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Justering i kriterier för miljöfarlighet med skadliga 

långtidseffekter - kronisk kategori 3 

SundaHus justerar kriterierna för miljöfarligt med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön - kronisk 

kategori 3. Anledningen är både att miljöfarligt med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön - kronisk 

kategori 3 anses mindre farligt än övriga kategorier för miljöfarlighet enligt kemikalielagstiftningen 

samt för att underlätta för kunder att göra medvetna val.   

Ändringen innebär att produkter med ämnen klassificerade som miljöfarliga med skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön – kronisk kategori 3 inte längre leder till C- utan istället förhindrar en 

A-bedömning.  

Förändringen kommer att beröra produkter med större mängder plast, t.ex. elinstallationsprodukter, 

andra elektronikprodukter med plasthöljen, belysningsarmaturer, textil- och plastgolv samt vissa 

ventilationsprodukter. I praktiken innebär de nya kriterierna (6.1.7) att vissa av dessa produkter 

kommer att få bättre bedömningar än enligt nuvarande kriterier (6.1.6). 

Bakgrund 
Grundprincipen i SundaHus kriterier har varit att produkter med för höga halter miljöfarliga ämnen 

leder till C-. Kriterienummer C16 och C17 i SundaHus kriterier 6.1.6 avser produkter med för höga 

halter av ämnen klassificerade som miljöfarliga med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön – kronisk 

kategori 3.  

Den 22 januari implementerades kriterierna 6.1.6 som innebar en justering av formeln som används 

för att räkna ut vilka produkter som har en för hög halt av ämnen klassificerade som miljöfarliga med 

skadliga långtidseffekter i vattenmiljön – kronisk kategori 3. Justeringen av själva beräkningen 

gjordes för att den skulle stämma överens med kemikalielagstiftningens CLP-förordning. Ändringen 

innebar att många fler produkter fick bedömningen C-.  

 

Bild: SundaHus bedömningskriterier 6.1.6 avseende miljöfarligt med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön - kronisk 

kategori 3.  

Resultatet av ändringen i kriterierna har inneburit att ett mycket stort antal plastprodukter har fått 

en ”C-”- bedömning främst p.g.a. de stabilisatorer som de innehåller för att öka deras livslängd 

(främst UV-stabilisatorer). Detta gör det svårare för våra kunder att göra medvetna val då positiva 
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miljöaspekter i kriterierna, som t.ex. att plasten produceras på ett säkrare sätt (d.v.s. att det finns ett 

restmonomerintyg kopplat till den) i praktiken inte längre kan innebära bättre bedömningar än C-. 

De nya kriterierna kommer att innebära mindre stränga bedömningar på grund av miljöfarliga ämnen 

med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön – kronisk kategori 3. För övriga kategorier av 

miljöfarlighet ändras ej kriterierna. Anledningen är att Kategori 3 tillhör den lägsta graden av 

miljöfarlighet och dessutom inte är en PRIO-egenskap. Vidare kräver reglerna för märkning av 

produkter som miljöfarliga i kemikalielagstiftningens CLP-förordning ingen farosymbol på 

produktförpackningar för farokategorin klassificerade som miljöfarligt med skadliga långtidseffekter i 

vattenmiljön – kronisk kategori 3. Däremot krävs det för kategori 1 och 2 som anses vara mera 

allvarliga (se bilaga V, del 3 i CLP-förordningen).  

Nya kriterier (6.1.7) för miljöfarligt med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön - 

kronisk kategori 3 
Mot bakgrund av att kategorin miljöfarligt med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön – kronisk 

kategori 3 anses mindre farlig i kemikalielagstiftningen, och dessutom innebär sämre möjligheter för 

våra kunder att göra medvetna val, justeras kriterierna så att kategorin inte leder till C- utan istället 

förhindrar en A-bedömning. Det innebär i praktiken att kriterierna i bild 1 ovan, istället för att 

innebära C-, läggs till bland de andra kriterierna för att förhindra A. 

Övrigt 
Eventuella synpunkter eller frågor angående justeringen i kriterierna skickas till jane@sundhahus.se 
senast den 7 april, 2021. 
 
De nya kriterierna 6.1.7 beräknas implementeras under april. Nuvarande kriterier (6.1.6) kan laddas 

ner i sin helhet från vår hemsida. 

I SundaHus Miljödata går det att klicka på bedömningsbokstaven för att se motiveringen till 

bedömningen. De produkter som berörs av förändringen har oftast följande typ av motivering: 

”Produkten innehåller ämnen (ämne x, ämne y, ämne z), med en viktad summa av X, vilket motsvarar 

vår anpassning mot CLP-klassificeringen miljöfarligt med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön – 

kronisk kategori 3 (för B måste viktade summan vara mindre än 25).  
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