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Innehåll

• Farliga kemikalier, vad är det?

• Vad säger 

kemikalielagstiftningen?

• Olika typer av material

• Funktion

• Hittar man farliga kemikalier i 

den här typen av varor?



Allt består av 
kemikalier …  



Kemikaliers farliga egenskaper

Cancerframkallande 

– kan orsaka cancer

Mutagena 

– kan skada arvsmassan

Reproduktionstoxiska 

– kan störa fortplantningsförmågan

Persistenta  

– långlivade ämnen

Bioackumulerande 

– ämnen som ansamlas i organismer

Toxiska 

– giftiga ämnen 

CMR-ämnen PBT-ämnen + vPvB-ämnen 

Kan även ha andra egenskaper, till exempel hormonstörande, 
allergiframkallande och ozonnedbrytande.



Finns där de inte bör finnas …  



”Alla”
kemikalier

Kemikalier med miljö-
och/eller hälsofarliga 

egenskaper

Alla kemikalier med 
farliga egenskaper är 
ännu inte reglerade i 
lagstiftningen

Reglerade kemikalier



Kandidatförteckningen
SVHC-ämnen

INFORMATION

REACH
Bilaga 14

TILLSTÅND

REACH
Bilaga 17

BEGRÄNSNINGAR
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Var i kemikalielagstiftningen
hittar man de farliga kemikalierna?

Avfallsdirektivet
SCIP-databasen

POPs-förordningen, begränsningar/förbud
Biocidförordningen, godkännanden, märkning, 
information 



8

Var i kemikalielagstiftningen
hittar man de farliga kemikalierna?
- Exempel på produktspecifik lagstiftning:

RoHS-direktivet (2011/65/EU), begränsar vissa farliga kemikalier i 
elektrisk och elektronisk utrustning  

Leksaksdirektivet, innehåller bland annat begränsningar/förbud mot 
vissa farliga kemikalier



Olika typer av material

Plast/
Gummi

Textil

Komposit-
materal

Metaller

Konstläder

Osv…..

+ Olika typer 
av kemiska 
produkter



Ämnen med farliga egenskaper
fyller oftast en funktion

Exempel:

• Smuts- och  vattenavvisande

• Mjukgörare

• UV-stabilisatorer/stabilisatorer

• Färg

• Biocider

…. men kan också vara kemikalier som
används vid produktion eller som
finns som föroreningar…..  



Källa: https://www.askreach.eu/wp-content/uploads/2021/01/AskREACH_sports-articles-test_-
Backgroundreport_Engl_FINAL-Logo.pdf

https://www.sverigeskonsumenter.se/nyheter-press/nyheter-och-pressmeddelanden/granskning-sarskilt-farliga-
amnen-i-traningsutrustning/

AskREACH, analys av SVHC-ämnen i varor av mjuk plast

• SVHC-ämnen i 24% av varorna

• 11% över 0.1 vikt%

• Framförallt klorparaffiner och ftalater

• Förbjudna ftalater i 7 varor

Hittar man farliga kemikalier i sportartiklar? 
- Exempel: plast och gummimaterial

https://www.askreach.eu/wp-content/uploads/2021/01/AskREACH_sports-articles-test_-Backgroundreport_Engl_FINAL-Logo.pdf
https://www.sverigeskonsumenter.se/nyheter-press/nyheter-och-pressmeddelanden/granskning-sarskilt-farliga-amnen-i-traningsutrustning/


Exempel på ämnen som hittas vid tillsyn:

• Ftalater

• Klorparaffiner, SCCP

• Polycykliska aromatiska kolväten, PAH

• Azodikarbonamid, ADCA 

• Bly

• Biocidbehandlade varor→Brist i märkning

Källor: https://www.kemi.se/publikationer/tillsynsrapporter

Hittar man farliga kemikalier i sportartiklar? 
- Exempel:Kemikalieinspektionens tillsyn

SVHC-ämnen > 0.1 vikt% →
informationsplikt

MEN 
också exempel där

begränsade/förbjudna ämnen
återsfinns i halter vilket
medför att varorna ej får

säljas.

https://www.kemi.se/publikationer/tillsynsrapporter


Så kan du komma igång

• Vårt stödmaterial - underlättar 

kontakten med dina leverantörer 

och göra riskbedömning av produkt 

och leverantör.

• Täcker varor som kläder, skor, 

accessoarer, möbler, inredning, 

sport & fritid osv 
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https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/
verktyg-och-databaser/stodmaterial-varor

https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/verktyg-och-databaser/stodmaterial-varor


Tack! 
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Substitutionscentrum

www.substitutionscentrum.se
substitutionscentrum@ri.se

Har du frågor?
Kontakta oss!

https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum
mailto:substitutionscentrum@ri.se?subject=Hej%20Substitutionscentrum

