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Förord 
Giftfri miljö är det mål myndigheten ansvarar för. Inom ramen för handlingsplanen har 
Kemikalieinspektionen tagit fram kunskapssammanställningar, som publiceras i 
myndighetens rapport-, Tillsyn- respektive PM-serie. Bakom publikationerna står egna 
medarbetare, forskare eller konsulter. Kemikalieinspektionen vill på detta sätt dela med sig av 
ny och angelägen kunskap. Publikationerna, som är kostnadsfria, finns på myndighetens 
webbplats www.kemikalieinspektionen.se. 

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram Handlingsplan för en giftfri 
vardag 2015-2020. Insatser har skett på flera områden både nationellt, inom och utanför EU 
och ofta i samarbete med andra myndigheter. Att minska kemiska risker i vardagen är ett steg 
på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål.  

Denna rapport beskriver ett tillsynsprojekt där vi under 2020 kontrollerat och informerat 
företag som säljer olika slags varor och kemiska produkter på nätet och är en av de insatser 
som utförts inom ramen för Handlingsplan för en giftfri vardag. Projektet ingick i ett EU-
gemensamt tillsynsprojekt gällande produkter sålda via näthandel. Resultaten från 
Kemikalieinspektionens tillsyn har rapporterats in som Sveriges resultat i EU-projektet. 

Projektet genomfördes av Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning. Jenny Karlsson och 
Kristina Karlsson, Karin Rumar, och Camilla Westlund, har skrivit denna rapport.  
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Summary 
Online sales are increasing rapidly and for market surveillance authorities this poses special 
challenges and a need for new ways of enforcing this growing market. Enforcement needs to 
be conducted not only against domestic companies but also against companies based in other 
countries, within or outside EU. In order to enforce these types of companies, authorities from 
different member states must cooperate more closely than before and also work with new 
enforcement methods.  

This project is part of the European enforcement project on internet sales (REF-8), where the 
results will be published in the end of 2021. The Swedish results is presented in this report. 
Compared to REF-8 this project includes a wider scope of legislation and products. 449 
products from 138 companies were investigated. The inspectors checked articles (including 
toys and electrical products), biocides, chemical products, and plant protection products.  

Results from the project show that products bought directly from marketplaces outside EU 
had a much higher proportion of non-compliances compared to products bought from 
companies within EU. When comparing different kinds of internet trades, webshops have a 
higher compliance rate than marketplaces (both globally and nationally). One reason for the 
result could be that companies located outside of EU, and are selling directly to European 
consumers, often do not consider that the products should be compliant with EU legislation. 
Another reason could be that marketplaces are not legally responsible for the compliance of 
the product. The actual seller of the products, who is legally responsible, is often located 
outside of EU. This means that no responsible company exists within EU. 

72 percent of the controlled products were articles. The results show that the non-compliance 
rate on restrictions was highest for electrical products (47 percent), followed by jewellery (37 
percent) and then toys and childcare articles (18 percent). Common violations were lead in 
solders in electrical products, migration of boron in slime toys, cadmium in jewellery and 
short chain chloroparaffins in soft plastic materials in all kinds of articles.  

For chemical products, biocidal products and plant protection products, the results show a 
high degree of non-compliance with the rules that require information on the dangerous 
properties of products to be provided when selling on the internet. The same applies to the 
specific information to be provided for biocides and plant protection products. Almost none of 
the companies controlled in this project followed the different rules on information. The result 
can be explained by a low level of knowledge about the rules, but also by the Swedish 
Chemicals Agency having made a risk-based selection of products, so the products that met 
the requirements have not been further investigated. Many of the pesticides that could be 
bought were not approved in Sweden. 

Most EU companies were responsive and communicative and removed non-compliant 
products or changed incorrect information on their website. 10 of the non-EU marketplaces 
did not respond to enforcement requests, and the follow-up revealed that these companies 
continued to sell non-compliant products. 

The results from this project show a high non-compliance rate for all regulations controlled. 
This indicates that it is important to include internet-based companies in enforcement 
projects, especially those based outside the EU. These companies often have websites that 
appear to be located nationally even though they are based in another country. Control of 
these companies requires close cooperation between the European enforcement authorities.  



6 

Please note that the results presented in this report are not based on random sampling, and 
therefore do not reflect the entire market. The selection of samples is based on risk products 
and experience from previous enforcement.  

 

Sammanfattning 
Internetförsäljningen ökar snabbt och för marknadskontrollmyndigheter innebär detta 
speciella utmaningar och behov av nya sätt att inspektera denna växande marknad. Tillsyn 
måste genomföras inte bara mot inhemska företag utan även mot företag med säte i andra 
länder, inom eller utanför EU. Tillsynsmyndigheter inom Europa behöver samarbeta närmare 
än tidigare och också arbeta med nya tillsynsåtgärder. 

Detta projekt är en del av det europeiska tillsynsprojektet för internetförsäljning (REF-8), där 
resultatet kommer att offentliggöras i slutet av 2021. Den svenska delen presenteras i denna 
rapport. 449 produkter från 88 företag undersöktes. Inspektörerna kontrollerade varor 
(inklusive leksaker och elektriska produkter), biocider, kemiska produkter, och 
växtskyddsmedel.  

Resultaten från projektet visar att produkter som köpts direkt från marknadsplatser utanför EU 
har fler brister jämfört med produkter som köps från företag inom EU. När man jämför olika 
typer av internethandel har webbutiker en högre lagefterlevnad än marknadsplatser (både 
globala och nationella). En orsak till resultatet kan vara att företag utanför EU som säljer 
direkt till konsumenter ofta inte inser att produkterna ska överensstämma med EU-
lagstiftningen. En annan anledning kan vara att marknadsplatser inte alltid är legalt ansvariga 
för de produkter de säljer. Den faktiska säljaren och ansvariga för produkten befinner sig ofta 
utanför EU. I praktiken betyder det att ingen ansvarig aktör finns inom EU. 

72 procent av de produkter som kontrollerades i projektet var varor och resultaten visar på 
flest brister hos elektriska produkter (47 procent), följt av smycken (37 procent) och därefter 
leksaker och barnomsorgsartiklar (18 procent). Vanliga överträdelser var bly i elektriska 
produkter, migration av bor i slajmleksaker, kadmium i smycken och kortkedjiga 
klorparaffiner och ftalater i mjukt plastmaterial i alla slags artiklar.  

För kemiska produkter, biocidprodukter och växtskyddsmedel visar resultaten på en mycket 
låg efterlevnad av de regler som kräver att information om produkters farliga egenskaper ska 
ges vid försäljning på internet. Detsamma gäller för den specifika information som ska ges 
vid försäljning av biocider och växtskyddsmedel. Nästan ingen av de företag som 
kontrollerades i detta projekt följde dessa regler. Resultaten beror troligen på en kombination 
av låg kunskapsnivå om reglerna och att Kemikalieinspektionen har gjort ett riskbaserat urval 
av produkter. De produkter som klarade kraven har inte undersökts vidare. Många av de 
bekämpningsmedel som gick att köpa från Sverige var inte godkända för att användas och 
säljas till Sverige. 

De flesta EU-företag var lyhörda och kommunikativa och tog bort bristande produkter eller 
ändrade felaktig information på sin webbplats. 10 av marknadsplatserna utanför EU svarade 
inte på vår begäran om åtgärder, och uppföljning visade att dessa företag fortsatte att sälja 
produkter som inte uppfyllde kraven. 

Resultaten visar på en låg grad av regelefterlevnad, vilket indikerar att det är viktigt att 
inkludera internetbaserade företag i tillsynsprojekt, särskilt de baserade utanför EU. Dessa 
företag har ofta webbplatser som verkar vara placerade nationellt fast företagen är baserade i 
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ett annat land. Kontroll av dessa företag kräver ett nära samarbete mellan de europeiska 
tillsynsmyndigheterna. 

Observera att resultaten som presenteras i denna rapport inte baseras på slumpmässigt urval 
och därför inte speglar hela marknaden. Urvalet av prover baseras på riskprodukter och 
erfarenheter från tidigare tillsyn.  
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1 Inledning 
E-handeln ökar i Sverige och har under senare år varit så stor att man talar om en 
strukturomvandling. Detta har medfört förändrade handelsmönster, varuflöden och nya 
aktörer som följd. Det innebär nya möjligheter för företag och konsumenter att sälja 
respektive köpa produkter, men det innebär också nya utmaningar för 
marknadskontrollmyndigheter.  

Enligt en rapport om e-handelns utveckling, E-barometern1, så handlar 70 procent av 
konsumenterna på internet. 2019 stod e-handeln för 8,7 procent av den totala detaljhandeln i 
Sverige. Den totala tillväxten för e-handel var 13 procent, och den svenska e-
handelsomsättningen motsvarade under 2019 87 miljarder kronor.2 

Svenska konsumenter kan köpa produkter från e-handelsföretag baserade varsomhelst i 
världen. Tekniken gör det möjligt för konsumenter att med några musklick e-handla direkt 
från tillverkare i länder utanför EU, vilket juridiskt sett innebär att konsumenter blir 
importörer och därmed ansvariga för att produkten uppfyller gällande lagstiftning. 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. 

Många företag har både försäljning i butik och via en webbplats. Eftersom mycket försäljning 
av produkter görs online görs en stor del av vårt urval av tillsynsobjekt via internet, även i 
projekt som inte har e-handel som huvudfokus. 

1.1 Företag inom EU har skyldigheter gentemot konsumenter 
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 varor och 
kemiska produkter tillverkas utanför EU, även när det ansvariga företaget är placerat inom 
EU. Det är de importerande företagens ansvar att ställa krav på sina leverantörer att 
kemikaliekraven i EU-lagstiftningen är uppfyllda. Om en konsument handlar direkt av företag 
utanför EU finns det inget företag som ställer krav och ser till att reglerna är uppfyllda. Det 
medför att konsumenten blir ansvarig för att produktkraven i lagstiftningen uppfylls. 

Om varor innehåller vissa särskilt farliga ämnen (ämnen på kandidatförteckningen) 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 särskilt farliga ämnen i 
varorna. 

Företag som säljer kemiska produkter, inkluderat bekämpningsmedel, till konsumenter är 
skyldiga att informera om produktens farliga egenskaper. Exempelvis ska viss information 
som finns på etiketten på förpackningen vara synlig på webbplatsen där produkten 
marknadsförs. För bekämpningsmedel finns ytterligare krav när man säljer produkter via e-
handel. Dessa krav regleras i CLP-, biocid- respektive växtskyddsmedelsförordningen 

1.2 Många varor och produkter som inte uppfyller lagkraven 
Kemikalieinspektionen har sedan 2018 årligen haft tillsynsprojekt inriktade på e-handel.  

 
1 PostNord. (2020). E-barometern Årsrapport 2020: https://dhandel.se/kunskap/bank/e-barometern/ 
2 https://dhandel.se/wp-content/uploads/2020/02/e-barometern-arsrapport-2019.pdf 

https://dhandel.se/kunskap/bank/e-barometern/
https://dhandel.se/wp-content/uploads/2020/02/e-barometern-arsrapport-2019.pdf
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Resultaten visar att andelen varor och produkter som tillhandahålls direkt till konsument från 
länder utanför EU oftare har brister vad gäller märkning och innehåll av farliga ämnen. 

Under 2019 genomförde de nordiska länderna ett gemensamt tillsynsprojekt av e-
handelsföretag. Över 300 produkter från drygt 160 företag kontrollerades. Varor (bland annat 
leksaker och elektriska produkter), kemiska produkter, biocider, och växtskyddsmedel, samt 
kosmetiska och hygieniska produkter kontrollerades. Resultaten visade att produkter som 
köpts direkt från företag utanför EU hade mer än dubbelt så många brister jämfört med 
produkter som köpts från företag inom EU.3 

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har via tillsynsnätverket Forum ett gemensamt 
tillsynsprojekt4 om e-handel (REF-8). Syftet är att få ökad harmonisering och effektivisering 
av e-handelstillsynen genom förbättrade metoder och bra kommunikationsvägar, samt en 
ökad kontroll av kemikalieregler för varor, produkter och aktörer på den den globala e-
handelsmarknaden. En EU-gemensam rapport om projektet publiceras under slutet av 2021. 
Den svenska delen presenteras i denna rapport. Jämfört med REF-8 inkluderar detta projekt 
kontroll av fler lagstiftningar och produkter. Till exempel inkluderar vi även RoHS- och 
leksaksdirektiven samt växtskyddsmedels-förordningen och POPs-förordningen. 

Kemikalieinspektionen har tidigare inte utfört så mycket kontroll av kemiska produkter och 
bekämpningsmedel som säljs via e-handel. Tillsyn av de reklamregler som gäller vid 
försäljning av kemiska produkter via nätet har dock ingått i den vanliga tillsynen. 
Kemikalieinspektionen får en del tips om e-handelsföretag, dessa tillsynsärenden visar på en 
generell låg kunskap om gällande kemikalieregler. Vi har genomfört ett par projekt där vi 
kontrollerat e-handel av biocidprodukter. Resultaten visade att företagen har en generellt dålig 
kännedom om de reklamregler som finns för försäljning av bekämpningsmedel via e-handel. 

2 Lagstiftning 
Det finns ingen särskild produktlagstiftning för varor och kemiska produkter som säljs på 
internet, de omfattas av samma regler som andra varor och kemiska produkter. 

2.1 Kemikalielagstiftning  
Alla företag som tillverkar, importerar och säljer varor och kemiska produkter i EU är 
ansvariga för att dessa är säkra och måste följa den kemikalielagstiftning som gäller på den 
marknad där varan eller den kemiska produkten saluförs. Företagen måste ha kunskap om det 
kemiska innehållet och vilka informationskrav som gäller och för att sin tur kunna ställa krav 
på produktens innehåll hos sina leverantörer. Det är generellt företaget som släpper ut 
produkten på marknaden5 som ansvarar för att lagstiftningen efterlevs.  

 
3 Nordic project on enforcement of internet trade 
4 Manual ref8 
5 Begreppet ”utsläppande på marknaden” definieras i förordning 765/2008 som tillhandahållande för första 
gången av en produkt på gemenskapsmarknaden. Med ”tillhandahållande på marknaden” avses varje leverans av 
en produkt för distribution, förbrukning eller användning på gemenskapsmarknaden i samband med kommersiell 
verksamhet, mot betalning eller gratis. I kemikalielagstiftningen finns dock andra definitioner, se avsnitt 4.2.2.   
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Tabell 1. Regelverk som olika produktgrupper berörs av. Observera bekämpningsmedel har egna 
lagstiftningar och berörs bara av vissa delar inom Reach. 

Regelverk Bekämpningsmedel Kemiska 
produkter 

Varor 

Reach-förordningen Ja Ja Ja 

CLP-förordningen Ja Ja Nej 

Leksaksdirektivet Nej Ja Ja 

RoHS-direktivet Nej Nej Ja 

POPs-förordningen Ja Ja Ja 

Biocidförordningen Ja Ja 
för biocidbehandlade 

varor 

Ja 
för biocidbehandlade 

varor 

Växtskyddsmedelsförordningen Ja Nej Nej 
 

Nedanstående lagstiftningar är de som varit relevanta för det här projektet. Läs mer om dem 
och hur de är implementerade i svensk lagstiftning i bilaga 1. 

2.1.1 Reach-förordningen ((EG) nr 1907/2006) 
Reach-förordningen står för Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 
Chemicals. Reach-förordningen omfattar krav på kemiska produkter, inklusive 
bekämpningsmedel, och varor. I bilaga XVII till Reach-förordningen finns begränsningsregler 
för vissa ämnen. Det finns också regler som begränsar viss användning av vissa ämnen som 
innebär en oacceptabel risk. I det här projektet har vi fokuserat på varor när det gäller Reach- 
förordningen och valt vilka ämnen vi ska analyserna utifrån varans material.  
I Reach-förordningens artikel 33 finns det ett informationskrav kopplat till särskilt farliga 
ämnen i varor som finns på den så kallade kandidatförteckningen. Artikel 33 beskriver 
leverantörers skyldigheter att lämna information om särskilt farliga ämnen, om de ingår i en 
halt över 0,1 viktprocent i en vara. Denna information ska alltid lämnas till yrkesmässiga 
kunder medan konsumenter har rätt att på begäran få informationen kostnadsfritt och inom 45 
dagar.  

2.1.2 POPs-förordningen (EU nr 2019/1021) 
Förordningen om långlivade organiska föroreningar (POPs-förordningen6) förbjuder 
utsläppande på marknaden och användning av ett antal ämnen som är svårnedbrytbara och 
som kan skada miljön och människor vid låga koncentrationer. Exempel på regleringar i 
förordningen är kortkedjiga klorparaffiner i plastvaror 

2.1.3 RoHS-direktivet (EU/2011/65) 
RoHS står för Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and 
electronic equipment. RoHS-direktivet är ett produktspecifikt direktiv för elektriska och, 
elektroniska produkter som begränsar användning av vissa metaller, flamskyddsmedel7 och 
ftalater. I direktivet finns bland annat krav på att produkterna ska märkas. CE-märket ska visa 
att tillverkaren intygar att kraven i särskilda EU-lagstiftningar är uppfylla och 

 
6  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar. 
7 Kemisk förening som används för att försvåra antändningen av ett material eller minska spridningen av brand 
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kontaktuppgifterna ska visa vilka företag som är ansvarig för varan och de används av 
tillsynsmyndigheter när de behöver kontakta företagen. 

2.1.4 Direktivet om leksakers säkerhet (leksaksdirektivet) 
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 leksaker inte får 
börja brinna för snabbt, vilket också är Kemikalieinspektionens tillsynsområde. Liksom i 
RoHS-direktivet finns det i leksaksdirektivet krav på märkning. 

2.1.5 CLP-förordningen ((EU) Nr 1272/2008) 
CLP-förordningen8 innehåller regler om hur kemiska produkters farliga egenskaper ska 
klassificeras samt regler om märkning och förpackning. Syftet med reglerna är att 
produkterna ska hanteras och förvaras på ett säkert sätt. För att få släppa ut kemiska produkter 
på marknaden måste dessa regler följas, detta gäller även vid import och om produkten 
importeras för egen användning. Den som säljer kemiska produkter via en webbutik måste 
visa delar av produkternas farlighetsmärkning tydligt på webbplatsen (artikel 48 i CLP-
förordningen). Reglerna är till för att konsumenterna ska kunna se vilka faror det finns med 
produkten och få information innan köpet. Dessa regler benämner vi som ”reklamregler” 
eftersom artikel 48 specifikt tar upp reklam av kemiska produkter Dessa reklamregler gäller 
för både kemiska produkter och för bekämpningsmedel.  

2.1.6 Regler för bekämpningsmedel 
Bekämpningsmedel omfattar biocidprodukter och växtskyddsmedel och regleras av biocid9- 
respektive växtskyddsmedelsförordningen10. 

För att få sälja eller använda ett bekämpningsmedel i Sverige krävs det att medlet är granskat 
och godkänt av Kemikalieinspektionen. Ett medel godkänns bara om det är godtagbart ur 
hälso- och miljösynpunkt. För vissa typer av bekämpningsmedel, främst vissa 
desinfektionsmedel och konserveringsmedel, krävs dock inte ett godkännande under en 
övergångsperiod medan det verksamma ämnet är under utvärdering i EU. Alla andra 
bekämpningsmedel är otillåtna. Det finns specifika regler gällande marknadsföring av 
bekämpningsmedel. Exempelvis måste alltid en obligatorisk fras anges i reklamen och det får 
inte heller förekomma ord som ”miljövänligt”, ”naturligt”, ”ogiftigt” eller liknande (artikel 66 
och 72 i respektive förordning). För bekämpningsmedel som säljs till konsument gäller också 
artikel 48.2 i CLP-förordningen. 

2.2 Övrig relevant lagstiftning  

 
8 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av 
förordning (EG) nr 1907/2006 
9 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på 
marknaden och användning av biocidprodukter 
10 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande 
av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG 
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2.2.1 E-handelsdirektivet (2000/31/EG) 
E-handeln i EU regleras bland annat genom det så kallade e-handelsdirektivet11. Direktivet 
syftar till att bidra till att den inre marknaden fungerar väl genom att säkerställa den fria 
rörligheten för informationssamhällets tjänster12 mellan medlemsstaterna. 

I e-handelsdirektivet beskrivs vissa skyldigheter för marknadsplatser som är etablerade inom 
EU. Bland annat finns krav på att viss information ska lämnas, som namn, etableringsort och 
e-postadress. Grundtanken i direktivet är dock att marknadsplatser, som bara utgör en 
mellanhand, inte ska ha något ansvar för varor som säljs. Vissa marknadsplatser har flera 
olika typer av tjänster och kan i vissa fall både sälja egna och andras varumärken – den delen 
av deras verksamhet där de säljer egna varumärken likställs då med ekonomiska aktörer som 
har ansvar för sina produkter. 

Enligt artikel 14 i direktivet kan inte en förmedlare (marknadsplats) bli ansvarig för en 
produkt så länge de inte har känt till att produkten exempelvis innehåller ett förbjudet ämne. 
Ansvar kan däremot uppkomma om marknadsplatsen tidigare upplysts om felaktigheter 
avseende produkterna13. 

2.2.2 Bestämmelser om tillsyn och marknadskontroll 
Tillsynsansvaret över reglerna i miljöbalken fördelas enligt miljötillsynsförordningen 
(2011:13).  

Kemikalieinspektionen har tillsynsansvar för primärleverantörers (det vill säga tillverkare och 
importörer samt införsel från EU till Sverige) utsläppande på marknaden av kemiska 
produkter och bekämpningsmedel och kommunerna har ansvaret för övriga aktörer gällande 
dessa produkter. När det gäller varor har Kemikalieinspektionen tillsynsansvar i hela 
leverantörskedjan (primärleverantörer, återförsäljare och detaljhandeln) och delar därmed 
tillsynsansvaret med kommunerna över svenska återförsäljare och detaljhandeln. 

För handelskedjor med butiker i flera kommuner blir ansvaret för tillsynen svår att klargöra. 
Ett stort företag som bedriver e-handel kan till exempel vara primärleverantör för vissa 
kemiska produkter och återförsäljare för andra. Myndigheterna behöver då ta ställning till om 
tillsynsansvaret för e-handeln i hela landet ligger hos den kommun där företagets huvudkontor 
har sitt säte. Det här gör tillsynsansvaret av e-handelsföretag relativt komplicerad eftersom det 
är svårt att avgöra, enbart av informationen på en webbplats, om företaget är en 
primärleverantör eller inte. En ytterligare faktor som komplicerar tillsynen uppstår när 
företagen inte är etablerade i Sverige, vilket kan vara svårt att avgöra till exempel när språket 
på hemsidan är svenska samt priset är angivet i svenska kronor. 

 

Myndigheters befogenheter finns också reglerat i marknadskontrollförordningen.14 För 
kontroll av växtskyddsmedel regleras detta i kontrollförordningen15 Reglerna om 

 
11 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden) 
12 Tjänster som normalt utförs mot ersättning och som tillhandahålls på distans, på elektronisk väg och på 
individuell begäran av en tjänstemottagare. 
13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 
och (EU) nr 305/2011. 
14 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 
15 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll 
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befogenheter och vad en tillsynsmyndighet har för stöd att stoppa försäljningen av varor och 
kemiska produkter är i de flesta fall inte anpassade till de förhållanden som uppstår vid 
direktimport via e-handel.  

Det finns idag i svensk rätt inte någon lagreglerad befogenhet för en tillsynsmyndighet att 
begära att visst innehåll avlägsnas från ett ”onlinegränssnitt” (exempelvis stänga ner 
webbplatser eller vissa sidor på en webbplats).16 

För att underlätta tillsynsmyndigheternas kontroller av produkter som säljs på internet har 
EU-kommissionen tagit fram ett vägledande dokument17 till stöd för marknadskontroll av 
produkter som säljs via internet. Vi har använt detta vägledningsdokument som stöd i 
bedömningen av tillsynsärenden i det här projektet. Av det vägledande dokumentet framgår 
det även att produkter 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.  

3 Ansvar och definition av aktör 

3.1 Vem är ansvarig? 
När konsumenter köper produkter från ett företag eller leverantör utanför EU (direktimport) 
omfattas produkten av samma lagkrav som de produkter som säljs i fysisk butik inom EU. 
Skillnaden är att när konsumenter direktimporterar produkter (köper en vara eller kemisk 
produkt från ett land utanför EU) finns inget företag inom EU som är ansvarigt för att 
produkterna uppfyller EU-lagstiftningen. Detta medför att det kan finnas större risk för att 
produkterna inte uppfyller EU:s lagkrav.  

De huvudsakliga svårigheterna med e-handel handlar om att fastställa ansvaret i 
distributionskedjan, myndigheternas jurisdiktion och möjligheterna att förelägga om åtgärder.  

I den klassiska linjära leverantörskedjan går äganderätten av en produkt över från den ena 
aktören till den andra, se Figur 1.18 

 
Figur 1 Klassisk leverantörskedja 

Det finns också olika försäljningslösningar som bygger på att det finns någon form av 
mellanhand mellan köpare och säljare. Äganderätten av produkten går då över från säljare till 
köpare genom förmedling av mellanhanden. En sådan konstruktion ser ut som bilden nedan 
(Figur 2). Denna konstruktion har funnits länge men har blivit vanlig vid e-handel. Med 
”mellanhand” avses det som i denna rapport benämns som ”marknadsplatser”. 

 
16 Betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) s. 468, som bygger på nya 
marknadskontrollförordningen EU 2019/1020 
17 Kommissionens tillkännagivande om marknadskontroll av produkter som säljs via internet 
(2017/C 250/01) 
18 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 308. 
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Figur 2 Modell för försäljningslösning vid e-handel 

 

3.2  Skillnader i ansvar 
Ett centralt begrepp inom produktlagstiftningen19 är ”tillhandahållande på marknaden”. För 
Kemikalieinspektionen gäller det leksaksdirektivet och RoHS- direktivet. Med 
”tillhandahållande på marknaden” avses varje leverans av en produkt för distribution, 
förbrukning eller användning på gemenskapsmarknaden (EU:s inre marknad) i samband med 
kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis. Ett viktigt begrepp är också ”utsläppande 
på marknaden”, som avser tillhandahållande för första gången av en produkt på 
gemenskapsmarknaden. Begreppet utsläppande på marknaden är centralt eftersom det 
används för att fastställa tidpunkten när olika produktkrav ska vara uppfyllda. Däremot anges 
inte att import ingår i begreppen släppa ut eller tillhandahålla på marknaden i 
produktlagstiftningen. Det betyder att när någon aktör har importerat en produkt så räknas den 
inte som utsläppt på marknaden, och produkten kan inte omfattas av lagkravet. Så fort 
importören däremot säljer produkten räknas den som utsläppt på marknaden och importören 
blir i det skedet ansvarig för lagkraven på produkten. 

Enligt Reach-, CLP- och POPs-förordningarna ska däremot all import anses som utsläppande 
på marknaden, även i de fall då produkten inte tillhandahålls till någon annan. Konsekvensen 
är att de krav som ställs enligt dessa lagstiftningar gäller direkt när produkten har importerats. 
När produkter köps från länder utanför EU och EES så har alltså importören, inklusive 
privatpersoner, ett ansvar för att produkten uppfyller gällande krav, även när produkten enbart 
ska användas för eget bruk. 

I Reach-, CLP- och POPs-förordningarna används begreppet ”utsläppande på marknaden”, 
vilket definieras som leverans eller tillhandahållande till tredje part, mot betalning eller 
kostnadsfritt. Begreppet ”utsläppande på marknaden” avser i dessa lagstiftningar varje led när 
en vara eller kemisk produkt säljs eller på annat sätt förs vidare i leveranskedjan, och inte 
endast första gången på marknaden som i fallet för produktlagstiftningarna.  

 
19 Inom EU har regelverk som omfattar olika typer av produkter i stor utsträckning utformats på ett likartat sätt. 
Syftet är att genom en enhetlig reglering vad gäller ansvar och definitioner av centrala begrepp med mera, 
förbättra den inre marknadens funktion. Grunden för denna lagstiftning är den så kallade ”nya metoden”. I denna 
rapport används begreppet ”produktlagstiftning” för dessa regelverk. 



15 

Ansvaret vid direktimport för eget bruk varierar då definitionerna är olika eller inte ens 
beskrivna i regelverken och inget ansvar pekas ut.  Enligt produktlagstiftningen finns inget 
ansvar för att produkterna uppfyller gällande krav vid import för eget bruk. Däremot finns ett 
sådant ansvar enligt till exempel Reach-förordningen och CLP-förordningen.  

Begrepp och definitioner skiljer sig mellan olika lagstiftningar, vilket listas i tabellen nedan. 

 
Tabell 2 Definitioner av begrepp som betyder olika saker beroende på vilket regelverk de definieras i. 

Begrepp Definition i 
kemikalieregler 
(Reach-
förordningen, 
CLP-
förordningen, 
POPs-
förordningen) 

Definition i 
biocidförordningen 

Definition i 
växtskyddsmedels-
förordningen 

Definition i 
produktlagstiftningar 
(RoHS-direktivet och 
leksaksdirektivet) 

Import Fysisk införsel till 
gemenskapens 
tullområde. 

Definieras inte Definieras inte Definieras inte 

Importör En fysisk eller 
juridisk person 
som är etablerad 
i gemenskapen 
och ansvarar för 
import. 

Definieras inte Definieras inte Varje fysisk eller juridisk 
person som är 
etablerad i unionen och 
släpper ut en produkt 
från ett tredjeland på 
unionsmarknaden. 

Utsläppande 
på marknaden 

Leverans eller 
tillhandahållande 
till tredje part, 
mot betalning 
eller kostnadsfritt. 
Import skall 
anses innebära 
utsläppande på 
marknaden. 
 

Tillhandahållande 
för första gången på 
marknaden av en 
biocidprodukt eller 
en behandlad vara. 

Innehav för 
försäljning inom 
gemenskapen, 
inklusive utbjudande 
till försäljning eller till 
varje annan form av 
överlåtelse, 
kostnadsfri eller inte, 
samt försäljning, 
distribution och 
andra former av 
överlåtelse, dock 
inte återlämnande till 
den tidigare 
säljaren. Övergång 
till fri omsättning på 
gemenskapens 
territorium ska 
anses liktydigt med 
utsläppande på 
marknaden vid 
tillämpningen av 
denna förordning. 

Tillhandahållande för 
första gången av en 
produkt på 
gemenskaps-
marknaden 

Tillhanda-
hållande på 
marknaden 

Definieras inte 
 

Varje leverans av en 
biocidprodukt eller 
en behandlad vara 
för distribution eller 
användning i 
samband med 
kommersiell 
verksamhet, mot 
betalning eller 
gratis. 
 

Definieras inte 
 

Varje leverans av en 
produkt för distribution, 
förbrukning eller 
användning på 
gemenskapsmarknaden 
i samband med 
kommersiell 
verksamhet, mot 
betalning eller gratis 
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Generellt sker utsläppandet/tillhandahållandet på marknaden när produkterna finns 
tillgängliga till försäljning. Om man handlar via e-handel motsvarar det när produkterna finns 
att köpa på internet. Detta gäller även produkter som säljs från länder utanför EU, under 
förutsättning att produkterna släpps ut på EU-marknaden. Om en köpfunktion på en 
webbplats finns på något europeiskt språk och det finns möjligheter att beställa och betala 
från något EU-land anses det att produkterna släpps ut på EU-marknaden.20  

4 Urval av företag och produkter 
Varje urval av företag och produkter har skett utifrån förutsättningarna för 
bekämpningsmedel, kemiska produkter eller varor där varje produktgrupp har haft egna 
kriterier för urval. Till hjälp har vi haft den manual som tagits fram i det EU-gemensamma 
projektet (REF 821) vilket har tagits fram av tillsynsnätverket Forum som drivs av Echa. 

4.1 Så valde vi ut företag och bekämpningsmedel för tillsyn 
För att kontrollera e-handel av bekämpningsmedel valde vi ut företag och marknadsplatser 
både i och utanför Sverige (Tabell 3). Vi har kontrollerat två marknadsplatser utanför EU som 
säljer biocidprodukter. För växtskyddsmedlen var det endast en webbutik/marknadsplats som 
låg inom Sverige, de övriga låg utanför Sverige men inom EU. För de utländska 
webbutikerna/marknadsplatserna var kriteriet att produkten kunde levereras till Sverige för att 
de skulle ingå i urvalet.  
Tabell 3 Sammanställning över var de kontrollerade webbutikerna/marknadsplatserna var belägna 

Webbutik/Marknadsplats Biocidprodukt Växtskyddsmedel 

Sverige 6 1 

Inom EU 11 5 

Utanför EU 2 0 

 

Kemikalieinspektionen har kontrollerat att växtskyddsmedel och biocidprodukter uppfyller de 
regler som finns när man säljer bekämpningsmedel via e-handel och att de är godkända att 
säljas på den svenska marknaden. I vissa fall har vi även analyserat produktens innehåll, 
framför allt med avseende på det verksamma ämnet. När det gäller biocidprodukterna har vi 
fokuserat på desinfektionsmedel och mygg- och insektsmedel som är produkter som vanligen 
används av konsumenter och där de i de flesta fall också ska användas direkt på huden.  

Produkterna hittades genom att använda olika sökord antingen via Google eller genom 
sökning på marknadsplatsernas sökfunktion.  

4.2 Så valde vi ut företag och kemiska produkter i tillsynen 
I tillsynen av kemiska produkter fokuserade vi på företag som säljer bilvårdsprodukter då det 
är en bransch som bedriver en relativt stor del av sin handel på webben samt ofta importerar 
farliga kemiska produkter. Vi ansåg därmed att branschen var representativ i projektet och 

 
20 Kommissionens tillkännagivande s. 5. 
21 REACH-EN-FORCE 8 - https://echa.europa.eu/sv/-/inspectors-to-check-products-sold-online-that-contain-
harmful-substances 
 

https://echa.europa.eu/sv/-/inspectors-to-check-products-sold-online-that-contain-harmful-substances
https://echa.europa.eu/sv/-/inspectors-to-check-products-sold-online-that-contain-harmful-substances
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valde att fokusera på den. Vi bedömde att vi kunde åstadkomma störst riskminskning samt 
öka kunskapsspridningen genom att inspektera en större del av en bransch i stället för att välja 
få företag ur olika branscher. Med ett sådant angreppssätt sprids ofta information om reglerna 
och hur de ska tillämpas bättre mellan de inspekterade företagen. Urvalet av företag gjordes 
via sökning på webben med olika sökord och fokus låg på webbutiker som säljer produkter 
till allmänheten. Webbutiker som marknadsförde produkter vilka vi misstänkte är 
klassificerade som farliga valdes ut för tillsyn. Endast svenska webbutiker som inriktade sig 
mot den svenska marknaden tillsynades och inga marknadsplattformar. Vi kontrollerade 
också om företagen var verksamhetsanmälda hos Kemikalieinspektionens produktregister. En 
verksamhetsanmälan ska göras av alla företag som tillverkar eller för in anmälningspliktiga 
produkter till Sverige22. 

4.3 Så valde vi ut företag, och varor i tillsynen 
Varor i kategorierna leksaker, smycken och elektriska produkter valdes ut från webbutiker 
hos svenska företag och hos företag baserade inom och utanför EU. 
 

Tillsynen av varor som sammanställs i denna rapport har skett inom ramen för REF-8 och två 
andra mindre EU-projekt, samt viss kontroll som enbart skett inom ramen för 
Kemikalieinspektionens egen tillsyn. De två andra EU projekten var: 

• Inom EU-kommissionens gemensamma aktiviteter CASP (Coordinated Activities on 
the Safety of Products) har två projekt bedrivits. Det ena med fokus på tillsyn av 
leksaker som kan innehålla nitrosaminer eller nitroserbara ämnen och det andra med 
fokus på tungmetaller i smycken. Från vår sida har tillsynen i båda projekteten 
bedrivits på webbutiker. 

• Maskeradkläder och peruker har kontrollerats avseende brännbarhet och innehåll av 
farliga ämnen. Elektronik från e-handlare som tidigare brustit vad gäller 
regelefterlevnad har kontrollerats igen. 

 
Nedanstående tabell beskriver vilka varutyper, exempel på varutyper som granskats och 
varför de ingick i projektet. 
Tabell 4 Varutyper och exempel på varor, samt anledningen till att de ingick i projektet. 

Varutyp  Exempel på granskade varor Orsak 
Accessoarer: 
Smycken 

Oäkta billiga smycken som vi 
misstänker kan innehålla 
tungmetaller; som är lite mjuka, har 
svart i sig och är mönstrade. 
Smycken med läderarmband 

Uppföljning av företag som hade brister i de 
projekt som tidigare bedrivits 2014 och 2016  
 
CASP-projektet smycken  

Leksaker och 
Barnavårdsartiklar 

Ballonger 
Fingerfärg 
Plastleksaker som t.ex. dockor  
Slajm 
Maskeraddräkter 
 
 
Regnskydd 
Haklappar  

CASP-projektet nitrosaminer 
 
Mjuk plast innehåller ofta ftalater och SCCP 
Bor i slajm var en vanlig brist 2019 
Brännbarhet i maskeradkläder har inte 
kontrollerats sedan 2013, azofärgämnen kan 
finnas i plaggen. Vi har i tidigare kontrollerat de 
stora aktörerna på svenska marknaden vad gäller 
barnavårdsartiklar, dessa utesluts i första hand i 
årets projekt.  

 
22 3–6 §§ förordningen (2008:245) 
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Elektriska och 
elektroniska 
produkter 

Smålampor 
Hörlurar 
USB laddare 

Återfallsföretag e-handel  

4.4 Kemiska analyser av bekämpningsmedel 
Tjugo bekämpningsmedel skickades till externt laboratorium för kemiska analys, där vi 
framför allt analyserade det verksamma ämnet i produkten. Vilken typ av produkter och 
ämnen som analyserades framgår av Tabell 5. I analysen av de alkoholbaserade 
desinfektionsmedlen användes även en screeningmetod som kördes mot 
standardreferensdatabasen NIST 2.2. På detta sätt kunde vi identifiera andra lättflyktiga 
ämnen som fanns i produkterna som exempelvis metanol. Vid upptäckt av metanol 
kvantifierades halten mot en standardkurva för metanol. 
Tabell 5 I tabellen anges vilka ämnen som analyserades för de olika produktkategorierna. 

Produkttyp Ämnen 
Desinfektionsmedel 
(8 st) 

Verksamma ämnen: 
• Etanol (CAS: 64-17-5) 
• 2-propanol (CAS: 67-63-0) 
• Väteperoxid (CAS: 7722-84-1) 
Kvartära ammoniumföreningar:  
• ADBAD/BKC (CAS: 68424-85-1) 
• ADBAC (C12-C18) (CAS:68391-01-5) 
• ADEBAC (C12-C14) (CAS: 85409-23-0) 
• ADBAC (C12-C14) (CAS: 85409-22-9) 
• DDAC (C8-C10) (CAS: 68424-95-3) 
• DDAC (CAS: 7173-51-5) 

+ screening av andra lättflyktiga ämnen som metanol, aceton 

Myggmedel  
(2 st) 

Verksamt ämne:  
• DEET - N,N-dimethyl-3-methylbenzamide (CAS: 134-62-3) 

Växtskyddsmedel 
(10 st) 

Verksamma ämnen: 
• Acetic acid (CAS: 64-19-7) 
• MCPA-4-chloro-o-tolyoxyacetic acid (CAS: 94-74-6) 
• 2,4-D-2,4-dichloropheonxy)acetic acid (CAS: 94-75-7) 
• Mecoprop-P (MCPP) (R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)-propionic acid  

(CAS: 16484-77-8) 
• Dicamba (CAS: 1918-00-9) 
• Pyriproxyfen (CAS: 95737-68-1) 
• Glyphosate (isopropylamine salt) (CAS: 1071-83-6 (38641-94-0)) 
• Difenoconazole (CAS: 119446-68-3) 
• Pyretrin (CAS: 8003-34-7). 
• Phosmet (CAS: 732-11-6) 
• Copper oxychloride (dicopper(II) chloride trihydroxide) (CAS: 1332-65-6 or 

1332-40-7) 
• Myclobutanil(CAS: 88671-89-0) 

 

4.5 Kemiska analyser och märkningskontroll av varor 
Vi kontrollerade först varorna med Kemikalieinspektionens eget XRF-instrument23 för att 
undersöka förekomsten av vissa grundämnen. Mjuka plastdelar och delar där instrumentet 

 
23 XRF-instrument kan med hjälp av röntgenstrålning mäta vilka grundämnen och ungefär hur mycket av ämnet 
som ett material består av.  
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hade gett utslag på kadmium, bly, nickel eller kvicksilver skickade vi in för analys hos externt 
laboratorium. Vilka varor och ämnen som vi analyserade efter framgår av Tabell 6. En 
fullständig förteckning av de ämnen vi letade efter finns i bilaga 2. I de fall då det finns krav 
på CE-märkning och märkning av kontaktuppgifter (gäller för leksaker och elektronik) 
kontrollerade vi även denna.  
Tabell 6. I tabellen anges vilka ämnen vi letade efter i olika sorters varor. 

Vara Del  Ämne 

Leksaker och 
barnavårdsartiklar 

Mjuk plast Ftalater, SCCP 

Metalldelar  Nickel 

Kletigt material (slajm) Bor (borsyra) 

Textil & peruker Azofärgämnen, nonylfenoletoxilat, 
brännbarhet 

Smycken 
Metalldelar Bly, kadmium, nickel 

Läder/konstläder Sexvärt krom, ftalater, SCCP 

Elektronik 

Lödningar Bly, kadmium 

Mjuka plastdelar Ftalater, SCCP 

Nyckelringar (belysning) Nickel 

5 Resultat 
Eftersom de tre olika produktområdena bekämpningsmedel, kemiska produkter och varor 
skiljer sig åt kraftigt, vad gäller urval av produkter, företag (olika regioner i världen) typ av 
regler, och brister har vi delat upp resultatet av vår tillsyn i dessa tre områden – se Tabell 7. 
Tabell 7. Sammanställning av antal företag och produkter som kontrollerats inom respektive 
produktområde. 

 Företag Produkter 

Bekämpningsmedel totalt 24  49  

Bekämpningsmedel uppdelat i: 
-  Biocider 
-  Växtskyddsmedel 

 
19  
6 

 
37  
12  

Kemiska produkter 26 76 

Varor 88 324 

Totalt 138 449 
 

5.1 Kontrollen av bekämpningsmedel  
Kemikalieinspektionen kontrollerade totalt 24 webbutiker och marknadsplatser som sålde 
bekämpningsmedel via e-handel. Hos 19 av företagen kontrollerades biocidprodukter och hos 
6 företag växtskyddsmedel (hos en marknadsplats kontrollerades både biocidprodukter och 
växtskyddsmedel därför är summan inte 25 utan 24 i Tabell 7). Totalt kontrollerade vi 49 
produkter (37 biocidprodukter och 12 växtskyddsmedel). Av de 37 biocidprodukterna var 23 
mygg- eller insektsmedel och de resterande 14 produkterna var desinfektionsmedel. 
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Produkterna var framför allt avsedda för konsumenter men även ett fåtal produkter för 
yrkesmässig användning ingick i kontrollen. Vi valde ut 20 bekämpningsmedel för kemisk 
analys. 

5.1.1 Kemiska analyser av bekämpningsmedel 
Vid Kemikalieinspektionens analys av totalt 20 bekämpningsmedel (10 biocidprodukter och 
10 växtskyddsmedel) visade resultaten på brister i innehållet för två biocidprodukter (20 
procent) och två växtskyddsmedel (20 procent). 

Två desinfektionsmedel uppvisade brister. Ett desinfektionsmedel innehöll endast 11 
viktprocent etanol trots att det var angivet på produktetiketten att det skulle innehålla 75 
procent. Dessutom uppmättes metanol i 26 viktprocent. Metanol är mycket giftigt att få i sig, 
då ämnet kan orsaka blindhet, kramper och hjärnskada. Ett annat desinfektionsmedel innehöll 
alldeles för låg halt av det verksamma ämnet etanol för att vara effektivt, endast 16 
viktprocent. Enligt WHO bör ett desinfektionsmedel innehålla minst 60 procent etanol. 

I ett tredje desinfektionsmedel kunde inget av de analyserade ämnena detekteras. Vi kunde 
inte hitta några uppgifter om produktens innehåll varken på produktetiketten eller på 
marknadsplatsen där produkten såldes och kunde därför inte utesluta att produkten innehåller 
ett annat verksamt ämne än de som ingått i analysen. Efter sökning på internet där vi hittade 
information om produkten kunde vi konstatera att produkten troligen innehåller ett verksamt 
ämne som inte är tillåtet i handdesinfektionsmedel.  

Samtliga desinfektionsmedel med brister var köpta på marknadsplatser utanför EU. 

Av de växtskyddsmedel vi testade hade två avvikande halt av verksamt ämne jämfört mot vad 
som angivits på etiketten. Dessa var köpta från webbutiker/marknadsplatser utanför Sverige. 

5.1.2 Kontroll av bekämpningsmedlens godkännande  
Grundprincipen är att bekämpningsmedel ska vara godkända för att få säljas och användas i 
Sverige. För vissa biocidprodukter finns det i dagsläget undantag från produktgodkännandet 
så länge det verksamma ämnet i produkten är under utvärdering inom EU. En förutsättning 
för att undantaget från produktgodkännandet ska vara tillämpligt är att det verksamma ämnet 
utvärderas för rätt användning (produkttyp). I Sverige är det undantag för desinfektionsmedel 
men alla mygg- och insektsmedel kräver godkännande oavsett det verksamma ämnets status. 
För växtskyddsmedel finns inga undantag, produkterna måste alltid vara godkända för att få 
säljas och användas i Sverige. 

Samtliga kontrollerade produkter var tillgängliga för den svenska marknaden d.v.s. de gick att 
köpa av svenska konsumenter. Av de 37 kontrollerade biocidprodukterna så kräver 23 
godkännande för att få säljas och användas i Sverige. Av dessa så saknade 15 produkter 
godkännande. Sex av de icke godkända produkterna såldes av svenska webbutiker eller 
marknadsplatser.  

Av de 12 kontrollerade växtskyddsmedlen så saknade 10 godkännande i Sverige. Samtliga 
produkter såldes av webbutiker/marknadsplatser utanför Sverige.  

5.1.3 Kontroll av reklamreglerna som gäller för bekämpningsmedel 
I marknadsföringen av biocidprodukter ska alltid en obligatorisk fras om att biocider ska 
användas med försiktighet finnas. Endast 5 procent (n=2) av de kontrollerade produkterna 
hade en sådan uppmaning ( Figur 3). I marknadsföringen av biocidprodukter får det inte heller 
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förekomma ord som ”miljövänligt”, ”ogiftigt”, ”naturligt” eller liknande. För nästan en 
fjärdedel (n=9) av de kontrollerade produkterna förekom denna typ av ord i 
marknadsföringen.  

För 19 av de 37 kontrollerade produkterna var det inte relevant att kontrollera artikel 48.2 i 
CLP-förordningen, d.v.s. att information om produktens faror ska anges i reklamen. Detta 
berodde antingen på att produkterna var oklassificerade eller var avsedda för yrkesmässiga 
användare. Av de återstående 18 produkterna var det endast två som uppfyllde artikel 48.2 i 
CLP-förordningen. 

 

 
Figur 3  4 Kontroll av biocidprodukters marknadsföring enligt artikel 72.1 (obligatorisk fras) och 
artikel 72.3 (vilseledande reklam) i biocidförordningen. Andel utan brister (blå) och andel med brister 
(grå).  

Även för växtskyddsmedel ska en obligatorisk fras anges med en uppmaning om att använda 
växtskyddsmedel på ett säkert sätt. Reklamen får inte heller innehålla vilseledande ord som 
”miljövänligt”, ”ogiftigt” eller liknande. Inte heller bilder på potentiellt farlig hantering av 
produkten får förekomma som exempelvis bilder på användning i närheten av barn eller mat. 
För 91 procent (n=10) av de kontrollerade produkterna saknades den obligatoriska frasen i 
reklamen (Figur 4). Inga brister observerades när det gäller vilseledande ord eller innehåll av 
bilder på potentiellt farlig hantering. 

Tio av de kontrollerade växtskyddsmedlen var avsedda för konsumenter och var alla 
klassificerade. Av dessa uppfyllde fem stycken villkoren i artikel 48.2 i CLP-förordningen om 
att ange information om produktens faror.  
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Figur 5 Marknadsföringen av växtskyddsmedel enligt artikel 66.1 (obligatorisk fras), 66.2 
(vilseledande reklam) och 66.5 (olämpliga bilder) i växtskyddsmedelförordningen. Andel utan brister 
(blå) och andel med brister (grå).  

5.2 Kontrollen av kemiska produkter 
Kemikalieinspektionen kontrollerade 76 kemiska produkter hos totalt 26 företag. Alla 
inspekterade företag (100 procent) hade brister gällande artikel 48.2 vilket kan förklaras av att 
vi endast valde ut företag för tillsyn där det fanns en stark misstanke om att reglerna inte 
uppfylldes. Av de kontrollerade företagen så var 10 inte verksamhetsanmälda hos 
Kemikalieinspektionens produktregister. Alla företag åtgärdade bristerna efter att de 
kontaktades av Kemikalieinspektionen.  

5.3 Kontrollen av varor 
Kemikalieinspektionen kontrollerade 324 varor hos totalt 88 företag. 100 av de 324 varorna 
innehöll för höga halter av begränsade ämnen. Detta motsvarar cirka 30 procent. Den 
produktgrupp som hade störst andel brister var elektronik, därefter smycken och minst andel 
brister hittades i leksaker (se Figur 6).  

Ungefär en tredjedel av de 324 kontrollerade varorna i projektet innehöll begränsade ämnen 
(102 varor som anges som brister i figur 5) eller ämnen på kandidatförteckningen (två varor). 
Tre varor som innehöll begränsade ämnen, innehöll också ämnen på kandidatförteckningen, 
men redovisas endast som brister. I vissa varor finns också de eftersökta ämnena, men i så 
låga halter att de är under gränsvärdena och därmed uppfyller lagstiftningen (37 varor) - se 
Figur 5. 
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Figur 6 Varor som uppfyller lagstiftningen (grön), innehåller begränsade ämnen (rött), innehåller 
ämnen på kandidatförteckningen (orange) och ämnen i låga halter under gränsvärde, som då 
uppfyller lagstiftningen (gult) 

 

Den produktkategori med högst andel varor som innehöll otillåtna halter av begränsade 
ämnen var elektriska produkter på 47 procent (n=7) och därefter smycken på 37 procent 
(n=72). 18 procent (n=19) av de testade leksakerna innehöll farliga ämnen över gränsvärdet. 

 
Figur 7 Andel varor som innehåller kemiska ämnen över gränsvärden för de olika 
produktkategorierna leksaker, smycken och elektronik. 

5.3.1 Vilka otillåtna ämnen hittades? 
Den varugrupp som hade störst andel brister var elektronik, därefter smycken och minst andel 
brister hittades i leksaker. Den typ av elektronik som vi kontrollerade i det här projektet var 
till exempel USB-laddare och hörlurar där vi letade efter för oss okända varumärken. Tidigare 
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erfarenheter från Kemikalieinspektionens tillsyn av varor har visat att det är vanligare med 
brister hos varor som inte har något varumärke (”no brand”) eller som har mindre kända 
varumärken. 

I smycken hittade vi främst kadmium, men även bly och ett smycke innehöll kvicksilver. Ofta 
påvisades tungmetaller i smycken som salufördes som ”etno” eller ”bohemian” – se bilder på 
dessa i bilaga 3.  

Vid tidigare kontroller av leksaker har den vanligaste regelöverträdelsen ofta varit att 
leksaken innehållit DEHP. Nu ser vi en tendens att den ftalaten är utbytt mot DINP. Av de 21 
maskeraddräkter och peruker som kontrollerats uppfyllde tre av dem inte kraven i 
brännbarhetstester enligt standard (EN71-2:2011+A1:2014). Två leksaker innehöll kadmium.  

Som en uppföljning till ett nordiskt projekt om e-handel från 2019 så kontrollerade vi även 
slajm Tidigare har vi hittat för höga halter av ämnet bor i flera olika slajm. I år såg resultatet 
bättre ut, med endast ett fåtal slajm som migrerade för höga halter bor. 

Två inredningsdetaljer innehöll för höga halter bly: en guldfärgad metallskål och en 
adventsljusstake med blylödda kanter.  

I årets projekt hittade vi oväntat nog kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) i 
förpackningsmaterial, där vi tidigare endast hittat antingen kadmium eller bly.  

 

Fakta om ämnen som hittats i varuanalyserna 
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.  

Borsyra kan påverka fortplantningsförmågan negativt 

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

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. 

Nickel är allergiframkallande vid hudkontakt 

Nitrosaminer och nitroserbara ämnen kan orsaka cancer 

 

5.3.2 Jämförelse mellan marknadsplatser och webbutiker 
I ett nordiskt tillsynsprojekt från 2019 där vi bland annat kontrollerade förbjudna ämnen i 
varor på internet24 fanns en kraftig förskjutning åt att varor utanför EU hade större andel 
brister. Den trenden håller i sig även i denna undersökning. Dessutom ser vi att 
marknadsplatserna (som oftast förmedlar produkter) har större andel brister än webbutiker 
(som säljer produkterna). Figur 7 visar att marknadsplatserna utanför EU har störst andel 
varor som innehåller begränsade ämnen (54 procent), sedan följer marknadsplatser inom 
Sverige (36 procent). För övriga aktörer låg andelen brister mellan 14 - 23 procent. Notera 

 
24 Nordic project on enforcement of internet trade | Nordiskt samarbete (norden.org)  

https://www.norden.org/sv/publication/nordic-project-enforcement-internet-trade
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dock att det finns olika antal företag i de olika grupperna (n). Anledningen till att antal företag 
endast är 79 i denna figur och inte 88 är att leverantörerna inte har räknats med, för då skulle 
de räknas dubbelt. 

 
Figur 8. Andelen varor som innehöll begränsade ämnen för webbutiker respektive marknadsplatser 
inom Sverige, inom EU och utanför EU (n står för antalet företag i varje grupp) 

5.3.3 Märkning med CE märke och kontaktuppgifter för varor 
För leksaker och elektronik finns det krav på märkning. Varorna ska märkas med CE-
märkning, 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 CE-
märke och kontaktuppgifter. Av de 97 leksaker som vi kontrollerade saknade 18 leksaker CE-
märke och 25 leksaker saknade korrekta kontaktuppgifter. Motsvarande siffror för de 15 
elektronikvarorna var att tre varor saknade CE-märkning och åtta varor saknade korrekta 
kontaktuppgifter. Resultatet visas även i Tabell 8. 

Tabell 8 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 97 18 (19 procent) 26 (27 procent) 

Elektronik 15 3 (20 procent) 8 (53 procent) 

 

Vid jämförelse mellan marknadsplatser och webbutiker såg vi i Tabell 9 att den övervägande 
andel av de varor som hade ovanstående brister var köpta från marknadsplatser utanför EU 
(54 procent respektive 69 procent). De svenska marknadsplatserna hade också relativt större 
andel brister än webbutiker - se förklaring på varför i stycket nedan. 
Tabell 9 Brister för CE märkning och kontaktuppgifter i en jämförelse av företagstyp 

Typ av vara Saknar CE-märke Saknar korrekta kontaktuppgifter 
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Marknadsplatser utanför EU 54 procent 69 procent 

Marknadsplatser SE 29 procent 48 procent  

Webbutiker 2 procent 10 procent  

 

Ett antal CE-märkta varor som analyserades klarade inte de kemiska analyserna (16 procent). 
I det här projektet kontrollerades åtta paket (vilket likställs med åtta varor) som kunde 
innehålla 10-15 små leksakshästar av plast var. Detta då två varor kontrollerades först och det 
ena saknade all märkning som krävs, och hästarna i båda paketen innehöll förbjudna ämnen. 
Vi bestämde då att kontrollera märkningen på flera liknande produkter. Totalt köptes åtta 
varor in från två marknadsplatser. Endast två förpackningar var märkta. Kontrollen av 
leksakshästarna resulterade i att vi fick ett resultat med större andel brister vad gäller CE-
märkning än vad det normalt brukar vara vid kontroller av leksaker. Dessa leksakshästar är 
också anledningen till att det blev hög andel brister av CE-märkningen hos svenska aktörer. 

5.4 Tillsynsåtgärder 
Den största skillnaden mellan kontroll av e-handel och traditionell handel när det gäller 
myndighetsutövandet handlar om myndigheternas möjlighet att genomdriva krav för 
överträdelser. Ansvarigt företag kan befinna sig utanför myndighetens jurisdiktion trots att 
försäljningen riktar sig mot den svenska marknaden och svenska konsumenter. 
Kemikalieinspektionen tillämpar de riktlinjer som EU-kommissionen tagit fram i sin 
vägledning25. 

1. När vi hittar brister i produkter från svenska företag hanterar vi det som ordinarie 
tillsynsärenden. Det vill säga att vi kan ställa krav på rättelse, besluta om eventuella 
miljösanktionsavgifter, och göra åtalsanmälningar. 

2. Om produkten har sålts av ett företag i ett annat EU-land kontaktar vi företaget och 
uppmanar dem att vidta åtgärder samt informerar den behöriga tillsynsmyndigheten i 
det landet. Om företaget inte vidtar åtgärder kan vi officiellt lämna över ärendet till 
ansvarig myndighet, via ett system som heter ICSMS (Information and 
Communication System on Market Surveillance).  

3. Om företaget som har sålt produkten finns utanför EU har vi som rutin att kontakta 
företaget, informera om bristen och uppmana dem att ta bort erbjudandet från EU-
marknaden. Vi har inte haft som rutin att kontakta tillsynsmyndigheterna i landet, då 
vi har svårt att få reda på vilken som är ansvarig myndighet 

4. Alla produkter som kan medföra risker genom att de exempelvis innehåller otillåtna 
ämnen rapporteras in i ICSMS och i Safety Gate/Rapex. 

5.4.1 Åtgärder vid överträdelser mot reglerna  
Utländska företag och utländska marknadsplatser har blivit informerade om de brister som 
påträffats och i de allra flesta fall har företagen återkopplat till oss om att de slutat sälja 
produkterna. Det finns dock marknadsplatser som har sålt varor som inte uppfyller kraven i 
lagstiftningen och som inte vidtagit några åtgärder – se vilka det är i avsnitt 5.4.3. När vi hittat 
varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen har vi informerat om innehållet och 
gett information om vad som gäller för dessa ämnen till de utländska företagen. 

 
25 Kommissionens tillkännagivande om marknadskontroll av produkter som säljs via internet (2017/C 250/01). 
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I de fall där vi hittade ett förbjudet ämne eller ämnen på kandidatförteckningen hos svenska 
företag har vi bett dem att komma in med yttrande med svar på vissa frågor, exempelvis vilka 
åtgärder de planerar att vidta för den aktuella produkten. Om ett företag baserat i Sverige får 
en miljösanktionsavgift eller blir anmäld för misstänkt brott beror både på typ av förseelse 
och på vilken roll företaget har i distributionskedjan och därmed vilket ansvar de har enligt 
lagstiftningen, se tabellen nedan. I detta projekt har vi åtalsanmält 25 företag och beslutat om 
en miljösanktionsavgift 

Reklamreglerna för både bekämpningsmedel och kemiska produkter saknar sanktioner. 
Leksaksreglerna omfattas inte heller sanktioner för brister i CE märkning och 
kontaktuppgifter. Däremot behöver företagen göra rättelser för bristerna. 

 
Tabell 10 Svenska företag och deras plats i distributionskedjan spelar roll för vilket ansvar de har 
enligt lagstiftningen och vilken sanktion eller administrativ åtgärd som är aktuell för olika brister 
MSA står för miljösanktionsavgift. 

Företagets roll 
(svenska företag) 

Brist Anmälan MSA MSA-
belopp 

Tillverkare, 
importör 

Innehåll av för höga halter av ämnen begränsade i 
RoHS-direktivet 

Ja Nej Nej 

Tillverkare, 
importör, 
distributör (även 
återförsäljare) 

Innehåll av för höga halter av ämnen begränsade i 
POPs-förordningen, Reach-förordningen  
 
Företaget har inte informerat yrkesverksamma 
kunder om att produkt innehåller ämnen på 
kandidatförteckningen 

Ja Nej Nej 

Tillverkare, 
importör, 
distributör 

Avsaknad av godkännande som 
bekämpningsmedel 

Ja Nej Nej 

Tillverkare CE-märkning, Id-märkning eller märkning med 
tillverkarens kontaktadress saknas hos elektriska 
och elektroniska produkter 

Nej Ja 20 000 kr 

Importör Märkning med importörens kontaktadress saknas 
hos elektriska och elektroniska produkter 

Nej Ja 20 000 kr 

Tillverkare, 
importör, 
distributör 

Reklamregler för kemiska produkter i artikel 48 i 
CLP, artikel 72 biocidförordningen och artikel 66 
för växtskyddsmedelsförordningen. 

Nej Nej Nej 

 

5.4.2 Hur jobbar företagen 
De flesta företagen som hade otillåtna varor tog bort varorna från försäljning direkt oavsett 
om det var ett svenskt företag, ett företag inom EU eller ett utanför EU. De marknadsplatser 
som var knutna till produktsäkerhetslöftet26 åtgärdade brister inom 2 dagar. Andra globala 
marknadsplatser som inte har skrivit under detta löfte hade inte tagit bort varorna från 
försäljning - se avsnitt 5.4.3. 

De företag som kontrollerades gällande reklamreglerna för kemiska produkter, artikel 48.2 i 
CLP-förordningen, var till stor del så kallade mikro eller små företag enligt EU:s definition 
(företag som har en årsomsättning som inte överstiger 10 miljoner euro). Då företagen låg i 

 
26 Läs mer om Product safety pledge: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-
requirements/product-safety/product-safety-pledge_en 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en
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Sverige var det inga problem att få kontakt med dem och de var generellt snabba på att 
åtgärda bristerna i deras webbutiker. Däremot så var alla kontrollerade företag omedvetna om 
vilka regler som gäller vid marknadsföring av kemiska produkter i webbutik. 

För bekämpningsmedel kontrollerades webbutiker/marknadsplatser inom Sverige, inom EU 
och också ett par marknadsplatser utanför EU. De svenska företagen var det oftast inte svårt 
att få kontakt med och de åtgärdade de uppmärksammade bristerna. De två marknadsplatserna 
som låg utanför EU agerade snabbt och tog bort annonserna med de bristande produkterna. 
Dessa marknadsplatser är välkända med fungerande rutiner vid bristande produkter och är 
knutna till produktsäkerhetslöftet. De flesta företag som hade otillåtna bekämpningsmedel tog 
bort annonserna från försäljning när vi kontaktade dem eller tog bort möjligheten att skicka 
produkterna till Sverige. Vi har i några fall haft svårt att få kontakt med webbutiker inom EU 
och vi har därför i något fall kontaktat myndighet i annat EU-land för att få hjälp.  

5.4.3 Företag som inte åtgärdat sina brister 
I detta projekt har vi köpt produkter från några för oss nya marknadsplatser som vi tror ligger 
utanför EU. Nedanstående marknadsplatser har inte svarat på vår begäran att sluta 
försäljningen av de varor som innehöll otillåtna halter av ämnen. Listan nedan är ett tydligt 
exempel på att tillsynsmyndigheter har för lite befogenheter att stoppa varor och produkter 
som inte är säkra från marknadsplatser, särskilt utanför EU. 

Marknadsplatser som inte slutat med försäljning av olagliga varor: 

• Bang good 
• Crea-Diem-Beuty-Store 
• Deal Extreme 
• Gearbest 
• Geekbying 
• Grandado 
• Hebeos 
• Missydress 
• Newchic 
• Queenabelle 

6 Slutsatser och diskussion 
Notera att eftersom vi använder oss av riskbaserat urval i våra tillsynsprojekt så är inte 
resultaten en bild av hur det ser ut på hela marknaden.  

6.1 Bekämpningsmedel 
För biocidprodukterna visade de kemiska analyserna att samtliga produkter som hade brister 
var inköpta från aktörer som ligger utanför EU.  

Många biocidprodukter och växtskyddsmedel saknade godkännande för att få säljas och 
användas i Sverige. Nästan alla växtskyddsmedel som kontrollerades saknade godkännande i 
Sverige men kunde enkelt köpas in från utländska webbutik/marknadsplatser. Det gick t.o.m. 
att som konsument handla växtskyddsmedel för yrkesmässigt bruk både från en svensk 
webbutik och från en utländsk.  
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När det gäller biocidprodukter hittades flera svenska webbutiker som sålde icke godkända 
biocidprodukter. 

6.2 Reklamreglerna för kemiska produkter och 
bekämpningsmedel 

Erfarenhet från tidigare tillsyn visar att kunskapen och regelefterlevnaden gällande artikel 48 i 
CLP-förordningen är låg för alla branscher, inte bara företag som säljer bilvårdsprodukter. 
Det gäller både svenska och utländska webbutiker. Erfarenhet från tillsynen är att företagen 
ofta är omedvetna om dessa regler.  

För bekämpningsmedel finns även särskilda reklamregler om att det alltid ska finnas en 
uppmaning om att använda bekämpningsmedel med försiktighet och att det inte får finnas 
vilseledande ord i reklamen som exempelvis ”miljövänligt” (artikel 72 och artikel 66 i biocid- 
respektive växtskyddsmedelsförordningen). Regelefterlevnaden visade sig generellt vara låg. 

6.3 Varor 
Totalt sett hade marknadsplatser utanför EU klart högre andel brister jämfört med övriga 
aktörer. Det handlar dels om varor som innehåller för höga halter av begränsade ämnen, dels 
hur varorna är märkta (CE-märkning och kontaktuppgifter). Resultatet från det här projektet 
liksom det nordiska projektet från 2019, tyder på att varor som handlas direkt från 
marknadsplatser utanför EU har en större risk att innehålla otillåtna ämnen.  

En stor andel varor (både leksaker och elektronik) som vi köpte från marknadsplatser utanför 
EU saknade CE-märke och korrekta kontaktuppgifter. Relativt många varor köpta från 
svenska marknadsplatser hade också dessa brister. En förklaring kan vara att marknadsplatser 
endast förmedlar produkter och att de säljare som använder marknadsplatser för att förmedla 
varor är små aktörer som inte känner till reglerna. 

I detta projekt blev det tydligt att produktsäkerhetslöftet har effekt på de marknadsplatser som 
är anslutna dit. Övriga globala marknadsplatser tog inte bort de bristande varorna och har inte 
svarat. 

6.4 Möjligheter att kontrollera marknadsplatser och företag 
utanför Sverige 

I och med den ökade e-handeln kan man som konsument raskt klicka hem den vara man 
tycker är spännande – oavsett var i världen den befinner sig. Produkter kan därmed spridas 
snabbare och det är en stor utmaning för tillsynsmyndigheter är att hinna med att kontrollera 
nya produkter som snabbt introduceras och snabbt sprids på marknaden  

Det har även uppstått företagskonstellationer vars roller inte finns beskrivna i regelverken, 
exempelvis marknadsplatser som förmedlar varor som säljs av andra aktörer varav några kan 
befinna sig utanför EU. I många fall förmedlas kontakten med utländska företag via 
webbplatser som samlar produkter från olika företag, i denna rapport kallade marknadsplatser. 
Ibland är det svårt eller omöjligt för såväl konsumenter som 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.  

EU-kommissionen har haft en dialog med några stora marknadsplatser och som ett resultat av 
detta har de skrivit på ett avtal om att samarbeta med tillsynsmyndigheter angående 
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produktsäkerhet27. De marknadsplatser som skrivit på produktsäkerhetslöftet svarar när en 
tillsynsmyndighet hör av sig och tar bort produkter som inte uppfyller lagkraven. I detta 
projekt ingick två av de aktörer som skrivit på avtalet. 

Marknadskontrollförordningen som träder i kraft under 2021 kommer att bidra till ökat ansvar 
för marknadsplatser. Bland annat finns möjlighet för tillverkare från tredjeland att utnämna en 
juridisk representant inom EU vilket vi tycker är något som marknadsplatserna bör kräva av 
sina tredjepartssäljare. Vidare kommer tillsynsmyndigheter kunna begära att visst innehåll 
avlägsnas från ett ”onlinegränssnitt”. Vi tolkar det som att vi det kommer finnas en öppning 
för oss att eventuellt stänga ner en hel webbplats eller vissa sidor på en webbplats. 
Förfarandet kommer dock inte att vara enkelt och det är ännu oprövat vilka aktörer vi kan 
använda denna möjlighet på. 

För att marknadsplatserna ska bli bättre på att saluföra säkra produkter behöver de börja 
arbeta mer proaktivt. Konstruktionen att de förmedlar produkter som andra säljer gör att de 
har möjlighet att sälja mycket större volymer av dessa produkter än vad webbutiker har 
möjlighet att göra. Rent juridiskt har de för det mesta inte heller ansvar för dessa produkter. 
Flera marknadsplatser som vi har pratat med menar att de omöjligt kan kontrollera alla 
produkter och att ansvaret ligger hos säljarna. En viss utveckling av hur marknadsplatserna 
arbetar med produktsäkerhet verkar redan ske hos vissa aktörer, men att till exempel ta 
stickprovskontroller för att se om otillåtna kemiska ämnen finns i varorna är i dagsläget inte 
aktuellt. EU kommissionen har tagit fram ett lagpaket som heter Digital Service Act28 som de 
menar kommer att ge marknadsplatserna större ansvar. Intentionen är att alla aktörer ska ha 
samma ansvar både offline och online, men frågan är om det gäller för produktsäkerhet i det 
nya lagförslaget. 

Erfarenheter från våra kontroller av e-handel har ändå visat på att de flesta företagen ofta 
vidtar frivilliga åtgärder för att sluta sälja varor som vår tillsyn har visat innehåller förbjudna 
ämnen, även om deras ansvar enligt EU-lagstiftningen inte är helt tydligt. Detta innebär att det 
går att få effekter av tillsynen även om frågan om tillsynsobjektet är inom vår jurisdiktion inte 
är helt klargjord. I de fall då företagen inte vidtar frivilliga åtgärder är det tydligt att 
lagstiftningen behöver ge tillsynsmyndigheterna verktyg att vidta tvingade åtgärder.  

6.5 Kommunikation med andra tillsynsmyndigheter 
I detta projekt informerade vi i ett ärende de utländska tillsynsmyndigheterna när vi hittade 
varor som innehöll otillåtna halter av begränsade ämnen från ett företag inom EU. Vi anmälde 
varorna med brister till ICSMS29 och i det 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.  

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. 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.  

 
27 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/voluntary_commitment_document_4signatures3-web.pdf  
28 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package  
29 Information and Communication System for Market Surveillance 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/voluntary_commitment_document_4signatures3-web.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package
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För biocidprodukter har vi anmält de icke godkända produkterna i ICSMS. För 
växtskyddsmedel har vi i ett fall kommunicerat direkt med en annan tillsynsmyndighet 
gällande en webbutik som inte svarade oss angående om att de sålde ett icke godkänt 
växtskyddsmedel till Sverige. 

6.6 Hur kan vi minska riskerna med e-handel? 
Under det här tillsynsprojektet har det blivit tydligt att det finns större risker med produkter 
som säljs via e-handel jämfört med fysisk handel. Det är framför allt den 
försäljning/förmedling som sker direkt från företag utanför EU som tillsynsmyndigheter kan 
ha svårt att kontrollera och framför allt vidta åtgärder mot. Vår slutsats är som även nämnts i 
tidigare projektrapporter 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 
produkter 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. De 
produkter som köptes utanför EU hade flest brister.  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 produkterna uppfyller alla säkerhetskrav. Det finns en risk att dessa 
produkter inte är tillverkade för EU-marknaden och därför inte uppfyller de krav som ställs 
på produkter som säljs inom EU. Det kan därför vara bra 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 produkter som de 
marknadsför och jobba proaktivt att säkerställa att det som finns på 
marknadsplatsen är säkert. Tillsynsmyndigheter kan inte kontrollera alla produkter som 
säljs. Företag inom EU har ett tydligt ansvar enligt lagstiftningen att själva se till att de 
produkter de säljer uppfyller kraven i lagstiftningen. Detta är inte lika tydligt när det gäller 
företag utanför EU, men samtidigt måste produkter som släpps ut på EU-marknaden klara 
lagkraven. Därför behöver företag utanför EU själva ta ansvar för att produkter som de 
levererar till kunder inom EU är säkra. För marknadsplatser är det säljarna som blir 
ansvariga. EU-kommissionen samarbetar med några stora marknadsplatser inom e-handel 
där de har skrivit på ett produktsäkerhetslöfte om att de bland annat ska samarbeta med 
tillsynsmyndigheter gällande produktsäkerhet. Det vore önskvärt att fler 
marknadsplattformar baserade utanför EU går med i detta samarbete. Trots att 
marknadsplatser idag saknar ansvar bör de själva arbeta mer proaktivt med frågor rörande 
produktsäkerhet.  

 
3.  Företagen behöver få en bättre kunskap om de reklamregler som gäller vid 

försäljning av kemiska produkter och bekämpningsmedel.  Då regelefterlevnaden är så 
låg så sprids inte heller kunskapen vidare mellan företagen. Det vore önskvärt att de 
branschföreningar som finns informerar sina medlemsföretag om de regler som gäller vid 
försäljning av kemiska produkter och bekämpningsmedel i webbutik. Vi ser även ett ökat 
behov från Kemikalieinspektionen att utbilda och sprida information gällande dessa regler. 
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7 Tips till företag som säljer på internet 
Nedan listas några tips till företag som säljer på internet, som bygger på vår erfarenhet från 
kemikalietillsynen. 

• Skaffa kunskap om de regler som gäller för de produkter som säljs. 
• Ställ tydliga kemikaliekrav på leverantörerna av produkterna30.  - Gärna med exempel 

på förbjudna ämnen som vi ofta hittar i tillsynen. 
• Gör egna stickprovskontroller av produkter vad gäller kemiska analyser av ämnen 
• Kontrollera att leksaker och elektriska produkter har CE märke och att 

kontaktuppgifter finns på produkten 
• Kontrollera att leksaker och elektriska produkter har en DoC – EU försäkran om 

överrensstämmelse 
• Kontrollera att bekämpningsmedel som till exempel myggmedel, har godkännande 

från Kemikalieinspektionen 
• Kontrollera att faromärkningen är på svenska för kemiska produkter och 

bekämpningsmedel 
• Om du säljer kemiska produkter via en webbutik ska information om produktens 

farliga egenskaper synas tydligt på webbplatsen 

8 Tips till dig som handlar på internet 
Nedan listas några tips till dig som handlar på internet, som bygger på vår erfarenhet från 
kemikalietillsynen. 

• Tänk på i vilket land företaget som du köper produkter från finns i. Produkter som 
är tillåtna att sälja i länder utanför EU kan vara förbjudna i Sverige om de till 
exempel saknar korrekt energimärkning eller innehåller vissa hälso- eller 
miljöfarliga ämnen. 

• Se efter om elektronik och leksaker har CE-märkning. CE-märket är ett intyg från 
tillverkaren om att varorna uppfyller de europeiska säkerhetskraven. Leksaker och 
elektronik ska alltid vara CE-märkt och det ska finnas kontaktuppgifter till 
tillverkaren på förpackningen eller på produkten.  

• Var försiktig med att köpa produkter som är extremt billiga. Du får det du betalar 
för. Risken är stor att du får hem något av sämre kvalitet än du tänkt dig eller en 
piratkopia. 

• Alla bekämpningsmedel som säljs och används i Sverige måste oftast vara 
godkända i Sverige för att få säljas och användas.  

• Köper du kemiska produkter via e-handel har du som konsument rätt att kunna ta 
del av produktens farliga egenskaper innan du ingår ett köp.  

  

 
30 Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer - Kemikalieinspektionen 

https://www.kemi.se/publikationer/faktablad/stall-kemikaliekrav-pa-dina-leverantorer
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Ordlista 
Annonsplats Webbplats som samlar annonser från olika säljare men som inte har någon annan 

roll i transaktionen. 

Bekämpning
smedel 

Kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller 
mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs 
hälsa. Beroende på användningsområde är bekämpningsmedel antingen en 
biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel 

Echa European Chemicals Agency - den Europeiska kemikaliemyndigheten 

E-handel
  

E-handel är en form av elektronisk handel, som gör det möjligt för säljare att sälja 
varor eller tjänster direkt till en köpare via internet. 

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

Forum Forum för informationsutbyte om verkställighet. Inrättades i och med Reach-
förordningens ikraftträdande. Det är Echa som håller i forumet. 

ICSMS  Information and Communication System on Market Surveillance – ett system dit 
tillsynsmyndigheter inom EU rapporterar kontrollerade produkter 

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

Kemisk 
produkt 

Kemiska ämnen och blandningar av kemiska ämnen, i form av gaser, vätskor eller 
pulver. Exempel är tvättmedel, lim, och färger. 

Marknads-
plats 

En tjänsteleverantör som gör det möjligt för säljare att sälja direkt till konsumenterna 
via marknadsplats  

Marknads-
kontroll 

Myndigheters säkerställande av att produkter som omfattas av relevant harmoniserad 
EU-lagstiftning uppfyller kraven. 

Plattform Många gånger används ordet i samma betydelse som marknadsplats, men 
egentligen är det bara en plats där alla typer av aktörer finns på nätet. Det kan vara 
marknadsplatser, webbutiker, annonsplatser, och andra tjänster som Google, Spotify, 
Apple, Facebook, etc.). I denna rapport använder vi oss av begreppen marknadsplats 
och webbutik 

Produkt Med produkt i denna rapport menar vi att det är ett samlingsord för de olika 
produkttyper som vi nämner; bekämpningsmedel, kemiska produkter och varor. 

Rapex/Safety 
gate  

Safety Gate har tidigare kallats Rapid Alert och Rapex. Rapex står för ”Rapid Alert 
System for non-food dangerous products” och är ett system dit tillsynsmyndigheter 
inom EU rapporterar in farliga produkter. 

Vara Ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i 
större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. 
Exempel är leksaker, elektronik, möbler etc 

Webbutik Täcker alla webbplatser med syfte att direkt säljer varor (och tjänster) online. Det 
inkluderar direktförsäljningswebbplatser för egna produkter och andras.  

XRF Analysinstrument X-Ray Fluorescence som mäter grundämnen 
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Bilaga 1 – Regelverk 
Lagstiftning 
Nedan listas de lagstiftningar som reglerar de ämnen som tas upp i rapporten.  

Reach-förordningen (EG 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.  

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.  

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 förses till 
yrkesmässiga användare.  

• 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.  

Ämnen på kandidatförteckningen kan bli föremål för ytterligare åtgärder så att ämnenas 
användning i varor helt förbjuds eller kraftigt begränsas. I bilaga XIV till Reach-förordningen 
listas de ämnen som kräver tillstånd för att få användas inom EU, till exempel om ämnet 
används vid tillverkning av varor. Om användning av ämnet utanför EU är tillåten kan 
tillståndspliktiga ämnen ändå komma in i EU via import. Ämnet kan då regleras på annat sätt, 
genom begränsning i bilaga XVII 

POPs-förordningen (EU 2019/1021) 
Förordningen om långlivade organiska föreningar (POPs-förordningen) baseras på den 
globala Stockholmskonventionen samt konventionen om långväga gränsöverskridande 
luftföroreningar (CLRTAP). I denna finns ett antal så kallade POPs-ämnen (Persistent 
Organic Pollutants) som har särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper. POPs-
förordningen förbjuder eller begränsar användningen av långlivade organiska föroreningar i 
både kemiska produkter och varor. 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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Den 15 juli 2019 ersatte förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar 
den ursprungliga förordningen (EG) nr 850/2004. Den nya förordningen innehåller 
anpassningar av definitioner till Reach-förordningen, anpassningar till Lissabon-fördraget 
med införande av ändringar genom delegerade akter samt uppdatering av vissa bilagor 

RoHS-direktivet (2011/65/EU) 
I RoHS-direktivet finns regler som begränsar förekomsten av vissa ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter. RoHS-direktivet är ett produktspecifikt direktiv som begränsar 
användning av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen 
polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) samt ftalaterna 
DEHP, BBP, DIBP och DBP i elektriska och elektroniska produkter. RoHS står för 
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. 

Det ursprungliga RoHS-direktivet började gälla den 1 juli 2006, men ersattes med en 
uppdaterad version den 2 januari 2013. Uppdateringen innebär krav på dokumentation och 
märkning av produkterna vilket tidigare inte funnits. Produkterna ska ha CE-märke, ID-
märkning och märkning med kontaktadress till tillverkare och importör. Tillverkaren ska 
också ta fram ett intyg, en så kallad DoC, där de bekräftar att produkten uppfyller kraven i 
direktivet. 

Kraven som ställs på företag enligt RoHS-direktivet varierar beroende på vilken roll företaget 
har i distributionskedjan. Samma företag kan ha olika roller för olika produkter. Det ställs 
hårdare krav på tillverkare, även om både importörer och återförsäljare också har ett stort 
ansvar för de produkter de säljer. RoHS-direktivet är infört i svensk lagstiftning genom 
förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och genom 
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7). 

Leksaksdirektivet (2009/48/EG) 
Leksaksdirektivet innehåller bland annat vissa specifika kemikaliekrav: begränsningar av 
CMR-ämnen31, 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. En standard, EN71, är kopplad till direktivet och CE-märkning på en leksak ska intyga 
att den uppfyller kraven i direktivet. Direktivet innehåller också ett generellt krav att leksaker 
inte får innehålla kemikalier som kan skada barns hälsa. 

Vissa leksaker räknas enligt kemikalielagstiftningen som kemiska produkter och omfattas 
därför av speciella regler. 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. 

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 

 
31 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. 
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Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska 
egenskaper. De tre myndigheterna har gemensamt tillsynsansvar för reglerna där 
Kemikalieinspektionen ensamt är ansvarig för tillsyn av kemikalie- och brännbarhetsdelarna.  

Direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall 
(Förpackningsdirektivet) 
Förpackningsdirektivet innehåller regler om begränsningar av tungmetaller i förpackningar 
och förpackningsavfall. Ämnen som är begränsade i förpackningar är bly, kadmium, 
kvicksilver och sexvärt krom.  

Reglerna finns införlivade i svensk lagstiftning via förordning (1998:944) om förbud m.m. i 
vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. För-
packningar som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel är dock undantagna dessa 
regler eftersom de regleras i annan lagstiftning. 

CLP-förordningen 
CLP-förordningen32 innehåller regler om hur kemiska produkters farliga egenskaper ska 
klassificeras samt regler om märkning och förpackning. Syftet med reglerna är att 
produkterna ska hanteras och förvaras på ett säkert sätt. För att få släppa ut kemiska produkter 
på marknaden måste dessa regler följas, detta gäller även vid import och om produkten 
importeras för egen användning. Den som säljer kemiska produkter på en webbplats måste 
visa delar av produkternas farlighetsmärkning tydligt på webbplatsen (artikel 48 i CLP-
förordningen). Reglerna är till för att konsumenterna ska kunna se vilka faror det finns med 
produkten och få information innan köpet. Dessa ”reklamregler ” gäller för både kemiska 
produkter och för bekämpningsmedel. Att sälja produkter i en webbutik ses som en form av 
reklam och omfattas därför av kraven i artikel 48 i CLP-förordningen. När e-handelsföretag 
gör reklam för farliga kemiska produkter måste de informera konsumenterna om produkternas 
farliga egenskaper. Så här ser regeln ut: 

1. I all reklam för ett ämne som klassificerats som farligt ska de berörda 
faroklasserna eller farokategorierna anges. 

2. I all reklam för en blandning som klassificerats som farlig eller som omfattas av 
artikel 25.6 och som gör det möjligt för en enskild person att ingå ett köpeavtal utan 
att först ha sett etiketten, ska det uppges vilken eller vilka typer av faror som anges 
på etiketten. 

Biocidförordningen (EG) nr 528/2012 och växtskyddsmedelsförordningen (EG) 
1107/2009 
Bekämpningsmedel omfattar biocider och växtskyddsmedel och regleras av biocid- respektive 
växtskyddsmedelsförordningen. 

För att få sälja eller använda ett bekämpningsmedel i Sverige krävs det att medlet är granskat 
och godkänt av Kemikalieinspektionen. För vissa typer av bekämpningsmedel, främst vissa 
desinfektionsmedel och konserveringsmedel, krävs dock under en övergångsperiod inte ett 
godkännande medan det verksamma ämnet är under utvärdering i EU. Ett medel godkänns 

 
32 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av 
förordning (EG) nr 1907/2006 
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bara om det är godtagbart ur hälso- och miljösynpunkt. Alla andra bekämpningsmedel är 
otillåtna.  

Godkända bekämpningsmedel ska ha en etikett på förpackningen med ett 
registreringsnummer och information om hur medlet ska användas. Godkända 
bekämpningsmedel placeras i en behörighetsklass som visar vem som får använda det. Endast 
medel i behörighetsklass 3 får användas av alla, det vill säga även av privatpersoner. 
Bekämpningsmedel omfattas av samma regler som kemiska produkter, såsom kravet på att 
konsumenten får information om produktens eventuella farliga egenskaper på de webbplatser 
där de säljs. Dessutom är det obligatoriskt att i marknadsföringen på webbplatsen (som i 
lagstiftningen kallas för ”reklam”) ha med en uppmaning om använda biocidprodukten eller 
växtskyddsmedlet på ett säkert sätt och att läsa etikett och produktinformation före 
användning (detta regleras av artikel 72 i biocidförordningen respektive artikel 66 i 
växtskyddsmedelsförordningen). Försäljaren får heller inte ha med uttryck som kan leda till 
att köparen underskattar farorna med produkten, som ”naturligt”, ”miljövänlig” eller liknande.  

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. Enligt artikel 58 biocidförordningen 
anges att endast tillåtna ämnen får användas och att det ska finnas en särskild märkning om 
bland annat vilka ämnen som används och vilka försiktighetsåtgärder användaren bör vidta 

Regler om bekämpningsmedel finns i biocidförordningen, Kemikalieinspektionens 
föreskrifter om bekämpningsmedel och i växtskyddsmedelsförordningen. 
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Bilaga 2 Ämnen som ingår i våra analyser och deras 
respektive gränsvärde 
 

Ämne/ämnen Regel/ gräns/halt 

DEHP CAS: 117-81-7 Bil. XVII Reach, punkt 51-52:  
0,1 viktprocent i det mjukgjorda materialet  

DBP CAS: 84-74-2  Bil. XVII Reach, punkt 51-52:  
0,1 viktprocent i det mjukgjorda materialet  

BBP CAS: 85-68-7  Bil. XVII Reach, punkt 51-52:  
0,1 viktprocent i det mjukgjorda materialet  

DINP CAS: 28553-12-0 och 68515-48-0 Bil. XVII Reach, punkt 51-52: 0,1 viktprocent i det 
mjukgjorda materialet  

DIDP CAS: 26761-40-0 och 68515-49-1 Bil. XVII Reach, punkt 51-52: 0,1 viktprocent i det 
mjukgjorda materialet 

DNOP CAS: 117-84-0 Art. 33 Reach-förordningen, Kandidatförteckningen, 0,1 
viktprocent 

Diisobutylftalat (DIBP) CAS: 84-69-5 Art. 33 Reach-förordningen, Kandidatförteckningen, 0,1 
viktprocent 

Di(grenade C6-C8)alkylftalater CAS: 71888-
89-6 

Art. 33 Reach-förordningen, Kandidatförteckningen, 0,1 
viktprocent 

Di(grenade och raka C7-C11)alkylftalater 
CAS: 68515-42-4 

Art. 33 Reach-förordningen, Kandidatförteckningen, 0,1 
viktprocent 

Dihexylftalat, (DHP) CAS 84-75-3  Art. 33 Reach-förordningen, Kandidatförteckningen, 0,1 
viktprocent 

1,2-Benzendikarbox-ylsyradihexylester, 
grenad och rak CAS 68515-50-4  

Art. 33 Reach-förordningen, Kandidatförteckningen, 0,1 
viktprocent 

Dipentylftalat (DPP) CAS 131-18-0 Art. 33 Reach-förordningen, Kandidatförteckningen, 0,1 
viktprocent 

Di-C6-10-alkylftalat och di C6 C8 C10 
alkylftalat 68515-51-5 68648-93-1 som 
innehåller >_0,3 % dihexylftaltat  EC: 201-
559-5 

Art. 33 Reach-förordningen, Kandidatförteckningen, 0,1 
viktprocent 

Di(2-metoxietyl)ftalat CAS 117-82-8 Art. 33 Reach-förordningen, Kandidatförteckningen, 0,1 
viktprocent 

Alkaner, C10-13, klorerade (SCCP) CAS: 
85535-84-8 

POPs-förordningen (EU) 2019/1021 
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Kadmium Bil. XVII Reach, punkt 23  
Gränsvärde: 0,01 viktprocent 

Nickel (avgivning) Bil. XVII Reach, punkt 27.b 0,2 µg/cm2/vecka, 0,5 
µg/cm2/vecka 

Bly Bil. XVII Reach, punkt 63, 0,05 viktprocent 

Kvicksilver 9§ SFS 1998:944 Totalförbud, gräns saknas 

Bisfenol A (4,4-isopropylidendifenol)  
CAS: 80-05-7 

Art. 33 Reach-förordningen, Kandidatförteckningen 

Kvicksilver RoHS-direktivet Gränsvärden: 0,1 viktprocent 

Bly RoHS-direktivet Gränsvärden: 0,1 viktprocent 

Kadmium RoHS-direktivet, Gränsvärde: 0,01 viktprocent 

Polybromerade difenyletrar (PBDE) RoHS-direktivet, Gränsvärde: 0,01 viktprocent 

Polybromerade bifenyler (PBB) RoHS-direktivet, Gränsvärde: 0,01 viktprocent 

Begränsade metaller i leksaker, mg/kg 
avskavt material  

Leksaksdirektivet: olika gränsvärden 

Brännbarhet i leksaker  Leksaksdirektivet:  ok/fail 

Nitrosaminer och nitroserbara ämnen Leksaksdirektivet:  
Migration 0,05 mg/kg nitrosaminer 1 mg/kg nitroserbara 
ämnen 
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Bilaga 3 – Sammanställning av produkter med 
brister 
Tabellerna nedan visar en sammanställning av granskade företag och produkter i projektet där 
produkterna uppvisade brister i analysen. Vi har enbart genomfört stickprovskontroller av 
företagens varor och bekämpningsmedel och enbart analyserat efter vissa ämnen. Vi har inte 
kontrollerat att produkterna uppfyller kraven i alla lagstiftningar de omfattas av.  

Bekämpningsmedel där analys visade att de innehöll otillåtna ämnen eller ej angiven 
koncentration av verksamt ämne. 

Företag  
 

Produktnamn Ämne Bild 

AliExpress Ibcccndc 50 ml Etanol: 11 vikt-%  
Metanol: 26 vikt- %  
 
(Uppgiven koncentration på 
etikett 75 % etanol) 

 
Wish Summerday 30 

ml 
Etanol: 16 vikt-%  
 
(Ingen koncentration 
uppgiven på etikett) 

 
Nodes Ecom 
Group  SL 
(Jardinitis) 

Fungicida 
polivalente 
sistémico”.  
 

Myclobutanil 0,0059 % w/w 
 
(Uppgiven koncentration 
0,0075 % w/w) 

 
Brycus Home 
& Garden, S 
L 

COMPO Doble 
Acción 
insecticida CAV 

Pyrethrin 0,078 % (w/w) 
 
(Uppgiven koncentration 
0,12 % w/w) 
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Lista över de icke godkända bekämpningsmedel som upptäcktes i projektet. 

Företag  Produktnamn Webbutiken/ 
marknadsplatsens 
säte 

Bild 

Trixie 
Sverige AB 

Get Off spray Sverige 

 
Comfort 
Click Ltd 
(Animigo 
Sweden) 

Animigo Flea and tick 
repellent 

Inom EU 

 
Med24.se Biomixtur 

fästingspray ekologisk 
Inom EU 

 
Med24.se StickA Myggspray Inom EU  

 
Med24.se Myggfri 75 ml Inom EU 
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Soolia AB Odylique by essential 
care – mosimix body 
oil ekologiskt 
myggmedel, 30 ml 

Sverige 

 
Soolia AB Flyaway-Bug Stick 

från Akamuti 
Sverige 

 
Fyndiq AB Effective Powder 

Cockroach Killing 
Bait Roach Killer 
Miraculous 

Sverige 

 
Fyndiq AB Cockroach Killing 

Bait anti Bugs Powder 
Insecticide 5 bags 

Sverige  

 
Fyndiq AB Cockroach Killing 

Bait anti Bugs Powder 
Insecticide Pest 
Control 

Sverige 
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Lifemarque 
Limited 

Expedition 50+ DEET 
Insect Repellent 

Inom EU 

 
Carethy.net Halley Insect 

Repellent 
Inom EU 

 
Carethy.net Repel Bite familiar 

Repelente de insectos 
100 ml 

Inom EU 

 
Nodes Ecom 
Group  SL 
(Jardinitis) 

Antihormigas Inom EU 

 
Nodes Ecom 
Group  SL 
(Jardinitis) 

Chinches Y Pulgas 
(Insektsmedel) 

Inom EU 
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Nodes Ecom 
Group  SL 
(Jardinitis) 

Insecticidia Inom EU 

 
Nodes Ecom 
Group  SL 
(Jardinitis) 

Fungicida polivalente 
sistémico”.  
 

Inom EU 

 
Nodes Ecom 
Group  SL 
(Jardinitis) 

Tratamiento Completo Inom EU 

 
Brycus 
Home & 
Garden, S L 

COMPO Doble 
Acción insecticida 
CAV 

Inom EU 

 
Brycus 
Home & 
Garden, S L 

Insecticida Cochinillas Inom EU 

 
Brycus 
Home & 
Garden, S L 

Duaxo Fungicida 
Rosales 

Inom EU 
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Oleanderhof 
in Nunsdorf 

Dr Stähler Dicotex 
Lawn Weed Free 

Inom EU 

 
Oleanderhof 
in Nunsdorf 

SBM Protect Garden 
Loredo Quattro 

Inom EU 

 
Oleanderhof 
in Nunsdorf 

Compo Lawn Weed 
Killer perfect 

Inom EU 

 
Agri-Gem 
Limited 

Gallup Biograde 360 Inom EU 

 
Floristik 24 
se/Siegfried 
Schuster 
Gmbh 

Bayer Bio Weed Free Inom EU 
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Varor med innehåll av ämnen som överskridit gränsvärden i lagstiftningen 
Företag/ 
Webbplats 

Produkt Ämne över 
gränsvärde 

Bild Artikelnr / 
Streckkod 

Aliexpress New HD Sound 
Wired 
Headphones  

0,13 % DEHP 
58,4 - 56,2 % Bly 

 

589902 

Aliexpress Ringar 83,9 - 88,8 % 
Kadmium  

 

 

Aliexpress Halsband katt 83,3 - 84,1 % 
Kadmium 

 

 

Amazon UK Slime - Scooby 
Doo 

718 - 738 mg/kg 
Bor 
52,9-56,6 mg/kg 
organiskt tenn  

528526 
8033836037812 

Amazon UK Maskeraddräkt 
svart och lila 

Klarar inte 
brännbarhetstester 
enligt EN 71-2: 
2011 + A1:2014 

 

CQQ70809342
PP100 

Amazon UK Earring, Women 
Vintage Peacock  

Hänge: 57% 
Kadmium  
  

 

Amazon UK Sticks Jewelry 
Charm Earrings  

Pinne: 0,09 
ug/cm2/week Ni,  
hänge: 24% 
Kadmium 
 

 

 

Amazon UK Bellaven Coin 
Drop Pendant 
Necklace  

9 av 15 testade 
delar: 52-90 % 
Kadmium  
 

 

 

Amazon UK Girls Chain 
Elegant Butterfly 
Pendent  

Lås: 85% Bly  
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Amazon UK XHNNI 
Bohemian Alloy 
Earrings Girls  

Hänge: 87% 
Kadmium och 
0,14% Bly  
  

 

Amazon.com Barrel-o-slime 825 - 841 mg/kg 
Bor 

 

0202-05017 
97138695352 

Banggood Ethnic Crescent 
Drop Earring  

92,0-96,0 % 
Kadmium 

 

1382288 

Bazaargadgets Ring kors 86,0 - 86,2 % 
Kadmium 

 

 

Bazaargadgets Halsband 
sköldpadda 

47,9 - 50,5 % 
Kadmium 

 

SKU190435 

CDON 
(Leksaksaffären 
i Hallsberg AB) 

Magic putty 
Llamacorn 

870 - 898 mg/kg 
Bor 

 

5038728138434 

CDON 
(ComputerSalg) 

Lila plasthäst 28,1 - 29,1% 
DEHP 

 

5503034 

CDON (e-
Store) 

My Little Pony 
Figurer - 12 st 

14,4 % DINP 

 

 

Cellbes Halsband 
trollslända 

80,7 - 83,9 % 
Kadmium 

 

593168-0892 

Cellbes Armband 81,4 - 86,1 % 
Kadmium 
 

 

612409-9085 

Cellbes Halsband, 
Svart/Silverfärgad 

Ändkåpa: 4,4 % 
bly och 0,086 
%Kadmium 

 

612478-0892 
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Crea-Diem 
Beauty store 

Antik Gotisk 
Punk Rock Pärlor 
Alloy Rund 
Krage Necklace 

85,5 - 86,2 % 
Kadmium 

 

C0374 

Crea-Diem 
Beauty store 

1st Punk Alloy 
Wrap Hollow U 
Shape Ear Cuff 
Örhänge Hook 
Ingen Piercing 

85,7 - 87,1 % 
Kadmium 

 

OG1042HSJ-2 

DealExtreme Bohemian Retro 
Long Tassel 
Earrings Vintage 
Dangle Earring 
For Women 

84,9-86% 
Kadmium 

 

EJ14651 
1092529 

Dealextreme Womens Chic 
Dangle Earrings 
Indian Style 
Metal Ear Drop 

84,4 - 88,3% 
Kadmium 

 

B-3464 
2023907 

Dealextreme Ring drake 92,2 - 92,4 % 
Kadmium 

 

pu262970 
2130928 

Dealextreme Örhängen 
guldfärgade 

46,7 - 49,7 % 
Kadmium 

 

pu257157 
2021569 

Dorita.se Lång Vit Peruk 
till Barn med 
Lugg 

Klarar inte 
brännbarhetstester 
enligt EN 71-2: 
2011 + A1:2014 

 

830489 
8003558627004 

Dorita.se Blond Alv Peruk 
för Barn med 
Flätor 

Klarar inte 
brännbarhetstester 
enligt EN 71-2: 
2011 + A1:2014 

 

320399 
8003558469291 

Dorita.se Bali Happines - 
Silverfärgat 
smycke med 
turkosa stenar 

49,9 - 53,5 % Bly 

 

92573 

Dresslily Bohemian 
Carved 
Turquoise Fringe 
Necklace 

86,1-87,2 % 
Kadmium 

 

461665601 
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Dresslily 6Pairs Bohemian 
Elephant 
Geometric 
Earrings Suit 
Color: SILVER 

93,5-98,9 % 
Kadmium 

 

465113401 

Ebay Örhänge klockor 94,3 - 95,5 % 
Kadmium 

 

158af0d751 

Ebay Örhänge mässing 90,2 - 92,9 % 
Kadmium 

 

HQE984-1 

Ebay Guldblomma 86,8 - 87 % 
Kadmium 

 

183831445177 

Ebay MENDEL 
Vintage CZ Owl 
Necklace 
Pendant Men 
Stainless Steel  

Hänge: 1,1 - 1,9 
μg/cm2 /week 
 

 

312624103918 
 

E.M.P. 
Merchandising 
Handelsgesells
chaft GmbH  

Wolf's Head 
Läderarmband 
svart 

0.012-0.013% 
Kadmium 

 

455249 
UA4136 

Etsy Vintage finger 
ring deer 

29,6 - 30,4% 
Kadmium 

 

 

Fyndiq My Little Pony 
Figurer - 12 st 
julklappar (12st 
My Little Pony 
Meet) 

13,7-14,1 % 
DEHP 

 

15442643 

Fyndiq Children's Frozen 
princess costume, 
glossy dress, girls 

Flätan klarar inte 
brännbarhetstester 
enligt EN 71-2: 
2011 + A1:2014 

 

25195141 
9328664013578 

Fyndiq (JTI 
Ventures AB) 

12 my little pony. 
Lilarosa 

16,3 - 14,6% 
DINP 

 

615435925493 

Fyndiq (Ackes 
Tradenet) 

12 my little 
pony-rosa 

14.9 - 19 % DINP 
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Fyndiq 
(Homelarm) 

12 my little 
pony- vit 

16,0 - 16,1 % 
DINP 

 

 

Fyndiq 
(Homelarm)  

12 my little 
pony- grön 

13,7 - 14,1 % 
DINP 
 

 

 

Gaggs Festballonger 
metallic 
 

Migration 1,564 ± 
0,485 mg/kg 
nitroserbara 
ämnen 

 

190315 
 

Gear best Många örhängen 
bohemian style 

36,6 - 38,4 % 
Kadmium 

 

366702901 

Gear best Ring röd 81,8 - 86,7 % 
Kadmium 

 

E-Q03-A01-201 

Geekbuying Halsband blått 82,1 - 86,1% 
Kadmium 

 

HP1395L 

Geekbying Hörlurar 4,92 - 14,9 % Bly 
12,5-13,7 % DEHP 
2,5 - 2,7 % SCCP 

 

344196 

Grandado Camdems - 2A 
EU-laddare 
Adapter Micro 
Data 

49,6 - 56 % Bly 
46,1-50,5% Bly 
14,7-16,1% DINP 
 

 

8719826173424 

Grandado Uppblåsbar giraff 23,6-24.7 % DEHP 
0,91 - 1,0 % DINP 

 

8719897375932 

Grandado Slime 1150 - 1200 
mg/kg Bor 

 

8719898424394 
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Grandado Braid Dreadlock 
Pärlor Frisyrer  

87,0 - 87,1 % 
Kadmium 

 

8719896326294 

Hebeos Occident 
Personality 
Exotic Retro Hot 
Sale Armband 

97,1-99,6 % 
Kadmium 

 

J099427JR 
W0591262TB0
18 

Hebeos Occident Four 
Leaf Pärlor Hot 
Sale Halsband 

99,1-99,3 % 
Kadmium 

 

J3107049JR 
W0591261TB0
1F 

Indiska Rathi earrings 
antic 

41,6 - 43,7% 
Kadmium 

 

1000009327084 
 

Indiska Aditi ring 
tortoise 

0,002 - 0,003% 
Kvicksilver 

 

1000009117098 
 

Indiska Örhänge silver 
med svart sten 

0,014% 
Kvicksilver 

 

1000009527088 
 

Kawaii Halsband - 
Ravenclaw 

89,7 - 89,9% 
Kadmium 

 

HB00027 

Lady of the 
lake 

Örhängen med 
Yggdrasil 3 

90 % Kadmium 

 

20712 
 

Light in the 
box 

Halsband och 
örhänge 

44,6 - 46,4% 
Kadmium 

 

s491779800002 
2500536922046 

Light in the 
box 

Öron ring 48,6 - 50,3% 
Kadmium 

 

s486241400001 
 
2500537661852 

Light in the 
box 

Ringar 80,1 - 84,7% 
Kadmium 

 

s683572200002 
 
2500531304304 
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Light in the 
box 

Orange ring 87,1-89,2% 
Kadmium 

 

s458401600004 
 
2000531293283 

Light in the 
box 

Turkos hängande 
örhänge 

45,5 - 46,7 % 
Kadmium 

 

#05179373 
 
2500531328966 

Lo-ika Halsband tivoli 57,5 - 68,1 % 
Kadmium 
 

 

30339 

Miniinthebox Ring 93,2 - 97,3 % 
Kadmium 

 

s76569900000A 
 
2500539014748 

Missydress Occident 
Modeable 
Popular Round 
Plate Hot Sale 
Armband 

43,3 - 45,3% 
Kadmium 

 

 

J3106520JR 

Mixhuset Lösnäsa 39,9 - 41,3 % 
DINP 

 

60199 
8712364601992 

Newchic Trendy Braided 
Leather Bracelets 

0,32 - 0,34 % 
Kadmium 

 

SKU185264 

Newchic 4 Pcs Silver 
Flower Ring Set 

88,5 - 93,8% 
Kadmium  

SKU959400 

Newchic Bohemian Cross 
Drop Earrings 

95,1- 97,2 % 
Kadmium 

 

SKUC26844 

Newegg Hörlurar - 
Connectland 

17,1-18,8 % DEHP 
1,99 - 2,62% Bly 

 

CL-AUD63033 
3700284614548 

Pantropiko Vänskapshalsban
d | Fina med 
Strass | 2 Färger 

86,8 - 87,4 % 
Kadmium 

 

FZ0007 
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Peggybuy Bohemia Women 
Geometric Green 
Turquoise 

83,6 - 84,1 % 
Kadmium 

 

248652 

Peggybuy Creative Pine 
Nut Necklace 
Women Xmas 
Sweater Chain 
Pendant Jewelry 

76,9 - 82% 
Kadmium 

 

258509.02 

Prylster Elektrisk 
Öronrengörare 

34,1 - 42,7 % 
Kadmium 

 

4899888116813 

Queenabelle Occidenten Retro 
Leopard Pattern 
Hyperbolisk 
Trendig 
Halsband 

98 - 99 % 
Kadmium 

 

W0552432TB1
22 

Queenabelle Occidenten 
Hyperbolisk 
Personlighet 
Retro Tassels 
Örhängen 

77,9 - 84,7 % 
Kadmium 

 

W0389527TB1
54 

Queenabelle Occidenten 
Exotisk 
Personlighet 
Bred version 
Elasticity 
Armband 

42,2 - 42,6 % 
Kadmium 

 

W0563610TB1
30 

Sagablue Halsband 
Ganesha 

0,075% Kadmium 

 

NAMASTE-
GANESHA 

Sagablue Örhängen 94,3 - 96,1% 
Kadmium 

 

J032 
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Smyckestillbeh
ör i Pajala 

Berlocker - löv, 
8x16mm, antikt 
bronsfärgade, 
25st 

0,021 - 0,022 % 
Kadmium 

 

40037-B 

Stengården HB Buddha 
Örhängen 

0,026 - 0,028% 
Kadmium 

 

12619 

Stengården HB Månguddinna 
Halsband i Tenn 
- 1måne 

17,7 - 18,1% Bly 

 

GNT12 

Sustra Örhängen 
blomma oval sten 
turkos 

60,8 - 61,5% 
Kadmium 

 

34467875 

Tarothuset 
 
 

Läderarmband - 
Löv och Kranium 

31,8 - 32,6 % Bly 
 
0,034 - 0,036% 
Kadmium 

 

1630 
5050175913433 

Tarothuset Fairy pendant - 
Fe hänge 

38,8 - 44,8% Bly 

 

2026 
5050175950452 

Vida XL Guldblomma 87 - 97 % Bly 
0,05 - 0,06 % 
Kadmium  

41056842 
7350106551535 

Vida XL 
International 
B.V 

Trådlösa hörlurar 41,1-71,7 % Bly 
3,02 - 3,82 % SCCP 
2,41-2,5 % DEHP 
0,085-0,144 % DBP  
0,375-0,42 % DIDP 
1,28-1,44 % DINP  

S55 
652508109244 

Vova Ring ros 85,1 - 87,8 % 
Kadmium 

 

 

Vova Ring groda 81,8 - 83,7 % 
Kadmium 
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Vova Ring lejon 87,6 - 88,4 % 
Kadmium 

 

 

Vova Ring safir 85,2 - 88,1 % 
Kadmium 

 

 

Wish Armband med 
blå sten 

41,4 - 42,7 % 
Kadmium 

 

579ae198da9ea    
2171951f8c2 

Wish Armband många 
ringar 

86,4 - 94,9 % 
Kadmium 
 

 

5ae42f63e09c2b    
158af0d751 

Wish Hörnskydd 
genomskinlig 
plast 

1,21 % SCCP  
 

 

ZK66100/3D61
4B03 

Wish 2018 Vintage 
Ethnic Style 
Jewelry Retro 
Turquoise Collar 
Choker 
Bohemian 
Statement 
Necklace 

86,5 - 88,6 % 
Kadmium 

 

UM451347210
CN 

Zelected by 
house / 
East Import i 
Höör AB 

Light house 
adventslyktor 

0,93% Bly 

 

4030 

Zelected by 
house / 
I.T.S Interior 
AB 

Skål Golden 
Kalatea 

0,39 - 0,40% Bly 

 

150545 eller 
822220 
7332589300506 
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