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Stefan Juric anställdes i april  
i Malmö som säljrepresentant 
inom Area Sales inom Digital 
Industries. Stefan kommer 
närmast från Omron. 

stefan.juric@siemens.com

Medina Sundström,  
försäljningschef Area Sales 
region väst inom Digital 
Industries, är sedan april även 
Vertical Sales Manager med 
placering i Mölndal. 

medina.sundstroem@siemens.com

Mats Jogvall, tidigare inom 
Spare Parts & Returns, arbetar 
sedan mars inom eBusiness  
& eProcesses inom Digital 
Industries som ansvarig för 
e-handel och Digital Marketing/
Product Master Data mot 
grossister. 

mats.jogvall@siemens.com

Jaana Kupila, CFO på Siemens  
i Finland, är sedan april även 
CFO för Sverige samt Norden 
Baltikum.

jaana.kupila@siemens.com

Torben Schappert, tidigare 
inom Siemens AG, är sedan april 
Head of Operation Center inom 
Solution Business med placering 
i Solna. 

torben.schappert@siemens.com

Stefan Liss, tidigare trainee,  
är från oktober produktchef  
för IPC inom Digital Industries 
med placering i Solna. 

stefan.liss@siemens.com

Erik Lundén, Global Account 
Manager inom Digital  
Industries, är sedan april även 
försäljningschef OEM med 
placering i Mölndal. 

erik.lunden@siemens.com

Patrik Ryttestål anställdes  
i juni i Mölndal som nordisk 
säljansvarig gasanalys inom 
Process Automation inom  
Digital Industries. Patrik kommer 
närmast från Sick.

patrik.ryttestaal@siemens.com

Ditte Sparre, tidigare konsult, 
är sedan juni anställd i Solna 
som Order Management Deliver 
Operator inom Spare Parts & 
Returns inom Digital Industries 
med placering i Solna.

ditte.sparre@siemens.com

Annika Ahldén anställdes i juni 
i Solna som Finance Head för 
Solution Business, vertikalen 
Fiber, i Sverige och Finland. 
Annika kommer närmast från 
Eltel Networks Infranet och har 
tidigare arbetat på Siemens.

annika.ahlden@siemens.com

Magnus Åberg, tidigare inom 
Area Sales, är sedan april 
försäljningsingenjör inom OEM 
Sales inom Digital Industries 
med placering i Malmö.

magnus.aaberg@siemens.com

Nichlas Östman, tidigare 
produktchef, är sedan april 
gruppchef för Promotion 
Motion Control och Application 
Support inom Digital Industries 
med placering i Solna.

nichlas.ostman@siemens.com

Fredrik Reuterwall anställdes  
i maj i Norrköping som  
projektingenjör inom Solution 
Business. Fredrik kommer 
närmast från Pöyry.

fredrik.reuterwall@siemens.com

Karl Åberg anställdes i maj  
i Sundsvall som projektingenjör 
inom Solution Business.  
Karl kommer närmast från  
One Nordic.

karl.aaberg@siemens.com
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3 okt  Workshop TIA Portal  
  Motion Control Advanced 
  Umeå 

3 okt  Webbinarium: Närmare kunden  
  med MindSphere

4 okt  Webbinarium: Nyheter inom  
  kraft- och normkomponenter

7 okt Webbinarium: Virtual Commissioning 
  & Virtual Training – från antagande  
  till kunskap

9 okt Automation Summit & PiiA Summit 
  Västerås

10 okt Workshop SIMATIC NET: 
  SINEMA Remote Connect 
  Solna

11 okt Webbinarium: Energy Management

14 okt Webbinarium: Enkelt och effektivt  
  med Motion Control i TIA Portal

16–17 okt Elmässan 
  Kista 

Joakim Tångfelt anställdes  
i maj i Borlänge som  
it-säkerhetsingenjör inom 
Customer Services inom  
Digital Industries. Joakim 
kommer närmast från  
Landstinget Dalarna.   

joakim.taangfelt@siemens.com

18 okt Webbinarium: Simulation Tool  
  for Soft Starters

21–22 okt  Siemens Competence Group 
  Solna

21–24 okt Solution Partner: certifieringsworkshop 
  SIMATIC PCS7 
  Mölndal

22 okt  Workshop TIA Portal PLC Advanced: 
  Effektiv programmering 
  Eskilstuna

23–24 okt  Water & Waste 
  Göteborg

29–30 okt Solution Partner: certifieringsworkshop 
  TIA Portal 
  Karlshamn

4 nov  Webbinarium: Telecontrol  
  – fjärrkommunikation under  
  kontrollerade former 

8 nov  Webbinarium: Mot en digital framtid  
  – lösningar för lågspänningsdistribution

14 nov  Future Food Forum 
  Malmö

15 nov  Webbinarium: Safety & Security

19 & 21 nov  Workshop TIA Portal PLC Advanced: 
  Effektiv programmering 
  Göteborg & Jönköping

22 nov  Webbinarium:  
  Säkra din VA-anläggning

26–28 nov SPS Smart Production Solutions 
  Nürnberg, Tyskland 

26 & 28 nov Workshop TIA Portal 
  Motion Control Advanced 
  Gävle & Borlänge/Falun

29 nov  Webbinarium: Lösningar för  
  industriell IoT

siemens.se/evenemang  
siemens.se/webbinarier
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S iemens tar ett stort miljö- och 
produktansvar och uppfyller gi-
vetvis all tillämplig lagstiftning. 

Det gäller naturligtvis även RoHS och 
REACH. 

RoHS. RoHS-direktivet (2011/65/EU) 
syftar till att minska riskerna genom 
att ersätta de farligaste ämnena i elek-
trisk och elektronisk utrustning med 
mindre farliga ämnen eller alternativ 
teknik. Lagstiftningen är tydlig när det 
gäller vilka ämnen som ska fasas ut*** 
men snårig vad gäller vilka produktka-
tegorier som omfattas och från vilken 
tidpunkt. 

Jämfört med starten 2006 då en-
dast ett fåtal produktkategorier om-
fattades blev det enklare den 22 juli 
2019 då lagstiftningen gäller för alla 
produktkategorier. Dock ska påpekas 
att det finns undantag till denna lag 
såsom storskaliga fasta installationer, 

RoHS och REACH for dummies 

Vad hände den 22 juli 
avseende RoHS-lagstiftning?
Antalet förfrågningar om Siemens uppfyller kemikalielagstift-
ningen RoHS* och REACH** har ökat det senaste året. 
Vi tar därför tillfället i akt att informera om hur det ligger till, 
vad som hände den 22 juli och hur du enkelt hittar information 
i e-handelsbutiken Industry Mall. 

storskaliga stationära industriverktyg 
och viss utrustning som är avsedd att 
installeras som en del av en annan ut-
rustning, som i sig inte omfattas. 

Börjar det bli komplicerat? Vi kan 
komplicera ämnet ytterligare genom 
att berätta att EU beslutade 2015 att 
utöka listan med förbjudna ämnen till 
att omfatta ytterligare fyra ftalater**** 
(2015/863 /EU), i folkmun även kallad 
RoHS3. Denna lag har också en tidplan 

!
?

för när de olika produktkategorierna 
ska börja gälla. Dock ska alla produkt-
kategorier allra senast börja gälla den 
22 juli 2021.

REACH. Reach-förordningen (EG) nr 
1907/2006 handlar om registrering, ut-
värdering, tillstånd och begränsning-
ar av kemiska ämnen. I de fall något 
ämne på EU:s så kallade kandidatlista 
förekommer i våra produkter infor-
merar vi våra kunder om en produkt 
innehåller någon av kemikalierna (> 
0,1 %). Listan består av cirka 200 sär-
skilt farliga ämnen för människor och 
miljö och uppdateras två gånger per år.

Var hittar du Siemens RoHS/REACH- 
information? Du som kund finner en-
kelt information i e-handelsbutiken 
på siemens.se/industrymall under 
”Nedladdning produktdata”.

Där kan du även ladda hem RoHS/
REACH-information om alla dina pro-
dukter genom att logga in på ditt kund-
nummer, välja ”Nedladdning produkt-
data” och välja fälten RoHS och REACH. 

På den följesedel du får vid leverans 
framgår också eventuella kemikalier på 
kandidatlistan (REACH). Naturligtvis 
innehåller även CE-deklarationen för 
respektive produkt uppfyllande av 
RoHS-direktivet. n

siemens.se/miljo
ann-sofie.delarosa@siemens.com

*   Restriction of the use of certain  
Hazardous Substances in electrical 
and electronic equipment

**   Registration, Evaluation, Authorisation 
and restriction of Chemicals

***   Sju ämnen: kvicksilver, bly, sexvärt 
krom, PBB, PBDE och kadmium  
(2011/65/EU)

****   Fyra ftalater: DEHP, BBP, DBP och 
DIBP som används som mjukgörare  
i produkternas plastdelar  
(2015/863/EU)

Vi på Siemens strävar efter att vara förebilder. Med detta i åtanke 
måste vi alltid agera därefter och alltid i företagets intresse. 

Siemens affärer är alltid synonymt med rena affärer,  
varhelst de utförs. Det är aldrig förhandlingsbart.

Våra affärsetiska riktlinjer är en bindande uppförandekod  
som är obligatorisk för alla oss på Siemens. 

 Joe Kaeser, President & CEO Siemens AG
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