Miljökontoret ∙ Hässleholms kommun

Konsumenter frågar om kemikalier
Information till försäljare
Företag som tillverkar, importerar och säljer
varor är ansvariga för att varorna inte skadar
människors hälsa eller miljön. Därför behöver
du som företagare arbeta medvetet med
kemikaliefrågor.

Du behöver ha kontroll över om varorna
innehåller så kallade särskilt farliga ämnen, ställa
krav på leverantörer och kanske göra egna
stickprovskontroller. Du ska också informera
konsumenten om varorna innehåller ämnen på
den så kallade ”kandidatförteckningen”, EU:s
kemikaliemyndighets förteckning över särskilt
farliga ämnen. Särskilt farliga ämnen har vissa
specifika egenskaper:
 De är cancerframkallande eller kan skada
arvsmassan eller fortplantningsförmågan
 De är långlivade, kan ansamlas i fettvävnad
och är giftiga
 De är farliga på annat sätt, till exempel
hormonstörande
Alla varor innehåller kemiska ämnen

Kemiska ämnen tillsätts för att ge varan vissa
egenskaper. Det kan till exempel handla om att
göra en plast mjuk, ett tyg smuts- och
vattenavvisande eller att ge varan en blank
metallyta. Det är också vanligt att varor, till
exempel kläder, möbler eller elektronik
behandlas för att bli mindre brandfarliga.

Här är några exempel på farliga kemikalier i
varor:
 Mjukgörande ftalater i plastleksaker och andra
plastprodukter
 Flamskyddsmedel i elektronik och textilier för
att de ska vara mindre brandfarliga
 Högfluorerade ämnen (PFAS) i textilier för
att de ska vara vatten- och smutsavvisande
 Krom i skor och andra skinnvaror
Kort om kandidatförteckningen och
informationskravet

Enligt den europeiska kemikalielagstiftningen
REACH ska butiker kunna svara på frågor om
kemiskt innehåll i varor som de säljer. Lagen
hänvisar till kandidatförteckningen, som är en
lista över ämnen som kan medföra allvarliga
effekter på människors hälsa eller miljö. Listan
växer och uppdateras hela tiden. När ett ämne
finns med på listan ska butiken kunna ange om
varan innehåller mer än 0,1 viktprocent av
ämnet. Kunden har rätt att få information inom
45 dagar.
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När kunden vågar fråga
Vad ska du göra om du får en fråga från en
kund?

1. Se till att du får kundens kontaktuppgifter,
om du inte kan svara på frågan direkt.
2. Kontakta leverantören eller huvudkontoret.
Berätta för dem att en kund har frågat om en
vara innehåller något ämne på kandidatförteckningen.
Be dem kontrollera om något av ämnena
förekommer i produkten. Det räcker inte att
de bara skickar analysprotokoll, certifikat eller
liknande. De måste också hjälpa till att tolka
och utvärdera informationen, så att den går
att använda när du svarar kunden.
Om det skulle visa sig att varan innehåller ett
ämne på kandidatförteckningen i en
koncentration över 0,1 procent kan kunden
behöva information om hur varan används på
ett säkert sätt. Be leverantören eller
huvudkontoret att i så fall även ta fram sådan
information.
3. När leverantören eller huvudkontoret har
tagit fram ett svar, så kontaktar du kunden.
Om leverantören eller huvudkontoret istället
själva svarar kunden, bör naturligtvis butiken
också informeras. Ni har 45 dagar på er att
svara på kundens fråga.
Här hittar du mer information:

kemikaliefrågor är Kemikalieinspektionen. De
har i första hand tillsyn över dem som tillverkar
och importerar varor.
Andra centrala myndigheter som delvis ansvarar
för kemikaliefrågor är Naturvårdsverket (kemikalieanvändningen i miljöfarliga verksamheter),
Läkemedelsverket (läkemedel samt kosmetiska
och hygieniska produkter) och Livsmedelsverket
(förpackningar som kommer i kontakt med
livsmedel). Miljökontoret är den lokala tillsynsmyndigheten som har tillsynsansvar över detaljhandeln. Vi genomför olika insatser för att öka
kunskapen och medvetenheten om kemikalier.
Informationsinsatsen om att konsumenter ska
våga fråga om kemikalier syftar till att öka både
konsumenters och försäljares kunskaper om
kemikalieproblematiken och kandidatförteckningen. Detta gör vi genom att dela ut
informationsmaterial och talonger som kan fyllas
i och lämnas till butiken om konsumenten vill
fråga om en vara innehåller något ämne på
kandidatförteckningen. Miljökontoret arbetar
även med kemikalier på andra sätt, till exempel
kemikalier i förskolan, kemikalieinnehållet i
ansiktsfärger till barn och i förpackningar som
kommer i kontakt med livsmedel.
Genom att minska användningen av kemikalier
minskar vi också kemikaliemängderna i naturen,
i vår vardag och i våra kroppar, och det mår vi
alla bra av.

 Kemikalieinspektionen:
http://www.kemi.se/, sök på kandidatförteckningen eller kemikalier
 Svensk Handel http://www.svenskhandel.se,
sök på kemikalier
 Miljökontoret www.hassleholm.se/vagafraga
Vi arbetar för en giftfri miljö

Flera myndigheter arbetar för att miljön ska vara
fri från farliga ämnen. Centrala, regionala och
lokala myndigheter har ansvar för att de regler
som finns inom kemikalieområdet följs. Den
centrala myndigheten som främst ansvarar för
För ytterligare information kontakta:
Miljökontoret
Tel 0451-26 83 31, miljonamnden@hassleholm.se
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