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Förord
Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och
internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel på kemikalieområdet som
främjar god hälsa och bättre miljö. På tillsynsavdelningen kontrollerar vi att företag följer
reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel och ämnen i varor. Vi ger också
tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser och samarbetar med andra länders
tillsynsmyndigheter inom EU. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.
Denna rapport redovisar utförande och resultatet av ett tillsynsprojekt där vi har kontrollerat
varor som säljs via e-handel. Projektet genomfördes av Kemikalieinspektionens
tillsynsavdelning. Frida Ramström, Marcus Hagberg och Karin Rumar har deltagit i projektet.
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Sammanfattning
Kemikalieinspektionen har kontrollerat 106 varor som vi köpt via butiker på internet. Vi
köpte leksaker, smycken och elektronik från e-butiker eller marknadsplattformar hos företag
baserade i Sverige, EU eller utanför EU. Vi kontrollerade varornas innehåll av förbjudna
ämnen och på leksakerna och elektroniken kontrollerade vi även märkningen. Syftet med
projektet var att kontrollera om varor som säljs via e-handel uppfyller kraven i
kemikalielagstiftningen och att undersöka vilka möjligheter och utmaningar
tillsynsmyndigheter har när vi ska kontrollera försäljning som görs på internet.
Handeln via internet ökar kraftigt och det blir allt vanligare att konsumenter handlar direkt av
företag som är baserade utanför EU. Det finns då en större risk att varorna inte är anpassade
till de krav på produktsäkerhet och kemikalieinnehåll som finns i EU. I de fall då en
konsument handlar direkt av företag utanför EU har inte tillsynsmyndigheter något företag i
EU att rikta tillsynsåtgärder mot.
Av de 106 varor som vi kontrollerade var det 40 stycken som innehöll begränsade ämnen i
halter över gränsvärdena. Dessutom innehöll förpackningen till en av varorna ett otillåtet
ämne. Den varugrupp som hade mest brister var elektronik och den vanligaste bristen var bly i
lödningar inuti varan.
Vid en jämförelse med likvärdiga produkter från e-handel baserad i Sverige, EU respektive
utanför EU var andelen varor med otillåtna ämnen högre för varor från företag utanför EU än
för varor från företag i Sverige och EU. Undersökningen är inte gjord med ett slumpmässigt
urval och resultatet ger inte en statistiskt säkerställd bild för hela marknaden, men den tyder
på att varor som handlas direkt från företag utanför EU har en större risk att innehålla otillåtna
ämnen.
Projektet visade att tillsynsmyndigheters möjligheter att ställa krav på att företag åtgärdar
varor med brister skiljer sig mycket åt beroende på företagets hemvist. För företag i det egna
landet är det inte så stor skillnad gentemot traditionell handel, förutom att det kan vara svårare
att avgöra vilket företag som ansvarar för försäljningen. När det gäller företag inom EU ska
den svenska myndigheten själv kommunicera med företaget och om de inte frivilligt vidtar
åtgärder kan ärendet lämnas över till ansvarig myndighet i det aktuella landet. Vår erfarenhet
från det här projektet är att kommunikationen med andra myndigheter fungerar väl.
De företag där tillsynsmyndigheter har minst möjligheter att komma till rätta med bristande
produkter är de som är baserade utanför EU. Även om flera av dessa företag vidtog frivilliga
åtgärder i det här projektet är det svårt för en myndighet att gå vidare om företaget inte svarar
eller inte vidtar åtgärder. Detta område behöver utvecklas, speciellt då denna typ av handel
ökar stort. De områden som vi anser är viktigast att prioritera är:
1.
2.
3.

Konsumenter behöver bli mer medvetna om att det finns risker med att handla varor
från företag utanför EU.
Fler internetbaserade företag behöver själva ta ansvar för de varor som de
marknadsför.
Tillsynsmyndigheter inom och utanför EU behöver bli bättre på att samarbeta.
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Summary
The Swedish Chemicals Agency has controlled 106 articles bought on the internet. We bought
toys, jewellery and electronics from web shops or online platforms based in Sweden, in the
EU or outside the EU. We controlled if the articles contained forbidden substances and for the
toys and the electronics, we also checked the labelling. The purpose of this project was to
control if articles sold online comply with chemical legislation and to investigate what
possibilities and challenges that market surveillance authorities face when controlling ecommerce.
The e-commerce has increased strongly and it gets more and more common that consumers
purchase directly from companies based outside the EU. This increases the risk that the
articles are not adapted to requirements on product safety and chemical content in the EU. In
cases when a consumer purchases directly from a company outside the EU, the market
surveillance authority has no company in the EU to direct enforcement activities against.
Out of the 106 articles that we controlled, 40 contained restricted substances in concentrations
above the limit values. In addition, the packaging of one of the articles contained a substance
that is not allowed. The type of articles with most non-compliance was electronics and the
most common type of non-compliance was lead in solder inside the article.
When comparing equivalent articles from e-commerce companies based in Sweden, in the EU
and outside the EU, it appears that the proportion of articles with forbidden substances was
higher for articles from companies outside the EU than for articles from companies in Sweden
and the EU. The selection of samples in this survey is not random and the result does not give
a statistically reliable overview of the whole market, but it indicates that articles bought
directly from companies outside the EU have a higher risk of containing substances that are
not allowed.
The project shows that the possibility of market surveillance authorities to request that
companies take measures concerning non-compliant articles, depends on where the
companies are situated. When it comes to companies in the authority’s own country, the
difference compared to traditional commerce is not that big, except that it may be difficult to
find out what company is responsible for selling an article. Concerning companies in the EU,
the authority should try to communicate directly with the company. If they do not voluntarily
take measures, the case should be handed over to a market surveillance authority in that
Member State. Our experience from this project is that communication with other market
surveillance authorities works well.
Market surveillance authorities have least possibility to manage non-compliant articles from
companies based outside the EU. Even though, in this project, several of these companies
took measures voluntarily, it is difficult for an authority to proceed with the case if the
company does not answer or does not take any measures. This area of enforcement needs to
be developed, especially since this type of commerce is increasing rapidly. The areas that we
consider most important to prioritize are:
1. Consumers need to be more aware about the risks with buying articles from
companies outside the EU.
2. More internet based companies need to take responsibility for the articles that they
market.
3. Market surveillance authorities within and outside the EU need to improve their
cooperation.
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1

E-handel – en framtida utmaning för
tillsynsmyndigheter

Handeln via nätet ökar för varje år. Det innebär nya möjligheter för företag och konsumenter
att sälja respektive köpa produkter men också utmaningar för tillsynsmyndigheter. Svenska
konsumenter kan köpa produkter från e-handelsföretag baserade varsomhelst i världen. Enligt
en rapport om e-handels utveckling, E-barometern 1, stod e-handeln för 8,7 procent av den
totala detaljhandeln i Sverige 2017 och tillväxten var 16 procent. 66 procent av svenskarna
handlar över nätet minst en gång i månaden. Kina var det vanligaste landet som svenska
konsumenter handlade från när de köpte hem produkter från företag etablerade utanför
Sverige.
När konsumenter handlar direkt från företag etablerade utanför EU finns det en risk att
produkterna inte uppfyller de lagkrav för kemikalier som finns inom EU. Många av de varor
som säljs av företag med sin hemvist inom EU tillverkas utanför EU. Då är det de
importerande företagens ansvar att ställa krav på leverantörerna att kemikaliekraven i EUlagstiftningen är uppfyllda. Om en konsument handlar direkt av företag utanför EU finns det
inget mellanled som ställer krav och ser till att reglerna är uppfyllda. I vissa fall kan det vara
svårt för en konsument att ens få reda på vilket företag man handlar från och i vilket land det
företaget finns.
Om varor innehåller vissa särskilt farliga ämnen har företag inom EU en skyldighet att
informera sina yrkesmässiga kunder och konsumenter (de senare på begäran) om innehållet av
dessa ämnen. När handeln sker direkt från företag i länder utanför EU till konsument
försvinner denna informationsskyldighet och det finns en risk att konsumenter inte blir
informerade om eventuell förekomst av farliga ämnen i varorna.
Tillsynsmyndigheter har traditionellt bara kontrollerat företag i det egna landet och har bara
ansett sig ha befogenheter att ställa krav på aktörer i sitt eget land. I och med e-handeln finns
det dock ett stort antal företag som riktar sig till den svenska marknaden men som inte är
placerade i Sverige. Sådana företag kan vara placerade i andra EU-länder eller i länder utanför
EU. De metoder som tillsynsmyndigheter traditionellt använder sig av för att komma till rätta
med säkerhetsbrister i produkter kan då bli svåra att tillämpa. Om företaget finns inom EU är
det relativt lätt att kontakta motsvarande myndighet i det aktuella landet vid en eventuell brist.
Om företaget finns utanför EU är det i regel svårare att komma i kontakt med en ansvarig
tillsynsmyndighet som kan vidta åtgärder.
I många fall förmedlas kontakten med utländska företag via webbplatser som samlar
produkter från olika företag, i denna rapport kallade marknadsplattformar. Ibland är det svårt
eller omöjligt för konsumenter och tillsynsmyndigheter att få reda på vilket företag det är som
står för försäljningen. Det kan även vara svårt att utröna vem det är som har ansvaret för att
sådana produkter uppfyller lagkrav.

1.1

Lagstiftning och tillsynsansvar

Det finns ingen särskild produktlagstiftning för varor som säljs på internet, utan de omfattas
av samma regler som andra varor. Kemikalieinspektionen har därför valt att i detta projekt
1

PostNord. (2018). E-barometern Årsrapport 2017. Hämtad 2018-11-09 från
https://www.postnord.se/foretag/foretagslosningar/e-handel/e-handelsrapporter-och-kundcase/arkiv-ebarometern
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kontrollera hur olika e-handelsföretag följer vissa krav som finns i Reach-förordningen,
RoHS-direktivet, Leksaksdirektivet och POPs-förordningen. Läs mer om reglerna i bilaga 1.
Kemikalieinspektionens tillsynsansvar framgår av miljötillsynsförordningen 2 och av den
framgår det att Kemikalieinspektionen har ansvar för tillsynen av varor som släpps ut på
marknaden. Vi har också tillsynsansvar för kemiska risker och brännbarhet för leksaker 3 som
tillhandahålls på den svenska marknaden. Det finns även tillsynsbefogenheter som regleras på
EU-nivå i en förordningen om marknadskontroll 4. Reglerna om tillsynsansvar och
befogenheter är i de flesta fall inte anpassade till de förhållanden som gäller för
gränsöverskridande e-handel.
För att underlätta medlemsstaternas kontroller av varor som säljs på internet har EUkommissionen tagit fram ett meddelande till stöd för marknadskontroll av produkter som säljs
via internet 5. Vi har använt detta meddelande som stöd i bedömningen av tillsynsärenden i det
här projektet. Av meddelandet framgår det även att varor som släpps ut på EU-marknaden,
även om de säljs av företag som är baserade utanför EU, ska uppfylla de lagkrav som gäller
inom EU.

2

2 kap. 21 § miljötillsynsförordningen (2011:13)
Förordning (2011:703) om leksakers säkerhet 14 §
4
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter
5
Kommissionens tillkännagivande om marknadskontroll av produkter som säljs via internet 2017/C 250/01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0801(01)
3
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2

Metod – hur gick tillsynen till?
2.1

Vi undersökte tre typer av varor

I projektet valde vi att kontrollera tre huvudkategorier av varor: leksaker, smycken och
elektronik. Varor i kategorierna valdes ut från nätbutiker hos svenska företag, företag
baserade inom EU och utanför EU. Tabell 1 visar hur många varor i varje kategori som vi
köpte in och från vilken typ av butik vi köpte dem. Vi försökte välja likvärdiga varor från
nätbutikerna i Sverige, EU och utanför EU vad gäller pris och kvalitet i den mån det var
möjligt. Vi försökte även välja varor som inte hade välkända varumärken.
Tolv av laddarna från nätbutiker utanför EU köpte vi inte själva, utan de hade
Elsäkerhetsverket köpt in för att kontrollera elsäkerheten. När deras tester var klara lät vi även
kontrollera det kemiska innehållet i laddarna.
Tabell 1. I tabellen anges antal och typ av varor som köptes in samt från vilken typ av företag de
köptes.
Typ av vara

Antal

Svensk nätbutik

Nätbutik i EU

Nätbutik utanför EU

Leksaker

32

11

6

15

Dockor/plastfigurer

16

6

4

6

Hoppbollar/badbollar

9

4

2

3

Squishies

7

1

0

6

Smycken

27

9

9

9

Elektronik

47

12

11

24

Mobilladdare

21

3

3

15

Kabel till laddare

8

3

2

3

Hörlurar

9

3

3

3

Belysning

9

3

3

3

2.2

Analyser och märkningskontroll

Vi kontrollerade varorna med Kemikalieinspektionens eget XRF-instrument 6 för att
undersöka förekomsten av vissa metaller. Mjuka plastdelar och delar där instrumentet hade
gett utslag på kadmium, bly eller nickel skickade vi in för analys hos externt laboratorium.
Vilka varor och ämnen som vi testade framgår av tabell 2. En fullständig förteckning av de
ämnen vi letade efter finns i bilaga 2. I de fall då det finns krav på märkning (leksaker och
elektronik) kontrollerade vi även denna.

6

XRF-instrument kan med hjälp av röntgenstrålning mäta vilka grundämnen och ungefär hur mycket av ämnet
som ett material består av.

9

Tabell 2. I tabellen anges vilka ämnen vi letade efter i olika sorters varor.
Vara
Squishies
Dockor och bollar
Smycken

Elektronik

2.3

Del

Ämne

Mjuk plast

Ftalater, SCCP, doftämnen

Metalldelar

Nickel

Mjuk plast

Ftalater, SCCP

Metalldelar

Bly, kadmium, nickel

Läder/konstläder

Ftalater, SCCP

Lödningar

Bly, kadmium

Mjuka plastdelar

Ftalater, SCCP

Nyckelringar (belysning)

Nickel

Så gick vi vidare när vi hittade brister

När analysresultaten var klara kommunicerade vi dem och resultaten av
märkningskontrollerna med företagen. I de fall då en vara inte uppfyllde kraven i EUlagstiftningen bad vi företagen svara på ett antal frågor om varan och ange om och i så fall
vilka åtgärder de avsåg att vidta. När vi hade fått svar på frågorna och åtgärder var vidtagna
avslutade vi ärendena. I vissa fall avslutades ärendena utan att åtgärder hade vidtagits, läs mer
om detta i avsnitt 3.3.
I de fall då en överträdelse hade ägt rum som var straffbelagd enligt miljöbalken gjorde vi
anmälan om misstänkt brott till miljöåklagare. Varor som innehöll för höga halter av
begränsade ämnen anmäldes till Rapex 7 och/eller ICSMS 8. De svenska företag som hade
varor som innehöll otillåtna ämnen fick betala analyskostnaderna för dessa varor. Även två
utländska företag, ett danskt och ett finskt, fick betala analyskostnaderna. I de fall då ett
företag med otillåtna varor hade sitt säte i ett annat EU-land informerade vi det landets
tillsynsmyndighet.

7

Rapex = Rapid Alert System for non-food dangerous products. EU-gemensamt system dit
marknadskontrollmyndigheter i EU anmäler farliga produkter.
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications
8
EU-gemensamt system dit marknadskontrollmyndigheter anmäler kontrollerade produkter.
https://webgate.ec.europa.eu/icsms/?locale=sv
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3

Resultat – det här hittade vi
3.1

Kemiska tester

Resultaten från analyserna visas i tabell 3. I bilaga 3 visas vilka varor som vi har kontrollerat
och analysresultaten för dessa.
Tabell 3 Antal varor av olika sorter som kontrollerades samt hur många av dessa som innehöll
otillåtna halter av begränsade ämnen.
Antal kontrollerade

Antal med otillåtna halter av
begränsade ämnen

Leksaker

32

10

Dockor/plastfigurer

16

6

Hoppbollar/badbollar

9

4

Squishies

7

0

Smycken

27

6

Elektronik

47

24

Laddare

21

13

Kablar

8

3

Hörlurar

9

6

Belysning

9

2

Typ av vara

Ftalater
Vissa ftalater har reproduktionsstörande och miljöfarliga egenskaper eller kan påverka
människokroppen negativt på annat sätt.
Kortkedjiga klorparaffiner
Skadliga för vattenlevande organismer, bryts inte ner i naturen och är misstänkt
cancerframkallande.
Bly, kadmium och nickel
Bly kan påverka det centrala nervsystemet, kadmium skadar njurarna och skelettet och nickel kan
orsaka kontaktallergi.

Av de 32 leksaker som vi testade var det tio som innehöll begränsade ämnen i för höga halter.
Nio innehöll för höga halter ftalater, två för höga halter av kortkedjiga klorparaffiner (SCCP),
en för mycket kadmium och en avgav en för hög halt nickel. Observera att en vara kan ha
flera brister och strida mot flera lagstiftningar. De leksaker som innehöll för höga halter var
sex dockor och fyra bollar. Förpackningen till en docka innehöll för hög halt kadmium.
Vi testade 27 smycken och sex av dessa innehöll för höga halter kadmium. Ytterligare tre
smycken innehöll höga halter av kadmium och/eller bly, men dessa var importerade till EU
före begränsningsreglerna trädde i kraft och omfattas därför inte av reglerna.
Av elektronikvarorna var det 24 av de 47 som vi kontrollerade som innehöll för höga halter av
otillåtna ämnen. Den vanligaste bristen var bly som 20 varor innehöll. Tio varor innehöll
kadmium i för höga halter och fem hade för höga halter av SCCP. Bly och kadmium förekom
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i lödningar och SCCP i mjuka plastdelar, till exempel kablar. De elektronikvaror som innehöll
för höga halter av begränsade ämnen var 13 mobilladdare, sex hörlurar, tre kablar och två
belysningsvaror. Ytterligare fem elektronikvaror innehöll höga halter bly, men de omfattas av
ett undantag 9 vilket gör att de inte omfattas av begränsningen.
Tolv av mobilladdarna var inköpta av Elsäkerhetsverket från nätbutiken Wish och
Elsäkerhetsverket kontrollerade om de uppfyllde kraven på elsäkerhet. Samtliga laddare hade
allvarliga brister enligt Elsäkerhetsverkets tester 10. Vi kontrollerade innehållet av begränsade
kemiska ämnen och samtliga innehöll bly i höga halter och två även kadmium. Bly och
kadmium återfanns i lödningarna inuti laddarna. För två av dessa laddare var innehållet av bly
över 85 viktprocent vilket innebär att de kan omfattas av det undantag som nämns i stycket
ovan och i den här rapporten räknar vi dem inte som varor som innehåller otillåtna ämnen
över gränsvärdet.
Smycken

Leksaker

Elektronik

23

6
10

22

Inga ämnen
över
gränsvärde
n hittades
För hög halt
av otillåtna
ämnen

24
21

Figur 1 Diagrammen visar resultatet av vår granskning av leksaker, smycken och elektronik. I röd
färg visas de varor som innehöll för höga halter av otillåtna ämnen och i grön färg visas de som inte
innehöll sådana ämnen eller omfattades av ett undantag.

3.2

Märkning

För leksaker och elektronik finns det vissa krav på märkning. Varorna ska märkas med CEmärkning, identifieringsmärkning och kontaktuppgifter till tillverkare och importör (i de fall
det finns en importör). I det här projektet har vi kontrollerat om varorna är märkta med CEmärke och kontaktuppgifter. Resultatet visas i tabell 4.
Tabell 4 Antalet leksaker och elektronikvaror som vi har granskat märkning på samt hur många av
dessa som saknar korrekt märkning.
Typ av vara

Antal totalt

Saknar CE-märke

Saknar korrekta kontaktuppgifter

Leksaker

32

12

14

Elektronik

47

22

37

9

Enligt RoHS-direktivet finns det ett undantag för lödpunkter med hög smältpunkt, dvs. om de innehåller mer än
85 procent bly.
10
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/elsakerhetsverket-varnar-stora-risker-attkopa-laddare-fran-vissa-e-handelssajter/
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Av de 32 leksaker som vi kontrollerade saknade tolv CE-märke och 14 saknade korrekta
kontaktuppgifter. Motsvarande siffror för de 47 elektronikvarorna var 22 som saknar CEmärkning och 37 som saknar korrekta kontaktuppgifter. För både leksaker och elektronik var
det en övervägande andel av de varor som vi köpte från företag utanför EU som saknade CEmärke och korrekta kontaktuppgifter.

3.3

Företagens åtgärder

I projektet köpte vi varor hos elva svenska företag, åtta företag inom EU och nio företag i
länder utanför EU. Det var åtta svenska företag, fyra företag inom EU och sju företag utanför
EU som hade varor som innehöll för höga halter av begränsade ämnen.
De flesta företagen som hade otillåtna varor tog bort varorna från försäljning. Ett svenskt
företag svarade inte på grund av att de höll på att gå i konkurs. Den varan togs dock bort av
den marknadsplattform som företaget sålde den genom.
Det var två företag i andra EU-länder som inte svarade att de tog varorna från försäljning. I
dessa fall lämnade vi över ärendet till tillsynsmyndigheterna i de länderna som fortsatte
utredningen. Tre av sju företag med brister utanför EU svarade inte på våra meddelande om
brister trots påminnelser.

3.4

Kemikalieinspektionens åtgärder

I de fall då företagen frivilligt tog bort varor som våra analyser visade innehöll för höga halter
av otillåtna ämnen vidtog inte vi några ytterligare åtgärder gällande produkterna. Alla svenska
företag utom ett som inte gick att nå svarade att de frivilligt tog bort produkterna från
marknaden. I de fall då företaget fanns i EU och de inte svarade att de tog bort varorna
kontaktade vi tillsynsmyndigheten i det land där företaget var beläget så att de kunde driva
ärendet vidare. När det var företag utanför EU som inte tog bort varorna från försäljning
vidtog vi inte några ytterligare åtgärder.
Vi gjorde anmälan om misstänkt brott för nio av de företag som kontrollerades i projektet. Det
var sju svenska företag, ett danskt och ett finskt företag som hade släppt ut varor på den
svenska marknaden som innehöll för höga halter av ämnen som begränsas i Reachförordningen, POPs-förordningen eller RoHS-direktivet.
Vi anmälde alla varor som hade för höga halter av begränsade ämnen till den EUgemensamma databasen ICSMS 11. De varor som vi ansåg utgjorde en allvarlig risk anmälde
vi även till Rapex 12.
Anledningarna till de olika åtgärderna för svenska och utländska företag kan du läsa mer om i
avsnitt 4.2.

11

EU-gemensamt system dit marknadskontrollmyndigheter anmäler kontrollerade produkter.
https://webgate.ec.europa.eu/icsms/?locale=sv
12
Rapex = Rapid Alert System for non-food dangerous products. EU-gemensamt system dit
marknadskontrollmyndigheter i EU anmäler farliga produkter.
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications
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3.5

Jämförelse mellan olika länder

I detta avsnitt har de leksaker som är ”squishies” och de laddare som vi fick från
Elsäkerhetsverket tagits bort från resultatjämförelsen. Detta eftersom urvalet av prover inte
var representativt fördelat mellan Sverige, EU och utanför EU. Jämförelsen mellan olika
länder baseras därför på 87 testade varor, varav 25 var leksaker, 27 var smycken och 35 var
elektronik.

Procent

En jämförelse av analysresultaten baserat på vilket land företaget vi köpte varan från visas i
Figur 2. Av figuren framgår att störst andel varor med otillåtna ämnen (43 procent) kom från
företag baserade utanför EU. Av varorna från svenska företag var det 35 procent som innehöll
otillåtna ämnen och för varorna från företag inom EU var motsvarande siffra 23 procent.
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Figur 2 Andel varor i procent med för höga halter av otillåtna ämnen som vi köpte från företag
baserade i olika länder.

I Figur 3 visas fördelningen av andelen varor med otillåtna ämnen på de olika varugrupperna
leksaker, smycken och elektronik samt i vilket land företagen som vi köpte varorna från var
baserade. Av denna bild framgår det att högst andel varor med brister (44 procent) var
leksaker och smycken som vi köpte från företag utanför EU. Inga brister hittades i de
smycken som var inköpta från leverantörer inom EU. Gällande elektronik var andelen varor
med brister lika hög för varor från Sverige och utanför EU och något lägre för EU.
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Figur 3 Andel varor i procent som innehåller otillåtna ämnen uppdelat på det tre varugrupperna samt
vilka länder vi köpte dem ifrån.
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4

Slutsatser och diskussion
4.1

Diskussion om resultaten

4.1.1 Analyser av begränsade ämnen
Totalt innehöll 40 av de 106 varorna som vi kontrollerade för höga halter av begränsade
ämnen. Detta motsvarar ca 38 procent. Den produktgrupp som hade störst andel brister var
elektronik, följt av leksaker och minst andel brister hittades i smycken. Dessutom var det en
förpackning som innehöll för hög halt av ett otillåtet ämne.
Det var ytterligare åtta varor som innehöll begränsade ämnen över gränsvärdena men där det
finns undantag i lagstiftningen som gör att de ändå får säljas. Tre av dessa var smycken som
importerades till EU innan reglerna för begränsning av kadmium och bly började gälla och
därför får fortsätta att säljas. Fem elektronikvaror hade lödningar som innehöll mer än 85
viktprocent bly, vilket det finns ett undantag för i lagstiftningen.
Den typen av elektronik som vi kontrollerade i det här projektet, små och enkla produkter
utan kända varumärken, är den produktgrupp som vi ofta hittar störst andel brister i vid
tillsyn 13. Elektronik var också den varugrupp som vi testade flest av i det här projektet, vilket
kan ha bidragit till att den totala andelen varor som inte uppfyllde kraven är så pass hög.
När det gäller leksaker av typen ”squishies” så valde vi i detta projekt att leta efter ftalater,
kortkedjiga klorparaffiner och vissa doftämnen. Ftalater och kortkedjiga klorparaffiner
används som mjukgörare i plast och hittar vi dem relativt ofta i varor av mjuk plast. Squishies
har ofta doftämnen tillsatta så därför letade vi efter de doftämnen som regleras i
leksaksdirektivet. Resultatet visade att inga av de sju squishies som vi testade innehöll några
av dessa ämnen. Våra tester utfördes under våren 2018. I juni 2018 publicerade den danska
tillsynsmyndigheten Miljöstyrelsen en undersökning 14 där de hittade risker med andra typer
av ämnen som kan läcka ut ur squishies. Det finns inga specifika regler om dessa ämnen men
den danska myndigheten gjorde bedömningen att de kan utgöra en oacceptabel risk för barn.
Efter den rapporten har Kemikalieinspektionen inlett ytterligare undersökningar av squishies
och fokuserar då på samma sorts ämnen som hittades i de danska testerna. Resultatet av vår
undersökning kommer att publiceras under 2019.
4.1.2 Kontroll av märkning
För både leksaker och elektronik var det en övervägande andel av de varor som vi köpte från
företag utanför EU som saknade CE-märke och korrekta kontaktuppgifter. Detta kan bero på
att varorna inte var avsedda för EU-marknaden. När det gällde elektronik var det dock även
relativt många av varorna från Sverige och företag inom EU som saknade korrekta
kontaktuppgifter. Denna brist är relativt vanlig även i andra tillsynsprojekt där vi kontrollerar
elektronik. CE-märket ska visa att tillverkaren intygar att kraven i särskilda EU-lagstiftningar
är uppfylla och kontaktuppgifterna visa vilka företag som är ansvarig för varan och de
används även av tillsynsmyndigheter när de behöver kontakta företagen.
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Tillsyn 5/18 – Kemikalieinspektionens analyser i samband med tillsyn 2017
Miljöstyrelsen. (2018). Undersøgelse og risikovurdering af parfume og andre organiske stoffer i squishy
legetøj http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/06/978-87-93710-46-7.pdf
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4.1.3 Jämförelse mellan olika länder
Det ska poängteras att urvalet i detta projekt inte var slumpmässigt och därför ger resultatet
som presenteras här inte en statistiskt säkerställd bild av hur det ser ut på hela marknaden.
Dessutom är antalet kontrollerade varor relativt lågt. Vid urval av varorna har vi försökt välja
likvärdiga varor från företag i Sverige, EU och utanför EU så långt det var möjligt. Vi har
även valt att vid jämförelser mellan olika länder inte räkna med varor som inte var jämnt
fördelade i antal mellan Sverige, EU och utanför EU.
Med detta sagt kan vi konstatera att, totalt sett, var det varor köpta från nätbutiker baserade
utanför EU som hade högst andel brister. För leksaker och smycken var det varorna från
företag med sin hemvist utanför EU som hade högst andel brister (squishies borträknade i
jämförelsen). För elektronik var andelen varor med brister lika hög från företag i Sverige som
utanför EU, och varorna från företag inom EU var nästan samma (laddare från Wish
borträknade i jämförelsen). Om laddarna från Wish skulle tas med i jämförelsen skulle
andelen elektronik från företag utanför EU vara högre (drygt 62 procent). Andelen
elektronikvaror med brister är ungefär lika stor som i andra tillsynsprojekt där vi har
kontrollerat den här sortens elektronikvaror från svenska företag.
Lägst andel brister hade varorna som vi köpte från företag inom EU. En orsak till det kan vara
att vi i våra sökningar efter nätbutiker inom EU hittade relativt stora och väletablerade
nätbutiker som sålde varor av lite högre kvalitet. Till exempel var det inga av de smyckena vi
köpte från nätbutiker i andra EU-länder som innehöll otillåtna ämnen. De svenska företag som
vi handlade från var mestadels mindre företag med produkter i lågprissortimentet.
Resultatet från det här projektet tyder på att varor som handlas direkt från företag utanför EU
har en större risk att innehålla otillåtna ämnen.

4.2

Möjligheter att kontrollera utländska företag

Företag som bedriver e-handel kan relativt enkelt rikta sig mot och marknadsföra produkter
till konsumenter i andra länder än det land där de har sin hemvist. Det kan vara företag som
marknadsför varor med svensk information på sin webbplats men som finns i ett annat EUland eller utanför EU. Det blir då i regel svårare för tillsynsmyndigheter att kommunicera med
företagen och att använda sig av de traditionella tillsynsåtgärderna. Dessa aspekter kan vara
problematiska med utländska företag:
•
•
•
•
•
•

Hitta företagets namn och kontaktuppgifter.
Få tag i varuprover för undersökning.
Få svar när meddelanden skickas.
Ställa krav på åtgärder i beslut.
Besluta om avgifter, till exempel miljösanktionsavgifter.
Anmäla till åklagare.

I detta projekt valde vi att kontakta alla företag och informera om resultatet av analyserna och
märkningskontrollen. I de fall företagen hade varor som innehöll för höga halter av
begränsade ämnen bad vi dem återkomma till oss angående åtgärder, även om företagen fanns
utanför Sverige. Om de inte svarade fick de en påminnelse. I sex av elva fall svarade de
utländska företagen att de hade tagit bort produkterna. I de fall då vi inte fick något svar om
åtgärder från ett företag inom EU kontaktade vi tillsynsmyndigheten i det land där företaget
fanns så att de kunde fortsätta utreda ärendet.
I de fall då ett svenskt företag har bristande produkter och inte vidtar åtgärder har vi som
tillsynsmyndighet möjlighet att fatta beslut om åtgärder (till exempel försäljningsförbud) och
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förena dessa med vite. Under projektets gång diskuterade vi möjligheten att rikta liknande
beslut mot företag inom EU som vänder sig till den svenska marknaden. Vi gjorde dock
bedömningen att det mest effektiva sättet i dessa fall var att kontakta företaget och efterfråga
information om åtgärder. Om de inte svarade att de hade vidtagit åtgärder så kontaktade vi
tillsynsmyndigheter i det land där företaget hade sin hemvist. Detta är i linje med EUkommissionens meddelande till stöd för marknadskontroll av produkter som säljs via internet.
Vi kontaktade inte myndigheter i länder utanför EU gällande de brister vi hittade hos företag
utanför EU.
Under projektet har vi också undersökt andra metoder än att vända sig direkt till företaget för
att komma till rätta med brister hos utländska företag. Ett exempel på en sådan, icke
traditionell, metod är att kontakta det företag som tillhandahåller betalningslösningar till
företagets nätbutik. Ett annat sätt är att gå via de företag som för register över och säljer
domännamn. I detta projekt har vi valt att inte gå vidare med denna typ av lösningar. En
anledning till det är att de brister som vi har upptäckt med produkterna inte är så pass
allvarliga att de behöver stoppas akut.

4.3

Möjligheter att kontrollera marknadsplattformar

En annan aspekt med e-handel som utmanar den traditionella tillsynen är den stora
förekomsten av så kallade marknadsplattformar. Dessa samlar produkter från många olika
företag och marknadsför dem, ofta utan att själva handha eller äga produkterna. Frågan om ett
sådant företag ska anses som ett led i distributionskedjan och ansvarigt enligt
kemikalielagstiftningen kan vara komplicerad och bedömningar måste göras från fall till fall.
Förutsättningarna kan skilja sig mycket åt mellan olika marknadsplattformar beroende på
avtalsvillkor och vilken information som visas på webbplatsen. Många av de plattformar som
vi kontrollerade i detta projekt fanns utanför Sverige, vilket försvårar möjligheterna till tillsyn
ytterligare.
I det här projektet valde vi att kontakta marknadsplattformarna där vi hade köpt de
kontrollerade varorna och informera dem om resultatet. De fick även besvara frågor i de fall
analysresultatet visade på för höga halter av begränsade ämnen, på samma sätt som företag
med egen webbutik. Vi fick svar från samtliga svenska marknadsplattformar att de hade
vidtagit åtgärder och även från en del av de utländska. Vi hade inget ärende där vi behövde
fatta tvingande beslut mot ett svenskt marknadsplattformsföretag. Generellt verkar det som att
de stora marknadsplattformarna tar ansvar för produkterna som de marknadsför och vidtar
åtgärder när en tillsynsmyndighet kontaktar dem. I det här projektet har vi dock inte
kontrollerat vilket förebyggande arbete som företagen har.
EU-kommissionen har haft en dialog med fyra stora marknadsplattformar och som ett resultat
av detta har de skrivit på ett avtal om att samarbeta med tillsynsmyndigheter angående
produktsäkerhet 15. Detta visar att frågor om produktsäkerhet och markandsplattformars ansvar
är i fokus just nu och trots att det inte alltid är lätt att avgöra de juridiska skyldigheterna så
kan information och frivilliga åtgärder räcka ganska långt. Det vore önskvärt att fler
marknadsplattformar med stor försäljning till konsumenter inom EU arbetar på liknande sätt
med frågor som rör produktsäkerhet och ökar sitt samarbete med tillsynsmyndigheter.

15

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/voluntary_commitment_document_4signatures3-web.pdf
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4.4

Kommunikation med andra tillsynsmyndigheter

Samarbete och informationsspridningen mellan tillsynsmyndigheter blir allt viktigare och
nämns bland annat i EU-kommissionens meddelande om marknadskontroll av produkter som
säljs via internet samt i det nya förslaget till EU-förordning om marknadskontroll 16. Som
grundprincip ska en tillsynsmyndighet som upptäcker en brist hos ett företag i ett annat land
själv kommunicera med företaget och försöka komma överens om frivilliga åtgärder, men om
detta inte fungerar ska ansvarig myndighet i landet där företaget finns ta över ärendet.
I detta projekt informerade vi de utländska tillsynsmyndigheterna då vi hittat varor som
innehöll otillåtna halter av begränsade ämnen från företag inom EU. Denna information
lämnade vi oftast över via e-post. Vi anmälde även varorna med brister till ICSMS 17 och i de
fall då företaget inte hade meddelat oss att de hade vidtagit åtgärder lämnade vi över en så
kallad ”stafettpinne” i ICSMS, vilket innebär att vi lämnar över ärendet till det landets
myndigheter. Vi upplevde att vår information togs emot väl av de andra myndigheterna och
att de vidtog åtgärder i de fall där det behövdes.
När det gäller företag baserade utanför EU hade vi svårt att hitta kontaktvägar till ansvariga
myndigheter i de länderna. Det rörde sig framför allt om Kina och USA. För att underlätta för
tillsynsmyndigheter vore det bra om samarbetet mellan tillsynsmyndigheter inom och utanför
EU kunde blir mer etablerat och att det skulle vara lättare att hitta samlad kontaktinformation
till ansvariga myndigheter i vissa länder utanför EU, till exempel på EU-kommissionens
webbsida.

4.5

Hur kan riskerna med varor som säljs vid e-handel
minska?

Under det här tillsynsprojektet har vi undersökt vilka kemiska risker det finns med varor som
säljs via e-handel samt hur tillsynen av e-handel kan gå till men även vilka utmaningar som
finns. Det är framför allt den försäljning som sker direkt från företag utanför EU som
tillsynsmyndigheter kan ha svårt att kontrollera. Vår slutsats är att det finns flera områden
som behöver utvecklas och dessa tre åtgärder anser vi är viktigast att prioritera:
1. Konsumenter behöver bli mer medvetna om att det finns risker med att handla varor
från företag utanför EU. I och med handeln via internet och marknadsplattformar har det
blivit lätt för konsumenter att handla direkt från företag utanför EU. Många gånger riktar
sig även marknadsföringen till yngre personer. I vårt projekt var andelen varor med brister
störst för varorna som vi köpte utanför EU. När en konsument handlar direkt från ett sådant
företag blir de själva importörer och det finns inget företag inom EU som behöver ansvara
för att varorna uppfyller alla säkerhetskrav. Det finns risker att dessa varor inte är
tillverkade för EU-marknaden och därför inte uppfyller de krav som varor som säljs inom
EU måste klara. Det stora antalet varor som säljs på detta vis och tillsynsmyndigheternas
begränsade resurser och jurdiska möjligheter gör det nödvändigt att även konsumenter
själva blir medvetna om risker och tar ansvar för de köp de gör via nätet.
2. Fler internetbaserade företag behöver själva ta ansvar för de varor som de
marknadsför. Tillsynsmyndigheter kan och bör inte kontrollera alla varor som säljs.
Företag inom EU har ett tydligt ansvar enligt lagstiftningen att själva se till att de varor de
säljer uppfyller kraven i lagstiftningen. Detta är inte lika tydligt när det gäller företag
16

Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för
överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter https://eurlex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52017PC0795&qid=1542025050663
17
Information and Communication System for Market Surveillance
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utanför EU, men samtidigt måste varorna som släpps ut på EU-marknaden klara lagkraven.
Därför behöver företag utanför EU själva ta ansvar för att varor som de levererar till
kunder inom EU är säkra. EU-kommissionen har inlett ett arbete med fyra stora aktörer
inom e-handel där de har skrivit på ett avtal om att de ska samarbeta med
tillsynsmyndigheter gällande produktsäkerhet. Det vore önskvärt att fler
marknadsplattformar baserade utanför EU med stor försäljning till konsumenter inom EU
anammar detta arbetssätt och även själva arbetar proaktivt med frågor rörande
produktsäkerhet.
3. Tillsynsmyndigheter inom och utanför EU behöver bli bättre på att samarbeta. Inom
EU är det relativt lätt för tillsynsmyndigheter att komma i kontakt med varandra och det
finns särskilda IT-system för att kommunicera med varandra om varor som inte uppfyller
säkerhetskrav. När det gäller företag utanför EU är det svårare att hitta ansvariga
myndigheter och att kommunicera med dem. Eftersom handeln är global behöver även
myndigheters arbete med produktsäkerhet utvecklas med bättre kommunikation
internationellt. Ett första steg vore att tillgängligagöra kontaktuppgifter till myndigheter i
vissa länder med många företag med nätbaserad handel riktad till EU, till exempel på EUkommissionens webbplats.
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5

Bilagor

Bilaga 1 – Lagstiftning
Nedan listas de lagstiftningar som reglerar de ämnen som tas upp i rapporten.
EU-förordningar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006/EG om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föreningar
(POPs)
EU-direktiv införlivade i svenska författningar
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU om begränsning av användningen av vissa
farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS)
Direktivet är införlivat i svensk lagstiftning genom förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk
och elektronisk utrustning. Bestämmelserna finns inom ramen för miljöbalken i förordning
(1998:944) om förbud m.m. och i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS) 2017:7 om kemiska
produkter och biotekniska organismer.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet
Direktivet finns införlivat i svensk lagstiftning genom lag (2011:579) om leksakers säkerhet och
förordning (2011:703) om leksakers säkerhet samt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS
2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper.

Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006
Reach-förordningen är EU:s största regelverk för kemikalier och den innehåller regler för
både enskilda ämnen, ämnen i blandningar och ämnen i varor.
I förordningen finns bland annat ett sextiotal begränsningar där specifika ämnen begränsas i
olika sorters produkter och varor. Dessa begränsningar finns i bilaga XVII och i de flesta
fallen finns det gränsvärden som anger vilka halter av ämnen som är förbjudna. Exempel på
begränsningar som Kemikalieinspektionen har kontrollerat med hjälp av analyser är ftalater i
plastleksaker, azofärgämnen i textil och kadmium, bly och nickel i smycken.
Reach-förordningen innehåller även krav på information om vissa ämnen i kemiska produkter
och varor.
•
•

För kemiska produkter finns det regler om säkerhetsdatablad som ska förse
användaren med bland annat skyddsinformation.
För varor finns det krav på att mottagaren av en vara som innehåller mer än 0,1
viktprocent av ett särskilt farligt ämne (som finns upptaget på den så kallade
kandidatförteckningen) ska informeras om detta.

POPs-förordningen (EG) nr 850/2004
I denna förordning begränsas ett antal långlivade organiska föroreningar (POPs = Persistent
Organic Pollutants). Begränsningarna gäller både för rena ämnen, ämnen i blandningar och
ämnen i varor. I de flesta fall finns inga gränsvärden men mycket låga halter av oavsiktliga
spårföroreningar är inte förbjudet. Exempel på ämnen som begränsas är hexaklorbensen
(HCB) som kan finnas i fyrverkerier och kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) som bland annat kan
förekomma i mjukgjord plast.
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RoHS-direktivet 2011/65/EU
I RoHS-direktivet finns regler som begränsar förekomsten av vissa ämnen i elektriska och
elektroniska produkter. De ämnen som begränsas är kadmium, bly, kvicksilver, sexvärt krom
och de två grupperna av bromerade flamskyddsmedel polybromerade bifenyler (PBB) och
polybromerade difenyletrar (PBDE). Gränsvärdena är 0,1 viktprocent för samtliga ämnen
förutom kadmium där värdet är 0,01 viktprocent. Under 2019 kommer även gränsvärden för
fyra ftalater att införas i RoHS-direktivet.
Leksaksdirektivet (2009/48/EG)
EU-direktivet för leksakers säkerhet innehåller flera krav på leksakers innehåll av kemikalier.
Där finns bland annat gränsvärden för hur mycket av vissa metaller som får läcka ut,
begränsningar av innehåll av CMR-ämnen (ämnen som kan orsaka cancer, skada arvsanlag
eller fortplantningsförmågan) och parfymämnen. Exempel på ett CMR-ämne som kan finnas i
leksaker är ftalaten diisobutylftalat (DIBP). I direktivet finns även krav på att leksakers
brännbarhet, vilket också är Kemikalieinspektionens tillsynsområde.
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Bilaga 2 – Ämnen som vi letade efter
Ämne/ämnesgrupp

Ämne/förkortningar

Beskrivning

Ftalater

DEHP (di(2-etylhexyl)ftalat)
DBP (dibutylftalat)
BBP (bensylbutylftalat)
DINP (diisononylftalat)
DIDP (diisodecylftalat)
DIBP (diisobutylftalat)

Ftalater används som mjukgörare i plast, främst
polyvinylkloridplast (PVC-plast). Vissa ftalater har
reproduktionsstörande och miljöfarliga
egenskaper eller kan påverka människokroppen
negativt på annat sätt. Dessa är begränsade i
leksaker och barnavårdsartiklar och vissa är
upptagna på kandidatförteckningen.

Kortkedjiga
klorparaffiner

SCCP

Mjukgörande och flamskyddande ämnen som
används i plast, främst polyvinylklorid (PVC).
SCCP är skadliga för vattenlevande organismer,
bryts inte ner i naturen och är misstänkt
cancerframkallande. SCCP är begränsat i alla
sorters varor.

Doftämnen

-

I Leksaksdirektivet begränsas förekomsten av 55
allergiframkallande doftämnen och för ytterligare
elva allergiframkallande doftämnen krävs
märkning på förpackningen. En förteckning över
dessa doftämnen finns i Kemikalieinspektionens
föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers
brännbarhet och kemiska egenskaper.

Metaller

Bly
Kadmium
Nickel

Metallerna används i olika legeringar eller som
föreningar i plaster eller andra material. Bly kan
påverka det centrala nervsystemet, kadmium
skadar njurarna och skelettet och nickel kan
orsaka kontaktallergi. Begränsade i bl. a.
smycken, leksaker och elektronik (ej nickel).

Bromerade
flamskyddsmedel

Polybromerade difenyletrar
(PBDE)
Polybromerade bifenyler
(PBB)

Bromerade flamskyddsmedel används bland
annat i elektronik för att förhindra att brand
uppstår. Inom dessa två grupper av
flamskyddsmedel finns det flera ämnen med olika
farliga egenskaper. Exempel på sådana
egenskaper är giftigt för vattenlevande
organismer, reproduktionsstörande och skadligt
för spädbarn.
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Bilaga 3 – Sammanställning av granskade företag och produkter
Tabellen nedan visar en sammanställning av granskade företag och produkter i projektet. Vi
har enbart genomfört stickprovskontroller av företagens varor och enbart analyserat efter vissa
ämnen. Vi har inte kontrollerat att varorna uppfyller kraven i alla lagstiftningar de omfattas
av. I de fall då varan innehåller reglerade ämnen över haltgräns och vi har fått kännedom om
leverantören inom EU anges detta under Inköpsställe.
Kolumnen Analyserade reglerade ämnen över haltgräns har olika koder/markeringar:
•
•
•

Fetmarkerad text innebär att ämnet fanns i en halt över gränsvärdet i RoHSdirektivet, Leksaksdirektivet, Reach-förordningen, POPs-förordningen eller
förpackningsdirektivet.
Kursiv text innebär att ämnet inte är förbjudet men finns med på
kandidatförteckningen i Reach-förordningen.
I vissa fall omfattas varan av ett undantag i lagstiftningen och då anges det.

Inköpsställe

Vara

Bild

Artikelnummer/
streckkod

Analyserade
reglerade ämnen
över haltgräns

Wish
www.wish.com

Squishy
hamburgare

Wish
www.wish.com

Baddocka

Wish
www.wish.com

Hoppboll

The Entertainment
Limited
www.thetoyshop.co
m

Bonnie Pink
Blond Hair
Doll - Pet
House Play
Set

532063_blond
(butik)
314-10105
(tillverkare)

Nej

The Entertainment
Limited
www.thetoyshop.co
m

Dessert Diva
Dolls

528497 (butik)
14001 (tillverkare)

Nej

Nej

698

Docka: Nej
Förpackning:
kadmium

SCCP, DIBP
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The Entertainment
Limited
www.thetoyshop.co
m

Super
Bounce Ball

528748 (butik)
R01-0278/ENT
(tillverkare)

DIBP

Kokoskorven AB
www.kawaii.se

Squishy stor
jordgubbe

SQ00078

Nej

Kokoskorven AB
www.kawaii.se

Uppblåsbar
drinkhållare
enhörning

NPW53142

Nej

Kokoskorven AB
www.kawaii.se

Suddigummi
stor klubba

BP-ERAS1096

Nej

Hikmet Leksaker &
Fritid AB
www.hiko.se
Leverantör:
Lars Sjöholm AB

Pony World
Cowgirl

A518

DINP

Hikmet Leksaker &
Fritid AB
www.hiko.se

Dolls World
Baddocka

8596

Nej

Hikmet Leksaker &
Fritid AB
www.hiko.se

Happy Baby
Hop´N
Bounce
Dragon

502104
502148

Nej

Fyndiq AB
www.fyndiq.se

Sally Royal
Pony

8926276

Nej
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Fyndiq AB
www.fyndiq.se
Leverantör:
KD International AB

Hoppboll 50
cm

10489276

DIBP

Eurotoys
www.eurotoys.se
Leverantör:
Euro-Trade Sp. Z
o.o. (Polen)

Docka med
möbler

704974

DEHP, SCCP, DINP

Eurotoys
www.eurotoys.se

Snow Queen
Mannequin
Doll

61120

Nej

Eurotoys
www.eurotoys.se

Cars Badboll

58053NP

Nej

E-Produkter AB
www.lekoutlet.se
Leverantör:
Speedtoy AB

Docka liten
vinter

00880-A
573 7232

Kadmium

E-Produkter AB
www.lekoutlet.se

Indiandocka
med tillbehör

00547-A
83128

DEHP, DINP

E-Produkter AB
www.lekoutlet.se

Badboll

45691022-UTE
91022

Nej

DealExtreme
www.dx.com

Cute
Cartoon Cat

155305
00068661195
6172105353436

DEHP, SCCP

Leverantör:
Brio AB/Scanditoy
AB

25

DealExtreme
www.dx.com

Cute PVC
Horse

482711

Nej

DealExtreme
www.dx.com

Flying
Unicorn
Squishy

490597

Nej

Banggood
www.banggood.co
m

Squishy
Cake

1122654

Nej

Banggood
www.banggood.co
m

Baby Doll

1234143

Nej

Banggood
www.banggood.co
m

Squishy Ice
Cream Cone

1179253

Nej

Amazon
www.amazon.com

Kiddy Up
Hopper Ball

23057

Nej

Amazon
www.amazon.com

Miraculous
Chloe
Fashion Doll

39750

Nej

Amazon
www.amazon.com

Squishy
Chinese
Tofu

JDT1

Nej
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AliExpress
www.aliexpress.co
m

Jumping ball

VBE02

DIBP

AliExpress
www.aliexpress.co
m

Squishy
Ice Cream

376/400
6AG0139
20180120152643
wh

Nej

AliExpress
www.aliexpress.co
m

Doll Baby

DEHP, DINP

Wish
www.wish.com

Läderarmba
nd
stjärntecken

Nej

Wish
www.wish.com

Halsband
elefant

Wish
www.wish.com

Halsband
anatomiskt
hjärta

Seasononline
www.seasonsonline
.co.uk

Gold flower
& crystal
heart drop
Earrings

earring-08

Nej

Seasononline
www.seasonsonline
.co.uk

Silver mixed
flower
statement
necklace

NJ-1

Nej

Seasononline
www.seasonsonline
.co.uk

Silver crystal
flower Infinity
Charm
bracelet

IC-19

Nej

G020201

Kadmium

Kadmium
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Cocoo
www.cocoo.se

Trefingerring

45702

Kadmium, undantaget
eftersom smycket
importerades innan
begränsningen trädde
i kraft

Cocoo
www.cocoo.se

Turkos ring

45107

Bly, undantaget
eftersom smycket
importerades innan
begränsningen trädde
i kraft

Cocoo
www.cocoo.se

Halsband
dreamcatche
r

16087

Nej

AD Gulligabaubles
www.angelodemon.
se

Vikings gud
talisman
hänge långt
halsband

HS713

Kadmium

AD Gulligabaubles
www.angelodemon.
se

Kedja med
hängsmycke

KL33

Nej

AD Gulligabaubles
www.angelodemon.
se

Armband

A118

Kadmium

Lesara GmbH
www.lesara.se

14 ringar i
mayalook

lesa3_460cc09_
silver_new

Nej

Lesara GmbH
www.lesara.se

Halsband
drömfångare

lesa3_371cc01_
silver_new

Nej

Lesara GmbH
www.lesara.se

Elefantörhän
gen

lesa3_329cc06_
silver_NEW

Nej

E.M.P.
Merchandising
GmbH
www.emp-shop.se

St. Lucifer's Red Blood
Cross
Pendang

841227St

Nej
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E.M.P.
Merchandising
GmbH
www.emp-shop.se

Blackheart
Dragon
öronpin-set
silverfärgad

346113St

Nej

E.M.P.
Merchandising
GmbH
www.emp-shop.se

Chinese
Dragon
Läderarmba
nd mörkbrun

361260St

Nej

E-bay
www.ebay.com

Crystal
Hollow Big
Ring

252367394140

Kadmium

E-bay
www.ebay.com

Large Angel
Charms

253300600554

Nej

E-bay
www.ebay.com

Large Skull
Bracelet

56027940

Nej

Light in the Box
www.lightinthebox.c
om

Armband

03412777

Nej

Light in the Box
www.lightinthebox.c
om

Kors
Döskalle
Halsband

06416443

Nej

Light in the Box
www.lightinthebox.c
om

Skalle Dubb
Örhängen
Smycken
Halloween

04655397

Kadmium

Misterbling AB
www.misterbling.se

Örhängen
Silver CZ
Iced Out
Crown

ER0298

Kadmium, bly (ok
eftersom smycket
importerades innan
reglerna trädde i
kraft)
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Misterbling AB
www.misterbling.se

Armband
Läder

BR0236

Nej

Misterbling AB
www.misterbling.se

Halsband
döskalle
med vingar

CH0391

Nej

Malmö
Teknikkompani HB
www.malmoteknik.s
e

Hörlurar
W2
Headphones

32990338
6957531038931

Nej

Malmö
Teknikkompani HB
www.malmoteknik.
se

Laddare

1116000

Bly

Malmö
Teknikkompani HB
www.malmoteknik.s
e

USB-kabel

EB21

Kadmium, Bly

Malmö
Teknikkompani HB
www.malmoteknik.
se

Silicone light

85080326C

Bly

Billigteknik Sweden
AB
www.billigteknik.se
Leverantör:
Swedeltaco AB

Hörlurar
Folding
Headset

T-100-1
4711421856782

SCCP, DEHP

Billigteknik Sweden
AB
www.billigteknik.se

Laddare
Goobay

43747
4040849437472

Nej

Billigteknik Sweden
AB
www.billigteknik.se
Leverantör:
Wentronic GmbH

USB-kabel
Goobay

46800
4040849468001

SCCP, DEHP

Leverantör: Euro
Intl choice tech. Ltd,
(Cypern)

Leverantör: Euro
Intl choice tech. Ltd,
(Cypern)
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Billigteknik Sweden
AB
www.billigteknik.se

Bicycle lights
Ledsavers

7309860635357

Nej

TECHNIKdirect
www.technikdirekt.d
e

Headphones
True-sound

331277
4770070874615

DEHP, DIBP

TECHNIKdirect
www.technikdirekt.d
e

Laddare
Smart USBLader
Ansmann

710836
4013674019502

Nej

TECHNIKdirect
www.technikdirekt.d
e

USB-kabel
USB - Micro
USB
Ansmann

806078
4013674016426

Nej

TECHNIKdirect
www.technikdirekt.d
e

Mobile
Nightlight

528997
4013674011117

Nej

Newegg
www.newegg.com

Hörlurar

906092
3700284614548

Bly

Newegg
www.newegg.com

Flashlight

42630
8528842600

Bly, kadmium

Newegg
www.newegg.com

USB-kabel

MUSB-3
89874506981

Nej

Newegg
www.newegg.com

Laddare

B13-16C06

Kadmium
Bly, omfattas av ett
undantag
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E-ville
www.e-ville.com

Laddare

P40138121/13144

Bly

E-ville
www.e-ville.com

Hörlurar

KM-870/12815
6945831908702

Bly, kadmium

E-ville
www.e-ville.com

LED
nyckelring

P43726841/13956

Nej

Tidebuy
www.tidebuy.com

Ljus

Tidebuy
www.tidebuy.com

Laddare

WP-05Q9M

Nej

Tidebuy
www.tidebuy.com

Hörlurar
Crystal
Sound

WP050XR7/FE003
6949856100035

Bly, kadmium,
SCCP

Tidebuy
www.tidebuy.com

USB-kabel

wp-05tld7

Bly, kadmium

CDON
www.cdon.se

Hörlurar
Ifrogz

260517
84846706180

Nej

CDON
www.cdon.se

Laddare
Champion

94528ch
7391091945282

Nej

Nej
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CDON
www.cdon.se

LED
nyckelring

JLEDNR5FBLA
5907806525124

Nej

CDON
www.cdon.se

USBkabel
Deltaco

USB-360S
73340004661115

Nej

Geek Buying
www.geekbuying.co
m

Hörlurar

385780
60900419/zc7655
01

Bly, kadmium,
SCCP

Geek Buying
www.geekbuying.co
m

USBkabel

Geek Buying
www.geekbuying.co
m

Fingerlampa

Geek Buying
www.geekbuying.co
m

Laddare

E-bay
www.ebay.com

Laddare

CH05-Red

Bly, omfattas av ett
undantag

E-bay
www.ebay.com

USB-kabel

4200000646260

Bly, omfattas av ett
undantag

E-bay
www.ebay.com

Cykellyse

Bly, omfattas av ett
undantag

E-bay
www.ebay.com

Hörlurar
Metal SportBeat

Bly, kadmium,
SCCP
DEHP

Nej

19805

DEHP

Nej

33

Wish
www.wish.com

Laddare

564d927c8b2587

Bly

Wish
www.wish.com

Laddare

5802e0c2214a5b20fe5a3a26

Bly

Wish
www.wish.com

Laddare

5a0a5720471c14
340a3571174

Bly

Wish
www.wish.com

Laddare

58ef9b6c9a0fff13dd802cc1

Bly

Wish
www.wish.com

Laddare

58b7992c33b0bd590fa5a8f5

Bly

Wish
www.wish.com

Laddare

57c07c2003fe894360193398

Bly, omfattas av ett
undantag

Wish
www.wish.com

Laddare

589d5f1d1080a55b64dad658

Bly

Wish
www.wish.com

Laddare

58539cf20682b74fc14799b7

Bly

Wish
www.wish.com

Laddare

585266dcf49f2d4f9a3261eb

Bly, kadmium
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Wish
www.wish.com

Laddare

5428fdd882b9ac15b062c83f

Kadmium
Bly, omfattas av ett
undantag

Wish
www.wish.com

Laddare

58da01bf0e6ed054e036b84e

Bly, omfattas av ett
undantag

Wish
www.wish.com

Laddare

5a2e3aeada6ce609ce31a256

Bly
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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
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