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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-, tillsyns- 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 ämnen på kandidatförteckningen i varor och är 
del av ett EU-gemensamt projekt Substances in Articles. Projektet genomfördes av 
Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning. Karin Rumar och Charlotte Rahm har lett 
projektet. 

http://www.kemikalieinspektionen.se/
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 ADCA   ADCA är en förkortning av Azodicarbonamide/Azodikarbonamid vilket är ett ämne 
    som används som jäsmedel i plast för att göra den porös. 

 Cd    Cd är en förkortning för Kadmium, ett ämne som bland annat används i pigment 
   eller som stabilisator i plast. 

 CMR-ämnen    Cancerframkallande, mutagena (genotoxiska) och reproduktionstoxiska ämnen 
   som har så allvarliga egenskaper att människor inte bör exponeras för dem. 

 Teoretiskt kan i många fall en enda exponering för en mycket låg dos (mängd) 
 orsaka irreversibla (bestående) skador. Det kan vara ärftliga mutationer eller 

 skador på reproduktionen (på fruktsamheten eller på utvecklingen av 
   embryo/foster/barn) eller skador som på sikt kan utvecklas till cancer. 

CLRTAP    Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, även FN:s luftkonvention 
  eller konventionen om långväga transporterade luftföroreningar. 

 Code of Conduct    Riktlinjer för hur ett företag eller en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett 
    etiskt, socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt. 

DBTC    DBTC är en förkortning för Dibutyltin dichloride/Dibutyltenndiklorid, ett ämne som  
 exempelvis ibland används vid tillverkning av gummidäck. 

 Distributör   Aktör (fysisk eller juridisk person) som tillhandahåller produkter i Sverige, men 
 som inte är en tillverkare eller importör. 

DoC    DoC är en förkortning för Declaration of Conformity (EU-försäkran om 
 överensstämmelse), vilket är ett intyg en tillverkare av en elektrisk produkt eller 

  leksak tar fram och bekräftar att de uppfyller kravet i RoHS- eller leksaksdirektivet. 

 ECHA ECHA är en förkortning av European Chemicals Agency vilket är den 
 kemikaliemyndigheten. 

 europeiska 

 Ftalater     Ftalater används som mjukgörare i plast. Vissa ftalater har reproduktionsstörande 
 och miljöfarliga egenskaper eller kan påverka människokroppen negativt på annat 

 sätt. 

 Flamskyddsmedel        Olika typer av kemiska föreningar som ska skydda en vara från att börja brinna.  

ICSMS    Information and Communication System for market Surveillance. Ett system där  
 marknadskontrollmyndigheter informerar varandra om genomförd tillsyn. 

 Importör    Aktör (fysisk eller juridisk person) som släpper ut varor på unionsmarknaden från 
  land utanför EU 

 Kandidatförteckningen   Kandidatförteckningen är en lista över särskilt farliga ämnen (se SVHC). Ämnen 
  på kandidatförteckningen är ”kandidater” till att hamna i bilaga XIV, tillståndslistan i 

 Reach och kan också bli föremål för begränsningar. 

 POPs-förordningen  Europeisk kemikalielagstiftning. Förordning som genomför 
  Stockholmskonventionen och CLRTAP. POP står för Persistent Organic Pollutants 

 (långlivade organiska föreningar). 

 Rapex    Rapid Alert System for dangerous non-food products. Ett system där  
  marknadskontrollmyndigheter att informerar om farliga varor 

 Reach-förordningen Europeisk kemikalielagstiftning. Registration, Evaluation, Authorisation and 
  Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning 

 av kemikalier). 
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RoHS-direktivet Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic 
equipment Direktiv 2011/65/EU. Europeisk kemikalielagstiftning (direktiv) som är 
införlivat i svensk lagstiftning. 

SCCP Förkortning för Short Chain Chlorinated Paraffins (Kortkedjiga klorparaffiner). 
Används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast. 

Stockholmskonventionen Global miljö- och hälsoskyddskonvention för att skydda människors hälsa och 
miljön från långlivade organiska föreningar 

SVHC Substances of Very High Concern. Ämnen som inger mycket stora betänkligheter 
enligt kriterierna i artikel 57 i Reach-förordningen. Det är ämnen som är 
cancerframkallande, skadar arvsmassan (könscellsmutagena), stör 
fortplantningsförmågan (reproduktionstoxiska), är långlivade, bioackumulerande 
och toxiska (så kallade PBT-ämnen), är mycket långlivade och mycket 
bioackumulerande (så kallade vPvB-ämnen) eller har andra särskilt farliga 
egenskaper som anses vara lika allvarliga som de ovan, till exempel 
hormonstörande egenskaper. Kan också kallas särskilt farliga ämnen. 

Utsläppande på 
marknaden 

Leverans eller tillhandahållande till tredje part, mot betalning eller kostnadsfritt. I 
bland annat Reach-förordningen anses även import innebära utsläppande på 
marknaden. 

XRF-instrument X-Ray Fluorescence, röntgenfluoroscens. Instrument för att detektera 
grundämnen i olika material. Används för att bland annat detektera bly och 
kadmium i elektronikkomponenter eller plast. 
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Sammanfattning 
Under 2018 har Kemikalieinspektionen bedrivit ett tillsynsprojekt för att kontrollera ämnen på 
kandidatförteckningen i varor som säljs på den svenska marknaden. Kandidatförteckningen är en 
lista över särskilt farliga ämnen som kan komma att bli föremål för begränsningar eller är 
”kandidater” till att hamna i bilaga XIV, tillståndslistan i Reach. De ämnen som är upptagna på 
kandidatförteckningen får finnas i varor, men man måste informera sina professionella kunder om 
innehållet senast vid leverans och en konsument då denne frågar. Det svenska projektet är en del 
av ett EU-gemensamt projekt ”Substances in Articles” där femton länder deltar. I Sverige 
inspekterade vi 80 företag och från dessa kontrollerade vi 220 varor. De varor som främst 
kontrollerades var varor gjorda av mjuk plast från en rad olika produktgrupper som till exempel 
heminredning, väskor, sportartiklar, bilinredning elektronik, kläder, skor och madrasser. De 
ämnen vi kontrollerade var främst ämnen på kandidatförteckningen men även vissa begränsningar 
som bly och kortkedjiga klorparaffiner.  

Av de 220 varor som kontrollerats, innehöll 14 förbjudna ämnen såsom ftalater, bly och 
kortkedjiga klorparaffiner. Alla produkter med innehåll av förbjudna ämnen har tagits bort från 
marknaden av företagen. Fokus för projektet var ämnen på kandidatförteckningen och vi hittade 
27 varor som innehöll bland annat ftalater (främst DEHP), men även ämnet ADCA i skummat 
material. 

Erfarenheter från tidigare års tillsyn har visat att konsumentvaror av mjuk plast såsom väskor, 
småprylar, sportartiklar och elektronik är de varugrupper där vi oftast hittar innehåll av 
begränsade ämnen och ämnen på kandidatförteckningen. I det här projektet hittade vi en lägre 
andel varor som innehöll något av dessa ämnen jämfört med vad vi normalt gör. Inga eftersökta 
farliga ämnen hittades i de madrasser vi kontrollerade och endast en låg andel av golv- och 
väggmaterialen innehöll några av de eftersökta ämnena. 

I det här projektet har vi letat efter fler ämnen på kandidatförteckningen än vad vi vanligtvis gör. 
Av de nya ämnen vi letade efter med våra analyser var det enbart ADCA som hittades. ADCA 
används som jäsmedel och hittades i skummad plast (hockeyhjälm, yogamatta etc.). Vi testade 
flera olika sorters mjuka plaster. Analyserna visade att förbjudna ämnen kan återfinnas i olika 
typer av plastmaterial. Den största andelen ämnen på kandidatförteckningen eller förbjudna 
ämnen hittades dock i material av PVC. 

En del företag uppgav att de ställer krav på sina leverantörer att de inte vill köpa varor som 
innehåller ämnen som finns med på kandidatförteckningen. Trots detta innehöll varor från mer än 
en tredjedel av dessa företag sådana ämnen. Hur man väljer leverantörer och hur man ställer krav i 
sina avtal har betydelse. Exempelvis räcker det inte med att ställa krav på att varorna ska uppfylla 
Reach. Vi ser att det är bra om företagen ställer tydliga krav på sina leverantörer vad gäller 
särskilda ämnen och material, och ämnen från kandidatförteckningen. 

Observera att resultaten inte är en bild av hur det ser ut på marknaden utan ett resultat av att vi 
granskar riskprodukter. Exempel på riskområden är billig elektronik och mjuka plaster. 
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Summary 
In 2018, the Swedish Chemicals Agency carried out an enforcement project to control substances 
on the candidate list in goods sold on the Swedish market. The candidate list is a list of 
particularly hazardous substances that may be subject to restrictions or are "candidates" to end up 
in Annex XIV, the authorization list in REACH. The substances that are on the candidate list may 
exist in articles, but you must inform your professional customers about the content no later than 
on delivery and you must inform a consumer when he or she asks. The Swedish project is part of 
a joint EU project, "Substances in Articles", where fifteen countries participate. In Sweden, we 
inspected 80 companies and from these we controlled 220 articles. The articles that were mainly 
checked were articles made of soft plastic from a number of different product groups, such as 
home furnishings, bags, sports articles, car interior electronics, clothing, shoes and mattresses. 
The substances that were controlled were mainly substances on the candidate list, but we also 
controlled certain restrictions such as lead and short-chained chloroparaffins. 

Of the 220 items controlled, 14 contained prohibited substances such as phthalates, lead and short-
chained chloroparaffins. The companies have removed all products in which we found content of 
prohibited substances from the market. The focus of the project was substances on the candidate 
list and we found 27 products that contained phthalates (mainly DEHP), but also the substance 
ADCA in foamed material. 

Experiences from previous years' supervision have shown that consumer goods of soft plastic 
such as bags, small items, sports articles and electronics are the article groups where we usually 
find content of restricted substances and substances on the candidate list. In this project, we found 
a lower proportion of articles that contained any of these substances than we normally do. None of 
the hazardous substances we sought for were found in the mattresses we controlled and only a low 
proportion of the floor and wall materials contained some of the substances sought after. 

In this project we have been looking for more substances on the candidate list than we normally 
do. Of all the new substances we were looking for in our analyses, only ADCA was found. ADCA 
is used as a blowing agent and was found in foamed plastic (hockey helmet, yoga mat etc.). We 
tested several different kinds of soft plastics. The analyses showed that restricted substances can 
be found in different types of plastic material. However, the largest proportion of substances on 
the candidate list or restricted substances was found in PVC materials. 

Some companies stated that they make demands on their suppliers that they do not want to buy 
articles that contain substances that are included on the candidate list. Nevertheless, articles from 
more than one third of these companies contained such substances. How to choose suppliers and 
how to make demands in the contracts is important. For example, it is not enough to demand that 
the articles meet the requirements in REACH. We see that it is beneficial if the companies set 
clear requirements for their suppliers with regard to specific substances and materials, and 
substances from the candidate list. 

Note that the results does not give a picture of how it looks on the market but is a result of us 
reviewing risk products. Examples of risk areas are cheap electronics and soft plastics 
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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. 

1.2 Anledning till att projektet genomförs 
Ämnen på kandidatförteckningen är särskilt farliga ämnen, även kallade SVHC1. Dessa 
ämnen är ”kandidater” till att hamna i bilaga XIV, tillståndslistan i Reach och kan också bli 
föremål för begränsningar. Under den tid ämnena finns på kandidatförteckningen regleras de 
av artikel 7.2 och 33 i Reach, delar av regelverket som inte är lika tydliga som begränsningar. 
Artikel 7.2 och 33 förklaras närmare i kapitel 1.3.1.1. De ämnen som är upptagna på 
kandidatförteckningen får finnas, men man måste notifiera och informera. Vår erfarenhet är 
att många företag inte ställer specifika krav på sina leverantörer om att få information om att 
varorna innehåller ämnen på kandidatförteckningen. Observera att även delar av sammansatta 
varor räknas som varor och omfattas av kraven i artikel 7.2 och 33. Denna tolkning har 
beslutats av EU domstolen 2015, och det blev därefter en gemensam tolkning i hela EU. 

Delvis baserat på domslutet om varor i varor beslutade Forum för informationsutbyte om 
verkställighet (Forum)2 att göra ett EU-gemensamt projekt inriktat på ämnen på 
kandidatförteckningen i varor. Ytterligare en anledning till att genomföra projektet är att 
medlemsländer och ECHA har sett att det finns ett behov av att lyfta kunskapen om dessa 
regler. 15 länder deltar och ett viktigt syfte med ett gemensamt projekt är att tillsynen i olika 
länder ska vara likvärdig. 

1.3 Kemikalieregler som gäller för varor 
Varor omfattas av många lagstiftningar. Nedan går vi igenom de kemikalielagstiftningar som 
varit viktigast i detta projekt. Fler lagstiftningar som kan vara aktuella finns i bilaga 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-förordningen 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 det här projektet har vi inte 

1 Substances of Very High Concern. Ämnen som inger mycket stora betänkligheter enligt kriterierna i artikel 57 i 
Reach-förordningen. Det är ämnen som är cancerframkallande, skadar arvsmassan (könscellsmutagena), stör 
fortplantningsförmågan (reproduktionstoxiska), är långlivade, bioackumulerande och toxiska (så kallade PBT-
ämnen), är mycket långlivade och mycket bioackumulerande (så kallade vPvB-ämnen) eller har andra särskilt 
farliga egenskaper som anses vara lika allvarliga som de ovan, till exempel hormonstörande egenskaper 
2 Ett nätverk av myndigheter som ansvarar för verkställigheten av Reach-, CLP- och PIC-förordningarna i EU, 
Norge, Island och Liechtenstein. 
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fokuserat på en specifik artikel i bilaga XVII utan anpassat analyserna utifrån vilken vara vi 
kontrollerat. 

1.3.1.1 Ämnen på kandidatförteckningen 
I Reach-förordningens artikel 33 finns det ett informationskrav kopplat till farliga ämnen i 
varor. Artikel 33 beskriver leverantörers skyldighet 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. 
Normalt sett analyserar vi främst efter de ftalater som finns upptagna på 
kandidatförteckningen. Eftersom det här projektet främst fokuserar på ämnen på 
kandidatförteckningen har vi denna gång genom analyser letat efter ytterligare ämnen. 
Till ämnena på kandidatlistan hör också ett krav på notifiering av ämnena till 
kemikaliemyndigheten ECHA. Detta gäller om ämnena finns i en koncentration över 0,1 %
och i volymer över 1 ton i ett företags varor. Även detta kontrollerades i projektet och 
beskrivs i artikel 7. 

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 (SCCP3) och vissa bromerade flamskyddsmedel. I detta projekt undersöktes 
förekomsten av SCCP i mjuka plastdelar av varor och flamskyddsmedel i elektriska 
produkter. 

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. 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 genom Förordning (2012:86) om farliga ämnen i elektrisk och 
elektronisk utrustning och Kemikalieinspektionens föreskrifter (2017:7) om kemiska 
produkter och biotekniska organismer. I detta projekt kontrollerades förekomsten av ämnen 
som är reglerade i RoHS-direktivet samt den märkning som krävs på produkterna. Läs mer 
om kraven på märkning i Bilaga 1. 

3 ShortChained ChloroParaffins 
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2 Vårt tillvägagångssätt 

2.1 Information om projektet 
I det EU gemensamma projektet togs en manual och checklista för rapportering fram som 
användes av alla länder. Rapporteringen kommer att ligga till grund för en större rapport om 
hela projektet som kommer att släppas under hösten 2019.  

Denna rapport beskriver endast den svenska delen av projektet. Sammanlagt inspekterades 80 
företag varav 54 besöktes. Ett frågeformulär har tagits fram inom ramen för Forum-projektet 
med frågor som handlar om hur företagen arbetar med ämnen på kandidatförteckningen i 
varor. 

Innan projektet startade skickade vi ut ett informationsbrev till alla företag som ingick i 
projektet. Brevet innehöll information om regelverket, tillsynsprojektet och information om 
att vi kommer att begära in varuprover i form av ett föreläggande (bilaga 2).  

2.2 Urval 
Oftast försöker vi välja företag som säljer billiga produkter av låg kvalitet eftersom det är där 
vi tidigare sett de största problemen. I det här projektet var en viktig del att undersöka hur 
företagen arbetar med notifieringar enligt artikel 7.2. Därför fokuserade vi också på större 
företag med relevanta produkter. Vi försökte dessutom hitta företag som vi inte tidigare 
inspekterat Urvalet av varor baserades på vår erfarenhet av vilka material som kan innehålla 
ämnen på kandidatförteckningen. I första hand valde vi varor gjorda av mjuk plast och 
konstläder med fokus på det billigare sortimentet. Vi kontrollerade även nya områden som till 
exempel skummat material i olika varor samt nya varugrupper, till exempel madrasser och 
bilinredning. Vi försökte välja produkter från olika varumärken och leverantörer. Vid urvalet 
försökte vi i möjligaste mån välja företag som själva tog in produkter från andra länder både 
inom och utanför EU. 

De varugrupper som vi kontrollerade var: 

1. Heminredning 
2. Mjuka plaster som t ex väskor, presentartiklar, nyckelringar, 3D stickers, 

trädgårdsslangar 
3. Sportartiklar som yogamattor, träningsredskap 
4. Golv, våtrumstapeter etc. 
5. Skumgummi, madrasser 
6. Bilinredning som säteskydd och rattskydd 
7. Skor och kläder i konstläder 
8. Elektronik, sladdar mm 

De ämnen som vi valde att leta efter vid analyserna är sådana som vi har hittat i samma 
material i andra sorters varor. I Forums manual finns förslag på många fler ämnen på 
kandidatförteckningen. I detta projekt har vi utökat antalet ämnen vi sökt efter i olika 
material. 

Vid genomförandet av projektet fanns det totalt 191 ämnen på kandidatförteckningen. 
Utmaningen är att veta vilka av dessa ämnen som kan finnas i vilka varor. Vissa företag testar 
på hela kandidatförteckningen med så kallade screeningtester4, men de är dyra. Vi försökte 

4 Dessa screeningtester utförs på ackrediterade laboratorium, med olika typer av analysmetoder 
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istället ta reda på i vilka material de olika ämnena kunde förekomma. Vi gjorde egna enkla 
screeningtest av varorna med XRF5-instrument och utifrån resultatet skickade vi varorna 
vidare på en mer noggrann analys hos ett externt laboratorium. 

Vilka ämnen och material som testades framgår av tabell 1 och i bilaga 3 finns ämnena mer 
noggrant beskrivna. De ämnen som vi aldrig tidigare har kontrollerat är markerade i kursivt i 
tabellen nedan. 

Tabell 1 Vilka ämnen och material som analyserades. 

Material Ämnen (exakta namn anges i bilaga 3) 

PVC eller annan mjuk plast Ftalater, SCCP, DBTC6 

Skummat material ADCA7 

Konstläder Ftalater, SCCP, DBTC, ADCA 

Madrasser Flamskyddsmedel 
ADCA 

Bilmattor 
Gummi 

Ftalater, SCCP, DBTC, Antracen 
4-tert-oktylfenol (140-66-9) 
Fenol bensotriazol 

Textil Flamskyddsmedel 

Produkter för utomhusbruk Fenol bensotriazol 

3 Resultat 
Nedan beskrivs farligheten för de ämnen som vi hittat i våra analyser. 

Fakta om ämnen 
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. 

ADCA Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning 

Kadmium är giftigt för miljön och kan ge benskörhet, njurskador och cancer 

5 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. 
6 Dibutyltin dichloride 
7 Azodicarbonamide 
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3.1 Analysresultat 
Totalt granskades 80 företag och 220 produkter i projektet. Vissa varor analyserade vi först 
själva med ett så kallat XRF-instrument vilket är en screeningtest för att hitta metaller. Det 
går också att se om plasten är av PVC (på grund av klorinnehållet), men övriga plaster kan 
instrumentet inte detektera. När vi har hittat begränsade metaller i någon vara har vi skickat 
den för analys på ett externt ackrediterat laboratorium. Andra material som inte kan screenas 
med XRF skickades direkt till externt laboratorium för analys. Vi analyserade även vilken typ 
av plast varan bestod av, i de fall varan innehöll förbjudna ämnen och inte var av PVC plast. 

Begränsningar 
Av de 220 varor som kontrollerats innehöll 14 förbjudna ämnen, det vill säga 6 procent av 
varorna. I tabellen nedan anges de olika begränsningarna och antal överträdelser. I bilaga 4 
finns en lista på vilka varor som överträdde begränsningar. 

Tabell 2 Resultat av analyserna vad gäller begränsade ämnen 

Antal  Ämnen  Material  
2  SCCP + DEHP   PVC  
1  
1  
5  
1  

SCCP, kadmium + DEHP   
Bly + DEHP   
Bly i lödningar  
Kadmium + DEHP   

PVC  
PVC  

metall  
PVC  

1  SCCP + kadmium   PVC  
3  

 14 
DEHP (leksaker och barnavårdsartiklar)    PVC  

  
 

    
  

 
 

  

 
   

 
 

  

 

 
     

 
 

   
 

  
  

   

 
 

  

  

170 varor bestod av mjuk plast och av dem innehöll 8 kortkedjiga klorparaffiner (SCCP). Alla 
dessa åtta bestod PVC plast. I projektet granskades även sju elektriska varor varav fem hade 
för höga halter av bly i lödningarna. En vara innehöll bly i plasten och storleken på den gjorde 
att den omfattas av begränsningen av små varor som barn kan stoppa i munnen. I tabellen 
ovan anges DEHP i kursiv text i de fall då ämnet inte är begränsat eftersom produkterna inte 
var leksaker eller barnavårdsartiklar. Då faller istället informationsplikten in eftersom ämnet 
finns på kandidatförteckningen. I tre fall räknades produkterna som leksaker och därför var 
innehållet av DEHP förbjudet. 

I bilaga 4 finns en tabell på vilka varor som innehöll de olika ämnena (med bilder). 

Informationsplikt 
Projektets huvudsyfte var att granska ämnen på kandidatförteckningen. Vi hittade 27 varor 
som innehöll ämnen på kandidatförteckningen. Dels de fem som är beskrivna ovan i tabell 2 
(kursivt), och dels alla i tabell 3. Andelen varor som innehöll ämnen på kandidatförteckningen 
var 12 procent. 
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Antal  Ämnen  Plastmaterial i varorna   

16  DEHP  13 PVC  

5  ADCA  

1 Polyuretan  
1 Neopren   
1 okänd plast   
2 PVC   

1  DEHP + DiBP    

1 Polyeten  
1 Neopren   
1 Polyester  
1 PVC  

22  

Tabell 3 Resultat – Varor som innehåller ämnen på kandidatlistan 

Det vanligaste förekommande ämnet är ftalaten DEHP som fanns i 18 varor. 14 av dessa 
bestod av PVC plast och de övriga kan ses i tabellen ovan. ADCA är ett för oss nytt ämne att 
testa. Vi hade fått indikationer på att det kan finnas i skummad plast och ämnet hittades i fem 
varor. Plasttyperna kan ses i tabellen ovan. I bilaga 4 kan ni se vilka varor som innehöll de 
olika ämnena. 

Olika varugrupper 
Tabell 4 visar en översikt över de varor som innehöll begränsade ämnen och ämnen på 
kandidatförteckningen uppdelat i de olika varugrupper som vi har granskat. I grupperna mjuka 
plaster, bilinredning, elektronik och sportartiklar hittade vi flest varor med eftersökta ämnena 
i halter över gränsvärdet, både vad gäller begränsade ämnen och ämnen på 
kandidatförteckningen.  I grupperna heminredning, madrasser och golv hittade vi inga 
otillåtna ämnen i halter över gränsvärdet.  

Tabell 4 Olika varugrupper – andel av varorna som innehöll begränsade ämnen eller ämnen på 
kandidatförteckningen 

Varugrupper  Antal 
undersökta  
varor  

Andel varor med   
otillåtna ämnen  
över gränsvärden  

Andel varor med  
ämnen på kandidat- 
förteckningen i halt  
över 0,1 %   

1.  Heminredning bordstablett,   
plastmatta  

11  0  0  

2.  Mjuka plaster väskor, presentartiklar   49  10%  12%  
 3.   Sportartiklar yogamattor, 

 träningsredskap, hästsaker 
 53  2%  11% 

 4.  Golv, våtrumstapeter   14  0  7% 
 5.  Skumgummi, madrasser  20  0  0 
 6.   Bilinredning säteskydd, rattskydd  19  5%  16% 
 7.   Skor, kläder, smycken i plast och 

 konstläder 
 21  5%  5% 

 8.    Elektronik – sladdar etc.  34  15%  3% 
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Kunskap och arbetssätt hos företagen 
Resultaten från enkäten framtagen för det EU gemensamma projektet kan vara intressanta vad 
gäller kunskap och arbetssätt hos företagen. Enbart de viktigaste frågorna från denna enkät 
redovisas och frågorna är bara ställda till de företag som besöktes i projektet. Svaren är 
bedömningarna som varje inspektör har gjort. 

Tabell 5 Svar på några av frågorna i EU enkäten (observera att inte alla svar från alla 54 företag har 
rapporterats in) 

 Ja  Nej  

Känner företaget till kandidatförteckningen?  36  16  

Finns arbetssätt för att klara kraven i artikel 7.2 och artikel 33 i  28  19  
Reach?  
Har konsumenter begärt information enligt artikel 33.2   5  49  

  
   

   
 

  

  
 

 

 

   
 

    
   

   
  

     

  
    

  
    

  
 

   
  

 
 

  
  

 

  

Av tabellen ovan kan vi se att cirka en två tredjedelar av företagen känner till 
kandidatförteckningen och har arbetssätt som möjliggör att kraven i lagstiftningen följs. 
Exempel på sådana arbetssätt är att ha tydliga kravställningar mot leverantörerna vad gäller 
vilka ämnen som inte ska finnas i varorna, materialspecifikationer, tester, dokument som 
deklarerar att varorna följer lagstiftningen etc. Av de 28 företag som hade arbetssätt för att 
klara kraven ställde 18 krav på sina leverantörer att de inte ville köpa varor som innehåller 
ämnen som finns med på kandidatförteckningen. Den tredje frågan gäller om konsumenter har 
efterfrågat information om det finns ämnen på kandidatförteckningen i varorna. De flesta 
företag hade inte fått sådana frågor från konsumenter. 

I den EU gemensamma rapporten kommer fler svar på frågorna från enkäten att redovisas. 

3.2 Åtgärder 
I de fall där vi hittade ett förbjudet ämne eller ämnen på kandidatförteckningen ombads 
företagen att komma in med yttrande med svar på vissa frågor. Samtliga företag drog frivilligt 
tillbaka sina bristande varor och ärendena kunde avslutas. Trots att innehåll av ämnen på 
kandidatlistan inte är förbjudet, vill de allra flesta företag inte ha dessa ämnen i sina varor. 

Kemikalieinspektionen lämnade in 18 åtalsanmälningar till åklagare där straffsanktionerade 
överträdelser begåtts. 

I de fall där varorna innehållit förbjudna ämnen över gränsvärdet eller ett ämne på 
kandidatförteckningen i halter över 0,1 % har vi rapporterat in detta till ICSMS och Rapid 
alert (Rapex). Dessa är två system för myndigheter att förmedla information om 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. 
Rapid alert 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. 
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4 Diskussion 
Innehåll av begränsade ämnen och ämnen på kandidatförteckningen 
Av erfarenhet vet vi att sportartiklar, leksaker, elektronik och konsumentvaror av mjuk plast 
såsom väskor, småprylar, nyckelringar etc. är de varugrupper där vi oftast hittar innehåll av 
begränsade ämnen och ämnen på kandidatförteckningen. I detta projekt visar resultatet i tabell 
4 samma bild. Bilinredning i mjuka plastmaterial såsom bilmattor var en ny kategori vi tittat 
på och som verkar följa samma mönster. Madrasser var ytterligare en ny varugrupp som vi 
ville undersöka och där hittades inget av de eftersökta ämnena. Golv- och väggmaterial i 
mjukare plast hade inte heller någon stor andel av de ämnen vi sökte efter. 

Vi valde denna gång att analysera bredare vad gäller mjuka plaster och frångick principen att 
främst välja PVC. Plastanalyserna visade att förbjudna ämnen även kan återfinnas i andra 
typer av material, men det var främst varor gjorda i PVC som innehöll ämnen på 
kandidatförteckningen eller förbjudna ämnen. 

Liksom i många tidigare tillsynsprojekt är DEHP det ämne på kandidatförteckningen som är 
vanligast förekommande. Från och med den 22 juli 2019 kommer DEHP, BBP, DBP och 
DIBP regleras i RoHS-direktivet. År 2020 blir dessa mjukgörare även reglerade i 
konsumentvaror. För att säkerställa att dessa regler kommer att följas behöver företag ställa 
hårdare och mer specifika krav på sina leverantörer samt säkerställa att deras leverantörer 
följer kraven 

Nya ämnen och analyser 
Vi vet av erfarenhet att vi ofta hittar de ftalater som finns på kandidatförteckningen i varor av 
mjuk plast. Inför det EU-gemensamma projektet hade ECHA sammanställt information om 
vilken typ av ämnen som skulle kunna tänkas finnas i olika typer av varor. Informationen 
baserades på de användningsområden som företagen angett till ECHA i sin registrering av 
ämnet. Vi beslöt oss för att leta efter flera av dessa ämnen på kandidatförteckningen inom 
ramen för detta projekt (se tabell 2 och bilaga 2). Av de ämnen vi sökte efter i våra analyser 
var det enbart ett nytt ämne (ADCA) som hittades. ADCA används som jäsmedel och hittades 
i skummad plast. Vi kommer att fortsätta att leta efter detta ämne även i kommande projekt. 

När vi är ute på besöksinspektioner möts vi relativt ofta av att företagen har utfört 
screeninganalyser efter ämnen på kandidatförteckningen på sina varor. I projektet har vi utfört 
screeninganalyser på ämnen på kandidatförteckningen på ett par varor där vi även gjort våra 
vanliga analyser. Efter vad vi sett stämmer resultaten av screeninganalyserna väl överens med 
de andra resultaten. Det man kan tänka på om man som företag ska använda sig av denna 
metod är att begränsade ämnen inte finns med på kandidatförteckningen. Utöver detta 
innehåller olika typer av material olika ämnen, det vill säga att alla ämnen på 
kandidatförteckningen inte finns i alla varor eller material. 

Informationsplikten 
En tredjedel av de besökta företagen kände inte till reglerna om informationsplikten och 
kandidatförteckningen. Enbart en tiondel av företagen hade fått frågor från konsumenter vad 
gäller ämnen på kandidatförteckningen. Detta visar att det finns behov av att nå ut och 
informera om reglerna både till företag och till konsumenter. 

18 företag uppgav att de ställt krav på sina leverantörer att de inte ville köpa varor som 
innehåller ämnen som finns med på kandidatförteckningen. Trots detta sålde 36 procent av 
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dessa företag varor med innehåll av sådana ämnen. Det visar att trots att man ställer krav så 
kan det vara svårt att uppfylla reglerna och att hur man ställer kraven i avtalen spelar en viktig 
roll. Exempel finns där företagen enbart säger att de vill att varorna ska vara Reach 
kompatibla. Här behöver företagen bli bättre på att ställa tydliga och specifika krav. I avsnitt 5 
går att läsa mer om vad man kan göra som företag. 

Notifieringsplikten 
Ingen av de varor vi analyserade som innehöll ämnen på kandidatförteckningen såldes i så 
stora volymer att mängden av ämnet på kandidatförteckningen översteg ett ton. Det stämmer 
med informationen hämtat från ECHA om att inget av de inspekterade företagen har en aktiv 
notifiering enligt 7.2. Ett par av de företag vi pratade med hade dock kommit i kontakt med 
notifieringsplikten och aktivt bedömt att de inte var i behov av att notifiera ECHA om 
innehållet i sina varor. 

5 Vad företagen kan arbeta vidare med 
Det är viktigt att tydligt kommunicera krav på kemikalieinnehåll och informera sina 
leverantörer om dessa för att kunna ha ett fungerande system för kontroll av kemikalier i 
varor. Ibland kan det vara svårt att få rätt slags dokumentation från leverantörer om innehållet 
i varor. Ett sätt som flera företag har beskrivit som framgångsrikt är att integrera 
kemikaliekraven med övriga kvalitetskrav. På detta sätt blir även inköpsfunktionerna på 
företaget involverade i kemikaliearbetet. 

Som inköpare kan man behöva utbilda sina leverantörer utanför EU om vår lagstiftning för att 
vara säker på att de varor som köps in är säkra. Detta underlättas om man har ett färre antal 
leverantörer och har ett bra samarbete med dessa. Många företag har aktivt valt att ha få 
leverantörer i Asien. Det ger en bättre möjlighet att ställa krav och följa upp, samt att det i 
vissa fall ger möjlighet att kontinuerligt vidareutbilda sina leverantörer i europeisk 
lagstiftning. 

Vi har i projektet stött på flera varianter av avtal med leverantörer gällande kemikaliekrav. I 
några fall är avtalen väldigt generella och specificerar inte i detalj vad de innebär. BSCIs code 
of conduct nämndes på flera inspektioner. Denna pekar dock inte ut specifika kemikaliekrav 
vilket gör det svårt för en leverantör att veta exakt vad det är för krav som ställs på denne. 

Eftersom Reach-förordningen innehåller många olika delar bör ett allmänt kemikaliekrav 
kompletteras med en bilaga som beskriver kraven i detalj. Det är dessutom viktigt att ta upp 
all relevant lagstiftning, reglerna i POPs-förordningen och förpackningsdirektivet glöms ofta 
bort. I den lagstiftning som vi utövar tillsyn över finns det inga krav på hur kravställande och 
kommunikation mellan företag ska se ut och det är viktigt att poängtera att sådana avtal 
mellan företag är civilrättsliga. Ett sådant avtal eller intyg friskriver alltså inte företagen från 
ansvaret för att varornas innehåll ska följa lagstiftningen. Vikten av att ha rutiner som 
säkerställer regeluppfyllande blir tydlig för företag som blir föremål för utredning hos 
åklagare. Att inte alls ha ställt några krav på sina leverantörer vad gäller begränsade 
kemikalier kan ses som oaktsamhet av åklagaren. 

Stickprovsanalyser är ett förhållandevis enkelt sätt att då och då kontrollera att det inköpta 
materialet stämmer överens med det man beställt. Företagen kan också undersöka om 
leverantörerna själva utför stickprovsanalyser och om de kan få ta del av resultaten, alternativt 
ha detta som ett krav på leverantören. Några företag i projektet arbetade på detta sätt. 
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Det är viktigt att ha nedskrivna, tydliga rutiner som beskriver arbetet för att uppfylla 
lagstiftningens krav. För att ta fram rutiner och kravspecifikationer kan företaget till exempel 
ta hjälp av en konsult.  

För att kunna uppfylla kravet i artikel 33 i Reach-förordningen, om särskilt farliga ämnen 
(ämnen på kandidatförteckningen) krävs det att de som säljer varor har fått informationen från 
sin leverantör. Det är viktigt att företag i kommunikationen med sina leverantörer ställer krav 
på att få information om produkterna innehåller några ämnen på kandidatförteckningen. Detta 
är extra viktigt om varorna köps från länder utanför EU eftersom en leverantör i exempelvis 
Kina inte är bunden av något legalt krav att lämna informationen. En annan möjlighet är att 
komma överens med leverantören om att varorna inte ska innehålla några ämnen på kandidat-
förteckningen överhuvudtaget. Det är viktigt att veta att ämnen på kandidatförteckningen är 
ämnen som i framtiden kan komma att bli föremål för begränsningar och tillståndsförfaranden 
vad gäller användningen i EU. Som aktör på marknaden kan man i ett tidigt skede välja att 
utesluta dessa ämnen helt från de varor man säljer. 

Nedan finns exempel på hur man kan strukturera en lista med ämnen att ha med i ett avtal. 
Ämnena som anges är antingen begränsade på olika sätt eller med på kandidatförteckningen. 
Dessa ämnen hittar vi ofta när vi gör analyser i tillsynen. Observera att listan inte är 
heltäckande utan bara utgör ett exempel. 

Material 
Mjuk plast inklusive 
konstläder och PVC 

Ämne 
Kortkedjiga 
klorparaffiner (SCCP) 

Gränsvärde 
0,15 % 

Lagstiftning 
POPs-förordningen 

Ftalater 0,1 % Artikel 7.2 och 33 i Reach och 
kandidatförteckningen 
Begränsade i leksaker (post 51, 
52 i bilaga XVII Reach) 

Gummi PAH 1 mg/kg 
(0,0001 %) 

Reach-förordningen bilaga XVII 
post 50 

Textil Azofärger 30 mg/kg 
(0,003 %) 

Reach-förordningen bilaga XVII 
post 43 

Skummat material ADCA 0,1 % Artikel 7.2 och 33 i Reach och 
kandidatförteckningen 

Elektriska produkter Bly i lödningar 0,1 % RoHS-direktivet 

Smycken Bly 0,05 % Reach-förordningen bilaga XVII 
post 63 

Kadmium 0,01 % Reach-förordningen bilaga XVII 
post 23 

Nickel 0,2 eller 0,5 
µg/cm2/vecka 

Reach-förordningen bilaga XVII 
post 27 

För att få information om de regler som gäller kan företag söka information på 
Kemikalieinspektionens webbplats (www.kemikalieinspektionen.se), hos 
branschorganisationer eller hos andra företag, till exempel inom samma koncern. För 
fördjupad kunskap om Reach-förordningen finns den europeiska kemikaliemyndigheten 
Echa:s webbplats (www.echa.eu) där det bland annat finns en vägledning för kraven i Reach-
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förordningen som gäller för varor. Genom att prenumerera på Kemikalieinspektionens 
nyhetsbrev går det att få uppdateringar om nya regler, tillsynsprojekt och annat som är på 
gång inom kemikalieområdet. Vissa företag har även tjänster där de erbjuder uppdaterade 
laglistor anpassade efter företagets behov. 
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Bilaga 1 – Regelverk 
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.  

Reach-förordningen lägger bevisbördan på företagen. För att uppfylla kraven i förordningen 
måste företag identifiera och hantera de risker som är kopplade till de ämnen de tillverkar 
eller importerar och säljer inom EU och EES-länderna. 

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 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. 

Artikel 7.2 i Reach-förordningen är ytterligare en artikel som är kopplad till farliga ämnen i 
varor. Som producent eller importör av varor är man skyldig att notifiera ECHA om mängden 
av ämnet på kandidatförteckningen överstiger totalt 1 ton per år och om koncentrationen i 
varan är över 0,1 %. Mer information om Artikel 33 och artikel 7.2 finns i ECHAs 
vägledning: Vägledning om krav för ämnen i varor 

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. De ämnen som begränsas är bly, 
kadmium, kvicksilver, sexvärt krom och två grupper 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.  Direktivet 
finns införlivat i svensk lagstiftning via Förordning (2012:86) om farliga ämnen i elektrisk 
och elektronisk utrustning och Kemikalieinspektionens föreskrifter (2017:7) om kemiska 
produkter och biotekniska organismer. I detta projekt kontrollerades förekomsten av ämnen 
som är reglerade i RoHS-direktivet.  

Tillverkarens ansvar 
Enligt RoHS-direktivet räknas ett företag som tillverkare om det tillverkar eller låter tillverka 
en produkt och marknadsför den i eget namn eller eget varumärke. Som tillverkare av en 
färdig elektrisk eller elektronisk produkt ska företaget säkerställa att produktens olika delar 
och komponenter uppfyller ämneskraven. Företaget ska: 

• ta fram teknisk dokumentation. 
• förse den färdiga produkten med CE-märkning efter kontroll av att alla krav i RoHS är 

uppfyllda. 
• ta fram en EU-försäkran om överensstämmelse (på engelska: Declaration of 

Conformity, DoC). 
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• förse den färdiga utrustningen med identifieringsmärkning (exempelvis artikelnummer 
eller batchnummer). 

• ange firmanamn, postadress och en kontaktadress på den färdiga utrustningen, eller 
om inte det är möjligt, på förpackningen eller i ett medföljande dokument. 

Den tekniska dokumentationen som tillverkaren ska upprätta beskrivs i Modul A i bilaga II 
till Beslut 768/2008/EG. Standarden EN 50581 tydliggör hur den tekniska dokumentationen 
kan utformas. Den tekniska dokumentationen ska kunna visas upp under tio år efter att (den 
individuella) produkten är släppt på marknaden. Om produkten berörs av flera direktiv som 
kräver CE-märkning kan en och samma EU-försäkran om överensstämmelse intyga att 
produkten uppfyller samtliga dessa direktiv. 

Importörens ansvar 
Företag som importerar elektriska produkter till Europa ska: 

• försäkra sig om att produkten uppfyller kraven i RoHS-direktivet och göra ändringar 
eller förbättringar om så krävs. 

• säkerställa att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen, att produkten 
är CE-märkt och att tillräcklig dokumentation finns samt att tillverkarens 
kontaktuppgifter finns tillgängliga. 

• ange firmanamn, postadress och en kontaktadress på den färdiga utrustningen, eller 
om inte det är möjligt, på förpackningen eller i ett medföljande dokument. 

• inneha och spara EU-försäkran om överensstämmelse (DoC) tio år efter det att den 
individuella produkten satts på marknaden. 

Distributörens ansvar 
Distributören ska: 

• försäkra sig om att produkten uppfyller kraven i RoHS-direktivet och även göra 
ändringar eller förbättringar om så krävs. 

• se till att produkterna har CE-märkning och identifikationsmärkning samt namn och 
postadress till tillverkare och importör. 

• kunna visa upp all relevant information och dokumentation om tillsynsmyndigheten 
begär det. 

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 (SCCP) och vissa bromerade flamskyddsmedel. I detta projekt undersöktes 
förekomsten av SCCP i mjuka plastdelar. 

Förpackningsdirektivet 94/62/EG 
Förpackningsdirektivet innehåller regler om begränsningar av tungmetaller i förpackningar 
och förpackningsavfall. Förpackningsdirektivet är infört i svensk lagstiftning genom 
förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och 
utförsel av kemiska produkter. 
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Inom EU finns regler för insamling och begränsningar för kemiska ämnen i förpackningar och 
förpackningsavfall. Bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom är ämnen som är begränsade 
i förpackningar. 

Leksaksdirektivet 2009/48/EG 
Leksaksdirektivet innehåller bland annat vissa specifika kemikaliekrav: begränsningar av 
CMR-ämnen8, vissa allergiframkallande doftämnen och metaller. Direktivet innehåller även 
regler om hur en teknisk dokumentation för leksaker ska utformas. Det är tillverkaren som är 
ansvarig för att ta fram teknisk dokumentation. Importörer och distributörer ska säkerställa att 
tillverkaren har gjort dokumentationen och att den är korrekt, men behöver inte själva inneha 
den. Leksaksdirektivet är infört i svensk lag genom leksakslagen (SFS 2011:579), 
leksaksförordningen (SFS 2011:703), Konsumentverkets föreskrifter (KOFS 2011:5), 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2011-1). Kemikaliekraven finns införlivade i 
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska 
egenskaper. 

Vissa leksaker räknas enligt kemikalielagstiftningen som kemiska produkter och omfattas 
därför av speciella regler. Exempel på leksaker som är kemiska produkter är slime, 
såpbubblor, kritor, pennor, målarfärg och modellera. De företag som tillverkar, importerar 
eller för in anmälningspliktiga kemiska produkter från andra länder inom EU ska anmäla sin 
verksamhet till produktregistret hos Kemikalieinspektionen. Exempel på produkter som kan 
behöva anmälas är modellera, lim, såpbubblor och målarfärg. 

Biocidförordningen (EG) nr 528/2012 
I Biocidförordningen finns vissa krav på varor som behandlas med biocidprodukter. Exempel 
på sådana varor är sportkläder som behandlas med vissa kemikalier för att motverka dålig 
lukt. Om en vara marknadsförs med ett påstående om biocideffekt, exempelvis 
”antibakteriell”, finns vissa krav på märkning. Märkningen ska bland annat innehålla namnet 
på det eller de ämnen som ger den påstådda effekten. Det är dessutom bara ämnen som är 
godkända för den användningen som får finnas i varorna. 

8 CMR = cancerframkallande, mutagena (genotoxiska) och reproduktionstoxiska ämnen har så allvarliga egenskaper att 
människor inte bör exponeras för dem. Teoretiskt kan i många fall en enda exponering för en mycket låg dos (mängd) orsaka 
irreversibla (bestående) skador. Det kan vara ärftliga mutationer eller skador på reproduktionen (på fruktsamheten eller på 
utvecklingen av embryo/foster/barn) eller skador som på sikt kan utvecklas till cancer. 
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Bilaga 2 Informationsbrev om projektet 

Tillsynsprojekt om ämnen i varor 
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. 
Detta projekt ingår i ett EU-gemensamt tillsynsprojekt9. 

Våren 2018 kommer vi att inspektera ett hundratal företag, däribland er,  och göra kemiska analyser på 
stickprover bland varorna. För att få in varuproverna kommer vi att skicka ett Föreläggande om 
varuprover där vi begär in cirka tre varuprover. Vi kommer också att boka in inspektionsbesök 
som bör ske mellan februari till april. 

Vad ska kontrolleras 

Det vi framförallt ska kontrollera i detta projekt är om era varor innehåller några särskilt farliga 
ämnen, vilka rutiner ni har för att ta reda på varornas innehåll och hur ni informerar era kunder. I 
artikel 33 i Reach-förordningen (EG nr 1907/2006) finns 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 kandidatförteckningen10. 

För dig som har stora volymer av varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen kan det bli 
aktuellt med anmälan11 om detta till den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA, enligt artikel 7.2 
i Reach-förordningen. Det gäller när mängden av ämnet överstiger 1 ton per tillverkare/importör. 

Vi kommer också att kontrollera om varorna innehåller andra ämnen som det finns haltgränser för och 
om varorna innehåller otillåtna halter av dessa ämnen. 

9 https://echa.europa.eu/sv/-/enforcement-project-to-check-compliance-with-the-obligations-of-substances-in-
articles 
10 https://www.echa.europa.eu/sv/candidate-list-table 
11 https://echa.europa.eu/sv/support/dossier-submission-tools/reach-it/notifying-substances-in-articles 
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Här hittar du mer information om reglerna 

Faktablad om kemiska ämnen i varor: https://www.kemi.se/global/faktablad/faktablad-kort-
om-kemiska-amnen-i-varor.pdf 

Faktablad om Reach och varor: https://www.kemi.se/global/faktablad/faktablad-regler-i-
reach-for-kemiska-amnen-i-varor.pdf 

Vägledning för tillverkare och importörer av varor: https://www.kemi.se/vagledning-
for/foretag/tillverkare-eller-importor/varor 

Några tips till dig som säljer varor 

• 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 förbjudna kemiska ämnen och ämnen på kandidatförteckningen. 

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

Med vänliga hälsningar, 

Karin Rumar Charlotte Rahm 
karin.rumar@kemi.se charlotte.rahm@kemi.se 
08-519 41 252 08-519 41 197 
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Bilaga 3 – Ämnen som analyserades i projektet 

Ämne/ämnen CAS nr Ämnet finns med på 
kandidatlistan 

Aprotiska polära lösningsmedel 
N,N-dimethylformamide 
(DMF) 

68-12-2 Ja 

N,N-dimethylacetamide 
(DMAC) 

127-19-5 Ja 

Bromerade flamskyddsmedel 
Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl 
ether) (DecaBDE) 

1163-19-5 Ja 

Hexabromocyclododecane (HBCDD) 
and all major diastereoisomers identified 

Ja, men är även begränsat i POPs 
förordningen 

Fosforbaserade flamskyddsmedel 
Tris(2-chloroethyl)phosphate 
(TCEP) 

115-96-8 Ja 

Trixylyl phosphate 25155-23-1 Ja 

Fenol bensotriazol (UV) 
2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol 
(UV-320) 

3846-71-7 Ja 

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-
yl)phenol  (UV-327) 

3864-99-1 Ja 

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol 
(UV-328) 

25973-55-1 Ja 

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-
butyl)phenol (UV-350) 

36437-37-3 Ja 

Ftalater 
Benzyl butyl phthalate (BBP) 85-68-7 Ja, men är även begränsat i Reach12 

Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 117-81-7 Ja, men är även begränsat i Reach8 

Dibutyl phthalate (DBP) 84-74-2 Ja, men är även begränsat i Reach8 

Di-n-octylphtalate (DNOP) 117-84-0 Ja, men är även begränsat i Reach13 

Diisodecylphtalate (DIDP) 26761-40-0 Ja, men är även begränsat i Reach9 

Diisononylphtalate (DINP) 28553-12-0 Nej, men är begränsat i Reach9 

Diisobutyl phthalate (DIBP) 84-69-5 Ja 
Dihexyl phthalate (DnHP) 84-75-3 Ja 
Bis(2-methoxyethyl) phthalate (DMEP) 117-82-8 Ja 
Dipentyl phthalate (DPP) 131-18-0 Ja 
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched 
and linear alkyl esters (DHNUP) 

68515-42-4 Ja 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, 
branched and linear 

68515-50-4 Ja 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched 
alkyl esters, C7-rich (DIHP) 

71888-89-6 Ja 

1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters 
or mixed decyl and hexyl and octyl diesters, with ≥ 
0.3% of dihexyl phthalate 

EC No. 201-559-5 Ja 

12 för leksaker och barnavårdsartiklar. Punkt 51 I bilaga XVII 
13 för leksaker och barnavårdsartiklar som barn kan stoppa i munnen. Punkt 52 I bilaga XVII 
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Diisopentyl phthalate (DIPP) 605-50-5 Nej, men ingår i paketpriset för 
analyser av ftalater 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, 
branched and linear 

84777-06-0 Nej, men ingår i paketpriset för 
analyser av ftalater 

N-pentyl-isopentylphthalate 776297-69-9 Nej, men ingår i paketpriset för 
analyser av ftalater 

Övriga ämnen 
Alkaner, C10-13, klorerade (SCCP) 85535-84-8 Ja, men är även begränsat i POPs 

förordningen 
Dibutyltenndiklorid (DBTC) 683-18-1 Ja 
4-tert-oktylfenol 140-66-9 Ja 
Azodikarbonamid (ADCA) 123-77-3 Ja 
3-etyl-2-metyl-2-(3-metylbutyl)-1,3-oxazolidin 143860-04-2 Ja 
Hexabromcyklododekan 25637-99-4 Ja 
Antracen 120-12-7 Ja 
Lead (bly) Nej, men är begränsat både i RoHS 

och Reach 
Cadmium Nej, men är begränsat både i RoHS 

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

Företag Produktnamn Analysresultat Bild Artikelnr / 
Streckkod 

Tillverknings
- 
land 

Equality Line AB Kid minichaps/ 
half chaps 

0,4 % SCCP 
0,029 % kadmium 
11,6 % DEHP 

 

 

KID20/6, KID24/6, 
KID20/8, KID24/8, 
KID20/10R, 
KID24/10R,  
KID24/12R, 
KID20/10H, 
KID24/10H, 
KID20/12H, 
KID24/12H 

 Indien 

Gaggs AB Necessär 
Beauty Care 

0,0136 %  
kadmium 
0,5 % DEHP 

 

27205 
 
7332447272058     

Kina 

Hobbex AB  Sport Head-
phones BT 

1,2 % SCCP 
1 % DEHP 
 

 

812380 
 
7332979009535     

Kina 

Hööks 
Hästsport 

LED 
helmetlight 
940150 

46 % bly i lödning 

 

940150 
 
4052083104386 

Kina 

Jem & Fix KB Slangset  4,6 % SCCP 
0,9 % DEHP 

 

9025811 
 
5708614912768 

Kina 

Jem & Fix KB Fotboll PVC 22 
cm 

0,13% DEHP 
leksak 

 

9048306 
 
5706245581810 

Kina 

Makemake AB The original 
light bowl 

80 % bly i lödning 

 

 48245 Kina 

Ohlsson & 
Lohave 

Luggage tag, 
Smiley 

0,2 % bly i plast 
7,4% DEHP 

 

NPW41699 
 
5037200041699 

Kina 

Partyhallen AB Bow tie 68 % bly i lödning 

  

 61472 
 
8714572617420 

 Kina 

Partyhallen AB Reindeer kit 80 % bly i lödning 

 

  25718 
 
 502057025718
0 

Kina 
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Företag Produktnamn Analysresultat Bild Artikelnr / 
Streckkod 

Tillverknings
- 
land 

Playbox AB Stickers  0,18 % DEHP 
3,4 % DINP 
leksak  

2470629 
 
7394311905608     

Kina 

Scandinavian 
Car styling AB 

bilbarnstol 35 % DEHP 
Barnavårdsartikel 

  

FKRSE010007   

Swedol AB Sätesskydd för 
bil 

0,4 S% SCCP 
1,7 % DEHP 

 

AK-20010 
 
7393314200109 

Taiwan 

Tressport och 
Lek AB  

Känguruboll 
 

0,5 % DINP 
leksak 

 

 651647 Tyskland 

 

Varor med innehåll av ämnen som finns på kandidatlistan. De är inte förbjudna att sälja, 
men det tillkommer en informationsplikt enligt artikel 33 i Reach: 

Företag Produktnamn Analysresultat 
Ämne på 
kandidatlistan 

Artikelnr / 
Streckkod 

Tillverknings 
land 

BlueRide Steering wheel cover 24 % DEHP 
1,5 % DIBP 
 

28422 
8711252284224     

Kina 

CCM Hockey AB HTC Fitlite 3DS Youth - 
Hockeyhjälm 

1,3% ADCA  BJ4660 Kina 

Creativ 
Company 

väska med plastficka 7 % DEHP 499310 
570716721636 

Kina 

Frölunda Järn 
AB 

Slangvinda vägghängd 30 % DEHP     

Hova Com AB Stylingfilm borstad 
aluminiumlook 

5 % DEHP HCJO700003 
4048961078733     

 

Hööks 
Hästsport 

Rico CRW ridhandske 18 % DEHP  150750-10 Pakistan 

Isolda AB Table slipcase 0,2 % DEHP 31280041101 
4710268236351     

Taiwan 

Mattbolaget i 
Borås AB/  

Gummitrall 0,5  % DEHP  Indien 

Mekonomen Carwise steering weel 
cover 

3 %  DEHP 
0,4 % ADCA 

40-06415-RED  
7330422045888 

Kina 

Nly Scandinavia Studded Chain Tote 0,3 % DEHP 321983-0014 
3219830014008     

Kina 
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Företag Produktnamn Analysresultat 
Ämne på 
kandidatlistan 

Artikelnr / 
Streckkod 

Tillverknings 
land 

Passion home kattstol "Tom" 21 % DEHP  TM992  Asien 

Presenteriet Bagagetag med 
ananas 

18 % DEHP CHC097 
5055092720721     

Kina 

Presenteriet USB hubman 1 % DEHP US006-EU Kina 

Recticel Material: ej färdig 
vara: PVC 100/125 SR 
PVC cellplast 

1,3 % ADCA        PVC 100/125 SR Belgien 

R.Franchetti AB  Goalie Gloves Packer 36 % DEHP 22503 
7391876125465 

Kina 

Robin Ruth 
Sweden Citytag 
AB 

Key Chain Leatherette 
Round Sweden 

8 % DEHP SKU N35D  
6430049846910     

Kina 

Robin Ruth 
Sweden Citytag 
AB 

Cosmetic bag flower 16,6 % DEHP                                             SKU N32B, N32A 
6430049844664     

 

Sporttema lila yogamatta 0,4 % ADCA  8823871 Kina 

Thira Börs med rött hjärta 7 % DEHP börsrötthjärta Kina 

Tressport och 
Lek AB  

Gymnastikmatta 
original 

0,12 % ADCA  651412  Tjeckien 

Vartex Knee pads 0,5 % DEHP 
 

2500013000 
4055149034139 

Taiwan 

 

Produkter som analyserats, men som inte har något innehåll av de eftersökta ämnena i 
halter över gränsvärdena. 

Företag Produktnamn 
AB Skruvat Reservdelar Gummimatta kupé  

AB Skruvat Reservdelar Steering wheel cover 

AB Skruvat Reservdelar Stolskydd universal 

Abu Garcia AB A20LC Abu Garcia Linte Counter Reel 

Abu Garcia AB Vadarbyxor 

Abu Garcia AB Powerbait Drop Shot Minnow 3in Natural 

Aktiebolaget Ernol Plastgolv Woodlock Glacier Grey 170531 

Aktiebolaget Ernol Plastgolv Hestra Dusty Road 170403 

Aktiebolaget Ernol Plastgolv Universal Iron Ore 170327 

AllOffice Balanskudde JobOut 

AllOffice Systemkalender Burde Mini 

AllOffice Musmatta Bantex Standard 
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Företag Produktnamn 
AllOffice Headsetsladd JaBra 3,5 mm 

Bauer Hockey AB Bauer lil sport helmet 

Bauer Hockey AB S17 supreme S150 shine guard jr 

Bauer Hockey AB Vapor x900 pant jr 

Bergo Flooring AB Bergo Eco Unique (Färg: Chocolat Brown) 

Bergo Flooring AB Bergo Turf (storlek C) 

Bergo Flooring AB Bergo Eco Unique (Färg: Sienna) 

Bex sport AB Gummilist, Rubber cushion K55 

Bex sport AB Snow foam board 

Bex sport AB Aerobie Dogobie Disc 

BlueRide grip mat 

BlueRide car sticker 

Bornelings förlag AB Rubber bracelet black 

Bornelings förlag AB Bracelet green 

Bornelings förlag AB Biblecase black vinyl 

Brigbys AB Summer garden bag and purse 

Brigbys AB Stickers Mermaid 

Brigbys AB Wallstickers Dinosaures 

Burde förlags AB Burde Leader Svart konstläder spiralbunden 91333618  

Burde förlags AB Burde Prestige Beige konstläder Alba 91335618  

Burde förlags AB Burde Stora Fick Svart konstläder 91114618  

Bygghemma Sverige AB Hortus Förlängningssladd 

CCM Hockey AB CCM Hockey, Tyke skridsko 

CCM Hockey AB CCM tacks 3092 sp yth 

Concept Träningsredskap AB Strength Band Medium 

Concept Träningsredskap AB Concept Stretchmatta Lyx 

Concept Träningsredskap AB Concept Yogamatta 

Creativ Company Sverige AB Gummispatel 

Creativ Company Sverige AB reflex-självhäftande 

Dell AB Dell MS116 mus USB grå 

Dell AB C2G USB kabel 4 pin USB typ A (hane) 4 pin USB typ A (hane) 1 m (USB /Hi-
speed USB) svart 

Dell AB Dell Neoprene Sleeve (M) fodral för bärbar dator  

Ehrenborg & Co AB Golv Estrad, grått 

Ehrenborg & Co AB Golv Wood 

Equality Line AB Manborste PPN borst 

Equality Line AB Handske Monaco suprema 

ETOL Design AB Rialto bordstablett 

Frölunda Järn AB Luftkil 

Frölunda Järn AB Målaroverall 

Gaggs AB Gummisnodd 

Gaggs AB Örhängen Annie 

Golvprofil Sverige AB Tex Style Havanna Oak  

Golvprofil Sverige AB Pietro Black Walnut 636D 
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Företag Produktnamn 
Green laces AB Damsko Viau tan 

Green laces AB Glove synthetic leather 

Green laces AB New city tan belt 

Guideline Sweden AB Guideline St connect Belly 

Guideline Sweden AB Tak's Crystal Chironomid 

Guideline Sweden AB Salmon 10 (Fast sinking) 

Handelshuset i Stenungssund AB Ice box 

Handelshuset i Stenungssund AB Inflatable bladder 

Hellerman Tyton AB PVC-slang svart 

Hellerman Tyton AB PVC tejp svart   100 st 

Hilding Anders Sweden AB Madrass, Plus B12 

H & M Hennes & Mauritz AB DT Seal Kjol 

H & M Hennes & Mauritz AB Peggy PU byxor 

H & M Hennes & Mauritz AB Headphones 

Hobbex AB HX Powerbank 4000 mAh — Black 

Hobbex AB 2 in 1 charge and sync cable 

Hova Com AB Gummimatta Svart Fiat Punto III 

Hova Com AB Sparco Bälteskudde 77 

HP PPS Sverige AB HP X1500 mus 

HP PPS Sverige AB HP Neoprenfodral 

HP PPS Sverige AB HP Neoprenfodral 

HP PPS Sverige AB HP USB-C till A hubb 

ILVA SWE AB Tempur - Resetillbehörsovmask 

ILVA SWE AB Enzo Bordstablett PVC 

ILVA SWE AB Inno Topper madrass 

Isolda AB Hörlurar JAM Transit 

Isolda AB Mini Ipad Fit folio Speck 

Isolda AB Isotech monitor cable 

Kommanditbolaget Jem & fix Packningssats 9 delar 

Jenving Technology AB HDMI-kabel-cat 8 flame retardant 

Jenving Technology AB HDMI-kabel-high speed with ethernet 

Jenving Technology AB HDMI-kabel- HDMI-HDMI H-met flame retardant 

JTI Venture AB Magic ring 

JTI Venture AB Vit USB-kabel 

JTI Venture AB Mörkblå - Nunchuk - Tillbehör till Wii / Wii U 

Jysk AB Kudde KOLLA memoryskum  

Jysk AB Barnmadrass Wellpur  

Jysk AB Vikbar madrass Artnr 3334211 polyeter 

Loxy Sweden AB Sew-On LOXY Rex - 9201 

Loxy Sweden AB Sew-On LOXY Rex - 14501 

Loxy Sweden AB Transfer LOXY Rex - 17501 

Makemake AB Träningshandskar / Gymhandskar – Grön 

Makemake AB Bältesfodral till iPhone X / universal 

Mango Sverige AB Väska i vinyl fast den är i PU 
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Företag Produktnamn 
Mango Sverige AB Necessär i pvc 

Mango Sverige AB plast på insidan av  korthållaren 

Mattbolaget i Borås AB  Luna Alicante 599 (svart/vit ruta) 

Mattbolaget i Borås AB  Peru 40 (röd/svart entrématta) 

Mekonomen AB Carwise seat cover 

Mekonomen AB Carwise black rubber mat with a square grid pattern 

Mio AB Cover Överdrag till utemöbler 

Mio AB Mattunderlägg Halkskydd till matta 

Mio AB Lizz Taklampa grå plast 

Nordic Business Ass AB LED värmeljus 2-pack 

Nordic Business Ass AB Plånbok silikon 

Nordic Business Ass AB Fotboll Plast super tele 

New Bubbleroom Sweden AB Vega Cap Black 

New Bubbleroom Sweden AB Fabiana Zip -11 Black (Chiara Forthi) 

New Bubbleroom Sweden AB Intrend Punk Leggings Black (Chiara Forthi) 

Nilson Group AB Lejon, vit gympasko 

Nilson Group AB Dampumps 

Nilson Group AB Knytsko, svart 

Nly Scandinavia AB Wide crushed PU Pants 

Nly Scandinavia AB No Stranger Skirt 

Nordic Souvenirs AB N-ring Älg PVC  

Nordic Souvenirs AB N-ring, gummi Älge 

Nordic Souvenirs AB Gummimagnet Sverigekollage Sweden 

Normark Scand. AB So-Run Crayfish 3-½ - 9 cm 

Normark Scand. AB R.I.P Shad Curly Tail 06 

Normark Scand. AB Live Kickin Perch 

Ohlsson & Lohaven AB Fleece blanket 

Ohlsson & Lohaven AB Star wars bag 

Ohlsson & Lohaven AB Fun nose 

Ohlsson & Lohaven AB Pencil case, scrabble 

Panasonic Nordic, filial till Panasonic 
Marketing 

Epilator ES-WS14 

Panasonic Nordic, filial till Panasonic 
Marketing 

Batteriladdare SAE0002AA 

Panasonic Nordic, filial till Panasonic 
Marketing 

USB-kabel  

Pappelina AB plastprover i olika färger 

Partyhallen AB Werewulf Furry hands 

Passion home AB Madrass 

Passion home AB Madrass "Nature" eller Royal 

PeBe AB Gummimatta universal 

PeBe AB Activity cover universal bilklädsel 

PeBe AB Sittskydd 

PeBe AB Bilklädsel baksäte 

Playbox AB Foam shapes 
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Företag Produktnamn 
Playbox AB Foam sheets 

Presenteriet AB Passfodral Karta "Time to go..." 

Qicraft Sweden AB wellness ball 

Qicraft Sweden AB boll med tyg runt 

Qicraft Sweden AB Hantlar 

Recticel AB Skummadrass barn Basic F5 

Recticel AB Madrassmaterial:  C35160 Polyetercellplast 35 kg/m3 kallskum 

Recticel AB Madrassmaterial: T30160 Polyetercellplast 30 kg/m3 

Recticel AB Madrassmaterial: Bonded Foam 100  

Recticel AB Madrassmaterial: Sensus 80M viskoelastisk polyeterplast 

Renew Group Sweden AB Unihoc 0,5 liter vattenflaska 

Renew Group Sweden AB Water bottle dual pipe 1l 

Robin Ruth Sweden Citytag AB Shiny wallet square Sweden 

Sony Mobile Communication AB UCB32 

Sony Mobile Communication AB STH32 

Sony Nordic (Sweden), Filial till Sony 
Europe Limited 

WI-C300 

Sporttema Sverige AB grå yogaboll 

Sporttema Sverige AB Gymmaskin 

Stiga sport AB Cobra 2000 bordtennisgummi 

Stiga sport AB Neos tacky bordtennisgummi 200 st 

Stiga sport AB Snow Flyer JR  

Swedish Fitness Trading AB Basic gym gloves 

Swedish Fitness Trading AB Harlem flatbill 

Swedish Fitness Trading AB GASP pwr wrist wraps 

Swedol AB Skålad bilmatta 

Sängjätten Sverige AB bäddmadrass Mline  intense 

Sängjätten Sverige AB bäddmadrass safir 1 sköön 

Sängjätten Sverige AB Bäddmadrass MioDormio HR 

Thira Bagagetag hjärtan 

Thira Passfodral ditsy 

Trendrum AB Madrass Nepal 

Trendrum AB Madrass Petal 

Trendrum AB Barnfåtölj 

Tressport och Lek AB  Hacky sack 

Vagabond International AB Shoe Kenova black 

Vagabond International AB Shoe Zoe Black 

Vartex AB Bike gloves 

Vartex AB Grips 

Wilfa Sverige AB Värmefilt 

Wilfa Sverige AB Elvisp 

Wilfa Sverige AB Vattenkokare 

Zound Industries International AB Urban Ears Active Reimers Rush The ready to run earbud 

Zound Industries International AB Marshall Detachable 3.5 mm head phone cord 
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Företag Produktnamn 
Zound Industries International AB Marshall Mid Bluetooth Ear Cushion 
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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 

www.kemikalieinspektionen.se
mailto:kemi@kemi.se
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