Tillsyn av farliga ämnen i varor

Dagens presentation
• Kemikaliekrav som
kontrolleras och hur en
inspektion går till
• Resultat från vår tillsyn
och de vanligaste
bristerna

• Preliminära resultat från
vårt tillsynsprojekt
Sommarvaror 2021

Var finns kemikaliekrav för varor?
Leksaksdirektivet
(2009/48/EG)
RoHS-direktivet
(2011/65/EU)
Elektriska produkter
Bly, kadmium,
bromerade
flamskyddsmedel

Förpackningsdirektivet
(94/62/EG)
Tungmetaller i förpackningar

Batteridirektivet
(2006/66/EG)
Tungmetaller i batterier

REACH (EG 1907/2006)
Ftalater, azofärger, kadmium, bly,
PAH, nickel (Bilaga XVII)
Kandidatförteckningen:
Informationsplikt om farliga ämnen
POPs-förordningen, (EU) nr
2019/1021 om långlivade
organiska föroreningar
(POPs). I Bilaga 1 finns
förbjudna ämnen, bl.a. PFOS,
PFOA, kortkedjiga klorparaffiner
(SCCP)
Biocidförordningen
528/2012
Marknadsföring av
biocidbehandlade varor

NYTT för ämnena på kandidatförteckningen
•

Anmälan till SCIP-databasen: Företag (tillverkare, importörer och
distributörer av varor ska anmäla varor med ämnen på
kandidatförteckningen över 0,1 %. Regeln finns i EU:s Avfallsdirektiv

OBS: Gäller ej om man säljer direkt till konsument. MEN om ett
företag som säljer till konsument importerar varor från ickeEU/EES land ska de göra en anmälan.

För mer info se: Kort om anmälan av ämnen i varor till SCIPdatabasen – Kemikalieinspektionen
eller på ECHA:s hemsida: SCIP - ECHA (europa.eu)

Hur går inspektionerna till?
• Projekt med fokus på en viss
produkt eller regel (riskbaserat
urval)
• Urval av företag bland annat genom
tullkoder, data från SCB, sökningar
på nätet, inkomna tips, uppföljning
av tidigare inspekterade företag
• Varuprover begärs in och
kontrolleras (genom analys
och/eller märkning)
• Kemiska analyser hos externt
laboratorium
• Inspektion på plats eller
”brevinspektion”

Överträdelser och påföljder
• Kontakt med företagen
föreläggande om åtgärder/saluförbud
• Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att
anmäla misstanke om brott
• Miljösanktionsavgift i vissa fall för bland annat
bristande märkning
• Anmälan till informationssystem
– Safety gate (RAPEX)- Rapid alert system for non-food consumer
products
– ICSMS - The Information and Communication System on
Market Surveillance

Varugrupper och ämnen Strategi för varutillsyn
Varugrupp
Leksaker och
barnavårdsartiklar

Vara
Mjuka plastleksaker
Elektriska leksaker
Barnavårdsartiklar av mjuk plast
Smycken i metall/läder

Kläder, skor och
accessoarer

Väskor och skor av plast
Kläder och skor av textil/läder
Skor och sportkläder

Elektriska produkter
Byggvaror och inredning
Sport- och fritidsvaror

Hemelektronik
Oljelampor
Inredning av mjuk plast
Sportartiklar och verktyg av mjuk
plast och gummi

Ämnen
Ftalater, SCCP, bly, kadmium
Bly, kadmium, PBDE
Ftalater, SCCP
Nickel, kadmium, bly, sexvärt
krom
Ftalater, SCCP, bly
Azofärgämnen, NPEO/NP,
sexvärt krom
Biocider
Bly, kadmium, PDBE, SCCP,
ftalater
Utformning
Ftalater, SCCP
Ftalater, SCCP, PAH, bly

Resultat av tillsyn och brister 2017-2020
Kategori

Leksaker och
barnavårdsartiklar

Antal
analyserade
varor
Andel med brister

Andel med
brister (%)

440

117

27%

989

170

17%

798

174

22%

Byggvaror och
inredning

210

19

9%

Sport- och
fritidsvaror (övrigt)

374

28

7%

Totalt

2811

508

18%

Kläder, skor och
accessoarer
Elektriska
produkter

Vanligaste bristerna

Elektronik
•
•
•
•
•

Bly i lödningar (och plast)
Kadmium
Ftalaterna DEHP, BBP, DBP, DIBP sedan 22 juli 2019
Även krav på märkning och dokumentation
OBS: Om ett företag sätter sitt varumärke på
varan räknas de som tillverkare för den varan!

RoHS-direktivet
2011/65/EU

Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP)
i mjuk plast
• Mjukgörare och flamskyddsmedel i mjuk PVC-plast
• Finns i många olika sorters varor

Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 2019/1021 om långlivade
organiska föroreningar (POPs)

Ftalater i mjuka plastleksaker
• Mjukgörare i PVC-plast
• Förbjudet inom EU sedan 2007
(leksaker och barnavårdsartiklar)

Reach-förordningen
EG nr 1907/2006
Bilaga XVII

Vanliga brister i sport- och fritids-artiklar
•

Vid tillsyn har vi ofta hittat ftalater
och SCCP i sportartiklar, verktyg
och trädgårdsvaror av mjuk plast.

•

2016 analyserade vi efter PAH i
58 varor i gummi och plast och
PAH:er påvisades i samtliga
varuprover (5 varor över
gränsvärdet)

OBS: PAH-begränsningen gäller
enbart för varor i gummi eller plast
som kommer i direkt och långvarig
kontakt, eller under kort tid upprepad
kontakt, med mänsklig hud eller
munhåla
•

2018 analyserade vi efter
jäsmedlet ADCA i 40 varor av
skumplast varav vi hittade ämnet i
halter över 0,1 viktprocent i 5
varor.

Vanligaste ämnena vi hittar på kandidatförteckningen

ADCA
21 %
DEHP

ADCA

Reach-förordningen
EG nr 1907/2006
Artikel 33

DBP, DEHP,
DIBP, SCCP,
bly

Märkning av biocidbehandlade varor
•

Biociden måste vara godkänd för en viss användning (t.ex. i
kläder/skor)
• Biocider utgör ofta en belastning i miljön – bör användas enbart om
verkligen finns behov: En del av biocidämnena misstänks kunna
bidra till den ökande motståndskraften mot antibiotika i samhället.
• Om biocideffekt deklareras på varan (anti-lukt t.ex.) krävs specifik
märkning med bl a namn och verksamt ämne mm
• Vanlig brist:
– Finns marknadsföring men ingen märkning
– Märkningen är ofullständig eller på fel språk
•
•

Biocidbehandlade varor - Kemikalieinspektionen
Ny info på hemsidan: Textilprodukter med biocidbehandling kan behöva
godkännande - Kemikalieinspektionen

Biocidförordningen
EU nr 528/2012
Artikel 58

Sommarprojektet och
preliminära resultat

Sommarprojektet och preliminära resultat
• Ca 90 företag
• Ca 270 varor (alla resultat ej inkomna)
• Kontroller av främst mjuk plast, gummi och samt
elektronik

32-34 %
DEHP

Vi undersökte bl.a. den nya begränsningen för
ftalater i (Reach)
• Fyra ftalater i varor är förbjudna inom EU sedan 7 juli 2020 i
över 0,1 vikt % i mjukgjorda materialet: DEHP, BBP, DBP,
DIBP
Undantag bl.a. varor som används utomhus
som inte kommer i kontakt med slemhinnor
eller långvarig kontakt med hud.
•

Vi undersökte ca 260 plastmaterial för innehåll av ftalaterna

Reach-förordningen
EG nr 1907/2006
Bilaga XVII punkt 51

Preliminära resultat sommarprojektet 2021
för 270 analyserade varor
Ämnesöverträdelse

Antal
varor

Lagstiftning

Gräns i
lagstiftningen

DEHP
DBP
DIBP
BBP
SCCP

30
14
9
0
23

Reach Bilaga XVII punkt 51
Reach Bilaga XVII punkt 51
Reach Bilaga XVII punkt 51
Reach Bilaga XVII punkt 51
POPs- förordningen Bilaga 1

0,1 vikt% enskilt eller
i kombination

Pb

14

RoHS (2011/65/EU) samt Reach Bilaga
XVII punkt 63

RoHS: 0,1 vikt%,
Reach: 0,05 vikt%

Cd

5

0,01 vikt%

DINP

1

PAH

1

RoHS (2011/65/EU) samt Reach Bilaga
XVII punkt 23
Reach Bilaga XVII punkt 52
(leksaker/barnavårdsprod)
Reach Bilaga XVII punkt 50

69

Reach Artikel 33: Ämne på
kandidatförteckningen

SVHC-ämne

0,15 vikt%

0,1 vikt%
1 mg/kg (eller 0,0001
vikt%)
0,1 vikt%

Preliminära resultat sommarprojektet 2021
•
•

Preliminär statistik vi har inte fått alla resultat ännu
OBS: Antal varor med ämnen på kandidatförteckningen är
egentligen ca 25 % om vi räknar in de ämnen som även är förbjudna
i varor (då dessa ämnen även finns kvar på kandidatförteckningen)

Preliminära resultat sommarprojektet 2021
140
120
100

Ämne under gränsvärde el
omfattas ej
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Fail
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4
1
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Byggvaror och inredning

4
5
7
Elektriska produkter

24

15

9
7

Kläder, skor och
accessoarer

Leksaker och
barnavårdsartiklar

17
6
Sport och fritid

Några varor där vi hittade SCCP och ”nya” ftalaterna
Innehöll
även höga
halter PAH

Innehöll
även bly

Innehöll
även för
höga halter
av bly och
PAH:er

•

I dessa varor/delar av varor hittade vi ftalaterna men de omfattas
inte av kravet:
– Fotboll inre PVC-lager
– Presenning/överdrag växthus
– Vadarstövlar yttersula
– Vattenslang trädgård

Vår tolkning av begränsningar och undantag i sommarprojektet
Vara (och del av vara om
relevant)

Ämne

Begränsning

Omfattas?

Vadarstövlar (yttersula)

PAH

Reach bilaga XVII punkt 50

Nej

Motivering
Ej långvarig hudkontakt om
endast i yttersula
Används mest utomhus,
men bör räknas som
långvarig kontakt med hud
(ej yttersula)

Vadarstövlar

Ftalater

Reach bilaga XVII punkt 51

Ja

Bagagebricka

Ftalater

Reach bilaga XVII punkt 51

Ja

Fotboll inre lager
Solskydd bil: Sugproppen

PAH
Ftalater

Reach bilaga XVII punkt 51
Reach bilaga XVII punkt 51

Nej
Ja

Solskydd bil: Sugproppen
Semestervattnare

PAH
Ftalater

Reach bilaga XVII punkt 51
Reach bilaga XVII punkt 51

Nej
Ja

Inomhus
Ej långvarig hudkontakt om
endast innerlager
Bil räknas som inomhus
Ej långvarig kontakt med
hud
Kan användas inomhus

Nej

Används utomhus och ej
långvarig kontakt med hud

Nej
Nej

Används utomhus och ej
långvarig kontakt med hud
Ej tillgänglig för barn

Vattenslang (trädgård)
Plastöverdrag växthus
Presenning

Ftalater
Ftalater
Bly

Reach bilaga XVII punkt 51
Reach bilaga XVII punkt 51
Reach bilaga XVII punkt 63

Vadarstövlar

Bly

Reach bilaga XVII punkt 63

Nej

Solskydd bil: Sugproppen

Bly

Reach bilaga XVII punkt 63

Ja

Vanliga skor omfattas för att
barn anses komma åt dem,
men vadarstövlar har man
ju inte framme på samma
sätt.
Barn kan stoppa den i
munnen

E-handeln ökar
• E-handeln ökar. Resultat för varor nedan från ett EU-projekt: Rapport
Rapport 3/21: Ökad e-handel – ökade kemikalierisker?
Kemikalieinspektionen

Vad är rimligt att kräva?
Exempel från väl fungerande företag:
• Är uppdaterade på aktuell lagstiftning
• Ställer skriftliga krav på sina leverantörer
• Använder pålitliga och kunniga leverantörer
• Har egna restriktionslistor
• Gör stickprovsanalyser
• Begär in och granskar testrapporter
• Väljer bort riskmaterial/ämnen på kandidatförteckningen
• Har ett systematiserat arbetssätt
• Om egen kompetens saknas, används konsult eller
branschförening

Hjälp med kemikaliefrågor
•
•
•

•

•

Fråga Kemikalieinspektionen
Fråga Kemikalieinspektionen - Kemikalieinspektionen
Faktablad, information om regler osv.
Publikationer - Kemikalieinspektionen
Nyhetsbrev om kemikalier
Nyhetsarkiv - Kemikalieinspektionen
Rapporter från tillsynsprojekt samt sammanställning av våra analyser
Tillsynsrapporter – Kemikalieinspektionen
Verktyget/Databasen PRIO
Prio - Kemikalieinspektionen

www.kemikalieinspektionen.se

Tack för att ni lyssnade
susan.strombom@kemi.se

