
SODEMANN 
INDUSTRIFJEDRE A/S 

 
SODEMANN Industrifjedre A/S  
Gamma 5, 8382 Hinnerup 
Denmark 
Moms nr. DK20209445 

Tlf. +45 86 72 00 99 
Fax +45 86 29 97 86 

sif@fjedre.dk 
www.fjadrar.se 

 

 
REACH Direktiv EU:s kemikalielag. 
REACH, som står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances är 
namnet på en förordning (EU-nr. 1907/2006) från Europa-kommissionen som har i syfte att säkerställa att de 
100.000 olika typerna av kemikalier som används inom EU är dokumenterad med hänsyn till människor och 
miljö. Förslaget har betydelse för alla kemikalier som produceras, importeras eller används med en totalvikt 
på min. 1 ton årligen från en verksamhet i ett EU-medlemsland. För ett antal av de mest miljövänliga och 
hälsofarliga kemikalierna avkrävs företag att använda en mindre farlig kemikalie, om möjligt. Det finns i våra 
produkter inga kemikalier som finns upptagna på REACH-direktivets lista över skadliga ämnen med en 
koncentration över 0,1 viktsprocent. Våra produkter innehåller inga kemikalier eller farliga ämnen, och 
använder endast vanliga oljor och smörjmedel, m.m. för tillverkning av fjädrar. 
 
SVHC. 
Det används inte kemikalier från SVHC-listan i våra produkter. 
SVHC är en lista med en rad ämnen som är särskilt farliga, klassificerade särskilt under EACH (Substances of Very 
High Concern = SVHC). Se listen her: https://echa.europa.eu/en/candidate-list-table 

ROHS-direktiv. 
(Restriction of Hazardous Substances Directive), 2002/95/EC. Direktivet är ingen lag utan en förordning som 
lägger restriktioner på sex hälsofarliga ämnen/material som används i elektronisk och elektrisk utrustning. 
Direktivet har ett nära samband med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), 
2002/96/EC, vars syfte är insamling och/eller återanvändning/bortskaffande av elektroniska och elektriska 
komponenter/material. Denna åtgärd vidtas för att lösa de växande problemen med förorening av vår miljö. 

RoHS refereras ofta till som det blyfria direktivet men omfattar totalt restriktiv användning av följande sex 
ämnen:Bly – kvicksilver – kadmium -sexvärdigt krom - PBB - polybromerade bifenyler, bromerat 
flamskyddsmedel - PBDE – polybromerade difenyletrar, bromerat flamskyddsmedel. 

RoHS2-direktivet 
Fem år efter skapandet av RoHS antog EU-parlamentet - den 27 maj, 2011 - ett nytt direktiv känt som 
RoHS2. RoHS2-direktivet är EU:s direktiv nr 2002/95/EC. RoHS är en förkortning för Restriction of the Use 
of certain Hazardous Substances in Electrical Equipment eller på svenska, begränsning av användningen av 
vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. 
RoHS2-direktivet förbjuder användningen av följande farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning som 
säljs i EU, från 1 juli 2006: Bly – kadmium – kvicksilver - hexavalent krom (krom 6+) - polybromerade 
bifenyler (PBB) – polybromerade difenyletrar (PBDE)  
Avsikten med direktivet är att begränsa påverkan på människor och miljö som sker dels vid användningen 
och dels vid bortskaffandet av elektriska och elektroniska produkter. 

RoHS3-direktivet 
Fyra nya ämnen har lagts till på den ursprungliga RoHS 2-listan. Den nya RoHS 3 -listan som gäller från och 
med 22/7 2019 innehåller följande ämnen. 
Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr VI), Polybrominated Biphenyls (PBB), 
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP), Benzyl butyl phthalate (BBP), 
Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP) 

Slutsats: 
Efter bästa övertygelse bekräftar vi att produkter från Sodemann Industrifjedre A/S inte innehåller nedan 
nämnda ämnen/material och därför uppfyller RoHS-, RoHS 2- och RoHS 3-direktiven. 
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