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Instruktion
7500 – Handels- och legal information
0
Sammanfattning, ansvar, innehåll
0.1
Sammanfattning
Instruktionen ligger till grund för den information som lämnas i order- och
beställningshandlingar för produkter baserat på de krav som ställs för handel
med varor.
0.2
Ansvar
Kvalitetschefen ansvarar för att instruktionen följs.
0.3
Omfattning
7500
Handels- och legal information
4 sidor
1
Allmänt

För handel med varor ställs krav på den information som ska följa med varan.
Informationen lämnas till största delen som en del av produktinformationen i
orderhandlingarna. Viss generell information lämnas i separata handlingar som
antingen finns på vår webbsida eller kan sändas som en pdf-fil. I vissa speciella
fall sänds en särskild handling med leveransen och/eller fakturan.

2
Sammanställning av informationen
2.1
Exportkontroll- och tullbestämmelser
2.1.1
Ursprungsland - Country of Origin, CO
En varas ursprungsland anges för att den ska kunna behandlas korrekt vid
gränspassage. Ursprungsland anges med alpha-2-koden enligt ISO 3166-1,
t ex SE för Sverige och GB för Storbritannien.
2.1.2
Kombinerad nomenklatur, KN - Combined Nomenclature, CN
Kombinerad nomenklaturnummer, även kallat statistiskt nummer, anges för alla
varor enligt EUs förordning (EEG) nr 2658/87, CN inklusive senare ändringar.
Numret är 8-siffrigt enligt det harmoniserade systemet.
2.1.3
Exportkontrollklassningsnummer enligt EU
EU har en exportkontrollklassning enligt förordning (EG) nr 1334/2000. Den
kallas “EUs lista över produkter med dubbla användningsområden”. Finns varan
upptagen på denna lista anges detta med aktuellt listnummer t ex “6a108b2".
Om varan inte är upptagen anges koden “N”.
2.1.4
Exportkontrollklassningsnummer enligt USA
USA har en exportkontrollklassning, “Export Administration Regulation”, EAR,
och dess avsnitt 774, även kallad “Commerce Control List”, CCL. Är varan
underkastad regelverket enligt EAR §734.3, sk “subject to EAR” och upptagen
på CCL, anges numret inklusive undernummer t ex “6a108b2". Är varan
underkastad det amerikanska regelverket men inte upptagen på CCL anges
koden “EAR99". Om varan inte är underkastad det amerikanska regelverket
anges koden “N”.
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RoHS står för “Restriction of the use of certain Hazardous Substances in
electrical and electronic equipment”.
Från 2006-07-01 får vissa ämnen inte användas. Dessa finns i RoHS-direktivet
2002/95/EG. Ämnena är
-kvicksilver, Hg
-kadmium, Cd
-bly, Pb
-sexvärt krom, Cr6+
-flamskyddsmedel PBB, Polybrominated biphenyl,
och PBDE, polybrominated diphenyl ethers
Vissa produkter är undantagna från RoHS-direktivet.
Produkter finns inom grupper 1-7 och 10 i WEEE-direktivet. WEEE står för
“Waste Electrical and Electronic Equipment”. Detta direktiv handlägger hur
produkter ska skrotas och hur skrotning ska hanteras. Som en del i detta ingår
att ovan listade ämnen inte får ingå.
RoHS-direktivet föreskriver att vi måste ange hur varan förhåller sig till reglerna.
Vi anger:
-Nej
-Ja
-Inte tillämpbart, varan är undantagen.
I praktiken får produkter med ”Nej” inte säljas om de inte finns listade som
undantag.

2.3
REACH

REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
CHemicals. EUs förordning med nummer 1907/2006 trädde i kraft 2007-06-01.
En EU-myndighet i Finland administrerar registreringen.
REACHs bestämmelser riktar sig främst mot företag som använder kemiska
produkter, importerar och säljer kemiska produkter.

2.4
Speciella certifikat
2.4.1
Certifikat för ursprungsland - Certificate of Origin
Kunder begär ibland att få särskilt certifikat som deklaration/kvitto på en varas
ursprungsland som vi utfärdar på särskild blankett.
2.4.2
Certifikat för specifikationsinnehåll - Certificate of Compliance
Kunder begär ibland att få särskilt certifikat som deklaration/kvitto på att en
produkt uppfyller en specifikation eller är tillverkad hos den angivna leverantören
enligt den uppgivna specifikationen som vi utfärdar på särskild blankett.
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3
Metoder för att lämna nödvändig och efterfrågad information
3.1
Exportkontroll- och tullbestämmelser
3.1.1
Ursprungsland - Country of Origin, CO
Ursprungsland anges på alla order- och beställningshandlingar. Informationen
ges per position om det är olika för positionerna.
3.1.2
Kombinerad nomenklatur, KN - Combined Nomenclature, CN
Kombinerat nomenklatur-nummer, statistiskt nummer, anges på alla order- och
beställningshandlingar. Informationen ges per position om det är olika för
positionerna.
3.1.3
Exportkontrollklassningsnummer enligt EU
Exportkontrollklassningsnummer enligt EU anges på varje position i order- och
beställningshandlingar. En beskrivning av förkortningen finns på order- och
beställningsblanketten.
3.1.4
Exportkontrollklassningsnummer enligt USA
Exportkontrollklassningsnummer enligt USA anges på varje position i order- och
beställningshandlingar. En beskrivning av förkortningen finns på order- och
beställningsblanketten.
3.2
RoHS-direktivet

Information om varans förhållande till RoHS finns på varje position. Bokstäverna
används enligt följande
”Y” används för att markera “Ja”
”N” för att markera “Nej”.
”X” för att markera “Inte tillämpbart”.
En beskrivning av förkortningarna finns på order- och beställningsblanketten.

3.3
REACH

CHS Controls AB
Florettgatan 33
SE-254 67 Helsingborg, Sweden

Eftersom produkterna vi levererar kommer från leverantörer som tar hänsyn till
REACH, finns ingen information i order- och beställningshandlingar.
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Instruktion - Revisionsblad
7500 - Handels- och legal informationsplikt
Ändringar till denna instruktion påverkar hela instruktionen. Revision av
instruktionen påverkar alla sidor, om en ändring är gjord på någon sida
Godkänd revision
0
1
2
3
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