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Nr 880 
 

Statsrådets förordning 

om ändring av bilaga 1 av statsrådets förordning om begränsning av användningen av vissa 
farliga ämnen i fordon 

Given i Helsingfors den 10 november  2005 

————— 
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, 
ändras i statsrådets förordning av den 18 juni 2003 om begränsning av användningen av vis-

sa farliga ämnen i fordon (572/2003) bilaga 1, sådan den lyder delvis ändrad i statsrådets för-
ordning 745/2005 som följer: 
 
 
 
 

Bilaga 1 
 
 Material och komponenter på vilka 5 § inte tillämpas 
 
A. Bly som legeringskomponent 
 
Material och komponenter Räckvidd och sista datum för 

undantaget  
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 1,5 viktprocent bly  

1 juli 2008   

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

  

3. Kopparlegeringar som in-
nehåller högst 4 viktprocent 
bly  

  

4. Lagerskålar och bussningar 1 juli 2008  
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B. Bly och blyföreningar i komponenter  
 
Material och komponenter  Räckvidd och sista datum för 

undantaget 
Skall märkas eller identifieras 
enligt 5 § 2 mom. 

5. Batterier  X 
6. Vibrationsdämpare  X 
7. a) Vulkaniseringsmedel 
och stabilisatorer för elasto-
merer som används i vätske-
hanterings- och drivlinesys-
tem, innehållande högst 0,5 
viktprocent bly 

1 juli 2006       

7. b) Bindemedel och elasto-
merer som används i vätske-
hanterings- och drivlinesys-
tem, innehållande högst 0,5 
procent bly  

  

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

 X (1) 

9. Koppar i friktionsmaterial i 
bromsbelägg som innehåller 
mer än 0,4 viktprocent bly 

1 juli 2007 X 

10. Ventilsäten Motortyper som utvecklats 
före 1 juli 2003: 1 juli 2007 

 

11. Elektriska komponenter 
som innehåller bly bundet i 
glasmatris eller keramisk ma-
tris, förutom glas i glödlam-
por och keramiska delen av 
tändstiften 

 X (2) (för andra komponenter 
än piezoelektriska komponen-
ter i motorer)     

12. Pyrotekniska laddningar Fordon som är typgodkänns 
före 1 juli 2006 och  ersätt-
ningsladdningar för dessa for-
don 
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C. Sexvärt krom 
 

Material och komponenter Räckvidd och sista datum för 
undantaget  

Skall märkas eller identifieras 
enligt 5 § 2 mom. 

13. a) Korrosionsskyddande 
beläggningar 

1 juli 2007  

13. b) Korrosionsskyddande 
beläggningar på bultar/muttrar 
i chassikonstruktioner 

1 juli 2008  

14. Absorptionskylskåp i hus-
bilar 

 X 

 
D. Kvicksilver 
 
Material och komponenter  Räckvidd och sista datum för 

undantaget 
Skall märkas eller identifieras 
enligt 5 § 2 mom. 

15. Urladdningslampor och 
belysning i instrumentpaneler 

 X 

 
E. Kadmium 
 
Material och komponenter Räckvidd och sista datum för 

undantaget 
Skall märkas eller identifieras 
enligt 5 § 2 mom. 

16. Tjockfilmspastor 1 juli 2006 1 juli 2006 
17. Batterier för eldrivna for-
don 

Efter den 31 december 2008 
skall NiCd-batterier endast få 
släppas ut på marknaden som 
ersättningsdelar till fordon 
som släppts ut på marknaden 
före detta datum 

X 

18. Optiska komponenter i 
glasmatriser som används för 
förarstödsystem 

1 juli 2007 X 

 
(1) 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.  

 
 (2) Demontering om ett genomsnittligt gränsvärde på 60 gram per fordon överskrids (i 

samband med ruta 14). 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.  
 
- 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.  
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- Reservdelar som släpps ut på marknaden efter den 1 juli 2003 och som används för fordon 
som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2003 skall vara  undantagna från bestämmelserna 
i 5 § 1 mom (1). Denna klausul gäller dock inte för balansvikter på hjul, kolborstar för elmoto-
rer och bromsbelägg.   

————— 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 december 2005. 

Helsingfors den 10 november 2005 

 
 

Miljöminister Jan-Erik Enestam 

 
 
 
 
 

Överingenjör Hannu Laaksonen 
 


