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Sammanfattning 

En genomgång av gällande och ev. kommande regler för nickel har gåtts igenom 

och sammanfattats i denna rapport.  

 Det finns miljökvalitetsnormer för nickel i luft. 

 REACH har börjat gälla. Metalliskt nickel finns inte med på 

kandidatförteckning och kräver inte tillstånd enligt REACH. Restriktioner 

kan finnas för vissa nickelföreningar.  

 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten anger att dricksvatten 

anses otjänligt om det i provtagningspunkten innehåller mer nickel än 20 

µg/l. 

 För leksaker finns regler kring nickelinnehåll.  

 Nickel regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska 

gränsvärden. För metallisk nickel gäller nivågränsvärde för totaldamm på 

0,5 mg/m
3
. 

 Nickel är inte utpekat särskilt i något av de nationella miljökvalitetsmålen.  

 När det gäller nickel anger Byggvarubedömningen haltgränsen max 1 % i 

produkter.  

 I Hygienic Copper Alloys List är fokus att max 10 µg/l nickel får komma 

från kranen och 10 µg/l från övrigt material till exempel rörledningar 

 Det finns nya standarder för test av nickel i smycken m.m.  

 I WHO:s rapport Guidelines for Drinking-water Quality anges halter för 

kemiska ämnen som i dricksvatten kan ha betydelsen för hälsan. I tabellen 

för föroreningar från kranar m.m anges halten 0,07 mg/l för nickel. 

 I USA är The Safe Drinking Water Act den viktigaste federala lagen som 

säkerställer kvaliteten på amerikanernas dricksvatten. I denna finns 

uppräknat maximala halter som dricksvatten får innehålla. För nickel 

anges 0,1 mg/l.  

 I USA finns dessutom NSF som är en oberoende organisation som tar fram 

standarder. De har en standard (nr 61) som till exempel kranar och andra 

produkter som är i kontakt med dricksvatten kan certifieras under. I NSF 

Standard 61 är haltgränsen för godkänt för nickel baserad på en total 

tillåten koncentration av nickel av 100 ppb i dricksvatten. I fråga om 

kranar m.m. skulle den enskilda produktens tillåtna bidrag vara 20 ppb.  

 Kanada har inga nationella lagar kring nickel i dricksvatten men hänvisar 

till USA:s NSF-standard. 
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Summary 

There are EQS for nickel in air. 

REACH has taken effect. Metallic nickel is not on the candidate list, and does not 

require authorization under REACH. Restrictions may apply for certain nickel 

compounds. 

Livsmedelsverket regulations on drinking water indicates that the drinking water 

is considered unfit if the sampling point contains more nickel than 20 g / l. 

For toys, there are rules about the nickel content. 

Arbetsmiljöverket have exposure limits. For metallic nickel they have limit for 

total dust of 0.5 mg/m
3
. 

Nickel is not specifically identified in any of the national environmental quality 

objectives. 

In the case of nickel indicates Byggvarubedömningen concentration limit of 

maximum 1% of the products. 

In Hygienic Copper Alloys List a maximum of 10 g / l nickel may come from the 

tap, and 10 g / l from other materials such as pipelines 

There are new standards for the testing of nickel in jewelery etc. 

The WHO report, Guidelines for Drinking-water Quality indicated concentrations 

of chemical substances in drinking water may have significance for health. In the 

table of pollutants from taps etc. indicated concentration 0.07 mg / l for nickel. 

In the U.S., The Safe Drinking Water Act, the main federal law that ensures the 

quality of Americans' drinking water. This is calculated as maximum levels for 

drinking water may contain. Nickel 0.1 mg/l. 

In the U.S., there are also NSF, an independent organization that produces 

standards. They have a standard (No. 61), that cranes and other products in contact 

with drinking water can be certified under. The NSF Standard 61 have atotal 

allowable concentration of nickel 100 ppb in drinking water. In the case of cranes, 

etc. would the individual product's allowable contribution be 20 ppb. 

Canada has no national laws regarding nickel in drinking water, but refers to the 

U.S. NSF standard.. 

Policies are also available in China and India, but it is difficult to confirm the 

concentrations of nickel allowed in drinking water 
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1 Tillkomst 

Informationen om nya regler och lagar runt om i världen gällande nickel i 

gjutlegeringar är av avgörande betydelse för att de svenska gjuterierna ska ha 

möjlighet att agera i ett tidigt skede till exempel genom lobbying eller uppstart av 

nya forskningsprojekt. Forskningsgrupp Metall har därför avsatt medel för 

bevakning av eventuell ny lagstiftning kring nickel vilket resulterat i denna 

rapport, projekt G870B. Skriften har utarbetats av Martin Wänerholm på Swerea 

SWECAST. 

2 Inledning 

Sedan några år tillbaka är det visst fokus på nickel i samhället. Detta gäller inte 

bara i Sverige utan hela världen. Nickel är inte önskvärt p.g.a. de negativa effekter 

som metallen kan orsaka på människors hälsa och på miljön. Vanligt är 

nickelallergi. Vissa nickelföreningar är också cancerframkallande.  

Denna rapport presenterar vilka regler som gäller och vilka regler som är på gång 

den närmaste tiden.  

3 Syfte och mål 

3.1 Mål 

Bevaka nya lagar och regler gällande nickel i gjutlegeringar, huvudinriktningen 

har varit legeringar som kommer i kontakt med dricksvatten men även annat 

förekommer. Bevakningen ska helst omfatta hela världen men i dagsläget gäller 

följande prioriteringsordning: 

1 Europa och Sverige 

2 Nordamerika (USA och Kanada) 

3 Asien (Kina och Indien) 

3.2 Syfte och därmed värde för industrin 

Information är av avgörande betydelse för att de svenska gjuterierna ska ha 

möjlighet att agera i ett tidigt skede till exempel genom lobbying eller uppstart av 

nya forskningsprojekt. 

4 Lagar och regler som styr nickelanvändning för 

gjuterier 

Det finns ett flertal lagar och regler som berör användningen av nickel  i Sverige. 

Detta kapitel utgör ingen heltäckande förteckning över samtliga av dessa utan 

endast ett försök att sammanställa de viktigaste reglerna som påverkar den 

svenska gjuteribranschens användning av metallen. Mycket av svensk lagstiftning 

baseras på regler från EU. 
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4.1 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormerna för nickel ingår i luftkvalitetsförordning (2010:477). 

Miljökvalitetsnormen lyder: För att skydda människors hälsa ska det eftersträvas 

att nickel inte förekommer i utomhusluft med mer än i genomsnitt 20 nanogram 

per kubikmeter luft, beräknat vid provtagning och mätning av PM 10 under ett 

kalenderår. [1] 

När ett företag söker nytt tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken ska i ansökan 

redovisas om bolagets utsläpp kan medföra att miljökvalitetsnormen överskrids på 

den aktuella platsen.  

PM10 innebär partiklar som är mindre än 10 m i diameter. 

4.2 REACH 

REACH-förordningen ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före 

den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. REACH trädde i kraft inom hela EU den 1 

juni 2007, men börjar gälla stegvis. 

Enligt REACH får ämnen med särskilt farliga inneboende egenskaper i vissa fall 

inte användas utan tillstånd enligt en speciell lista (bilaga XIV). På listan finns 

idag 14 ämnen. De ämnen som förs upp på listan hämtas från en 

kandidatförteckning med ämnen som är under utvärdering. Kandidatförteckningen 

innehåller idag knappt 140 ämnen. Fler ämnen förs upp kontinuerligt. Dessutom 

finns bilaga XVII som begränsar hur vissa ämnen får användas.  

När det gäller tillstånd enligt REACH så omfattas inte nickel. [2] 

Nickel finns idag inte med på kandidatförteckningen inom REACH. [3]  

Ovanstående kan tolkas som att nickel inte anses vara ett så farligt ämne jämfört 

med till exempel bly.  

I bilaga XVII är användningen av nickel begränsat när det gäller smycken 

armbandsur eller andra föremål som är avsedda att komma i direkt och långvarig 

kontakt med huden. En rad nickelföreningar är cancerklassade och får därför inte 

säljas direkt till allmänheten. [4] 

4.3 Livsmedelverkets föreskrifter / Dricksvattendirektivet 

Direktiv (98/83/EG) om kvalitén på dricksvatten anger hur mycket metall t.ex. 

nickel ett normalt dricksvatten vanligtvis får innehålla. Direktivet anger alltså inte 

någon maximal nickelhalt som rörledningar, armaturer m.m. får innehålla. 

Dricksvattendirektivet är införlivat i svensk rätt genom Livsmedelsverkets 

föreskrifter (SLVFS 2001:30). I denna anges att ett vatten dricksvatten anses 

otjänligt om det i provtagningspunkten innehåller mer nickel än 20 µg/l. 

Gränsvärdet ska tillämpas på prov som representerar konsumenternas 

genomsnittliga veckointag av dricksvatten.  

4.4 Boverkets regler 

Boverket har inga speciella regler som gäller just nickel.  
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4.5 Produktsäkerhetslagen / Produktsäkerhetsdirektivet 

Det allmänna produktsäkerhetsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet) innebär att 

endast konsumentprodukter som är säkra ur hälsosynpunkt får släppas ut på 

marknaden.  

Produktsäkerhetsdirektivet har fullständigt införlivats i svensk lagstiftning genom 

produktsäkerhetslagen 2004:451. Innehåller inte något speciellt avsnitt om nickel.  

4.6 Lag om leksakers säkerhet / Leksaksdirektivet 

Från den 20 juli 2011 ska det nya leksaksdirektivet tillämpas (2009/48/EG). 

Kemikaliekraven börjar dock gälla först den 20 juli 2013. 

Enligt det generella kravet ska leksaker vara utformade på ett sådant sätt att det 

inte finns någon risk för skador på människors hälsa till följd av exponering för de 

kemiska ämnen eller blandningar som leksaken består av eller innehåller. 

Till skillnad mot tidigare leksaksdirektiv gäller direktivet numera det högsta 

värdet av läckage från en produkt.  

Leksaksdirektivet har införts i svensk lagstiftning genom 

• Lag (2011:579) om leksakers säkerhet 

• Förordning (2011:703) om leksakers säkerhet 

• Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2). 

I Tabell nedan anges ett utdrag ur KIFS 2008:2 som visar kraven för hur mycket 

nickel som får avges från leksaker. 

 

Dessa gränsvärden ska inte gälla leksaker eller delar av leksaker som på grund av 

sin tillgänglighet, funktion, volym eller massa inte kan utgöra någon fara till följd 

av att barnen suger, slickar, sväljer eller har långvarig hudkontakt med leksakerna, 

när de används enligt 9 § första stycket lagen om leksakers säkerhet. 

För leksaker som släpps ut på marknaden före den 20 juli 2013 gäller reglerna i 

gamla leksaksdirektivet 88/378/EEG. [6][7] 

4.7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

Gällande gränsvärden för vad man får utsättas för i luften man andas under en 

arbetsdag finns i AFS 2011:18 (Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot 

luftföroreningar).  

Grundämne mg/kg i torrt, sprött, 

pulverliknande eller 

böjligt leksaksmaterial 

mg/kg i 

vätskeformigt eller 

klibbigt 

leksaksmaterial 

mg/kg avskavt 

leksaksmaterial 

Nickel 75 18,8 930 
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För metallisk nickel gäller nivågränsvärde för totaldamm på 0,5 mg/m
3
. 

Nivågränsvärde innebär högsta godtagbara genomsnittshalt (tidsvägt medelvärde) 

av en luftförorening i inandningsluften för exponering under en arbetsdag.  

För övriga nickelföreningar utom nickelkarbonyl och trinickelsulfid gäller ett 

nivågränsvärde för totaldamm på 0,1 mg/m
3
. 

4.8 Förordning om förbud i vissa fall i samband med hantering 

mm 

Förordningen reglerar halterna nickel i avloppsslam som får spridas på åkrar.  

4.9 Nickeldirektivet 

Nickeldirektivet fokuserar på risken för kontaktallergi av nickel och handlar därför 

om örhängen, halsband, fingerringar, armband, kedjor, boetter, mobiltelefoner, 

klockarmband, spännen till armbandsur, nitar, knappar, spännen, blixtlås och 

metallmärken i kläder, glasögon, skärpspännen, hårspännen och diadem. 

5 Övrigt som påverkar användningen av nickel i 

gjuterier 

5.1 Miljömål 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljömål. Miljömålet Giftfri miljö 

berör vår hantering av kemiska ämnen. Miljömålen är inte juridiskt bindande men 

en tydlig vägledning för miljöarbetet i Sverige.  

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället 

ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 

ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna.” 

Nickel nämns inte särskilt i något miljömål. Däremot är en indikator som används 

för att följa upp miljömålet Giftfri miljö kopplat till nickel. Indikatorn är antalet 

personer i Sverige som har nickelallergi.  

5.2 Byggvarubedömningen 

Några av de största fastighetsägarna i Sverige har enats om en standard, den så 

kalllade Byggvarubedömningen, BVB. Exempel på medlemmar är Akademiska 

Hus, AP Fastigheter AB, Ebab i Stockholm AB, AB Familjebostäder, HSB, 

Hufvudstaden AB, Landstinget Västmanland, Landstingsfastigheter Örebro län, 

Lokal-FörsörjningsFörvaltningen, LF, LOCUM AB, Peab, SISAB (Skolfastigheter 

i Stockholm AB), AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), Specialfastigheter Sverige 

AB, Statens Fastighetsverk, AB Stockholmshem, Svenska Bostäder AB, 

Vasakronan AB, White arkitekter AB, Västfastigheter, Västra Götalandsregionen 

Byggvarubedömningen skriver följande på sin hemsida när det gäller legeringar: 
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”Avsikten med innehållskriterierna är dubbel. Ämnen med farliga egenskaper ska 

inte kunna påverka människor som bygger eller använder hus. Samtidigt ska 

ämnen med farliga egenskaper fasas ut från användning i samhället, miljön i stort 

påverkas ju av en produkt under hela dess livscykel, från tillverkning via 

användning till kvittblivning.  

Grunden är alltså en strikt värdering av miljöegenskaper. Inget resonemang förs 

om användningsområde, hantering eller liknande. Inte heller görs undantag för 

vissa material utifrån exempelvis erfarenheter eller resonemang om ”beprövade 

material”. BVB hade tidigare undantag för vissa ämnen i utpekade tillämpningar, 

exempelvis kvicksilver i lågenergilampor eller mässing i VVS-armatur. Dessa 

undantag finns inte längre kvar. [8] 

När det gäller nickel anser Byggvarubedömningen att bedömningen bör ske utifrån 

att nickel har klassificering allergiframkallande och misstänks kunna ge cancer 

(Canc 3). Det är så kallade riskminskningsegenskaper och där finns haltgränsen 

max 1 % för att accepteras. [10] 

Däremot finns för nickel i rostfritt stål ett speciellt ställningstagande på 

Byggvarubedömningens hemsida där man hänvisar till en vetenskaplig studie. 

Kortfattat kan slutsatserna utifrån dagens kunskap sammanfattas med att rostfritt 

stål ur ett toxikologiskt perspektiv kan anses utgöra ett eget ämne vilket bedöms 

utifrån legeringens egenskaper och inte de ingående metallernas egenskaper. 

Studien visar att avgivningen av nickel från legeringar av rostfritt stål är mycket 

lägre, i vissa studier mer än 1000 gånger lägre, än från ren nickel. Det leder till 

slutsaten att legeringarna har mycket låg giftighet och inte är cancerframkallande 

eller orsakar allergi. Det påpekas också att legeringarna inte får innehålla 

utfasningsämnen som t.ex. bly. [11] 

5.3 Hygienic copper alloys list 

Som ett led i att klara kraven i dricksvattendirektivet har industrin inom fyra 

medlemsstater inom EU beslutat att ta fram riktlinjer för koppar och 

mässingsprodukter. De fyra länderna är Frankrike, Storbritannien, Tyskland och 

Nederländerna. De genomför tester på olika legeringar för att se bland annat hur 

mycket nickel de lakar ut. De legeringar som klarar kraven publiceras i Hygienic 

Copper Alloys List. Övriga legeringar kommer inte få användas från december 

2013 i dessa fyra länder eller i andra länder som ansluter sig till riktlinjerna. Inom 

ramen för detta arbete diskuteras inte gränsen 20 µg/l som i dricksvattendirektivet 

utan fokus är istället att max 10 µg/l får komma från kranen och resterande 10 från 

övrigt material till exempel rörledningar osv.  [9] 

5.4 Kemikalieinspektionens databaser 

I Kemikalieinspektionens så kallade PRIO-databas anges att metalliskt nickel är 

ett så kallat prioriterat riskminskningsämne. Det betyder att det är viktigt att tänka 

på hur man hanterar ämnet och att bedöma riskerna med hanteringen. Databasen 

är dock ingen lagstiftning utan en hjälp för företag i deras arbete med att byta ut 

farliga kemikalier.  

En rad andra nickelföreningar t.ex. olika nickeloxider är i PRIO-databasen 

klassade som ämnen som bör fasas ut.  
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I Kemikalieinspektionens begränsningsdatabas nämns nickel och nickelföreningar 

när det gäller vilka halter av nickel avloppsslam som sprids på åkrar får innehålla. 

Nickel och nickelföreningar nämns även för att vissa ingår i bilaga XVII i REACH 

vilket har diskuterats tidigare.  

5.5 Standard för test 

EU-kommissionen beslutade 2012 vilka standarder som ska gälla för test av nickel 

t.ex. i smycken eller solglasögon. De nya standarderna har beteckningarna EN 

1811:2011, EN 12472:2005 +A1:2009 samt EN 16128:2011. Standarderna ska 

användas från och med den 31 mars 2013. [5] 

5.6 WHO:s riktlinjer 

I WHO:s rapport Guidelines for Drinking-water Quality anges halter för kemiska 

ämnen som i dricksvatten kan ha betydelsen för hälsan. I tabellen för föroreningar 

från kranar m.m anges halten 0,07 mg/l för nickel. [12] 

6 Reglering i andra länder 

6.1 USA 

6.1.1 The Safe Drinking Water Act 

The Safe Drinking Water Act är den viktigaste federala lagen som säkerställer 

kvaliteten på amerikanernas dricksvatten. I denna finns uppräknat maximala halter 

som dricksvatten får innehålla. För nickel anges 0,1 mg/l.  

6.1.2 NSF 

I USA finns dessutom NSF som är en oberoende organisation som tar fram 

standarder. De har en standard (nr 61) som till exempel kranar och andra 

produkter som är i kontakt med dricksvatten kan certifieras under. Standarden 

innehåller krav på hur mycket nickel en produkt får läcka. Standarden innehåller 

även krav på annat än nickel. 

I NSF Standard 61 är haltgränsen för godkänt för nickel baserad på en total tillåten 

koncentration av nickel av 100 ppb i dricksvatten. I fråga om kranar m.m. skulle 

den enskilda produktens tillåtna bidrag vara 20 ppb. [13] 

6.2 Kanada 

Det finns inga nationella regler i Kanada som reglerar nickelinnehåll i till exempel 

kranar. Däremot finns National Plumbing Code of Canada som kan tillämpas av 

olika delstater i Kanada. Den innehåller standarder som i sin tur hänvisar till NSF 

standard nr 61, se ovan om USA. Den nationella hälsomyndigheten i Kanada 

rekommenderar att material i kontakt med vatten ska uppfylla kraven i standard 

61. [14] 
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6.3 Kina och Indien 

I Kina finns Sanitary Standards for Drinking Water samt Standard Examination 

Methods for Drinking Water. Det har varit svårt att få fram säkra uppgifter om vad 

dessa säger om nickel.  

Även Indien har naturligtvis regler som styr vad dricksvattnet får innehålla, men 

även här har det varit svårt att få fram vad som gäller.  

7 Resultat och diskussion  

Jämfört med t.ex. bly är det inte alls samma fokus på nickel. Trots det finns det 

mycket regler som berör nickel och som tillverkare bör ha koll på. Exempel på 

detta är följande:  

 Det finns miljökvalitetsnormer för nickel i luft. 

 REACH har börjat gälla. Metalliskt nickel finns inte med på 

kandidatförteckning och kräver inte tillstånd enligt REACH. Restriktioner 

kan finnas för vissa nickelföreningar.  

 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten anger att dricksvatten 

anses otjänligt om det i provtagningspunkten innehåller mer nickel än 20 

µg/l. 

 För leksaker finns regler kring nickelinnehåll.  

 Nickel regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska 

gränsvärden. För metallisk nickel gäller nivågränsvärde för totaldamm på 

0,5 mg/m3. 

 Nickel är inte utpekat särskilt i något av de nationella miljökvalitetsmålen.  

 När det gäller nickel anger Byggvarubedömningen haltgränsen max 1 % i 

produkter.  

 I Hygienic Copper Alloys List är fokus att max 10 µg/l nickel får komma 

från kranen och 10 µg/l från övrigt material till exempel rörledningar 

 Det finns nya standarder för test av nickel i smycken m.m.  

 I WHO:s rapport Guidelines for Drinking-water Quality anges halter för 

kemiska ämnen som i dricksvatten kan ha betydelsen för hälsan. I tabellen 

för föroreningar från kranar m.m anges halten 0,07 mg/l för nickel. 

 I USA är The Safe Drinking Water Act den viktigaste federala lagen som 

säkerställer kvaliteten på amerikanernas dricksvatten. I denna finns 

uppräknat maximala halter som dricksvatten får innehålla. För nickel 

anges 0,1 mg/l.  

 I USA finns dessutom NSF som är en oberoende organisation som tar fram 

standarder. De har en standard (nr 61) som till exempel kranar och andra 

produkter som är i kontakt med dricksvatten kan certifieras under. I NSF 

Standard 61 är haltgränsen för godkänt för nickel baserad på en total 
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tillåten koncentration av nickel av 100 ppb i dricksvatten. I fråga om 

kranar m.m. skulle den enskilda produktens tillåtna bidrag vara 20 ppb.  

 Kanada har inga nationella lagar kring nickel i dricksvatten men hänvisar 

till USA:s NSF-standard. 

 Regler finns även i Kina och Indien men det är svårt att få bekräftat vilka 

halter nickel som accepteras i dricksvatten. 

8 Fortsatt arbete 

Det är viktigt att fortsätta bevaka arbetet med regelverk som berör nickel. Det är 

lämpligt att aktivt arbeta med att byta ut nickel mot mindre farliga legeringar. 
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