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Leverantörsutskick – FAQ för våra nya kriterier 
 

Hej, 

SundaHus lägger ner ett mycket omfattande arbete för att kvalitetssäkra, uppdatera och underhålla 

informationen och bedömningarna i SundaHus Miljödata. Under slutet av vecka 3 har vi därför utfört 

automatiska ombedömningar av produkter i systemet. Automatiska mejlnotifieringar har skickats ut 

till leverantörer för att meddela om förändrade bedömningar av produkter. Med anledning av detta 

har vi fått fler frågor än vad vi hinner svara på. Nedan finns därför svar på de vanligaste frågorna. Det 

snabbaste och enklaste sättet att få svar på frågor om ombedömningar av produkter är därför att 

läsa igenom informationen. Om frågor kvarstår efter genomläsning av informationen går det att 

maila dem till oss, dock är svarstiderna ovanligt långa just nu.  

Främst skedde detta för att implementera våra nya kriterier men följande har också tagits med i 

ombedömningarna: 

 nya PRIO-kriterier  

 för icke kemiska produkter har det skett en korrigering av beräkningen av miljöfarlighet med 

skadliga långtidseffekter i vattenmiljön  

 andra justeringar, framförallt utökning av ämnesinnehållet i våra worstcase-ämnen för 

plast/gummi, såsom stabilisatorer, flamskyddsmedel och andra tillsatser 

 kontroll av att intyg är aktuella 

 

Vänliga hälsningar 

Jane Wigren 

Chef för bedömningar, SundaHus  
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1. Hur kan jag ta reda på varför min produkt har fått en specifik bedömning? 
Sök fram produkten och klicka på bedömningsbokstaven (i exemplet nedan C+):  

  

Klicka på bedömningsbokstaven för att läsa motiveringen till bedömningen.  

 

 Vill ni sedan jämföra motiveringen med våra bedömningskriterier kan ni hitta kriterierna här. Ni 

hittar även kriterierna genom att söka på ”kriterier” på vår supportsida: www.sundahus.se/support. 

2. Varför har produkten fått C+ eller C- trots att elektroniken räknas bort i 

bedömningen? 
Det kan finnas flera skäl till att produkten har fått C+ eller C- (klicka gärna på bedömningsbokstaven 

enligt ovan för att få en motivering till bedömningen): 

 Produkten har fått en C+ p.g.a. ett utgånget restmonomerintyg för plast/gummi som 

tillverkas av antingen akrylnitril, butadien, propylenoxid, etylenoxid eller bisfenol A (se 

urklippet nedan). Intygen behöver förnyas var tredje år. Vänd er till era polymer-leverantörer 

för att förnya restmonomerintygen. Kom ihåg att om ni har flera leverantörer av polymeren 

så ska alla skriva under intyget. 

 
 

 

https://www.sundahus.se/media/1411/201214_bedomningskriterier_6-1-6_med-dokumentationskrav.pdf
file://///SUNDAHUS-FILE01/Files/SH/Bedömningsgrupp/Leverantörer/Utskick%20leverantörer%20på%20svenska/www.sundahus.se/support
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 Andra justeringar av tidigare utförda bedömningar har utförts, tex utökning av 

ämnesinnehållet i våra worstcase-ämnen för plast/gummi, såsom stabilisatorer, 

flamskyddsmedel och andra tillsatser (se exempel i urklippet från en innehållsförteckning 

nedan) . 

 
Det är främst material som PMMA-plast, olika gummi (tex EPDM och NBR) och PVC-plast som 

har fått C- med anledning av denna justering. Vi rekommenderar att ni då kontaktar er 

plast/gummi-leverantör för kompletterande information om tillsatserna. Med den 

informationen kan vi sedan justera bedömningen efter att ni beställt en 

ombedömningsbeställning.  

3. Varför har min produkt fått C+? Tidigare hade den en A/B-bedömning. 
Produkten har antagligen ett utgånget restmonomerintyg för plast/gummi som tillverkas av antingen 

akrylnitril, butadien, propylenoxid, etylenoxid eller bisfenol A, se fråga 2 punkt 1. Intygen behöver 

förnyas var tredje år. Vänd er till era polymer-leverantörer för att förnya restmonomerintygen. Kom 

ihåg att om ni har flera leverantörer av polymeren så ska alla skriva under intyget. 

4. Jag har klickat på bedömningsbokstaven för min produkt och får 

nedanstående motivering. Vad betyder det? 

              

I grunden handlar det om en bättre anpassning till CLP. Bedömningen beror på att er produkt 

innehåller material med ämnen som klassificeras som miljöfarliga med skadliga långtidseffekter i 

vattenmiljön – kronisk kategori 3 (faroangivelserna H410, H411 eller H412). I detta fall ämnena 

Tinuvin 622, bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat och pentaerytritol-O,O-bis(2,4-di-tert-

butylfenyl)bis(fosfit)). Faroangivelserna H410, H411 eller H412 väger tyngre i bedömningarna nu 

eftersom en korrigering har gjorts av vår beräkningsformel för miljöfarlighet med skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön – kronisk kategori 3, se kriteriet C17 i tabell 2 i bedömningskriterierna 

eller urklipp nedan:  

I förra kriterierna (6.1.5) tillämpades följande formel: 
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([H410] x M-faktorn x 100) +([H411] x M-faktorn x 10) + ([H412]) ≥ 250 

Under kriterierna 6.1.6 ändras summan till 25, dvs formeln blir istället: 

([H410] x M-faktorn x 100) +([H411] x M-faktorn x 10) + ([H412]) ≥ 25 (se urklipp nedan) 

 Formeln ligger i linje med reglerna för klassificeringen av blandningar avseende fara för skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön i tabell 4.1.2 i rådets förordning (EG) nr 1272/2008. Korrigeringen 

innebär att lägre halter av ämnena som klassificeras med faroangivelserna H410, H411 eller H412 kan 

leda till bedömningen C-.  

Det man ska titta efter är alltså ämnen som klassificeras med H410, H411 eller H412 eftersom de 
ingår i formeln för miljöfarlighet med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön – kronisk kategori 3. 

 

Vi rekommenderar att ni kontaktar er plast/gummi-leverantör för kompletterande information om 

tillsatserna. Med den informationen kan vi sedan justera bedömningen efter att ni beställt en 

ombedömningsbeställning. 


