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Bilaga till lag om skatt på viss elektronik 

CAS-nummer Grund-
ämne 

Engelskt namn Svenskt namn Reaktivt/ 
Additivt 

Kommentar 

1003300-73-9 P Phosphoric acid, mixed esters with 
[1,1'-bisphenyl- 4,4'-diol] and 
phenol; BPBP 

Fosforsyra, blandade estrar med 
[1,1'-bisfenyl- 4,4'-diol] och 
fenol 

reaktiv 

11120-29-9 Cl Polychlorinated biphenyls (PCB) Polyklorerade bifenyler additivt Samma ämne har 
CAS 1336-36-3, 
11120-29-9 

115-86-6 P Triphenylphosphate (TPHP) Triphenylphosphate (TPHP) additivt 

115-88-8 P Diphenyl octyl phosphate Difenyloktylfosfat additivt 

115-96-8 P, Cl Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP) Tris(2-kloretyl)fosfat additivt 

1163-19-5 Br Decabromodiphenyl Ether, 
2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-
Decabromodiphenyl ether (BDE-209) 

Dekabromodifenyleter additivt 

118-79-6 Br 2,4,6-Tribromophenol 2,4,6-Tribromofenol additivt 

1195978-93-8 Br FR-122P (polymer) FR-122P (polymer) reaktivt 

12124-97-9 Br Ammonium bromide Ammoniumbromid additivt 

1241-94-7 P 2-ethylhexyl diphenyl phosphate 2-etylhexyl difenylfosfat additivt 

124-64-1 P, Cl Tetrakis(hydroxymethyl)-
phosphonium chloride (THPC) 

Tetrakis(hydroximetyl)fosfonium-
klorid 

additivt 

125997-21-9 P Resorcinolbis(biphenylphosphate) 
(PBDPP) 

Resorcinolbis(bifenylfosfat) additivt Samma ämne har 
CAS 57583-54-7 
och 125997-21-9 

126-72-7 P Tris(2,3-dibromopropyl)phosphate Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat additivt 

126-73-8 P Tri-n-butyl phosphate (TBP) Tri-n-butylfosfat additivt 

1330-78-5 P Tricresyl phosphate (TCP) Tricresylfosfat additivt 

1336-36-3 Cl Polychlorinated biphenyls (PCB) Polyklorerade bifenyler additivt Samma ämne har 
CAS 1336-36-3 och 
11120-29-9 

135229-48-0 Br Brominated epoxy resin end-capped 
with tribromophenol 

Brominerad epoxi resin (end-
capped with tribromofenol) 

reaktivt Samma ämne har 
CAS 139638-58-7, 
135229-48-0 och 
158725-44-1 

13560-89-9 Cl Bis(hexachlorocyclopentadieno) 
Cyclooctane (Dechlorane A) 

Bis(hexaklorocyclopentadieno) 
cyklooktan 

additivt 

13654-09-6 Br Decabromobiphenyl (decaBB) Deka-bromobifenyl additivt 

13674-84-5 P, Cl Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate 
(TCPP) 

Tris(1-klor-2-propyl)fofsfat additivt 

13674-87-8 P, Cl Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate 
(TDCPP) 

Tris(1,3-diklor-2-propyl)fosfat additivt 

139638-58-7 Br Brominated epoxy resin end-capped 
with tribromophenol 

Brominerad epoxi resin (end-
capped with tribromofenol) 

reaktivt Samma ämne har 
CAS 139638-58-7, 
135229-48-0 och 
158725-44-1 

142474-86-0 P Linear alkyl diphenyl phosphate Linjär alkyldifenylfosfat additivt Samma ämne har 
CAS 27460-02-2, 
142474-86-0 och 
56827-92-0 

150103-83-6 P Diethylethane phosphonate (DEEP) Dietyletanfosfonat additivt Samma ämne har 
CAS 78-38-6 och 
150103-83-6 

15541-60-3 P Melamine Polyphosphate Melaminpolyfosfat reaktivt Samma ämne har 
CAS 15541-60-3, 
218768-84-4 och 
56386-64-2 
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158725-44-1 Br Brominated epoxy resin end-capped 
with tribromophenol 

Brominerad epoxi resin (end-
capped with tribromofenol) 

reaktivt Samma ämne har 
CAS 139638-58-7, 
135229-48-0 och 
158725-44-1 

174956-83-3 P Trixylyl phosphate (TXP) Trixylenylfosfat additivt Samma ämne har 
CAS 25155-23-1, 
95660-61-0 och 
174956-83-3 

181028-79-5 P Bisphenol A bis-(diphenyl 
phosphate); BAPP 

Bisfenol A bis-(difenylfosfat) reaktivt Samma ämne har 
CAS 181028-79-5 
och 5945-33-5 

182346-21-0 Br 2,2’,3,4,4’-Pentabromodiphenyl 
ether (BDE-85) 

2,2’,3,4,4’-Pentabromodifenyl 
eter (BDE-85) 

additivt 

182677-30-1 Br 2,2’,3,4,4’,5’-Hexabromodiphenyl 
ether (BDE-138) 

2,2’,3,4,4’,5’-Hexabromodifenyl 
eter (BDE-138) 

additivt 

184538-58-7 P Oligomeric ethyl ethylene 
phosphate/Alkylphosphate Oligomer 
(Fyrol PNX, Fyrol PNX LE) 

Alkylfosfatoligomer additivt 

184963-09-5 Cl Chlorinated polymers and 
elastomers 

Klorerade polymerer och 
elastomerer 

reaktivt Grupp med många 
ämnen t.ex. PVC 
(CAS 9002-86-2) 
och Neopren (CAS 
184963-09-5) 

189084-61-5 Br 2,3,4,4’-Tetrabromodiphenyl ether 
(BDE-66) 

2,3,4,4’-Tetrabromodifenyl eter 
(BDE-66) 

additivt 

189084-62-6 Br 2’,3,4,6’-Tetrabromodiphenyl ether/ 
2,2’,4,5’-Tetrabromodiphenyl ether 
(BDE-71/49) 

2’,3,4,6’-Tetrabromodifenyl eter/ 
2,2’,4,5’-Tetrabromodiphenyl 
ether (BDE-71/49) 

additivt Samma ämne har 
CAS 189084-62-6 
och 243982-82-3 

189084-66-0 Br 2,2’,4,4’,6-Pentabromodiphenyl 
ether (BDE-100) 

2,2’,4,4’,6-Pentabromodifenyl 
eter (BDE-100) 

additivt 

189084-66-0 Br 2,3’,4,4’,6-Pentabromodiphenyl 
ether (BDE-119) 

2,3’,4,4’,6-Pentabromodifenyl 
eter (BDE-119) 

additivt 

19186-97-1 Br, P Tris (tri bromoneopentyl) phosphate Tris (tribromoneopentyl) fosfat additivt 

20566-35-2 Br 2-Hydroxy-propyl-2-(2-hydroxy-
ethoxy)-ethyl-TBP 

2-Hydroxipropyl-2-(2-
hydroxietoxi)-etyl-TBP 

additivt 

207122-15-4 Br 2,2’,4,4’,5,6’-Hexabromodiphenyl 
ether (BDE-154) 

2,2’,4,4’,5,6’-Hexabromodifenyl 
eter (BDE-154) 

additivt 

21850-44-2 Br Tetrabromobisphenol A Bis (2,3-
dibromopropyl) Ether 

Tetrabromobisfenol A Bis (2,3-
dibromopropyl) eter 

reaktivt 

218768-84-4 P Melamine Polyphosphate Melaminpolyfosfat reaktivt Samma ämne har 
CAS 15541-60-3, 
218768-84-4 och 
56386-64-2 

225789-38-8 P Aluminum diethylphosphinate Aluminum dietylfosfinat additivt 

242-555-3 P Dimethyl propane phosphonate 
(DMPP) 

Dimetylpropanfosfonat additivt 

243982-82-3 Br 2’,3,4,6’-Tetrabromodiphenyl ether/ 

2,2’,4,5’-Tetrabromodiphenyl ether 
(BDE-71/49) 

2’,3,4,6’-Tetrabromodifenyl eter/ 
2,2’,4,5’-Tetrabromodiphenyl 
ether (BDE-71/49) 

additivt Samma ämne har 
CAS 189084-62-6 
och 243982-82-3 

25155-23-1 P Trixylyl phosphate (TXP) Trixylenylfosfat additivt Samma ämne har 
CAS 25155-23-1, 
95660-61-0 och 
174956-83-3 

25327-89-3 Br Tetrabromobisphenol A diallyl ether Tetrabromobisphenol A diallyleter reaktivt 

25637-99-4 Br Hexabromocyclododecane (HBCD) Hexabromocyklododekan additivt Samma ämne har 
CAS 3194-55-6 och 
25637-99-4 

25713-60-4 Br 2,4,6-tris(2,4,6-tribromophenoxy)-
1,3,5-triazine (TTBP-TAZ) 

2,4,6-tris(2,4,6-tribromofenoxi)-
1,3,5-triazin (TTBP-TAZ) 

additivt 
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26040-51-7 Br Bis-(2-ethylhexyl)-3,4,5,6-
tetrabromo-phthalate (BEH-TEBP) 

Bis-(2-etylhexyl)-3,4,5,6-
tetrabromo-ftalat 

additivt 

26248-87-3 P, Cl Tris(3-chloropropyl) phosphate Tris(3-klorpropyl)fosfat additivt 

26444-49-5 P Diphenylcresylphosphate Difenylkresylfosfat additivt 

26762-91-4 Br 1,2,3-Tribromo-phenyl-allyl-ether 1,2,3-Tribromofenylallyleter reaktivt 

26967-76-0 P Isopropylated triphenyl phosphate 
(TIPP) 

Isopropylerad trifenylfosfat additivt Samma ämne har 
CAS 68937-41-7, 
26967-76-0 och 
72668-27-0 

27460-02-2 P Linear alkyl diphenyl phosphate Linjär alkyldifenylfosfat additivt Samma ämne har 
CAS 27460-02-2, 
142474-86-0 och 
56827-92-0 

2781-11-05 P Diethyl N,N bis (2-hydroxyethyl) 
aminomethylphosphonate 

Dietyl N,N bis (2-hydroxietyl) 
aminometylfosfonat 

additivt 

27858-07-7 Br Octabromobiphenyl (octaBB) Okta-bromobifenyl additivt 

284685-45-6 P Zinc Diethylphosphinate Zink Dietylfosfinat additivt 

287-477-0 Cl Chlorinated paraffins Klorparaffiner additivt Samma ämne har 
CAS 85535-84-8, 
85422-92-0, 
63449-39-8, 287-
477-0 och 85535-
85-9 

28906-13-0 Br TBBA carbonate oligomer TBBA karbonat oligomer reaktivt 

29761-21-5 P Isodecyl diphenyl phosphate Isodecyl difenylfosfat additivt 

30496-13-0 Br Brominated Epoxy Polymers Brominerade epoxipolymerer reaktivt Samma ämne har 
CAS 68928-70-1 
och 3072-84-2 

3194-55-6 Br Hexabromocyclododecane (HBCD) Hexabromocyklododekan additivt Samma ämne har 
CAS 3194-55-6 och 
25637-99-4 

32534-81-9 Br Penta-bromodiphenyl ether (Penta-
BDE) 

Penta-bromodifenyleter additivt 

32536-52-0 Br Octa-bromodiphenyl ether (Octa-
BDE) 

Okta-bromodifenyleter additivt 

32588-76-4 Br Ethylene Bis-Tetrabromophthalimide Etylen Bis-Tetrabromofthalimid additivt 

3278-89-5 Br 2,4,6-Tribromo-phenyl-allyl-ether 2,4,6-Tribromofenylallyleter reaktivt 

32844-27-2 Br TBBA-bisphenol A-phosgene polymer TBBA-bisfenol A-fosgen polymer 

3322-93-8 Br 1,2-Dibromo-4-(1,2-
dibromoethyl)cyclohexane 

1,2-Dibromo-4-(1,2-
dibromoetyl)cyklohexan 

additivt 

35109-60-5 Br 2,3-Dibromopropyl- 2,4,6- 
tribromophenyl ether (DPTE) 

2,3-Dibromopropyl- 2,4,6- 
tribromofenyl eter (DPTE) 

additivt 

35948-25-5 P Dihydrooxaphosphophenantreneoxid 
(DOPO) 

Dihydrooxafosfofenantrenoxid reaktivt 

36355-01-8 Br Hexabromobiphenyl (hexaBB) Hexa-bromobifenyl additivt 

37853-59-1 Br 1,2-Bis(2,4,6-tribromo-phenoxy) 
ethane 

1,2-Bis(2,4,6-tribromo-
fenoxi)etan 

additivt 

37853-61-5 Br TBBA-dimethyl-ether TBBA-dimetyleter reaktivt 

39635-79-5 Br Tetrabromo-bisphenol S Tetrabromo-bisfenol S reaktivt 

40039-93-8 Br TBBA-epichlorhydrin oligomer TBBA-epiklorhydrinoligomer reaktivt 

40088-47-9 Br 3,3’,4,4’-Tetrabromodiphenyl ether 
(BDE-77) 

3,3’,4,4’-Tetrabromodifenyl eter 
(BDE-77) 

additivt 

41318-75-6 Br 2,4,4’-Tribromobiphenyl ether (BDE-
28) 

2,4,4’-Tribromobifenyl eter (BDE-
28) 

additivt 

41583-09-9 P Melamine Phosphate Melamin fosfonat additivt 

4162-45-2 Br TBBA bis-(2-hydroxy-ethyl-ether) TBBA bis-(2-hydroxietyleter) reaktivt 
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42757-55-1 Br TBBS-bis-(2,3-dibromo-propyl-ether) TBBS-bis-(2,3-dibromo-propyl-
eter) 

additivt 

446255-38-5 Br 2,2’,3,3’,4,4’,5,6’-
Octabromodiphenyl ether (BDE-196) 

2,2’,3,3’,4,4’,5,6’-
Octabromodifenyl eter (BDE-196) 

additivt 

52434-90-9 Br Hexahydro-1,3,5-tris(2,3-
dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-
trione 

Hexahydro-1,3,5-tris(2,3-
dibromopropyl)-1,3,5-triazin-
2,4,6-trion 

additivt 

52907-07-0 Br Ethylene-bis(5,6-dibromo-
norbornane- 2,3-dicarboximide) 

Etylen-bis(5,6-dibromo-
norbornan-2,3-dikarboximid) 

additivt 

5436-43-1 Br 2,2’,4,4’-Tetrabromodiphenyl ether 
(BDE-47) 

2,2’,4,4’-Tetrabromodifenyl eter 
(BDE-47) 

additivt 

55481-60-2 Br Bis(methyl)tetrabromo-phtalate Bis(metyl)tetrabromoftalat additivt 

55566-30-8 P Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium 
sulphate (THPS) 

Tetrakis(hydroximetyl)fosfoniums
ulfat 

additivt 

563-04-2 P Tri-m-cresyl-phosphate (TMCP) Tri-m-cresylfosfat additivt 

56386-64-2 P Melamine Polyphosphate Melaminpolyfosfat reaktivt Samma ämne har 
CAS 15541-60-3, 
218768-84-4 och 
56386-64-2 

56803-37-3 P t-Butylated triphenyl phosphate 
mixture 

t-Butylerad trifenylfosfat-
blandning 

additivt Samma ämne har 
CAS 56803-37-3, 
65652-41-7 och 78-
33-1 

56827-92-0 P Linear alkyl diphenyl phosphate Linjär alkyldifenylfosfat additivt Samma ämne har 
CAS 27460-02-2, 
142474-86-0 och 
56827-92-0 

57137-10-7 Br Poly tribromo-styrene Polytribromostyren reaktivt 

57583-54-7 P Resorcinolbis(biphenylphosphate) 
(PBDPP) 

Resorcinolbis(bifenylfosfat) additivt Samma ämne har 
CAS 57583-54-7 
och 125997-21-9 

58965-66-5 Br Tetra-decabromo-diphenoxy-benzene Tetra-decabromo-difenoxi-bensen additivt 

59447-57-3 Br Poly(pentabromobenzyl acrylate) Polypentabromobensylakrylat reaktivt 

5945-33-5 P Bisphenol A bis-(diphenyl 
phosphate); BAPP 

Bisfenol A bis-(difenylfosfat) reaktivt Samma ämne har 
CAS 181028-79-5 
och 5945-33-5 

60348-60-6 Br 2,2’,4,4’,5-Pentabromodiphenyl 
ether (BDE-99) 

2,2’,4,4’,5-Pentabromodifenyl 
eter (BDE-99) 

additivt 

607-99-8 Br 2,4,6-Tribromoanisol (TBA) 2,4,6-Tribromoanisol additivt 

608-71-9 Br Pentabromo-phenol Pentabromofenol additivt 

61368-34-1 Br Tribromo-styrene Tribromostyren additivt 

6145-73-9 P, Cl Tris(2-chloropropyl) phosphate Tris(2-klorpropyl)fosfat additivt 

615-58-7 Br 2,4-Dibromophenol 2,4-Dibromofenol additivt 

632-79-1 Br Tetrabromophthalic anhydride Tetrabromoftalanhydrid reaktivt 

63387-28-0 Br 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-
Nonabromodiphenyl ether (BDE-206) 

2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-
Nonabromodifenyl eter (BDE-206) 

additivt 

63449-39-8 Cl Chlorinated paraffins Klorparaffiner additivt Samma ämne har 
CAS 85535-84-8, 
85422-92-0, 
63449-39-8, 287-
477-0 och 85535-
85-9 

63747-58-0 Br Poly-(m-phenylene 
methylphosphonate) (Fyrol PMP) 

Poly-(m-fenylen metylfosfonat) 
(Fyrol PMP) 

additivt 

65652-41-7 P t-Butylated triphenyl phosphate 
mixture 

t-Butylerad trifenylfosfat-
blandning 

additivt Samma ämne har 
CAS 56803-37-3, 
65652-41-7 och 
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78-33-1 

66034-17-1 P Piperazine pyrophosphate Piperazinpyrofosfat additivt 

68333-79-9 P Ammoniumpolyphosphate Ammoniumpolyfosfat reaktivt 

68631-49-2 Br 2,2’,4,4’,5,5’-Hexabromobiphenyl 
ether (BDB 153) 

2,2’,4,4’,5,5’-Hexabromobifenyl 
eter (BDB 153) 

additivt 

68664-06-2 P Polyphosphonat Polyfosfonat reaktivt 

68928-70-1 Br Tetrabromobisphenol A-
tetrabromobisphenol A diglycidyl 
ether copolymer 

Tetrabromobisfenol A-
tetrabromobisfenol A 
diglycidyleter kopolymer 

reaktivt 

68937-40-6 P Tris(isobutylphenyl) phosphate Tris(isobutylfenyl) fosphate additivt 

68937-41-7 P Isopropylated triphenyl phosphate 
(TIPP) 

Isopropylerad trifenylfosfat additivt Samma ämne har 
CAS 68937-41-7, 
26967-76-0 och 
72668-27-0 

69882-11-7 Br Poly(2,6-dibromo-phenylene oxide) Poly(2,6-dibromo-fenylenoxid) reaktivt 

70682-74-5 Br TBBA-TBBA-diglycidyl-ether oligomer TBBA-TBBA-diglycidyl-eter 
oligomer 

reaktivt 

71342-77-3 Br TBBA carbonate oligomer, 2,4,6-
tribromo-phenol terminated 

TBBA carbonat oligomer, (2,4,6-
tribromo-fenol terminated) 

reaktivt 

72668-27-0 P Isopropylated triphenyl phosphate 
(TIPP) 

Isopropylerad trifenylfosfat additivt Samma ämne har 
CAS 68937-41-7, 
26967-76-0 och 
72668-27-0 

75790-69-1 Br TBPA, glycol-and propylene-oxide 
esters 

TBPA, glykol-och propylenoxid 
estrar 

additivt 

77226-90-5 P Poly[phosphonate-co-carbonate] Polyfosfonatcokarbonat reaktivt 

7723-14-0 P Red phosphorous Röd fosfor additivt 

78-30-8 P Tri-o-cresyl phosphate (TOCP) Tri-o-cresylfosfat additivt 

78-32-0 P Tri-p-cresyl phosphate (TPCP) Tri-p-cresylfosfat additivt 

78-33-1 P t-Butylated triphenyl phosphate 
mixture 

t-Butylerad trifenylfosfat-
blandning 

additivt Samma ämne har 
CAS 56803-37-3, 
65652-41-7 och 78-
33-1 

78-38-6 P Diethylethane phosphonate (DEEP) Dietyletanfosfonat additivt Samma ämne har 
CAS 78-38-6 och 
150103-83-6 

78-40-0 P Triethyl phosphate (TEP) Trietylfosfat additivt 

78-42-2 P Tris(2-ethylhexyl) phosphate (TEHP) Tris(2-etylhexyl)fosfat additivt 

78-51-3 P Tris(2-butoxyethyl) phosphate (TBEP) Tris(2-butoxietyl)fosfat additivt 

79-94-7 Br TBBPA (Tetrabromobisphenol A) Tetrabromobisfenol A reaktivt Samma ämne har 
CAS 79-94-7 och 
30496-13-0 

79-95-8 Cl Tetrachlorobisfenol A (TCBA) Tetraklorobisfenol A reaktivt 

84852-53-9 Br Decabromodiphenyl ethane Dekabromodifenyletan additivt 

85-22-3 Br Pentabromoethylbenzene Pentabromoetylbensen additivt 

85422-92-0 Cl Chlorinated paraffins Klorparaffiner additivt Samma ämne har 
CAS 85535-84-8, 
85422-92-0, 
63449-39-8, 287-
477-0 och 85535-
85-9 

85535-84-8 Cl Chlorinated paraffins Klorparaffiner additivt Samma ämne har 
CAS 85535-84-8, 
85422-92-0, 
63449-39-8, 287-
477-0 och 85535-
85-9 
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85535-85-9 Cl Chlorinated paraffins Klorparaffiner additivt Samma ämne har 
CAS 85535-84-8, 
85422-92-0, 
63449-39-8, 287-
477-0 och 85535-
85-9 

87-83-2 Br Pentabromotoluene Pentabromotoluen additivt 

88497-56-7 Br Brominated Polystyrene Bromerad polystyren reaktivt 

9002-86-2 Cl Chlorinated polymers and 
elastomers 

Klorerade polymerer och 
elastomerer 

reaktivt Grupp med många 
ämnen t.ex. PVC 
(CAS 9002-86-2) 
och Neopren (CAS 
184963-09-5) 

94334-64-2 Br TBBA carbonate oligomer, phenoxy 
end capped 

TBBA karbonat oligomer (Fenoxy 
end capped) 

reaktivt 

95660-61-0 P Trixylyl phosphate (TXP) Trixylenylfosfat additivt 
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