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Förord 
Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram Handlingsplan för en giftfri 
vardag 2015-2020. 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 myndighetens webbplats 
www.kemikalieinspektionen.se. 
 
Denna rapport beskriver ett tillsynsprojekt om varor som barn kan stoppa i munnen och är en 
av de insatser som utförs inom ramen för Handlingsplanen för en giftfri vardag. Projektet 
genomfördes av Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning. Karin Rumar, Magdalena 
Salomonsson, Charlotte Rahm och Susan Strömbom har deltagit i projektet.  

http://www.kemikalieinspektionen.se/
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Sammanfattning 
Under 2017 har Kemikalieinspektionen bedrivit ett tillsynsprojekt för att kontrollera det 
kemiska innehållet i små varor som barn kan stoppa i munnen och som säljs på den svenska 
marknaden. Vi inspekterade 59 företag och från dessa kontrollerade vi 162 varor. De varor 
som främst kontrollerades var varor gjorda av mjuk PVC-plast och små inredningsvaror i 
metall såsom ljuslyktor och prydnadssaker. De ämnen vi kontrollerade var främst bly, ftalater, 
och kortkedjiga klorparaffiner, men även andra ämnen kontrollerades. 

Av de 162 varor som kontrollerats, så hade 19 av dem innehåll av förbjudna ämnen såsom bly 
och kortkedjiga klorparaffiner. Alla produkter med innehåll av förbjudna ämnen har tagits 
bort från marknaden av företagen.  

Den bild vi haft från tidigare projekt är att de billiga elektriska varorna är de som har flest 
brister och där vi hittar flest förbjudna ämnen och då framförallt bly i produkternas 
lödpunkter. Vi hittade fem elektriska produkter som innehöll bly i lödpunkterna. Projektet 
fokuserade även på en ny blybegränsning, som innebär att varor som barn kan stoppa i 
munnen inte får innehålla bly. Tre av varorna i projektet innehöll bly enligt den nya 
begränsningen. 

Tidigare erfarenheter har visat att vi hittat både kortkedjiga klorparaffiner och ftalater i mjuka 
plaster. Även i detta projekt hittade vi åtta varor som innehöll kortkedjiga klorparaffiner. 20 
varor innehöll även ftalater, främst di(etylhexyl)ftalat (DEHP), som finns med på 
kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen enligt Reach-förordningen. Dessa ämnen är 
sådana som får finnas i produkterna men leverantörerna behöver informera företagen om dess 
innehåll. I detta projekt hade inget av företagen hade fått information från sina leverantörer 
om innehållet och alla valde att sluta sälja dessa varor. 

Observera att resultaten inte är en bild av hur det ser ut på marknaden utan ett resultat av att vi 
granskar riskprodukter. Exempel på sådana riskområden är billig elektronik och mjuka 
plaster. 

Vi rekommenderar att företag ställer mer precisa krav än att bara kräva att varorna ska vara 
kompatibla med Reach-förordningen. Vi ser vidare att det är bra om företagen sätter upp krav 
för särskilda ämnen och material, kandidatförteckningen och även ämnen som regleras i 
POPs-förordningen, vilket är ett mindre känt regelverk. 
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Summary 
In 2017, the Swedish Chemicals Agency carried out a supervision project to control the 
chemical content of small items that children can put in the mouth and are sold on the 
Swedish market. We inspected 59 companies and controlled 162 articles. The articles that 
were primarily checked were made of soft plastic and small metal furnishings such as 
candlesticks and ornaments. The substances we were looking for were mainly lead, 
phthalates, and short-chain chlorinated paraffin’s, although some other substances were 
controlled. 

Of the 162 articles checked, 19 had content of prohibited substances such as lead and short-
chain chlorinated paraffin’s. All of these products have been removed from the market by the 
companies.  

The picture we have from previous projects is that the cheap electrical products are those with 
the most shortcomings and where we find most prohibited substances, especially lead in 
solders. The project also focused on a new lead restriction, which means that products that 
children can put in the mouth shall not contain lead. Three of the products in the project 
contained lead according to the new lead limitation. 

Past experiences have shown that we have found both short-chain chlorinated paraffin’s and 
phthalates in soft plastic material. Also in this project we found eight products that contained 
short-chain chlorinated paraffin’s. 20 articles contained phthalates, mainly di(ethylhexyl) 
phthalate (DEHP), which is included on the list of substances of very high concern in 
accordance with the REACH Regulation. These are substances that are allowed be present in 
the products but suppliers need to inform about its content. None of the companies had 
received the information from their suppliers and they all choose to stop selling these 
products.  

Note that the results are not a true picture of what it looks like on the market for these 
products, since we look especially at risk products. Examples of such risk areas are cheap 
electronics, and soft plastics. 

We recommend that companies make more precise requirements than just requiring the 
products to be Reach compatible. Companies could put special requirements on substances 
and materials, the candidate list, but also the POPs regulation, which is a lesser-known rule. 
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1 Inledning 

1.1 Om Kemikalieinspektionen 
Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och 
internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och 
bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i 
varor och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får 
användas. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser. Vårt 
miljökvalitetsmål är Giftfri miljö. 
 
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 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 
Det största motivet för projektet är att barn är en känslig och utsatt grupp som är särskilt 
prioriterad i handlingsplanen. I juni 2016 trädde en ny begränsning ikraft om varor som 
innehåller bly och som barn kan stoppa i munnen.  

I och med den nya blybegränsningen som handlar om varor som barn kan stoppa i munnen, så 
valde vi att även ta med andra små varor i material där vi tidigare hittat farliga ämnen. Vi har 
därför också tittat på mjuk plast i projektet (särskilt PVC) där vi fortfarande ser problem med 
innehåll av vissa ftalater och kortkedjiga klorparaffiner.  

1.3 Lagstiftning 
Nedan anges de lagstiftningar som varit relevanta för projektet. 

1.3.1 Reach-förordningen EG (nr) 1907/2006 
Reach-förordningen är den kemikalielagstiftning som har ersatt stora delar av de 
kemikalieregler 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 som avser bly i varor som barn kan stoppa i munnen (punkt 63.7). Denna 
begränsning började gälla 1 juni 2016. I Reach-förordningens artikel 33 finns det även ett 
informationskrav kopplat till farliga ämnen i varor. Artikel 33 beskriver leverantörers 
skyldigheter att lämna information om de särskilt farliga ämnen som finns i deras varor i en 
halt över 0,1 viktprocent. Denna information ska alltid lämnas till yrkesmässiga kunder 
medan konsumenter har rätt att på begäran få informationen kostnadsfritt och 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 
några sådana ämnen, främst ftalater.  
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1.3.2 POPs-förordningen (EG) nr 850/2004 
Förordningen om långlivade organiska föreningar baseras på den globala 
Stockholmskonventionen samt konventionen om långväga gränsöverskridande 
luftföroreningar (CLRTAP). I förordningen finns ett antal så kallade POPs-ämnen (Persistent 
Organic Pollutants) som anses vara mycket farliga för människors hälsa och miljön. Varor får 
inte innehålla de ämnen som listas i förordningen, exempelvis hexaklorbensen, kortkedjiga 
klorparaffiner (SCCP1) och vissa bromerade flamskyddsmedel. I detta projekt undersöktes 
förekomsten av SCCP i mjuka plastdelar av varor. 

1.3.3 RoHS-direktivet EU/2011/65 
RoHS-direktivet (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and 
electronic equipment) är ett EU-gemensamt regelverk som begränsar förekomsten av vissa 
farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Vi hade inte denna produktgrupp som 
fokus i projektet, men de slank med eftersom de kan innehålla mjuka plaster. De ämnen som 
begränsas är bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom och två grupper av bromerade 
flamskyddsmedel, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE). 
Direktivet finns införlivat i svensk lagstiftning via Förordning (2012:86) om farliga ämnen i 
elektrisk och elektronisk utrustning och Kemikalieinspektionens föreskrifter (2008:2) om 
kemiska produkter och biotekniska organismer.  

2 Metod 
Projektet bestod av två olika delar, en på våren och en på hösten. I början av projektet gjorde 
vi en kartläggning av bland annat inrednings- och presentföretag som vi kunde hitta på nätet. 
Vi skickade ut informationsbrev, se bilaga, till dessa företag. Sammanlagt inspekterade vi 59 
företag i projektet. Under våren fokuserade vi på 16 internetföretag och vi hade inga 
besöksinspektioner. Under hösten inspekterade vi 43 företag varav 10 var besöksinspektioner. 
Vid urvalet försökte vi i möjligaste mån välja företag som själva tog in produkter från andra 
länder. Vi försökte även hitta företag som vi inte tidigare inspekterat. I några fall inspekterade 
vi även utländska företag. Anledningen till detta var att det inte var tydligt på deras hemsidor 
vilka som låg  bakom sidan, eller att företagen hade svenska hemsidor fast de företagen fanns 
utanför Sverige (men inom EU). 

Urvalet av varor baserades på vår erfarenhet av vilka material som kan innehålla begränsade 
och farliga ämnen. I första hand valde vi varor gjorda av metall och mjuk PVC-plast. Fokus 
låg på det billigare sortimentet men även några lite dyrare produkter som dekorationssaker. Vi 
försökte välja produkter med olika varumärken och från olika leverantörer. Exempel på varor 
som kontrollerades var ljuslyktor, ljusstakar, presentartiklar, hundleksaker, nyckelringar, små 
väskor och mobilfodral. Vi gjorde screeningtest av varorna med XRF2-instrument och utifrån 
resultatet skickade vi varorna vidare på en mer noggrann analys hos ett externt laboratorium.  

De ämnen som vi valde att leta efter vid analyserna är sådana som vi har hittat i samma 
material i andra sorters varor. Vilka ämnen det var och hur många varor som testades för att 
se om de innehöll dessa ämnen framgår av tabell 1. 

  

                                                 
1 ShortChained ChloroParaffins (SCCP) 
2 X-Ray Fluorescence – en teknik som bygger på att genom röntgenstrålning mäta vilka grundämnen ett material 
består av. Testet ger en indikation på vilka ämnen som kan finnas i materialet.  
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Tabell 1 Vilka ämnen som eftersöktes vid analyserna samt hur många varor som dessa analyser gjordes på. 

Ämnen Antal varor 

Ftalater på kandidatförteckningen  132 

Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) 132 

Bly 21 

Polycyckliska aromatiska kolföreningar (PAH) 3 

Bisfenol A (BPA) 7 

DMAC 15 

Kadmium 8 

 

När analysresultatet var färdigt informerade vi företagen om resultaten. I de fall då förbjudna 
ämnen eller andra brister hittades fick företagen inkomma med yttrande. Övriga ärenden 
avslutades.  

3 Resultat 

3.1 Analysresultat 
Totalt granskades 162 produkter i projektet. Analyserna har skett med ett så kallat. XRF 
instrument där Kemikalieinspektionen utfört screeningtester för att se metaller. Det går också 
att se om plasten är av PVC (på grund av klorinnehållet), men de övriga plasterna kan 
apparaten inte detektera. När vi har hittat begränsade metaller i någon vara har vi skickat in 
denna. Alla mjuka plaster skickas till externt labb för analyser. 

Begränsningar 
Av de 162 varor som kontrollerats, så hade 19 av dem innehåll av förbjudna ämnen. I tabellen 
nedan anges de olika begränsningarna och antal överträdelser. Den särskilda inriktningen på 
att hitta bly i varor som barn kan stoppa i munnen resulterade i att vi hittade fem varor som 
innehöll bly, men två av dessa hade importerats innan regeln hade börjat gälla. De varor som 
importerats efter att begränsningen trätt i kraft var en kylskåpsmagnet, ett mobilfodral och en 
tvålkopp i metall.  

100 varor bestod av mjuk plast och av dem hade 8 innehåll av kortkedjiga klorparaffiner 
(SCCP). I projektet granskades även sexton elektriska varor och av dem hade fem för höga 
halter av bly i lödpunkterna. 
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Tabell 2 Resultat – varor som innehöll ämnen som är begränsade (förbjudna) 

Begränsning Antal varor 
som innehöll 
förbjudna  
ämnen 
överträdelser 

Kommentar 

Bly – punkt 63.7 

i bilaga XVII i Reach 

3 Vi hittade ytterligare 2 stycken, men de hade 
importerats innan ikraftträdandet och får säljas 

Bly - RoHS 5 5 av 16 elektriska produkter innehöll bly i lödpunkterna 

SCCP - POPs 10 9 av 10 var av PVC plast 

Nickel – punkt 27 i bilaga 
XVII i Reach 

1 Nyckelring 

Sammanlagt 19 19 av 162 (12 %) av varorna innehöll förbjudna ämnen 

 

Informationsplikt 
Artikel 33 är ingen begränsningsregel utan snarare ett krav att informera om ämnen på 
kandidatlistan finns i varorna. I samtliga fall hade inte företagen fått information från sina 
leverantörer om att ämnena fanns i produkterna. När det blev känt har alla företagen valt att 
sluta sälja varorna eftersom de inte vill ha ämnen på kandidatlistan i sina produkter. Resultatet 
visar att av 100 varor som bestod av mjuk plast innehöll 20 varor ämnen på kandidatlistan 
(främst DEHP). 

Informationsplikten innebär att om företag säljer till andra företag ska de informera om att 
ämnet finns i varan. I två fall har detta varit fallet och en överträdelse har begåtts som är 
straffsanktionerad. Kemikalieinspektionen har därför lämnat in anmälan till 
Åklagarmyndighet. I de fall företagen enbart sålt till konsument så finns inte plikten att 
informera förrän en kund har efterfrågat informationen. I dessa fall har inte 
straffsanktionerade överträdelser begåtts av de inspekterade företagen. Åtalsanmälningar görs 
bara om Kemikalieinspektionen fått kännedom att en kund efterfrågat information, men inte 
fått den.  

Vilka varor som vi analyserade samt analysresultaten finns i bilaga 2.    

I den blå faktarutan nedan beskrivs farligheten för de ämnen som vi hittat i våra analyser. 

Fakta 
Bly är ett mycket giftigt ämne som inte får användas i vissa varor. Det kan skada nervsystemet och 
påverka till exempel förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga. 

Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är skadligt för vattenlevande organismer. Det är också mycket 
långlivat, bryts inte ned i naturen och är misstänkt cancerframkallande.  

Ftalater (t.ex. DEHP, DIBP, DBP, BBP) är en grupp ämnen där alla inte är skadliga, men vissa ftalater 
kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn och vissa är misstänkt hormonstörande.  
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Tabell 3 Resultat – Varor som innehåller ämnen på kandidatlistan 

Artikel 33 Antal varor som 
innehöll ämnen på 
kandidatlistan  

Kommentar 

Ftalater främst DEHP 20 18 av 20 bestod av PVC.  

20 av 100 som bestod av mjuk plast (19%)  

 

3.2 Åtgärder 
I de fall då vi hade hittat ett förbjudet ämne eller ämnen på kandidatlistan ombads företagen 
att komma in med yttrande med svar på vissa frågor. Företagen drog frivilligt tillbaka sina 
bristande varor och ärendena kunde avslutades. Om inte företagen drar tillbaka varorna har 
Kemikalieinspektionen möjlighet att ställa krav på saluförbud genom förelägganden. I 
samtliga fall drog företagen tillbaka produkter som innehöll ftalater (ämnen på 
kandidatförteckningen). 

Kemikalieinspektionen lämnade in elva anmälningar till åklagare i de fall straffsanktionerade 
överträdelser begåtts. 

Rapportering till ICSMS och Rapid alert3 – två system för myndigheter att förmedla bristande 
varor inom EU. ICSMS är ett internt system för myndigheter så att vi kan veta vad andra 
länder gjort och också meddela varandra när överträdelser skett av företag i respektive land. 
Rapex är ett annat system som ger oss myndigheter information om bristande varor. Detta 
system har också en publik del där exempelvis företagsnamn inte lämnas ut. 

4 Diskussion 
Observera att resultaten inte är en bild av hur det ser ut på marknaden för dessa produkter utan 
ett resultat av att vi granskar riskprodukter.  

Den bild vi haft från tidigare projekt är att de billiga elektriska varorna är de som har flest 
brister och där vi hittar mest förbjudna ämnen. I detta projekt hittade vi bly i fem av de 16 
elektriska produkterna, vilket bidrar till den bilden. Den särskilda inriktningen på att hitta bly 
i varor som barn kan stoppa i munnen resulterade i att vi hittade fem varor som innehöll bly, 
men två av dessa hade de importerats innan regeln hade börjat gälla. Begränsningen är relativt 
ny och det kan vara värt att titta extra på detta ute hos företagen och i vår tillsyn framöver 

Detta projekt har även haft ett fokus på ämnen på kandidatlistan och särskilt ftalaterna som vi 
ofta hittar i mjuka plaster. Även i detta fall följer andelen brister tidigare erfarenheter och i 
detta projekt hade 20 varor innehåll av ftalater och då särskilt DEHP. Om man räknar på de 
100 varor som bestod av mjuka plaster så blir andelen 19 procent. Detta indikerar att 
företagen kan bli bättre på att ställa krav på att få veta om varorna innehåller ämnen på 
kandidatlistan. De flesta företag vill inte ha dessa ämnen i sina varor och väljer bort dem när 
de fått höra att varan innehållit något ämne på kandidatlistan.  

                                                 
3 Rapid Alert system for non-food dangerous products (även kallat Rapex) är ett EU-gemensamt system dit 
marknadskontrollmyndigheter anmäler produkter med allvarliga risker som hittas vid kontroller. 
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/?event=main.listNotificatio
ns  

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/?event=main.listNotifications
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/?event=main.listNotifications
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För både kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) och ftalater är PVC det i särklass mest 
problematiska materialet. Av de varor som innehöll SCCP var 9 av 10 gjorda av PVC och för 
ftalaterna var andelen 18 av 20. 

Det kan vara värt att notera att ingen av bitleksakerna för hundar hade några brister (16 
stycken). Materialen är oftast inte av PVC utan till exempel TPE-gummi. 

I projektet besöktes tio företag med olika hantering av att säkerställa att varorna inte 
innehåller begränsade ämnen eller ämnen på kandidatlistan. Ett företag (med runt 30 
anställda) hade läst alla våra tillsynsrapporter och därifrån dragit slutsatser om vilka krav på 
ämnen och material som man särskilt kan lyfta gentemot sina leverantörer. Detta kan vara ett 
sätt att komma åt i vilken ände mindre företag kan börja arbeta med att minska riskerna med 
sina varor. Vi rekommenderar att företagen ställer mer precisa krav än att bara kräva att 
varorna ska vara Reach kompatibla. Lyft gärna särskilda ämnen och material, kandidatlistan, 
men även POPs-förordningen som är ett mindre känt regelverk. 
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5 Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev till företag 
 
     
 

Hej! 

Kemikalieinspektionen vill informera dig som företagare om vilka regler som gäller för kemikalier 
i varor4 samt om vårt tillsynsprojekt ”Små varor”. Fokus blir varor som barn kan stoppa i 
munnen5, men även andra mindre varor av t ex konstläder eller mjuk plast. Exempel på sådana 
varor är prydnadssaker, varor för djur (koppel, hundleksaker),  klockarmband, 
heminredning av metall, reflexer, vaxdukar, nyckelringar, mobilskal, necessärer, små väskor och 
plånböcker etc. Under 2017 kommer vi att inspektera ett femtiotal företag och göra kemiska 
analyser på varorna. Vi kommer att välja vilka företag som vi ska inspektera löpande under året. 
Vi skickar också ett föreläggande där vi begär in varor. Till hösten kommer vi också att välja ut 
ett antal företag som vi kommer att inspektera genom inspektionsbesök. Vi återkommer i 
september för att boka in dessa besök. 

Kemikalieinspektionen är en myndighet som bland annat kontrollerar att företag som säljer varor, 
kemiska produkter och bekämpningsmedel följer de bestämmelser som finns för kemikalier. Som 
en del av tillsynsprojektet skickar vi ut denna information om kemikaliereglerna för att göra dig 
som säljer varor uppmärksam på kraven som finns i de olika lagstiftningarna om kemikalier och 
varor.  

Varför finns det regler om kemikalier i varor? 

Varor kan innehålla kemiska ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa eller för miljön.  
Vissa ämnen är enligt lagstiftning förbjudna eller så måste företag informera om att de finns i 
varorna. Kemikalierna kan exempelvis finnas i plast, tyg eller i metall.  

Vilka regler finns? 

Kemikaliereglerna för varor finns i gemensam EU-lagstiftning och är uppdelad i olika regelverk. I 
länken på nästa sida kan ni hitta mer om vilka regler som gäller för kemikalier i varor. För detta 
projekt kommer vi särskilt att titta på bly och kadmium som begränsas i Reach-förordningen (EG 
nr 1907/2006). Där finns också krav på att mottagaren av en vara ska få information om varan 
innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett särskilt farligt ämne. Dessa särskilt farliga ämnen finns på 
den så kallade kandidatförteckningen6 och där finns bland annat några mjukgörande ämnen 
(ftalater) i PVC-plast. Ett annat ämne som vi också hittar i mjuka plaster och som begränsas i 
POPs-förordningen (EG nr 850/2004) är kortkedjiga klorparaffiner (SCCP). 
 

 

  

                                                 
4 Med varor, menar vi alla typer av saker som inte är kemiska produkter eller bekämpningsmedel. 
Exempel är kläder, skor, möbler, leksaker, elektronik, inredningsmaterial mm. 
5 Någon av varans dimensioner är mindre än 5 cm 
6 https://echa.europa.eu/sv/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list 
 

https://echa.europa.eu/sv/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list
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Vad kan du som säljer varor göra för att undvika skadliga kemikalier?  

• Välj seriösa leverantörer som känner till vilka ämnen som är begränsade enligt 
lagstiftning.  

• Ställ krav på leverantörer att kemikaliereglerna ska vara uppfyllda. Ställ gärna specifika 
och skriftliga krav på vilka regelverk som ska vara uppfyllda och vilka ämnen som inte får 
finnas i dina produkter. 

• Begär att få veta av din leverantör om varorna innehåller ämnen på 
kandidatförteckningen. Dessa ämnen har bedömts vara särskilt farliga och bör helst 
undvikas. 

• Begär in testrapporter eller annan dokumentation från leverantören som visar att varorna 
inte innehåller skadliga kemikalier. 

• Låt testa varorna (stickprover) på laboratorium för att se att de inte innehåller förbjudna 
ämnen.  

• Vid frågor om kemikalier i varor, kontakta gärna oss på Kemikalieinspektionen.  
 

 
Läs mer om kemikalieregler för varor i länken nedan: 
http://www.kemi.se/global/faktablad/faktablad-kort-om-kemiska-amnen-i-varor.pdf 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
Susan Strömbom Karin Rumar  Charlotte Rahm 
susan.strombom@kemi.se  karin.rumar@kemi.se   charlotte.rahm@kemi.se 
08-519 41 343 08-519 41 252  08-519 41 197 
   
 

  

http://www.kemi.se/global/faktablad/faktablad-kort-om-kemiska-amnen-i-varor.pdf
mailto:susan.strombom@kemi.se
mailto:karin.rumar@kemi.se
mailto:charlotte.rahm@kemi.se


15 

Bilaga 2 – Kontrollerade varor 
Tabell 4.  Varor med innehåll av förbjudna ämnen (rött) och ämnen som finns på kandidatlistan (orange). 

Företag Produkt/artikelnr Bilder Förbjudna ämnen och halt 

Adorme AB Nyckelring Five Night’s at 
Freddys 
102231 

 

6.15 μg/cm2/vecka Ni 

Amazon PVC Gloves  
 
  

0,64 % SCCP 

Danira Telecom 
AB 
(Themobilestore) 

Mobilfodral Native Diary 
Iphone 
C16-70-IP7-V  

0,36 % Pb 

Dockans AB 
(Teknikdelar.se) 

Goobay Cat5e patchkabel 
0,25m, blå 
68608 

 

0,24 % SCCP                     
0,7 % DEHP     

E-ville.com 
distribution AB 

Penna - elektrisk chock 
P37449659 

 

41-42  % och 51-52% Pb i 
lödpunkt 

E-ville.com 
distribution AB 

Ficklampsgris  
P37288130 

 

63 och 64% Pb i lödpunkt 

E-ville.com 
distribution AB 

Toothbrush holder 
P39426868 

 

0,35 % SCCP    
 

HISAB/Joker AB Vikingaskepp magnet 
Artikelnummer: 77848 

 

0,07 % Pb                             
12,4 % DEHP                                              
 

HISAB/Joker AB Bagagetag 
Artikelnummer: 79702 

 

Som mest 1,23 % SCCP   
Som mest 40% DEHP                                                  
12,6 % DiBP                                                                                                                                                                        

Ideal of Sweden Ideal car mount, magnetisk 
telefonhållare 
 
 

 

1,1%  SCCP                             

Lightinthebox  Friluftsliv Sminkväska 

 

Som mest 0,8 % SCCP  
15-20,5 % DEHP 
 

Make Up Store AB Bag skull shade 
EAN: 
2775757330051270000 

 

0,3 % SCCP                             
3,3 och 3,5 % DEHP                                 

http://www.heromic.se/products/1022/102231/59301f34a956b.jpg
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Nedis AB 
 

Camlink mini kamerastativ 
52715 
 
 

 

3,5 och 3,7 % SCCP 

Tura  
Scandinavia AB 

Bärbar högtalare nyckelpiga 
11096 

 

65 och 68 % Pb i lödpunkt 

Novodesign AB Tvålkopp trådarbete 
15221/ K8372-B 

 

0,11 % Pb 

Nedis AB Skosnören LED 
BXLSL10 

 

45 och 47 % Pb i lödpunkt 

Power retail 
Sweden AB 

USB Led light 
ELUSBLIPACK 

 

0,5 % SCCP 
31-32% Pb i lödpunkt 
4,2 % DBP  
1,3 % DEHP 

YT-trading AB A9 Bluetooth högtalare 

 

43 och 44% Pb i lödpunkt 

Zalando River Island handväska 
RI951H07J-Q11 

 

0,5 % SCCP                            
0,14 och 0,15 % Pb                                       
2,9 % och 4,6% DEHP                                   
0,1% och 0,21 % DBP     
 

 

  

http://www.chinastuff.se/images/Dotop%20A9_1.jpg
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Tabell 5. Varor med innehåll av ämnen som finns på kandidatlistan (orange).  
De är inte förbjudna att sälja, men det tillkommer en informationsplikt enligt artikel 33 i Reach-förordningen. 

Företag Produkt Artikelnr Ämnen över 
haltgränser 

AlphaGeek AB Wonder Woman Necessär 80A282 3,6  % DEHP 

AlphaGeek AB Fäst och tvättklämmor M16016A 17 % DEHP 

Butik Inreda 24 AB  Vattentät väska med rem 56298 0,3 % DEHP 

E.M.P. Merchandising 
Handelsgesellschaft GmbH  

Star wars väska 344310 2,5 % DEHP 

E.M.P. Merchandising 
Handelsgesellschaft GmbH 

Bagage tag 357820 12 % DEHP 

E-ville.com distribution AB Elektrisk julgran P30256645 16 % DINP 

Kitsch Sweden AB Adresshållare bagage  Som mest 27 % DEHP        

Pipols Bazaar AB Stile Cosmetic Purse Ethno COS 101 68 Som mest 4 % DEHP        

Royal design Royal Design 
Group AB 

Sminkväska Ls0432 39 % DEHP 

SmartaSaker Stockholm AB Handdukshängare 5 pack 
färgmix 

12301-Fa 27 % DEHP 

The cool store Sweden AB Vattentåliga 
potatisskalarhandskar 

384 0,4  % DEHP           

Turducken AB (Prylgalen) Smart sugfotshållare BD001BL 40 % DEHP 

Turducken AB (Prylgalen) Not your bag adresstag Tr0006 Som mest 36 % DEHP 

Zalando River Island handväska RI951H07J-Q11 2,9 % DEHP            
0,2 % DBP                                       
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Tabell 6. Produkter som analyserats, men som inte har något innehåll av begränsade ämnen. 

Företag Produkt Artikel nr   

Adorme AB Megascaler 101465 

Adorme AB Nyckelring Star wars 101922 

AlphaGeek AB Game of Thrones Stark Nyckelring ABYKEY009 
AlphaGeek AB Bordsduk Rosa plast 77015/109 
AlphaGeek AB Zelda Plånbok LW121925 NTN 
Amazon Printed Tablecloth  1710395 

Amazon Plain Clear Tablecloth  1710281 

Amazon  Placemats, pink EAN 4025457150050 

Animail AB Chewing bone röd 11 cm 578PL90225/90225 

Animail AB Trixie easy life halsband neongul L eller 
 

4011905207230/20723 
Animail AB Petstages Miniorka hundleksak ben 

  
209863909/221 

Animail AB Kong Squeezz Ben 209863769/PSN2E 
Animail AB Hundleksak TPR Gummi Noppboll 

Orange  
109130001 

Bluebox AB Propp till badkar och vask - Help! G2 a 07954 
Bluebox AB Alessi badpropp Mr. Suicide G7 a01232 
Bluebox AB Knopp till byrå - Djur C7 a11972 
Butik  Inreda 24 AB  Fidget Spinner – Anti stress Grön 60338 
Butik  Inreda 24 AB  Case mate mobilskal 55508 

Danira Telecom AB  Mobilskal Damda Glide Iphone EAN 8809477683042 

Danira Telecom AB  Mobilskal Bookcase touch Xperia  saknas 

DesignTorget AB Självvattnare Bördy 2 900 000 047 273 

Dockans AB (Teknikdelar.se) Mobilhållare löpning, svart TD-MSP-D6503-01A 

Dogman AB Spot Lit LED Blinklampa 261040 

Dogman AB Hundleksak TPR Gummi 339338 

Dogman AB Godisgömma rör 333751 
Dogman AB Collar Puller Mini 2-pack 333604 
Eggtimer, kitchen gadgets Äggur, kinadocka 655 
Elgruvan i Uppsala AB Fidget spinners rosa 29000103 
Elgruvan i Uppsala AB Fidget spinners grön 29000991 

EMP (Sweden Rock) Kame Symbol - bagagetag 357820 

EMP (Sweden Rock) Rebel squadron bagagetag LU571VSTW 

E-ville Fidget Spinner P40920262 

E-ville Nyckelring med ficklampa P39091943 

Hasta AB Viktband EAN 7392463110598 

Hasta AB Gardintyngd EAN 7392463110628 

HISAB/Joker AB Finger fidgets metal  silver/copper 71282 

HISAB/Joker AB Finger fidgets metal gold 71281 

HISAB/Joker AB Medalj/kapsylöppnare 78373 

Hus Och Hemma Gyllensvaan AB Termoväska Adventure Goods  V0201033 

Hus Och Hemma Gyllensvaan AB Solcellsdriven dansande uggla H4530274 
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Hus Och Hemma Gyllensvaan AB Armband och halsband Star Wars V1300298 

Ideal of Sweden Telefonfodral svart saknas 

Ideal of Sweden Halsrem svart saknas 

Indiska Magasinet AB Tyngder dragonfly EAN 10000052224608 

Indiska Magasinet AB Ljuslykta  saknas 

Jotex Sverige AB Dekorationsros, guld 1034372-02-0 

Jotex Sverige AB Avtorkningsbar duk saknas 

Kirsch/Luxaflex (Hemtex) Gardintyngd 16111 

Kirsch/Luxaflex (Hemtex) Tyngdband 16031 

Kitchengadgets Inter AB Äggur, katt saknas 

Kitchengadgets Inter AB Äggur, grön 609 

Kitchentime AB Ljuslykta metall gul/silver 3,5 cm 10066083 

Kitchentime AB Tablett PVC Röd 40x30 cm 10068674 

Kitchentime AB Ljuslykta metall svart/silver 10,5 cm 10066357 

Kitsch Sweden AB instrumentpanelsprydnad hula girl a11328 

Kruuse Svenska AB Buster strong bone ice blue small 276525 

Kruuse Svenska AB Kong Swirl triangle large 383844 

Kruuse Svenska AB Bseen 360 grader limegrön 275807 
Kruuse Svenska AB Pet Scribe Tag Diva Heart Large, 

 
275915 

Kruuse Svenska AB Rogz Luna halsband svart medium 
 

384697 
Luxaflex Scandinavia AB Tyngdband 16031 
Luxaflex Scandinavia AB Gardintyngd 16111 
Make Up Store AB Bag cheetah 2,77637E+18 
Multi Agentur AB Nyckelpiga, metall 19061 
Multi Agentur AB Kanin på hjul 18800 
Multi Agentur AB Ljuslykta av metall m bling 19071 
My Josephine (Cuteness) Luchador kapsylöppnare BO09-A 

My Josephine (Cuteness) Emoji Nyckelring dyemokeco 

My Josephine (Cuteness) Fladdermus halsband A4136 

Nille AB Dehli Antique Ljushållare LYS1448 

Nille AB Wire Ljushållare LYS3047 

Nordiska designkompaniet AB Sminkväska älgar 16015 

Nordiska designkompaniet AB Penna Kristall  EAN 6430033961414 

Nordiska designkompaniet AB Nyckelring Hälgevarning  23104 
Nordiska designkompaniet AB Öppnare/Magnet PVC 19160 
Nordiska designkompaniet AB Magnet Epoxy Lidberg Flottfärd 19168 
Nordiska designkompaniet AB Magnet PVC Sverigekarta 19159 

Novodesign AB Porslinsknoppar 70592 

Novodesign AB Ljuslykta vit/guld metall 60394/ LEV-8964 

On Interiör A Pineapple ljusstake saknas 

On Interiör AB Octopus magnifier 609-007-m 

On Interiör AB Monkey candle holder 861-189si 
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Order Nordic AB Muvit Vegas Skal iPhone 7 Ro/Lavend MLBKC0084 

Order Nordic AB Celly 3in1 Protection iPhone 7 Tr BODY800 

Partyking AB Bordsdekoration miniatyrnappar 
 

31084-1 
Partyking AB Badkarsplugg Fisk 16438-1 
Partyking AB Fallout 4 Nuka Cola Nyckelring 30144-1 

Pet-Food Fodertjänst i Piteå AB Flash light ring 12703 

Pet-Food Fodertjänst i Piteå AB Easy life halsband 19942 

Pet-Food Fodertjänst i Piteå AB 12 ankor vinyl 342701 

Pet-Food Fodertjänst i Piteå AB Idbricka ben 22762 

Pet-Food Fodertjänst i Piteå AB Snackhantel 34945 
Pipols Bazaar AB Metal Frame Clutch Black CLU 762 75 
Pipols Bazaar AB Candle short gold INT 100 44 
PL Sverige AB Phone grip 14386 
PL Sverige AB Telefonfodral gult 8567 
Pluto Produkter AB Servettställ Älg SE411S 
Pluto Produkter AB Termometer Älg TE411 
Pluto Produkter AB Blankpynt Mumin BP001 
Popomax AB Plånka Emil blå  838 

Popomax AB Reflex Mumin Lilla My 136166-P 

Power retail Sweden AB Fidget Spinner blå EAN 4894526024031 

Royal Design Group AB Partisan necessär 101012 

Scand. Design online AB Pikkukellukka bordstablett 068271-101 
Scand. Design online AB Taimi Mini cosmetic bag 043451-191 
Scandecor Sweden AB Bordsunderlägg Brooklyn Bridge 3422 
Scandecor Sweden AB Bordsunderlägg Star wars 3404 

Smozle AB Nyckelring Waffenkammer 23772 

Smozle AB Nyckelring pilothjälm 19392 

Säljassistent Norden AB Handväska Retro Aftonväska Svart 
Marilyn Monroe  

LSE00289-BLACK 

Teknikproffset Nordic AB Key finder EAN 6959149024412 

Teknikproffset Nordic AB Överfallslarm saknas 

Teknikproffset Nordic AB Fidgetspinner gul 38-27557 

Teknikproffset Nordic AB LED-ljus 38-24439 

The cool store Sweden AB Badpropp med snopp 357 

The Trendy Living AB (Room99) Necessär cream  PU00167 

TP Stores AB Bagagelapp 1300457 

TP Stores AB Uppblåsbar mugghållare 3002291 

TP Stores AB Flytande ufo 3003529 

TP Stores AB Pencil sharpener 3001633 

TP Stores AB Flygande djur 3002254 

TP Stores AB Pennetui rosa 1503532 
TP Stores AB Pennetui PU 1503532 
TP Stores AB Flaskglasögon 3002566 
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TP Stores AB Gel-ögonmask 3002439 

TP Stores AB Fingerfigur 3002749 

Turducken AB (Prylgalen) ASOS Union jack wallet ASO003 

Turducken AB (Prylgalen) Kreditkkortsplånbok Neon/ASOS 
Cardholder 

ASS002 

YT-trading AB (ChinaStuff) Vit fidgetspinner  saknas 

Zalando Kuvertväska – bubblegum TE451F040-J11 

Zalando Happy Plugs Mobilväska  HAB54F000-G11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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