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Bilaga 1 
 
 
Material och komponenter på vilka 5 § inte tillämpas 
 
A. Bly som legeringskomponent 
 
Material och komponenter Undantagets tillämpningsom-

råde samt sista dagen för till-
lämpning 

Skall märkas eller identifieras 
enligt 5 § 2 mom. 

1. Stål för bearbetningsända-
mål och galvaniserat stål som 
innehåller högst 0,35 viktpro-
cent bly 

  

2. a) Aluminium för bearbet-
ningsändamål som innehåller 
högst 2  viktprocent bly  

1 juli 2005   

b) Aluminium för bearbet-
ningsändamål som innehåller 
högst 1 viktprocent bly  

1 juli 2008  

3. Kopparlegeringar som in-
nehåller högst 4 viktprocent 
bly  

  

4. Bly/brons i lagerskålar och 
bussningar 
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B. Bly och blyföreningar i komponenter  
 
Material och komponenter  Undantagets tillämpningsom-

råde samt sista dagen för till-
lämpning 

Skall märkas eller identifieras 
enligt 5 § 2 mom. 

5. Batterier       X 
6. Vibrationsdämpare       X 
7. Balansvikter på hjul  Fordon som är typgodkända 

före 1 juli 2003 och balans-
vikter avsedda för dessa for-
don; 1 juli 2005 
 

     X 

8. Vukaniseringsmedel och 
stabilisatorer i elastomerer på 
användningsområdena väts-
kehantering och framdrivning  

1 juli 2005  

9. Stabilisatorer i skyddsfär-
ger  

1 juli 2005  

10. Kolborstar för elmotorer Fordon som är typgodkända 
före 1 juli 2003 och kolborstar 
för elmotorer avsedda för un-
derhåll av dessa fordon; 1 ja-
nuari 2005  

 

11. Lödmetall i elektroniska 
kretskort och på andra elekt-
riska användningsområden  

      X (1) 

12. Koppar i bromsbelägg 
som innehåller mer än 0,5 
viktprocent bly  

Fordon som är typgodkända 
före 1 juli 2003 och bromsbe-
lägg avsedda för underhåll av 
dessa fordon; 1 juli 2004  

     X 

13. Ventilsäten Motortyper som utvecklats 
före 1 juli 2003; 1 juli 2006  

 

14.Elektriska komponenter 
som innehåller bly bundet i 
glasmatrix eller keramisk ma-
trix, förutom glas i glödlam-
por och keramiska delen av 
tändstiften  

      X (2) (för andra kompo-
nenter än piezo-komponenter 
i motorer)  

15. Glas i glödlampor och den 
keramiska delen av  tändstif-
ten  

1 januari 2005  

16. Pyrotekniska laddningar 1 januari 2007  
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C. Sexvärt krom 
 
Material och komponenter Undantagets tillämpningsom-

råde samt sista dagen för till-
lämpning  

Skall märkas eller identifieras 
enligt 5 § 2 mom. 

17. Korrosionsskyddande be-
läggningar 

1 januari 2007  

18. Absorptionskylskåp i hus-
bilar 

      X 

 
D. Kvicksilver 
 
Material och komponenter  Undantagets tillämpningsom-

råde samt sista dagen för till-
lämpning 

Skall märkas eller identifieras 
enligt 5 § 2 mom. 

19. Urladdningslampor och 
belysning i instrumentpaneler 

      X 

 
E. Kadmium 
 
Material och komponenter Undantagets tillämpningsom-

råde samt sista dagen för till-
lämpning 

Skall märkas eller identifieras 
enligt 5 § 2 mom. 

20. Tjockfilmspastor 1 januari 2006  
21. Batterier för eldrivna for-
don 

31 december 2005 
Efter den 31 december 2005 
skall NiCd-batterier endast få 
släppas ut på marknaden som 
ersättningsdelar till fordon 
som släppts ut på marknaden 
före detta datum 

     X 

 
(1) Demontering om ett genomsnittligt gränsvärde på 60 gram per fordon överskrids (i sam-
band med ruta 14). För tillämpningen av denna klausul skall elektronisk utrustning som inte 
installerats av tillverkaren vid produktionen inte beaktas.  
 (2) Demontering om ett genomsnittligt gränsvärde på 60 gram per fordon överskrids (i sam-
band med ruta 11). För tillämpningen av denna klausul skall elektronisk utrustning som inte 
installerats av tillverkaren vid produktionen inte beaktas. 
 
Anmärkningar:  
 
- En koncentration av upp till 0,1 viktprocent per homogent material bly, sexvärt krom och 
kvicksilver, och 0,01 viktprocent per homogent material kadmium skall tolereras, förutsatt att 
dessa ämnen inte tillsatts avsiktligt (1).  
- En koncentration av upp till 0,4 viktprocent bly i aluminium skall också tolereras, förutsatt 
att ämnet inte tillsatts avsiktligt (1).  
- En koncentration av upp till 0,4 viktprocent bly i koppar som används i friktionsmaterial för 
bromsbelägg skall tolereras fram till den 1 juli 2007, förutsatt att ämnet inte tillsatts avsiktligt 
(1).  
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- Återanvändning av fordonsdelar som redan fanns på marknaden då perioden för ett undantag 
gick ut är tillåtet utan begränsning, eftersom det inte hör till tillämpningsområdet för 5 § 1 
mom.  
 
- Samma undantag skall gälla, till och med den 1 juli 2007, för nya ersättningsdelar för repara-
tion (2) av delar till fordon som är undantagna från bestämmelserna i 5 § 1 mom. i förordning-
en. 
 (1) Med "avsiktlig tillsats" avses att ett ämne avsiktligt tillsätts vid utformningen av ett mate-
rial eller en komponent för att ge slutprodukten en särskild egenskap, kvalitet eller ett speciellt 
utseende, och där ämnet stannar kvar i produkten’. Användningen av återvunnet material som 
råvara för tillverkning av nya produkter där en viss andel av de återvunna materialen kan in-
nehålla halter av reglerade metaller skall inte anses vara avsiktlig tillsats.   
(2) Denna klausul är tillämplig på ersättningsdelar och inte på komponenter som är avsedda 
för normalt fordonsunderhåll. Den gäller inte för balansvikter på hjul, kolborstar för elmotorer 
och bromsbelägg eftersom dessa komponenter är särskilt angivna i bilaga 1.    
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Bilaga 2 
 
 

Märkning av fordonskomponenter och fordonsmaterial. 
 

Följande nomenklatur skall tillämpas för märkning och urskiljning av fordonskomponenter 
och fordonsmaterial av plast med en vikt på över 100 gram: 
 

- ISO 1043-1 Plast – Symboler och förkortningar: Del 1: Grundpolymerer och deras speciel-
la egenskaper 

- ISO 1043-2 Plast – Symboler och förkortningar. Del 2: Fyllmedel och armeringsmaterial 
- ISO 11469 Plast – Generisk identifiering och märkning av plastprodukter 

 
Följande nomenklatur skall tillämpas för märkning och urskiljning av fordonskomponenter 

och fordonsmaterial av elastomerer med en vikt på över 200 gram:  
 

- ISO 1629 Gummi och latex – Denna terminologi tillämpas dock inte på märkning av däck.  
 

ISO-standardernas symboler "<" respektive ">" får ersättas med klamrar.  
      
 


