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Förord 
Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram Handlingsplan för en giftfri 
vardag 2015–2020 Skydda barnen bättre. Insatser sker på flera områden både nationellt, inom 
EU och internationellt och ofta i samarbete med andra myndigheter.  
 
Att minska kemiska risker i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål 
Giftfri Miljö, det mål myndigheten ansvarar för. 
 
Inom ramen för handlingsplanen tar Kemikalieinspektionen fram 
kunskapssammanställningar, som publiceras i myndighetens rapport-, Tillsyn- respektive PM-
serie. Bakom publikationerna står egna medarbetare, forskare eller konsulter. 
Kemikalieinspektionen vill på detta sätt dela med sig av ny och angelägen kunskap. 
Publikationerna, som är kostnadsfria, finns på webbplatsen www.kemi.se. 
 
Denna rapport beskriver ett tillsynsprojekt om textilvaror och är en av de insatser som utförs 
inom ramen för Handlingsplanen för en giftfri vardag. Projektet genomfördes av 
Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning. Margareta Daho, Marcus Hagberg, Mariana 
Pilenvik, Frida Ramström, Amanda Rosen och Magdalena Salomonsson har medverkat i 
projektet. 
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Sammanfattning 
Under 2016 har Enheten för tillsyn av bekämpningsmedel och varor genomfört ett 
tillsynsprojekt där vi undersökt det kemiska innehållet i textilvaror. Projektet omfattade 167 
varor från 51 företag. I analyserna letade vi efter aromatiska aminer (nedbrytningsprodukter 
från begränsade azofärgämnen), nonylfenol och nonylfenoletoxilater.  

Ett (1) prov innehöll den aromatiska aminen bensidin i halter som överskred gränsvärdet i 
begränsningen i Reachförordningens bilaga XVII. 23 (ca 14 %) av proverna innehöll 
nonylfenol och/eller nonylfenoletoxilater i halter under 0,1 viktprocent. Av dessa 23 prover 
var det 16 som innehöll nonylfenolotoxilater i halter över 0,01 viktprocent vilket innebär att 
proverna inte skulle ha varit godtagbara enligt den begränsning som träder i kraft 2021. 
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Summary 
During 2016 the Enforcment and Registries Department put through an enforcement project 
on textiles. In the project 167 articles from 51 companies were analysed. The aim was to 
search for aromatic amines (breakdown products from azo colorants) restricted in European 
legislation. 

One (1) of the samples contained the aromatic amine benzidine in levels over the threshold 
limit in annex XVII in the REACH regulation. 23 of the samples contained nonylphenol 
and/or nonylphenoletoxilates under 0,1 percent by weight. From these 23 samples there were 
16 samples containing nonylphenoletoxilates more than 0,01 percent by weight, meaning that 
the results would not have been compliant with the restriction that will come into force in 
2021. 
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1 Inledning 

1.1 Om Kemikalieinspektionen 
Kemikalieinspektionen är en central tillsynsmyndighet under Miljödepartementet som 
ansvarar för Giftfri miljö – ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. 

Tillsynsavdelningen på Kemikalieinspektionen inspekterar företag som tillverkar, importerar 
och säljer kemiska produkter, bekämpningsmedel, biotekniska organismer och andra varor för 
att kontrollera att gällande regler följs. 

Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram och genomföra en nationell 
handlingsplan för en giftfri vardag. Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020 Skydda 
barnen bättre är en fortsättning på handlingsplanen som togs fram för 2010-2014. Även i 
handlingsplanen för 2015-2020 lyfts det fram att tillsynen över att reglerna följs fortsatt bör 
vara ett prioriterat område. Det projekt som beskrivs i den här rapporten har bedrivits inom 
denna handlingsplan.  

1.2 Problembeskrivning 
Textilier är en varugrupp som har stor spridning och som omger oss alla i vår hemmiljö, 
textilier används ofta nära huden och under lång tid. Det är alltså stor risk att exponeras för 
eventuella farliga ämnen i textilier. Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av 
kemikalier.  
 
Under 2015 notifierades ett påslakan med Spiderman-motiv i det europeiska 
informationssystemet Rapid Alert System for dangerous non-food products (Rapex), eftersom 
man vid tillsyn i Danmark hade funnit azofärger i materialet. Företaget fick dra tillbaka varan 
från konsumentledet i flera länder, även i Sverige.  
 
När azofärgämnen bryts ned kan de bilda aromatiska aminer och en del av dessa har bedömts 
vara cancerframkallande. Vissa kan ge allergi vid hudkontakt, irritera ögon samt vara giftiga 
vid inandning och förtäring. De kan också vara giftiga för vattenlevande organismer och 
orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 
 
Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet hade inte tidigare undersökt den här typen av 
varor, t.ex. sängkläder och handdukar som tydligt riktar sig mot barn och ungdomar. Vi 
bestämde oss därför för att låta detta vara temat i ett av 2016 års tillsynsprojekt. 

1.3 Lagstiftning 

1.3.1 Reachförordningen 
Reach-förordningen är den kemikalielagstiftning som har ersatt stora delar av de kemikalie-
regler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och Sverige. Reach står för Registration, 
Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Förordningen omfattar i första hand 
kemiska ämnen och blandningar av kemiska ämnen men några få bestämmelser gäller även 
varor.  

I bilaga XVII finns ett antal begränsningsregler av vilka ett trettiotal begränsar användningen 
av ämnen i vissa varor. I detta projekt var det framför allt begränsningarna för azofärgämnen i 
textilier (punkt 43) som var aktuella.  
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Enligt punkt 43 i bilagan får azofärger och azofärgämnen inte finnas i läder eller textilvaror, 
om de genom reduktiv spjälkning kan avge en eller flera aromatiska aminer i koncentrationer 
över 30 mg/kg i de färdiga artiklarna eller i deras färgade delar. Dessa aminer finns listade i 
tillägg 8 och 9 i Reachförordningen. 
 
Nonylfenol och nonylfenoletoxilat är uppsatta på EUs kandidatförteckning sedan 2012/2013. 
Från och med 3 februari 2021 kommer nonylfenoletoxilat att omfattas av en begränsning i 
Reachförordningens bilaga XVII. Begränsningen gäller textilvaror som ”under rimligen 
förutsebara förhållanden kan förväntas komma att tvättas i vatten under deras normala 
livscykel” och gränsvärdet kommer att vara 0,01 viktprocent (100 mg/kg).  
 

I Reach-förordningen finns det även ett informationskrav kopplat till farliga ämnen i varor i 
artikel 33. Denna artikel beskriver leverantörers skyldigheter att lämna information om de 
särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen) som finns i deras varor i en halt över 0,1 %. Denna 
information ska alltid lämnas till yrkesmässiga kunder och konsumenter har rätt att få 
informationen på begäran inom 45 dagar. De ämnen som betraktas som särskilt farliga och 
som omfattas av informationskravet listas på den så kallade kandidatförteckningen. I detta 
projekt analyserades varor med avseende på två sådana ämnen, azofärgämnena C.I. Direct 
Black 38 (CAS-nr 1937-37-7) och C.I. Direct Red 28 (CAS-nr 573-58-0).  

2 Metod 

2.1 Urval av företag 
51 företag valdes ut med hjälp av sökningar på internet, bland annat på sajten allabolag.se, 
samt från en fil som vi tog ut från Tullverkets databas över företag som importerar textilier. 
Vi hade begärt uppgifter om företag som deklarerat import av tullnumren 6302 (bl.a. 
sänglinne) och 9404 (bl.a. sängkläder och liknande). 15 av företagen hade kontrollerats 
tidigare, i olika textilrelaterade projekt.  

Med de utvalda företagen bedömde vi att vi täckte den största delen av marknaden. Det blev 
en blandning av stora och små företag, från stora butikskedjor till mycket små importföretag 
med endast ett fåtal anställda.  

2.2 Urval av ämnen för analys 
Det finns endast ett fåtal begränsningar och regler som gäller ämnen i textilvaror. De ämnen 
som är aktuella för denna typ av varor är azofärger och azofärgämnen samt nonylfenol och 
nonylfenoletoxilat.  

Två azofärgämnen återfinns i kandidatförteckningen, dessa inkluderades i analyserna. 

Det finns även en begränsning av det långlivade högfluorerade ämnet PFOS 
(perfluoroktansulfonat) i POPs-förordningen1. PFOS har traditionellt använts i textilier för 
sina smuts- och vattenavstötande egenskaper men det är enligt vår erfarenhet inte längre 
vanligt förekommande och bör heller inte användas i den här typen av varor.  Det finns även 
begränsningar för flamskyddsmedel i textilier i POPs – och Reachförordningen men dessa 
ämnen bör heller inte vara vanligt förekommande i dessa varor.  

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (POPs) 
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I tabell 1 beskrivs vilka ämnen som analyserades och vilken lagstiftning som reglerar dem.   
Tabell 1: Ämnen som vi letade efter vid analyserna samt regler som de omfattas av 

Ämne Regelhänvisning 

Azofärger 
Bil. XVII Reach, punkt 43 (30 mg/kg), 
Kandidatförteckningen, Reach artikel 33 (0,1 
viktprocent, informationsplikt) 

Nonylfenol/Nonylfenoletoxilat Kandidatförteckningen, Reach artikel 33 (0,1 
viktprocent, informationsplikt) 

Nonylfenoletoxilat  Kommande begränsning, Bil. XVII Reach, punkt 46a 
(0,01 viktprocent=100 mg/kg) 

2.3 Tillvägagångssätt 
Varje ärende inleddes med ett brev, Föreläggande om varuprover, i vilket företaget 
uppmanades att skicka in ett antal varuprover. I brevet informerade vi också om projektet och 
lagstiftningen gällande kemikalier i varor. I många fall tog vi kontakt med företaget strax efter 
att föreläggandet skickats ut och diskuterade med dem vilka varuprover som var lämpliga. 
Sortimenten hos de olika företagen såg väldigt olika ut, ibland var det svårt att hitta varor 
riktade särskilt till barn. Beroende på vad som fanns skickade företagen in mellan ett och fem 
varuprover. I några fall köptes varuprover in direkt från butiken av praktiska skäl. 
Varuproverna skickades till ett externt laboratorium för kemiska analyser.  

3 Resultat 

3.1 Analysresultat 
Endast ett prov av de 167 analyserade innehöll något begränsat ämne över gränsvärdet. Det 
var ett kuddfodral i röd/cerise bomull från företaget Affari AB som innehöll arylaminen 
bensidin (CAS-nr 92-87-5) i halter mellan 22 och 92 mg/kg. I samma kuddfodral återfanns 
också färgämnet Direct Red (upptaget på kandidatförteckningen), dock under 0,1 viktprocent.  

23 (ca 14 %) av proverna innehöll nonylfenol och/eller nonylfenoletoxilater i halter mellan 7 
och 844 mg/kg (under 0,1 viktprocent). Av dessa 23 prover var det 16 som innehöll 
nonylfenoletoxilater i halter över 0,01 viktprocent vilket innebär att proverna inte skulle ha 
varit godtagbara enligt den begränsning som träder i kraft 2021.  
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 Figur 1: Fördelning av resultat (uttryckt i antal varuprover). NP=nonylfenol, 
NPEO=nonylfenoletoxilater 

     

3.2 Åtgärder 
Det företag vars vara innehöll ett begränsat azofärgämne meddelades detta, vi 
kommunicerade med dem per telefon och skickade grundläggande information om 
lagstiftning etc. Företaget meddelade att de genast slutade sälja den aktuella varan samt att de 
satte igång ett arbete med att ta fram rutiner för att se till att varorna i framtiden uppfyller 
kraven i lagstiftningen.  

Övriga företag informerades om resultatet per brev och e-post. Vi passade på att informera om 
den kommande begränsningen för nonylfenoletoxilater. Vi tror att det är viktigt att redan nu 
börja sprida denna information, speciellt till de företag som hade ämnet i sina prover, så att de 
kan börja arbetet med att få bort ämnena ur sina varor och ur tillverkningsprocessen. 

Kuddfodralet med för mycket azofärgämne notifierades i Rapex och en åtalsanmälan har 
lämnats in till miljöåklagare. 

4 Diskussion 
Det finns inte så många ämnen som är reglerade i färdiga textilvaror, analyserna i det här 
projektet koncentrerades på två ämnesgrupper: azofärger och nonylfenol/nonylfenoletoxilater. 
Varken PFOS eller flamskyddsmedel används inte i den här typen av varor och det kändes därför 
inte relevant att leta efter dessa ämnen.  
 
Av det faktum att vi endast hittade en vara som inte uppfyllde lagkraven med avseende på 
azofärger, kan vi dra slutsatsen att just dessa ämnen inte är ett stort problem i den aktuella 
varugruppen (bädd- och badtextil) på den svenska marknaden. 
 

7
16 1

143

NP/NPEO under 0,01 viktprocent NPEO över 0,01 viktprocent

Azofärger (bensidin+Direct Red) Inget ämne hittades
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Ca 14 % av varuproverna innehöll låga halter av nonylfenol eller nonylfenoletoxilater, men ingen 
överskred gränsvärdet för informationsplikten i artikel 33 i Reach. Däremot var det 10 % av 
varuproverna som hade överskridit gränsvärdet i den kommande begränsningen av 
nonylfenoletoxilat om den gällt idag. Det tyder på att det finns ett behov av information innan 
begränsningen träder i kraft den 3 februari 2021, samt ett behov av tillsyn strax efter 
ikraftträdandet för att säkerställa att begränsningen efterlevs. 
 
De senaste åren har förekomsten av farliga ämnen i textilier diskuterats och utretts på olika sätt, 
både i medier och inom Kemikalieinspektionens verksamhet. Kemikalieinspektionen har under 
2015 och 2016 gett ut rapporterna Kemikalier i textilier – Risker för människors hälsa och miljön2 och 
Farliga kemiska ämnen i textil – förslag till riskhanterande åtgärder3. Slutsatserna i ”Kemikalier i textilier” 
ligger till grund för förslagen i ”Farliga ämnen i textil”.  I dessa två rapporter slår man fast att mera 
utredning behövs på området. Några konkreta förslag som ges är flera begränsningar på 
färgämnen, men även andra verktyg som helt ny lagstiftning samt ett nytt skatteområde där farliga 
kemikalier beskattas om företagen inte kan visa att deras importerade textilier inte innehåller 
farliga ämnen. 
 
Det är väl känt att textilindustrin är en av de mest kemikalietyngda industrierna i världen och fler 
begränsningar skulle utöka det verktyg som tillsyn förfogar över – möjligheten att kontrollera 
företagens förmåga till regeluppfyllnad. 

5 Råd till företag 
Det är viktigt att tydligt kommunicera krav på kemikalieinnehåll och information till sina 
leverantörer. Ett sätt som flera företag har beskrivit som framgångsrikt är att integrera 
kemikaliekraven med övriga kvalitetskrav. På detta sätt blir även inköpsfunktionerna på 
företaget involverade i kemikaliearbetet.   
 
Vi har i tillsynen stött på flera varianter av avtal med leverantörer gällande kemikaliekrav. I 
några fall är avtalen väldigt generella och specificerar inte i detalj vad de innebär. Exempel på 
det är intyg eller avtal där leverantören ska skriva på att de ”uppfyller Reach” eller ”följer all 
relevant lagstiftning i landet dit varan säljs”. Eftersom Reach innehåller många olika delar 
borde ett sådant avtal kompletteras med en bilaga som beskriver kraven i detalj. Det är 
dessutom viktigt att ta upp all relevant lagstiftning, till exempel reglerna i POPs-förordningen 
och förpackningsdirektivet som ofta glöms bort. I den lagstiftning som vi utövar tillsyn över 
finns det inga krav på hur kravställande och kommunikation mellan företag ska se ut och det 
är viktigt att poängtera att sådana avtal mellan företag är civilrättsliga. Ett sådant avtal eller 
intyg friskriver alltså inte företagen från ansvaret att varornas innehåll ska följa lagstiftningen. 
Vikten av att ha rutiner som säkerställer regeluppfyllande blir tydlig för företag som blir 
föremål för utredning hos åklagare. Att inte alls ha ställt några krav på sina leverantörer vad 
det gäller begränsade kemikalier kan ses som oaktsamhet av åklagaren. 
 
Företag kan ha svårt att få dokumentation från leverantörer angående det kemiska innehållet 
av varor. Stickprovsanalyser är ett förhållandevis enkelt sätt att då och då kontrollera att det 
inköpta materialet stämmer överens med det man beställt. Företagen kan också undersöka om 

                                                 
2 http://www.kemi.se/global/rapporter/2015/rapport-3-15-kemikalier-i-textilier.pdf 
 
3 http://www.kemi.se/global/rapporter/2015/rapport-9-15-farliga-kemiska-amnen-i-textil.pdf 
 

http://www.kemi.se/global/rapporter/2015/rapport-3-15-kemikalier-i-textilier.pdf
http://www.kemi.se/global/rapporter/2015/rapport-9-15-farliga-kemiska-amnen-i-textil.pdf
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leverantörerna själva utför stickprovsanalyser och om de kan få ta del av resultaten, alternativt 
ha detta som ett krav på leverantören. 
 
Det är viktigt att ha nedskrivna, tydliga rutiner som beskriver arbetet för att uppfylla 
lagstiftningens krav. Ett alternativ är att företaget hyr in en konsult för att utbilda och starta 
upp arbetet kring kravspecifikationer och rutiner. Ett annat alternativ är att företagen kan gå in 
på Upphandlingsmyndighetens hemsida (www.upphandlingsmyndigheten.se) och se och 
inspireras av vilka krav de tagit fram åt organisationer som vill ställa hållbarhetskrav i 
upphandlingar. 
  
Vi har i ett flertal projekt visat att de inspekterade företagen i många fall inte känner till kravet 
på att lämna information enligt artikel 33 Reach. För att kunna uppfylla detta krav krävs det 
att de som säljer varor har fått informationen från sin leverantör. Därför är det viktigt att 
inkludera ett krav på att information om innehåll av ämnen på kandidatförteckningen lämnas i 
kommunikationen med leverantören. Detta är extra viktigt om varorna köps från länder 
utanför EU eftersom den leverantören inte har något legalt krav att lämna informationen. En 
annan möjlighet är att komma överens med leverantören om att varorna inte ska innehålla 
några ämnen på kandidatförteckningen överhuvudtaget. Det är viktigt att veta att ämnen på 
kandidatförteckningen är ämnen som i framtiden kan komma att bli föremål för begränsningar 
och tillståndsförfaranden vad gäller användningen i Europa. Som aktör på marknaden kan 
man i ett tidigt skede välja att helt utesluta dessa ämnen. 
 
För att få information om de regler som gäller kan företag söka information på 
t.ex.Kemikalieinspektionens hemsida (www.kemikalieinspektionen.se) eller hos bransch-
organisationer. För fördjupad kunskap om Reach finns den europeiska kemikaliemyndigheten 
ECHA:s hemsida (www.echa.eu) där det bland annat finns en vägledning för kraven i Reach 
som gäller för varor4. Genom att prenumerera på Kemikalieinspektionens nyhetsbrev kan man 
få uppdateringar om nya regler, tillsynsprojekt och annat som är på gång inom 
kemikalieområdet5. Vissa konsultföretag har även tjänster där de erbjuder uppdaterade 
laglistor anpassade efter företagets behov. 

                                                 
4 http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_en.pdf 
5 http://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/Index/6/ 
 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
http://www.kemikalieinspektionen.se/
http://www.echa.eu/
http://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/Index/6/
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Bilaga – Varuprover och analysresultat 
 

Prov 
nr Kontrollerat företag Vara  Varumärke, modellbeteckning, 

artikelnummer 

Innehåll av 
analyserade 
reglerade ämnen 
över haltgräns 

1 
KappAhl Sverige AB 

Bäddset Newbie 853218 Nej 
2 Kuddöverdrag Newbie 310938 Nej 
3 Fleecefilt Newbie 323873 Nej 
4 

Hemtex AB 

Påslakanset  Hemtex 144327500 Nej 
5 Barnfilt House of Rym 173621 Nej 
6 Påslakanset Hemtex 143155920 Nej 

7 Rosa 
badhandduk Hemtex 136971150 Nej 

8 
Textil In West AB  

Örngott Ditzinger Nej 
9 Frottéhandduk Ditzinger Nej 

10 Överkast Ref.Fust088 Nej 
11 

ICA Sverige AB 
Bäddset 642328 Nej 

12 Bäddset 3648-04-08 Nej 
13 Underlakan 642163 Nej 
14 

Klippan Yllefabrik AB 

Påslakan Little bear 7001-60 Nej 
15 Filt Africa 2520-01 Nej 
16 Filt Safari 2517-01 Nej 
17 Filt Pixie 2437-01 Nej 
18 

Bädd & Bad AB 

Badlakan    1008019013 Nej 
19 Badlakan 10090601 Nej 
20 Underlakan 413010015090 Nej 
21 Påslakanset 43020091 Nej 
22 

Jollyroom AB 
Badcape Tiny treasure 552547 Nej 

23 Filt Petit Chérie 511820 Nej 
24 Spjälskydd Alice & Fox 512322 Nej 
25 

Afroart (World Crafts 
Import) AB 

Kuddfodral City 1000257-IN Nej 
26 Filt Ormbunke 1002174-BA Nej 
27 Kuddfodral Ruperta 1000052-GU NPEO 
28 

Jysk AB 

Örngott Kronborg 1030437 Nej 
29 Påslakan Barbapapa 1534790 Nej 
30 Påslakanset Unna 1521101 Nej 
31 Påslakanset Angry Birds 1385090 Nej 
32 

Ahlberg-Dollarstore AB 
Bäddset Grävmaskiner 3335107 NPEO 

33 Bäddset Lippizaner 3334123  NPEO 
34 Strandhandduk 74977 Nej 
35 

Coop Sverige AB 
Strandhandduk Noble House 87508 Nej 

36 Örngott Noble House 44864060 Nej 
37 Örngott Noble House 44864100 Nej 
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Prov 
nr Kontrollerat företag Vara  Varumärke, modellbeteckning, 

artikelnummer 

Innehåll av 
analyserade 
reglerade ämnen 
över haltgräns 

38 
Z.C of Sweden AB 

Handduk röd Zebra ZC525075 Nej 
39 Örngott  Zebra ZC512509 Nej 
40 Örngott  Collection ZC512506 Nej 
41 

NG Baby AB 

Påslakanset 1014341 Nej 
42 Påslakanset 1014340 Nej 
43 Påslakanset 35002000 NP+NPEO 
44 Lakan 3700009 NP+NPEO 
45 

Rusta AB 

Badhandduk Stella 503015270101 Nej 
46 Lakan Lena 50111029 Nej 
47 Påslakanset Klara 501016850101 NP+NPEO 
48 Påslakanset USA 50101469 Nej 
49 

Retex AB (Mogihome) 
Badlakan Butterfly 100432 Nej 

50 Örngott Nelson 101281 Nej 
51 Örngott Agnes 100100 Nej 
52 

Mairo AB 
Örngott 4609 Nej 

53 Örngott 4610 Nej 
54 Örngott 12068 Nej 
55 

Halens AB 

Påslakanset 546299-0199 NPEO 
56 Påslakanset 546298-0199 NPEO 
57 Påslakanset 246740-5073 Nej 
58 Lakan 551386-0026 Nej 
59 

Runsven AB 
Badlakan 3106091 Nej 

60 Bäddset 3109887 NPEO 
61 

Axstores AB (Åhléns) 

Bäddset  88692911 Nej 
62 Badhandduk 88697900 Nej 
63 Bäddset 88750597 Nej 
64 Örngott 42735075 Nej 
65 

Svanefors Textil AB 
Kuddfodral 8096-48-088 NPEO 

66 Bäddset 8095-74-101 Nej 
67 Kuddfodral 8099-47-003 Nej 

68 JR Textilgruppen i 
Stockholm AB Bäddset Textilgruppen NPEO 

69 

Mimou AB 

Handduk   009 Nej 
70 Handduk  008 Nej 
71 Handduk 006 Nej 
72 Örngott 1102 Nej 

73 

Mio AB 

Bäddset Eightmood William 
M1470898 Nej 

74 Bäddset Bambu M1655088 Nej 

75 Örngott Eightmood William 
M1631413 Nej 

76 Kuddfodral Forest friends M1656031 Nej 
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77 Pläd Eightmood Oslo Baby 
M1631983 NPEO 

78 
Dahlin & Johansson 
Frantextil AB 

Bäddset Queen Anne 420877 Nej 
79 Bäddset Lord Nelson 420976 NPEO 
80 Badlakan Napoli 411067 Nej 
81 

Redlunds Manufaktur AB 

Bäddset Nina Royal Bilar 16060 NPEO 

82 Bäddset Nina Royal Street Lovers 
14036 NPEO 

83 Bäddset Nina Royal Helge 15664 NPEO 
84 Täcke Zoo 13102 Nej 
85 

Newport Collection AB 
Bäddset Long Island Stripe Nej 

86 Bäddset Boston Gingham NPEO 
87 

Färg & Form Sweden AB 
Örngott MOÖR 28 NP 

88 Örngott MOÖR 27 Nej 
89 Bäddset 510001 Nej 
90 

Lidl Sverige KB 
Bäddset Simpsons 4006891895745 Nej 

91 Bäddset My Little Pony 
4006891895738 Nej 

92 Gekås Ullared AB Bäddset Gamanatura Kids 26280 
136290/26280 Nej 

93 
The Walt Disney 
Company Nordic AB 

Badlakan Star Wars 5054504574364 Nej 
94 Kudde Mickey Mouse Nej 
95 Filt Thumper 505450459751 Nej 
96 Badrock  Spiderman 5054504559132 Nej 

97 

Lekia AB 

Handduk Björna Frozen FRO 137 
23101 Nej 

98 Handduk Björna Star Wars STAR 555 
25347 Nej 

99 Bäddset Björna Frozen FRO 100 
23100 Nej 

100 Bäddset Björna Star Wars STAR 377 
23345 Nej 

101 
KungSängen Produktion 
AB 

Pläd Alnö Svart 4409900100 Nej 
102 Pläd Möja röd 4409900155 Nej 
103 Bäddset Exclusive 4709900050 Nej 
104 Bäddset Alm Ljung 4710021280 Nej 
105 

Geggamoja AB 

Filt 510161741 Nej 
106 Bäddset  916931 Nej 
107 Snuttefilt  3716153 Nej 
108 Badrock    3416170 Nej 

109 
Himla AB 

Örngott Himla by Sköna Hem 
301196000 Nej 

110 Örngott Sunshine 307660365 Nej 
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111 Örngott Urban Living 301760739 Nej 
112 

Indiska Magasinet AB 

Örngott Anemone 1000004794669 Nej 
113 Örngott Milla 1000003657422 Nej 
114 Örngott Siri 1000005003609 Nej 
115 Kudde Linn 1000004983605 Nej 

116 
Vinga of Sweden AB 

Filt Sherpa blanket Elephant 
4073 Nej 

117 Filt Pippi Blå 4065 Nej 
118 Badlakan Palo Alto 7186 Nej 
119 Netto Marknad Sverige 

AB 
Handduk Hårturban PO58444 Nej 

120 Bäddset Björna Nicke Nyfiken Nej 
121 

The Lexington Company 
AB 

Örngott 11620021 NP 
122 Örngott 10000087 Nej 
123 Örngott 11620011 Nej 
124 Örngott 10000071 Nej 
125 Ohlssons Tyger & Stuvar 

AB 
Kuddfodral Fotoprint Häst 12396 Nej 

126 Kuddfodral Fotoprint Teddybjörn 11438 Nej 
127 

Ellos AB 

Handduk Kimi 655-3642/880319 Nej 
128 Handduk Manuela 655-3659/880339 Nej 
129 Örngott Lykke 575-3433/847697 Nej 
130 Örngott Vila 491-4994/846561 Nej 
131 Örngott Neely 492-7681/860155 Nej 
132 

Sweden Concepts AB 

Bäddset  Fairy 111262 Nej 
133 Bäddset Pumpkin 111763 Nej 
134 Filt Edvin 112846 Nej 
135 Filt Edvin 112241 Nej 
136 Bergendahl Food AB Bäddset Brandnet Bamse 106803 Nej 

137 
Elodie Details AB 

Badhandduk 
med huva Marble Grey 103871 Nej 

138 Bäddset Graphic Grace 103834 Nej 
139 Filt Graphic Devotion 103333 Nej 
140 

Nyblom & Kollén AB 
Örngott Ulla NPEO 

141 Kuddfodral Albert Nej 
142 

GRAND DESIGN AB 
Örngott Paisley Satin Nej 

143 Örngott Diamond Paisley Nej 
144 Handduk Vintage Towel Nej 
145 

Franzén's Textil i Kinna 
AB 

Örngott Borganäs Auto 3368402 NPEO 

146 Örngott Borganäs Noshörning 
3345403 Nej 

147 Örngott Borganäs Gingham Check 
3261512 NPEO 
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148 Örngott Borganäs Bellatrix Barnvagn 
3244517 Nej 

149 

Affari AB 

Handduk Alassio Nej 
150 Handduk Alassio Nej 

151 Kuddfodral Cuddle Retro 080-260-00 

Bensidin 
(nedbrytnings-
produkt av 
azofärgämne) 

152 

Nordicform i 
Skandinavien AB 

Kuddfodral Turiform Uppsala 751252 Nej 

153 Kuddfodral Turiform Pixie flower 
750409 NPEO 

154 Kuddfodral Turiform Leona 751129 Nej 

155 Kuddfodral Turiform Small Stripe 
750753 Nej 

156 

H & M Hennes & Mauritz 
GBC AB 

Badhandduk 194844 Nej 
157 Badhandduk 194840 Nej 
158 Badhandduk 190810 Nej 
159 Bäddset 185482 Nej 
160 Bäddset 194017 Nej 
161 

IKEA of Sweden AB 

Kuddfodral GULLTRATT 902.989.11 Nej 
162 Kuddfodral SUDDIG 102.732.12 Nej 
163 Påslakan SPELPLAN 102.725.47 Nej 
164 Påslakan STICKAT 402.962.45 Nej 
165 Handduk BOKVIK 502.953.68 Nej 
166 Hotel Supply Scandinavia 

AB 
Handduk Etol Match 40005783 Nej 

167 Kuddfodral Borganäs Stella 3342408 Nej 
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Box 2, 172 13 Sundbyberg 
08-519 41 100
Besöks- och leveransadress   
Esplanaden 3A, 172 67 Sundbyberg 
kemi@kemi.se 
www.kemikalieinspektionen.se 


