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Förord 
2010 fick Kemikalieinspektionen ett uppdrag från regeringen att ta fram en strategi för 
effektiv tillsyn över kemikalier i varor. Uppdraget mynnade ut i en rapport som publicerades i 
slutet av 2011 och som uppdaterades 2016. Strategin innehöll bland annat förslag på vilka 
varutyper Kemikalieinspektionens tillsyn skulle fokusera på, förslag på 
tillsynsvägledningsinsatser till kommuner samt förslag om samverkan med andra myndigheter 
och organisationer.  

Denna rapport är en uppdaterad version av den strategi som togs fram 2016. Syftet med 
strategin är att på ett systematiskt sätt beskriva den varutillsyn som Kemikalieinspektionen 
utför och presentera inriktningen för den framtida varutillsynen. Strategin har tagits fram av 
Enheten för tillsyn av bekämpningsmedel och varor. Charlotte Rahm och Camilla Westlund 
har varit projektledare i arbetet.   
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Ordlista 
CASP Coordinated Activities on the Safety of Products – EU-kommissionens gemensamma projekt 

CLP Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, 
labelling and packaging of substances and mixtures - Förordningen om klassificering, märkning 
och förpackning (CLP-förordningen ((EG) nr 1272/2008) 

CLRTAP Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution – Konventionen om långväga 
gränsöverskridande luftföroreningar 

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

DoC Declaration of Conformity – EU-försäkran om överensstämmelse 

Echa  European Chemicals Agency - den europeiska kemikaliemyndigheten 

Flamskydds-
medel 

Kemisk förening som används för att försvåra antändningen av ett material eller minska 
spridningen av brand 

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. 

GPSD General Product Safety Directive (Directive 2001/95/EC of the European parliament and of the 
Council on general product safety) – Produktsäkerhetsdirektivet 

Händelsestyrd 
tillsyn 

Tillsyn som initieras av utomstående aktörer, till exempel tips från konsumenter och andra 
myndigheter 

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 

Industriprodukt En produkt som köps för vidare bearbetning eller användning i en verksamhet 

NTG Nordiska tillsynsgruppen 

PBT Persistent, bioackumulative and toxic (persistent, bioackumulerande, toxiska). Det innebär att 
ämnena är giftiga, svåra att bryta ner och att de ansamlas i näringskedjan. 

PFAS PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en grupp organiska 
ämnen som alla består av en kolkedja där väteatomerna är helt eller delvis utbytta mot 
fluoratomer. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ned och 
vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. 

Primär-
leverantör 

En leverantör som befinner sig högst upp i leveranskedjan 

POPs Persistent Organic Pollutants – Långlivade organiska föroreningar 

PVC Poly Vinyl Chloride (polyvinylklorid) – en sorts plast som kan göras mjuk med tillsats av 
mjukgörare. 

Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Förordning (EG) nr 
1907/2006 – Förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006) 
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RoHS Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 
Direktiv 2011/65/EU - Begränsning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 

Safety 
gate/Rapex 

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. 

Särskilt farliga 
ämnen 

Kallas också Substance of Very High Concern – är ämnen på kandidatförteckningen,    
Särskilt farliga ämnen har en eller flera av följande egenskaper:  
- är hormonstörande,
- är mycket långlivade i miljön och mycket bioackumulerande (så kallade vPvB-ämnen),
- är långlivade i miljön, bioackumulerande och toxiska (så kallade PBT-ämnen),
- är cancerframkallande (kategori 1A eller 1B),
- skadar arvsmassan (könscellsmutagena i kategori 1A eller 1B),
- stör fortplantningsförmågan (reproduktionstoxiska i kategori 1A eller 1B),
- är kraftigt allergiframkallande, det vill säga orsakar allvarlig hud- eller luftvägsallergi.
- inte uppfyller ovanstående kriterier men har andra egenskaper som bedöms ge upphov till
motsvarande allvarlighetsgrad, till exempel högfluorerade ämnen samt kvicksilver, kadmium
och bly.

Utsläppande 
på marknaden 

Leverans eller tillhandahållande till tredje part, mot betalning eller kostnadsfritt. I 
lagstiftningarna Reach och CLP anses även import innebära utsläppande på marknaden 

vPvB very Persistent, very Bioaccumulative, (mycket persistent, mycket bioackumulerande). Ett 
ämne som har dessa egenskaper är mycket svårnedbrytbart och det har hög risk för att 
ansamlas i näringskedjan. 

XRF X-Ray Fluorescence – en analysmetod för screeninganalyser av grundämnen på ytan av
material.



 

Sammanfattning 
Denna rapport är en uppdaterad strategi för den tillsyn av ämnen i varor som 
Kemikalieinspektionen utför. Syftet med strategin är att övergripande beskriva hur tillsynen 
av varor på Kemikalieinspektionen utförs samt att peka på prioriterad inriktning av framtida 
tillsynsinsatser.  

Bedömningen av vilka varugrupper som Kemikalieinspektionen ska prioritera inom tillsynen 
baseras på kriterier som innefattar risken att människor eller miljön utsätts för skador, 
sannolikheten att farliga ämnen kan finnas i en vara, varornas spridning på marknaden samt 
möjligheten att utöva tillsyn på dessa varugrupper. De varugrupper som 
Kemikalieinspektionen prioriterar är följande:  

 Leksaker och barnavårdsartiklar. 
 Kläder, skor och accessoarer. 
 Elektriska produkter. 
 Byggvaror och inredning. 
 Sport- och fritidsvaror. 

I rapporten ges mer specifika exempel på varor inom dessa kategorier som bör kontrolleras 
samt vilka farliga ämnen som misstänks kunna finnas i dem. 

Vilka företag som ska inspekteras avgörs bland annat av vilka varor de släpper ut på 
marknaden, företagets storlek och vad som kommit fram vid tidigare tillsyn av företaget. E-
handelsföretag och nya aktörer som växer snabbt är särskilt intressanta att inspektera. 

I tillsynen av varor ska Kemikalieinspektionen se till att företagen följer de regler som finns 
för ämnen i varor och på så sätt minska riskerna för människors hälsa och miljön. 
Kemikalieinspektionen ska även verka för en sund och i möjligaste mån rättvis konkurrens på 
marknaden. Utmaningarna för varutillsyn har blivit större då nya begränsningar ofta omfattar 
flera ämnen. Dessutom har nya aktörer som inte definieras i lagstiftningen tillkommit, till 
exempel så kallade marknadsplattformar, alltså större webbutiker på internet utan tydligt 
ansvarigt företag. 

Viktiga arbetsformer för varutillsynen är att fortsätta göra kemiska analyser av varor och att 
utöka samarbetet med andra myndigheter ännu mer, både inom Sverige och EU. 

Det finns även en rad förebyggande åtgärder där vi från tillsyn kan bidra till att färre varor 
med förbjudna ämnen släpps ut på marknaden, till exempel genom utbildning av företag, 
information till konsumenter och genom att bidra till utveckling av lagstiftning. 

Alla varor som släpps ut på marknaden är inte säkra. Resultaten i våra projekt visar tydligt att 
tillsynen behövs. 
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Summary 
This report is an update of the strategy for the Swedish Chemicals Agency’s enforcement of 
dangerous substances in articles. The purpose of the strategy is to describe the enforcement of 
articles that the Swedish Chemicals Agency perform in a systematic way and the direction for 
future enforcement of articles.  

Which categories of articles that the Swedish Chemicals Agency should prioritize for 
enforcement is based on criteria that include the risk of people or the environment are 
subjected to harm, the probability that a hazardous substance can be found in an article and 
the possibility to practice enforcement. The categories of articles that the Swedish Chemicals 
Agency prioritize are: 

• Toys and childcare articles. 
• Clothing, shoes and accessories. 
• Electrical products. 
• Building material and furnishing. 
• Hobby and sports equipment. 

In the report, there are more specific examples of articles within the categories that should be 
controlled and which hazardous substances that may be found in them.  

Which companies that are to be inspected is determined by which articles they place on the 
market, the size of the company and what has emerged from previous inspections of the 
company, among other things. E-commerce companies and new actors that are growing 
rapidly are particularly interesting to inspect. 

When controlling articles, the Swedish Chemicals Agency shall ensure that companies follow 
the existing regulations for substances in articles and thus reduce the risks to human health 
and the environment. The Swedish Chemicals Agency must also work for healthy and, as far 
as possible, fair competition in the market. The challenges for product supervision have 
become greater as new restrictions often cover several substances. In addition, new actors that 
are not defined in the legislation have emerged on the market, for example so-called market 
platforms, i.e. larger online stores on the Internet without a clearly responsible company. 

Important work models for the enforcement of articles at the Swedish Chemicals Agency are 
to continue to do chemical analyses and expand cooperation with other authorities, both 
within Sweden and in the EU.  

There are also a number of preventive measures where we from the enforcement team can 
contribute so that fewer articles with forbidden substances are being placed on the market, for 
example through educating companies about the legislation, information to consumers and by 
contributing to the development of legislation. 

Not all articles placed on the market are safe. The results of our enforcement projects clearly 
show that supervision is needed. 

  



 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Regeringen gav 2010 Kemikalieinspektionen i uppgift att ta fram en strategi för effektiv 
tillsyn över kemikalier i varor. Uppdraget mynnade ut i en rapport som publicerades i slutet 
av 20111. Strategin uppdaterades under 20162. Därefter har ytterligare utveckling skett som 
påverkat hur vi bedriver tillsyn idag. Sedan den senaste strategin publicerades har bland annat 
fler ämnen blivit begränsade, e-handeln har ökat ytterligare och vi som myndighet har 
utvecklat vårt arbetssätt. 

Strategin innehåller vilka typer av företag, regelverk och produkter som vi anser att 
myndighetens tillsyn av varor ska fokusera på. Den innehåller också en beskrivning av vår 
tillsynsmetodik och hur samverkan med andra myndigheter kan bedrivas nationellt och 
internationellt. Syftet med strategin är att beskriva hur tillsyn av varor på 
Kemikalieinspektionen utförs på ett effektivt sätt samt peka på prioriterad inriktning av 
framtida tillsynsinsatser. 

Det finns andra företag och produkttyper som är aktuella för tillsyn men i denna strategi 
fokuserar vi enbart de som är strategiskt mest viktiga för tillsynen av varor. 

1.2 Avgränsning 
Den här strategin behandlar endast de områden och varugrupper där Kemikalieinspektionen 
har ett tillsynsansvar. Vårt tillsynsansvar omfattar endast utsläppandet av varor på marknaden 
och därför berörs inte användning av varor. Kemikalieinspektionen har tillsyn över varor som 
släpps ut på marknaden i alla led i leverantörskedjan och därför kan alla företag i en sådan 
kedja beröras av tillsynen. Kommunerna har tillsynsansvar över företag som inte är 
primärleverantörer, det vill säga de distributörer som köper varor från andra svenska företag 
och säljer dem vidare.3 

Kommunerna delar sitt tillsynsansvar med Kemikalieinspektionen. De varor som faller under 
andra tillsynsmyndigheters områden behandlas inte i rapporten. Det rör till exempel varor i 
material som kommer i kontakt med livsmedel (Livsmedelsverket) och personlig 
skyddsutrustning (Arbetsmiljöverket och Konsumentverket). Inte heller tillsynsvägledning tas 
med i denna rapport eftersom den beskrivs i Kemikalieinspektionens plan för 
tillsynsvägledning4. 

Definitionen av en vara i Reach-förordningen lyder:  
”[…] ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större 
utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion.” 5 

 
1 Kemikalieinspektionen, Rapport 4/11 – Strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i varor – Rapport från ett 
regeringsuppdrag 
2 Kemikalieinspektionen, Tillsyn 4/16 – Strategi för tillsyn över kemikalier i varor 
3 Miljötillsynsförordningen (2011:13) 2 kapitel 21§ och 31-32§§ 
4 Kemikalieinspektionen, Tillsyn 10/19 – Plan för Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning 2019-2021 
5 Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006, artikel 3.3 
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Samma definition av vara används i denna rapport. I rapporten beskrivs även tillsyn av 
leksaker som enligt kemikalielagstiftningen definieras som kemiska produkter, exempelvis 
slajm.  

I rapporten nämns ett antal olika lagstiftningar såsom Reach-förordningen6, POPs-
förordningen7, biocidförordningen8, RoHS-direktivet9 och direktivet om leksakers säkerhet 
(leksaksdirektivet)10. I rapporten kommer vi att hänvisa till EU-direktiv och förordningar. 
Lagstiftningarnas fullständiga namn samt hänvisningar till svenska lagstiftningar finns 
beskrivet i bilaga 1. 

1.3 Varför behövs varutillsyn? 
Kemiska ämnen tillsätts för att ge material och varor särskilda funktioner eller egenskaper, till 
exempel ämnen som ger smuts- och vattenavvisande ytor, ämnen som gör plast mjuk, 
flamskyddsmedel som försvårar antändning eller färgämnen som ger materialet ett önskvärt 
utseende. Varor kan också ytbehandlas med färger och lacker och delar av varor kan 
sammanfogas med exempelvis lim. Varor kan innehålla rester av ämnen som använts i 
tillverkningsprocessen men som inte längre har någon funktion att fylla, som till exempel 
smörjoljor. Vissa varor behandlas med biocider för att få olika egenskaper som exempelvis 
skydd mot dålig lukt i sportkläder. Det innebär att kemikalier finns i alla varor och så 
småningom i avfallet när varorna är uttjänta. Ämnena påverkar människor och miljö under 
varans hela livscykel, vid tillverkning, användning och vid avfallshantering. 

Analyser av inomhusdamm har visat att damm kan innehålla ett flertal kända farliga ämnen 
och att dessa kan komma från varor 11. Bland annat datorer och TV-apparater avger 
flamskyddsmedel till inomhusluften som sedan fastnar i dammpartiklar som människor kan få 
i sig via inandning eller genom förtäring av damm12. Genom hudkontakt med varor, till 
exempel kläder, kan i vissa fall ämnen som frigörs tas upp direkt av huden. I analyser av 
människors blod har man hittat främmande kemiska ämnen som till exempel bly, kvicksilver, 
kadmium, perfluorerade ämnen, metaboliter av ftalater och bisfenol A13. Halterna i blod visar 
på en storskalig spridning i miljön av dessa ämnen, bland annat från varor, och en exponering 
vi som individer inte kan värja oss ifrån. 

Barn riskerar i högre grad än vuxna att utsättas för kemiska ämnen. Barn upptäcker världen 
krypande på golv, de stoppar fingrar och händer i munnen och undersöker saker genom att 
suga och smaka på dem. Barn äter, dricker och andas mer än vuxna i förhållande till sin 
kroppsvikt och kan därför få i sig högre halter främmande ämnen. Eftersom barnen växer och 
utvecklas är de också extra känsliga för vissa kemikaliers hälsofarliga effekter.14 

Det viktigaste styrmedlet för att skydda människors hälsa och miljön från risker med 
kemikalier är regler som begränsar användningen av farliga ämnen. För att tillsynen ska bli 

 
6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach) 
7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (POPs) 
8 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och 
användning av biocidprodukter 
9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i 
elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS) 
10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet 
11 Naturskyddsföreningen (2010)  Rapport Home sweet home? – gifter under sängen (2010) 
12IVL Svenska Miljöinstitutet (2015), Flamskyddsmedel i innemiljön – källor, spridningsvägar och effekter  
13 Naturvårdsverket (2014) Gifter och miljö. Om påverkan på yttre miljö och människor.  
14 Kemikalieinspektionen Rapport Nr 8/13 Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan.  



effektiv krävs det att de regler som finns är tillsynsbara. Lagstiftning och en effektiv tillsyn 
leder till tydlighet och likvärdiga förutsättningar på marknaden. Företagen är ansvariga för att 
de varor de släpper ut på marknaden inte innehåller förbjudna ämnen. Tillsynen är vårt 
redskap för att kontrollera att företagen har uppfyllt sina skyldigheter. 

Kemikalieinspektionen påbörjade sitt arbete med tillsyn av varor i mitten av 00-talet. I och 
med regeringsuppdraget Giftfri vardag (2010–2020) systematiserades och utökades tillsynen 
av varor. Regeringsuppdraget avslutas i slutet av 2020 och Kemikalieinspektionen har tagit 
fram en ny strategi med nya etappmål för farliga ämnen som sträcker sig fram till 2030. I 
strategin Giftfritt från början15 konstateras bland annat att en viktig förutsättning för att nå 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är att företag följer kemikaliereglerna, vilket är något vi på 
tillsyn kan bidra till att uppnå. 

 

 

Figur 1. Hur vårt tillsynsarbete bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och globala 
hållbarhetsmål. 

I strategin konstateras även att eftersom kemikalielagstiftningen till största delen består av 
olika EU-förordningar är samverkan inom EU en avgörande faktor för att uppnå en effektiv 
och likvärdig. Det behöver införas formella krav på samverkan och metodutveckling inom 
områden där det saknas idag. Sverige har länge bidragit med sin kunskap om varutillsyn på 
EU-nivå och har därmed möjlighet att medverka till en mer effektiv och likvärdig tillsyn inom 
EU. En förbättrad och utökad tillsyn inom EU minskar risken för att varor och kemiska 
produkter som inte uppfyller lagstiftningskraven når den svenska marknaden. Den kraftigt 
ökande direktimporten från länder utanför EU via e-handel stärker behovet av samverkan och 
samordning mellan länder inom och utanför EU. 

1.4 Problembeskrivning 
Det kommer kontinuerligt ut nya varor på marknaden. En hög konsumtion ger en stor 
efterfrågan på varor. Under 2018 ökade den svenska konsumtionen med 1,7 procent jämfört 
med 2017. Under den senaste tioårsperioden (2008–2018) har konsumtionen i fasta priser 
ökat med 25 procent, vilket innebär att vi köpte 25 procent mer eller dyrare varor och tjänster 
under 2018 jämfört med 200816. 

Sedan den första versionen av strategin publicerades har det blivit mycket vanligare att handla 
på internet. Den totala tillväxten för e-handel 2019 var 13 procent, vilket innebär att den 
svenska e-handelsomsättningen motsvarar 87 miljarder kronor 2019.17 

 
15 https://www.kemi.se/global/rapporter/2020/rapport-1-2020-giftfritt-fran-borjan.pdf  
16 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/62834/1/gupea_2077_62834_1.pdf  
17 https://dhandel.se/wp-content/uploads/2020/02/e-barometern-arsrapport-2019.pdf 
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13 

Det har också tillkommit fler marknadsplattformar som säljer varor billigt och det är ofta svårt 
för konsumenter och tillsynsmyndigheter att se vem det är som egentligen säljer varan då 
många plattformar visar säljarens namn först när köpet gått igenom, om ens då. 

En webbutik kan ha all text på svenska men företaget bakom kanske inte finns i Europa, 
vilket kan vara svårt att upptäcka. Detta innebär att konsumenter enkelt kan handla direkt av 
företag som inte omfattas av produktsäkerhetslagstiftningen i EU, vilket kan medföra en ökad 
risk för att man köper varor som inte uppfyller EU:s kemikaliekrav18. 

Den största skillnaden mellan kontroll av e-handel och traditionell handel när det gäller 
myndighetsutövandet handlar om möjligheten att driva igenom krav för de överträdelser vi 
hittar. Ansvarig ekonomisk aktör kan befinna sig utanför myndighetens rätt att utöva 
rättskipning trots att försäljningen riktar sig till den svenska marknaden och svenska 
konsumenter. Ytterligare en utmaning är att välja rätt vara för kontroll då det sällan framgår 
vilket material som varan är tillverkad av. 

Som tillsynsmyndighet är det utmanande att hinna med och kontrollera det kemiska innehållet 
i nya varor som snabbt blir en trend och använda regelverk som inte uppdateras i samma takt 
som världen förändras. Till exempel uppstår företagskonstellationer vars roller inte finns 
beskrivna i regelverken, exempelvis marknadsplattformar som förmedlar varor som säljs av 
andra aktörer varav några kan befinna sig utanför EU. Vi som tillsynsmyndighet måste 
prioritera rätt bland de varor som ska kontrolleras med hjälp av de regler som finns. 

1.4.1 Omvärldsanalys 

1.4.1.1 Ändrad lagstiftning  
Det är inte alla farliga ämnen som omfattas av lagstiftningen och de regler som finns är 
dessutom uppdelade i olika regelverk. De relevanta lagstiftningar som används vid 
varutillsynen finns i bilaga 1. 

Det pågår mycket arbete med ny lagstiftning på EU-nivå vilket bland annat resulterar i nya 
regler för ämnen i varor. Detta innebär att det inom tillsynen ges möjlighet att kontrollera ett 
bredare spektrum av varor och ämnen. Det ställer även krav på ökade resurser och ökad 
kompetens hos Kemikalieinspektionen och övriga tillsynsmyndigheter. Ansvaret för att följa 
lagstiftningen och substituera bort farliga ämnen ligger hos företagen medan 
tillsynsmyndigheter ska kontrollera att företagen efterlever reglerna. I tabell 1 nedan nämns 
några av de lagstiftningar där nya regler som begränsar ämnen i varor är beslutade. En tid 
efter att en ny begränsning trätt i kraft är vår strategi att kontrollera den nya begränsningen i 
ett tillsynsprojekt. Om resultatet från ett sådant projekt visar på brister gällande den nya 
begräsningen kommer den typen av kontroll också att prioriteras i framtida projekt. Eftersom 
lagstiftningen inte är statisk kan inte heller tillsynen vara det. Vår strategi är att vi ständigt 
utvecklar nya metoder och förbättrar de vi har för att göra tillsynen effektiv. 

  

 
18 https://www.norden.org/sv/publication/nordic-project-enforcement-internet-trade 

https://www.norden.org/sv/publication/nordic-project-enforcement-internet-trade


Tabell 1 Begränsningar som ska träda i kraft. 

Lagstiftning Ämne/-n Typ av varor Tidpunkt  

Ramdirektivet för avfall 
2008/98/EG, artikel 9.1i, Scip-
databasen  

Flertal ämnen Alla varor 5 januari 2021 

Reach – begränsning Bilaga 
XVII punkt 46a 

Nonylfenoletoxilat 
(NPEO) 

Tvättbara textilvaror 3 februari 2021 

Förordning (EU) 2019/2021 i 
enlighet med direktiv 
2009/125/EG, Bilaga II, del D 
punkt 4  

Förbud mot att 
använda 
halogenerade 
flamskydd  

Elektroniska 
bildskärmar i hölje 
och stativ 

1 mars 2021 

Leksaksdirektivet bilaga II 
tillägg C 

Formaldehyd Leksaker 20 maj 2021 

Leksaksdirektivet, bilaga II del 
III punkt 13 

Aluminium Leksaker 20 maj 2021 

RoHS-direktivet DEHP, BBP, DBP 
och DIBP 

Medicintekniska 
produkter samt 
övervaknings- och 
kontrollinstrument 

22 juli 2021 

Reach – 
kandidatförteckningen 

Flertal ämnen  Alla varor Juni/dec varje år 

 

1.4.1.2 EU:s kemikaliestrategi 
Den 14 oktober 2020 överlämnade EU-kommissionen en ny kemikaliestrategi för hållbarhet 
och en giftfri miljö19 till parlamentet, rådet och EU kommittéer. Man vill med strategin 
förbättra skyddet mot skadliga kemikalier för både människa och miljö. EU-kommissionen 
föreslår bland annat förbud mot farliga ämnen i konsumentprodukter, en förenklad och 
förstärkt lagstiftning med gruppvisa förbud samt stärkt kontroll för att se till att lagstiftningen 
också följs. 

EU:s kemikaliestrategi pekar ut en riktning som tillsyn kan komma att behöva förhålla sig till 
i framtiden. Flera av de avsnitt i strategin som berör tillsyn är dock frågor som vi redan 
arbetar med, exempelvis e-handel och samarbeten mellan medlemsstaterna. 

1.4.1.3 Hur vi konsumerar varor 
Hur vi konsumerar varor och var vi ser reklam har förändrats sedan vi började bedriva 
varutillsyn. Enligt en årlig studie om e-handel ökade e-handeln 2019 för 13:e året i rad. 
Svenskarna handlade på internet under 2019 för 309 miljarder kronor varav 116 miljarder 
kronor lades på inköp av varor. Kläder, skor och accessoarer är den grupp av varor som 
omsätter mest pengar, tätt följt av hemelektronik. Under 2019 handlade mer än en tredjedel av 
svenskarna från utländska webbutiker, främst från England och Tyskland men en fjärdedel 
hade även handlat från Kina och USA.20 

Jämfört med för 10 år sedan investeras idag betydligt större summor i reklam på internet.21 22 
Det är inte alltid tydligt vem som är avsändare och om det är reklam eller inte. Att få en 

 
19 Chemicals strategy (europa.eu) 
20 https://info.nets.se/svensk-ehandel-2019 
21 https://www.irm-media.se/om-statistiken/arsstatistik/reklaminvestering-2018 
22 https://www.dagensps.se/entreprenor/reklamkakan-2008-sahar-gick-det/ 

https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en
https://info.nets.se/svensk-ehandel-2019
https://www.irm-media.se/om-statistiken/arsstatistik/reklaminvestering-2018
https://www.dagensps.se/entreprenor/reklamkakan-2008-sahar-gick-det/
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rekommendation av en vän att köpa en viss vara är den information vi människor litar mest på 
när vi ska köpa något, vilket gör bloggar och sociala medier till effektiva reklamkanaler. 

Det går också snabbt att marknadsföra en produkt i en blogg, på Youtube eller på Instagram. I 
och med den ökade e-handeln kan man också som konsument raskt klicka hem den vara man 
tycker är spännande – oavsett var i världen den befinner sig. Varor kan därmed spridas 
snabbare och en stor utmaning för tillsynsmyndigheter är att hinna med att kontrollera nya 
typer av varor som snabbt introduceras och snabbt sprids på marknaden. 

E-handeln ökar i Sverige och har under senare år varit så stor att man talar om en 
strukturomvandling av svensk handel med förändrade handelsmönster, varuflöden och nya 
aktörer som följd. Den nya 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. 

1.4.2 Företagens ansvar  
Det krävs inget godkännande från Kemikalieinspektionen innan en vara sätts ut på marknaden 
utan det är företagens ansvar att varan uppfyller alla de krav som ställs. Tillsynen är vårt sätt 
att kontrollera att företagen uppfyller lagkraven.  

2 Erfarenheter från varutillsyn, kemiska analyser 
och märkningskontroll 

Kemikalieinspektionen har arbetat med varutillsyn sedan mitten av 00-talet. Arbetet sker i 
projektform med fokus på fem prioriterade varugrupper. Nästan alla projekt har innefattat 
analyser efter begränsade ämnen i varor och i många projekt har vi även kontrollerat 
märkning och dokumentation. De projekt som vi genomfört till och med 2015 finns 
sammanställda i den föregående upplagan av strategi för varutillsyn: Tillsyn 4/1623. 
Tillsynsprojekt som vi genomfört 2015–2019 finns listade i bilaga 3. 

2.1 Erfarenheter från kemiska analyser 
I Kemikalieinspektionens varutillsyn har vi hittat flest regelöverträdelser i varugruppen 
Elektriska produkter. Bly är begränsat i RoHS-direktivet och för höga koncentrationer av bly 
är den vanligaste bristen för elektriska produkter. För varor som är gjorda helt eller delvis av 
mjuk plast är innehåll av kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) som är förbjudet i alla typer av 
varor genom POPs-förordningen den vanligaste bristen vad gäller begränsade ämnen. 

I Tabell 2 finns beskrivet exempel på vilka ämnen som är vanligast förekommande i de 
produkter vi kontrollerar. Ämnena är antingen begränsade i olika lagstiftningar eller upptagna 
på kandidatförteckningen i Reach-förordningen. Sammanställningar av samtliga 
analysresultat från Kemikalieinspektionens tillsyn under åren 2008 och framåt finns samlat i 
rapporter som finns tillgängliga på Kemikalieinspektionens webbplats24. 

  

 
23 https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2016/tillsyn-4-16-strategi-for-tillsyn-over-kemikalier-i-varor.pdf 
24 https://www.kemi.se/publikationer/tillsynsrapporter 

https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2016/tillsyn-4-16-strategi-for-tillsyn-over-kemikalier-i-varor.pdf
https://www.kemi.se/publikationer/tillsynsrapporter


Tabell 2 Begränsade ämnen som är vanligast förekommande i Kemikalieinspektionens 
varutillsyn. Läs mer om ämnena i bilaga 1 

Leksaker och 
barnavårdsartiklar 

Ftalater och kortkedjiga klorparaffiner i mjuka plastleksaker 
Bly, kadmium och ftalater i elektriska leksaker 
Migration av bor i slajm 

Kläder, skor och 
accessoarer 

Nickel, kadmium och bly i smycken 
Sexvärt krom i läderhandskar, smycken och mobilskal 
Ftalater och kortkedjiga klorparaffiner i accessoarer av mjuk plast 
Nonylfenoletoxilater och azofärgämnen i textila material 
Bly i varor som är så små att små barn kan stoppa dem i munnen, till 
exempel mobilskal 

Elektriska produkter Bly, kadmium, kortkedjiga klorparaffiner och ftalater i elektriska 
produkter 

Inredning och 
byggmaterial 

Ftalater och kortkedjiga klorparaffiner i bygg- och inredningsvaror i plast 
och konstläder  
Oljelampor som inte uppfyller säkerhetskrav gällande utformning  
Azofärgämnen i inredningstextil 
Bly i inredningsdetaljer som är så små att små barn kan stoppa dem i 
munnen 

Sport- och fritidsvaror PAH, ftalater, kortkedjiga klorparaffiner, bly och kadmium i diverse 
plastvaror och sportartiklar 
Jäsmedlet azodikarbonamid (ADCA) i skummat material, till exempel i 
liggunderlag, 
Bly i varor som är så små att små barn kan stoppa dem i munnen 

Förpackningar Kadmium och kortkedjiga klorparaffiner i plastförpackningar 

Batterier Kvicksilver, bly och kadmium i batterier som ingått i en elektrisk produkt 
1,3-propansulfon och etylenglykoldimetyleter (EGDME) i litiumbatterier 
av knappcellstyp. 

 

I Figur 2 nedan visas översiktligt hur många varor av olika sorter som vi har låtit analysera i 
de olika varugrupperna under perioden 2015 till 2019. Med grön färg visas det antal varor där 
inga eftersökta ämnen hittades. Med grå färg visas de antal varor där ämnen hittades i halter 
under gränsvärden, alternativt att gränsvärde i lagstiftningen saknades. De gula staplarna 
indikerar antalet varor som innehöll ett ämne upptaget på kandidatförteckningen i en halt över 
0,1 viktprocent. Med röd färg anges de varor som innehöll begränsade ämnen i halter som 
överskred gränsvärdet i lagstiftningen. En vara redovisas bara i en stapel. Exempelvis kan en 
vara som innehåller ett förbjudet ämne och redovisas i den röda stapeln också innehålla ett 
ämne på kandidatförteckningen och en vara som redovisas i den gula stapeln kan innehålla ett 
oreglerat farligt ämne. Tabell 4 visar samma resultat i siffror. Andelen varor som innehåller 
förbjudna ämnen visar på att det är fortsatt viktigt med tillsyn och fortsatta analyser. 
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Figur 2. Samtliga varor som analyserats av Kemikalieinspektionen 2015–2019 fördelat på de 
fem huvudkategorierna. För antal analyserade varor, se tabell 4 nedan. 

Tabell 4 Sammanställning av analyserade varor2015-2019 

Kategori Innehåller 
inget av de 
eftersökta 
ämnena 

Innehåller ämnen 
på kandidat-
förteckningen i 
halter över 0,1 % 

Innehåller 
otillåtna ämnen 
över gränsvärden 

Innehåller 
otillåtna ämnen 
under 
gränsvärdet 
eller oreglerade 
farliga ämnen 

Leksaker och 
barnavårdsartiklar 

199 0 107 86 

Kläder, skor och 
accessoarer 

528 37 139 100 

Elektriska 
produkter 

307 36 193 122 

Byggvaror och 
inredning 

250 14 13 42 

Sport- och 
fritidsvaror 

239 43 36 126 

Totalt 1523 130 488 476 

I figur 3 nedan visas en sammanfattning av alla kontrollerade varor i samtliga varugrupper 
och hur resultatet är fördelat. 
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Figur 3. Andel varor som innehöll begränsade ämnen i för höga halter (röd), innehöll ämnen 
på kandidatförteckningen (gul), innehöll låga halter alternativt obegränsade ämnen (grå) 
samt inte innehöll några av de eftersökta ämnena (grön) under åren 2015–2019 

2.2 Erfarenheter från kontroll av märkning och dokumentation 
Krav på dokumentation och märkning har funnits för leksaker sedan 2011 och för elektriska 
produkter sedan 2013 genom leksaksdirektivet respektive RoHS-direktivet. Elektriska 
produkter och leksaker ska vara märkta med CE-märke, identifieringsnummer och 
kontaktuppgifter till tillverkare och importör. Tillverkare ska även ta fram teknisk 
dokumentation som beskriver hur produkten uppfyller kraven i lagstiftningen. Tillverkaren 
ska också upprätta ett dokument där hen intygar att kraven i relevant lagstiftning är uppfyllda, 
en så kallad EU-försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity, DoC). 

I varutillsynen har Kemikalieinspektionen kontrollerat teknisk dokumentation för leksaker i 
ett fåtal projekt medan kontroll av märkning och EU-försäkran om överenstämmelse har 
gjorts flera gånger, både för leksaker och för elektriska produkter. Resultaten från dessa 
projekt visar att kunskapen om dokumentations- och märkningskraven generellt är låg hos 
många av de företag vi inspekterat. 

Erfarenheten från tillsynen visar också många exempel på att företag kan visa upp 
dokumentation som visar att en produkt uppfyller lagkraven trots att den kemiska analysen av 
förbjudna ämnen i produkten visar något annat. Vi anser att dokumentationskontroll är ett bra 
komplement till kemiska analyser men att den inte kan ersätta dem. 

Även varor som är behandlade med en biocid och säljs med ett påstående om en biocideffekt 
(till exempel antibakteriell eller motverkar dålig lukt) ska vara märkta. Reglerna för detta 
finns i biocidförordningen och började gälla 2013. Kontroll av den här typen av märkning har 
gjorts i flera projekt, senast i samarbete med kommunerna 201925.  

En generell slutsats från vår tillsyn av biocidbehandlade varor är att det i många fall är svårt 
att bedöma varorna och att tolka lagstiftningen. Den höga andelen behandlade varor med 

 
25 https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2020/tillsynsrapport-4-20-information-om-farliga-amnen-i-varor.pdf 
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brister som vi hittade 2019 visade att även företagen har svårt att följa och förstå 
lagstiftningen. I många fall behövde vi kontakta utländska tillverkare och de hade i flera fall 
dålig kännedom om vilket verksamt ämne som var tillsatt och vilka krav på märkning som 
finns. Det är resurskrävande för myndigheter att identifiera biocidbehandlade varor och att 
hämta in tillräcklig information om varan för att kunna göra en bedömning. 

2.3 Urval av företag 
Kemikalieinspektionen har tillsynsansvar för samtliga företag på den svenska marknaden som 
säljer varor. I texten nedan presenteras vilka kriterier som oftast ligger till grund när ett 
tillsynsobjekt, alltså ett företag, väljs ut till ett projekt. 

När den förra strategin skrevs 2015 fokuserade vi på de stora aktörerna på den svenska 
marknaden. Detta fokus har de senaste åren flyttats till de aktörer som är stora på e-handel. 

Det finns inget företagsregister med relevanta företag att ha som bas för urval i varutillsynen. 
Vi har därför tagit fram kriterier som i första hand ska användas när ett urval av företag ska 
göras inför ett tillsynsprojekt. Vår strategi hittills har innefattat tillsyn av företag med hög 
omsättning, många anställda och med billiga varor som når ut till många konsumenter. 

I de fall vi vill fånga en hel bransch som säljer en viss typ av varor kan vi inte inspektera 
samtliga företag i den branschen och då anstränger vi oss för att nå ut med information till 
dem vi inte kontrollerar. 

Andra faktorer än de som nämnts ovan som spelar in är: 

 Sortiment: Vår tillsynsstatistik visar att företag som tillhandhåller många sorters 
varor ofta har sämre kontroll över sitt sortiment än de som satsar på några få 
produkter. Vi fokuserar främst på tillsyn av företag som säljer konsumentprodukter 
(gärna med fokus på barn och unga), men vi kontrollerar även industriprodukter som 
säljs mellan företag och då genom systemtillsyn (läs mer om systemtillsyn i avsnitt 
2.6.1). Företaget ska också tillhandahålla de varutyper som ingår i det aktuella 
tillsynsprojektet 

 Påvisade brister: Företag som tidigare har haft många brister vid tillsyn ska 
inspekteras med ett kortare intervall än de företag som sällan eller aldrig visat några 
brister i de stickprovskontroller som genomförts. 

 Omsättning av varor: Företag som har en stor omsättning på sina varor har ofta 
sämre kontroll eftersom nya varor flödar in hela tiden (exempel är kampanjprodukter 
som bara finns under korta perioder).  

 Omsättning: Mindre företag som är snabbt växande kan vara intressanta, för att 
kunna ge dem kunskap i ett tidigt skede, så att de kan bygga upp en god 
kemikaliekontroll innan de får en stor påverkan på marknaden. 

 Roll i leverantörskedjan: Företaget bör vara högt upp i leverantörskedjan i Sverige 
för att vi ska få så stor effekt som möjligt. Företag högre upp i leverantörskedjan har 
dessutom enligt vissa lagstiftningar ett större ansvar för sina varor och ska ha bättre 
kontroll på att de uppfyller kraven. 

 E-handel: Detta är ett utpekat prioriterat område eftersom alltfler handlar via e-
handel. I dessa fall är det relevanta varusortimentet det som är viktigast i urvalet. 

 Tips: Företag som vi har fått tips om, antingen av konsumenter, andra företag eller av 
andra myndigheter ingår också i vår tillsyn. 
 



2.4 Urval av varugrupper 
Vi som tillsynsmyndighet har inte möjlighet att kontrollera alla företag eller varor och därför 
måste vi göra ett urval. I de tidigare versionerna av denna strategi togs kriterier för urval fram 
och dessa är fortfarande aktuella. Dessa kriterier syftar till att största möjliga riskminskning 
ska erhållas som följd av tillsynen. I begreppet ”risk” ingår faktorer som ämnens farlighet, 
sannolikhet för att farliga ämnen kan finnas i varan och läcka ut, hur en vara används samt av 
vem den används. Kriterierna berör även möjlighet att utöva tillsyn. Kriterierna kan användas 
när specifika projekt inom de prioriterade varugrupperna ska planeras. De prioriterade 
varugrupperna beskrivs i kapitel 3 och är Leksaker och barnavårdsartiklar, Kläder, skor och 
accessoarer, Elektriska och elektroniska produkter, Byggvaror och inredning samt Sport- och 
fritidsprodukter. 

2.5 Branschtillsyn 
Inom varutillsynen riktar vi ofta in oss ofta på en viss varutyp eller en viss begränsning, 
exempelvis smycken eller bly i små varor som barn kan stoppa i munnen. Vi har dock börjat 
med projekt som är inriktade mot en specifik bransch eller företagstyp, exempelvis 
museibutiker eller företag som säljer reklamartiklar. Vi anser att när vi vänder oss till en 
specifik bransch kan vi genom information om lagstiftningen och via våra tillsynsinsatser 
lyfta kunskapen i hela branschen, även om inte alla företag blir inspekterade. En annan positiv 
effekt är att de inblandade inspektörerna får en bättre inblick i branschen och en djupare 
kunskap om produkterna som kontrolleras. 

Ett exempel på ett lyckat projekt var Reklamartiklar 2018. Projektet startades med att vi 
skickade ett informationsbrev till fler företag i branschen än till de företag som sedan 
inspekterades. Vi hade ett möte med en av branschorganisationerna för att få veta mer om hur 
branschen fungerade och vi var sedan med på en av deras branschdagar där vi informerade om 
kemikalielagstiftningen och det kommande tillsynsprojektet. 

Projektet avslutades med en stor utbildningsinsats som Kemikalieinspektionens enhet för 
Rådgivning och regelinformation och vi på tillsyn höll i tillsammans med Konsumentverket 
och El-säkerhetsverket. Kemikalieinspektionens varutillsynen har aldrig tidigare nått ut så 
brett inom en bransch och detta är ett tillvägagångssätt som vi i framtiden kommer att 
använda oss av när det är möjligt. För att få en effektiv tillsyn så krävs det att vi når fler 
företag än det fåtal i en viss bransch som vi inspekterar. 

2.6 Tillsyn via besök eller skrivbordsinspektion 

2.6.1 Övergripande om vår tillsyn 
När vi inspekterar företag och deras varor så kontrollerar vi att företaget följer 
kemikalielagstiftningen. Vi gör stickprovskontroller på varor som analyseras, men en vara 
kan inte spegla ett helt företags sortiment. Urvalet är därför inte statistiskt oberoende och kan 
därför inte ses som att det speglar hela marknaden. När vi tar kontakt med företag sker 
kommunikationen brevledes eller genom att vi bokar in en inspektion på plats. 

I de fall företagen inte haft kontakt med Kemikalieinspektionen tidigare eller saknar kunskap 
om kemikalielagstiftningen är det en fördel att besöka företagen. Vid våra besöksinspektioner 
genomför vi en mer omfattande systemtillsyn, exempelvis får företagen redovisa hur de 
säkerställer att varor de sätter ut på marknaden är säkra. Vid en besöksinspektion finns mer 
utrymme att pedagogiskt gå igenom lagstiftningen och prata mer allmänt om företagets rutiner 
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och hur de arbetar med kemikaliefrågor. Det finns också tid att diskutera med och motivera 
företaget att se till att samtliga produkter uppfyller lagstiftningens krav och inte enbart 
fokusera på de få produkter som valts ut för analys. När vi ger en tydlig och företagsanpassad 
information om de lagar som gäller och ger råd om hur företagen kan utveckla sina system för 
att säkerställa att det de säljer inte innehåller några farliga ämnen ökar förutsättningarna för 
att företagen tar till sig informationen. Företagen får också chansen att få direkt respons på 
sina eventuella frågor om lagstiftningen. Vår inställning är att företagen vill göra rätt och vi 
vill stärka dem i detta genom att informera om riskerna med farliga ämnen och ge dem 
incitament att fortsätta eller utveckla sitt arbete med kemikalielagstiftningen. Vår erfarenhet 
är att när ledningen på ett företag är positivt inställd och engagerad i att följa 
kemikalielagstiftningen så fungerar också företagens rutiner för att uppfylla lagkraven i högre 
grad. 

Trots att besöksinspektion leder till en mer omfattande kontroll och informationsspridning är 
det rent praktiskt inte möjligt att besöka alla inspektionsobjekt som skulle behöva det. För 
större kedjor som får återkommande tillsyn av Kemikalieinspektionen räcker det ofta med 
inspektioner i brevform.  

Skrivbordsinspektioner tar mycket mindre tid i anspråk och genom att använda 
skrivbordsinspektioner kan vi därför nå ut till fler företag och hinner kontrollera fler varor. 
Nackdelen med skrivbordsinspektionen är att vi inte kontrollerar företagens arbetssätt, utan 
bara ett fåtal varor. Vi får därmed ingen helhetstillsyn av företaget vilket är viktigt, främst vid 
kontakt med företag som vi inte kontrollerat tidigare. Som ett led i att öka systemtillsynen har 
vi till viss del låtit skrivbordsinspektioner bli inspektioner via Skype eller Teams. På så sätt 
kan vi föra en dialog med företaget och ställa fler frågor om företagens arbetssätt. 

Att mäta effekten av tillsyn är svårt. Ett sätt att mäta tillsyn är att räkna antalet varor och 
företag som inspekterats. Effekter är svårt att utläsa från antal men efter ett tillsynsprojekt så 
vet vi att ett visst antal företag fått information om gällande lagstiftning och vi får ofta 
återkoppling från företag som mer aktivt börjat arbeta med att ha ett systematiskt arbetssätt 
för att förhindra att farliga ämnen hamnar i deras varor efter att vi besökt dem. 
Branschorganisationer har fått nya medlemmar i och med våra projekt och flera företag 
uppger att de numer tar hjälp av konsult vilket vi också ser som en tillsynseffekt. Företag har 
insett att de behöver hjälp med att skapa rutiner för att förhindra att farliga ämnen hamnar i 
deras varor. 

2.7 Samverkan med andra myndigheter 
Det finns ett flertal andra marknadskontrollmyndigheter vars tillsynsområden gränsar till 
Kemikalieinspektionens tillsynsansvar gällande varor, både inom Sverige och EU. Nedan 
följer en beskrivning av hur vi samverkar med sådana myndigheter. 

2.7.1 Samverkan mellan myndigheter i Sverige 
I Sverige finns det både statliga och kommunala myndigheter som arbetar med kontroll av 
varor. Vissa varugrupper kontrolleras av flera myndigheter utifrån deras 
lagstiftningsområden. Samverkan mellan myndigheter medför att flera säkerhetsaspekter 
kontrolleras samtidigt. Exempel på en sådan varugrupp är leksaker där Konsumentverket har 
ansvar för kontrollen av mekaniska risker, Elsäkerhetsverket kontrollerar elsäkerheten och 
Kemikalieinspektionen ansvarar för kontrollen av det kemiska innehållet samt leksakers 
brännbarhet. 



Varje år har vi gemensamma möten med Elsäkerhetsverket och Konsumentverket angående 
leksaker. Vi har också ett kontinuerligt samarbete med Elsäkerhetsverket där vi kontrollerar 
kemiska risker för de elektriska produkter som Elsäkerhetsverket väljer ut för sin tillsyn. På så 
vis får vi ett något annorlunda urval än normalt och företagen blir medvetna om att deras 
produkter även omfattas av flera lagstiftningar. 

Andra myndigheter vars tillsynsområde omfattar samma varor som Kemikalieinspektionen 
har tillsyn över är Boverket som kontrollerar vissa byggvaror, Arbetsmiljöverket som har 
tillsyn över viss personlig skyddsutrustning och Livsmedelsverket som ansvarar för tillsyn av 
varor som kommer i kontakt med livsmedel. Kemikalieinspektionen strävar efter att öka vår 
samverkan med andra myndigheter vars tillsynsansvar omfattar de varugrupper där 
Kemikalieinspektionen har ansvar för att kontrollera kemiska risker. 

Samverkan mellan marknadskontrollmyndigheter och tullmyndigheter är en fråga som är i 
fokus inom både Sverige och EU. Det svenska Tullverket har möjlighet att på begäran av en 
annan marknadskontrollmyndighet stoppa importerade produkter vid gränsen för att sedan 
låta marknadskontrollmyndigheten besluta om åtgärder behöver vidtas. Denna möjlighet 
användes bland annat i ett varuprojekt 201926 och metoden kan vara effektiv vid tillsyn av 
vissa typer av produkter. Detta tillsynsprojekt och våra kontinuerliga möten med Tullverket 
har också resulterat i att vi får fler tips från Tullverket. Det innebär att de på eget initiativ 
stoppar varor som de misstänker inte uppfyller kraven i lagstiftningen och frågar oss om vi 
vill vidta åtgärder. Gör vi det stoppas varorna redan innan de kommer ut till försäljning. Ett 
annat sätt att samverka med Tullverket är att få uppgifter om importerande företag och deras 
varor, uppgifter som kan användas för till exempel val av tillsynsobjekt. Ett fortsatt ökat 
samarbete med Tullverket är en förutsättning för att varutillsynen ska kunna utvecklas, 
förbättras och bättre kunna skydda konsumenten. 

Marknadskontrollrådet är ett nationellt samordningsorgan för frågor om marknadskontroll. 
Det fungerar framför allt som ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan 
myndigheter, men rådet ska också underlätta allmänhetens kontakter med berörda 
myndigheter och samråda med företrädare för näringsliv och konsumenter och andra 
intressenter. 

Kemikalieinspektionen har delat tillsynsvar med Sveriges kommuner för varuföretag som inte 
är primärleverantörer. Ungefär vartannat år genomför vi nationella tillsynsprojekt i samarbete 
med Sveriges kommuner. Fokus och inriktning för dessa gemensamma projekt varierar och 
kan vara tillsyn av farliga ämnen i varor, kemiska produkter eller bekämpningsmedel. 

Det senaste nationella tillsynsprojektet med avseende på varor genomfördes under 2019. 
Inriktningen för projektet var att kontrollera förekomsten av farliga ämnen i varor på den 
svenska marknaden och om konsumenter har möjlighet att få den information om innehåller 
av dessa ämnen som de har rätt till. Tack vare samverkan fick projektet en stor spridning. Det 
deltog 71 kommuner och det analyserades 323 varor samt kontrollerades 74 biocidbehandlade 
varor. 

De gemensamma samverkansprojekten underlättar för kommuner att genomföra varutillsyn 
och ger dem en möjlighet att med hjälp av vår tillsynsvägledning och annan hjälp som 
exempelvis screening med XRF kontrollera varor i sin kommun. Det ger oss dessutom 

 
26 https://www.kemi.se/publikationer/tillsynsrapporter/2020/tillsyn-13-20-kontroll-av-importerade-smycken 
 

https://www.kemi.se/publikationer/tillsynsrapporter/2020/tillsyn-13-20-kontroll-av-importerade-smycken
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möjlighet att utföra en mer omfattande kontroll av varor (både geografiskt och i antal) än vad 
vi på Kemikalieinspektionen själva skulle ha haft möjlighet till.  

2.7.2 Samverkan mellan myndigheter inom EU 
Kemikalieinspektionen samverkar med andra länder gällande varutillsyn och deltar i flera 
olika EU-nätverk som beskrivs kortfattat i bilaga 3. Inom nätverken hålls regelbundna möten 
där tillsynserfarenheter utbyts och gemensamma projekt planeras. Mellan mötena arbetar 
olika arbetsgrupper med att utföra tillsynsprojekt, ta fram vägledningsdokument och annat 
material som kan underlätta tillsynen. Förutom det konkreta arbete som utförs inom nätverken 
ger deltagandet även kontakter med andra länders myndigheter som kan vara till stor nytta vid 
den nationella tillsynen, exempelvis när importören av en vara med brister finns i ett annat 
EU-land. 

Vi anser att gemensamma projekt är ett viktigt sätt att öka likvärdigheten inom tillsynen i EU. 
Att samtliga länder kontrollerar samma regler samtidigt ökar chanserna för likabehandling av 
företagen och att tillsynsmyndigheter i olika länder gör samma tolkning av de regler som 
kontrolleras. 

EU-kommissionen ansvarar för vissa europeiska gemensamma projekt (CASP) medan det 
nordiska ministerrådet stödjer de projekt som anordnas via Nordiska Tillsynsgruppen (NTG) 
inom Norden. Framför allt är det tillsynssamarbetet Forum inom den europeiska 
kemikaliemyndigheten (Echa) som fått gehör för sina gemensamma varuinriktade projekt. 
Kemikalieinspektionen har varit projektledare för ett flertal projekt och brukar också vara ett 
av de länder som bidrar med flest antal stickprovskontroller i de fall det är aktuellt. 

Genom att se vad myndigheter i andra länder hittar i sin tillsyn kan Kemikalieinspektionen få 
information som kan påverka den egna tillsynen. I olika tillsynsnätverk inom EU kan 
tillsynsresultat delas och gemensamma projekt genomföras, se mer information i bilaga 4. Det 
kan exempelvis vara vilka typer av produkter där andra länder hittar mycket 
regelöverträdelser. 

Ett sätt att få en överblick över vilka regelöverträdelser som hittas av tillsynsmyndigheter i 
andra medlemsländer i EU är att använda sig av varningssystemet Safety Gate (Rapex)27. 
Tillsynsmyndigheter inom EU är skyldiga att rapportera produkter med risker till detta 
system. Systemet omfattar olika typer av risker, till exempel elektriska risker och 
kvävningsrisker, och olika sorters produkter både för konsumenter och yrkesmässigt bruk. De 
risker som är relevanta för Kemikalieinspektionen är kemiska risker, miljörisker och leksakers 
brännbarhet. Anmälningarna publiceras veckovis på EU-kommissionens webbplats28 och för 
tillsynsmyndigheter finns mer information om anmälningar att tillgå på den del av Safety 
Gate som är avsedd för dem. 

ICSMS29 är det andra systemet som används och det är synkroniserat med Safety Gate. 
Skillnaden mellan informationen i systemen är att ICSMS främst är till för kommunikation 
mellan tillsynsmyndigheterna medan Safety Gate är ett system som även konsumenter och 
företag kan ta del av. Den andra skillnaden är att ICSMS också ska tillämpas på produkter och 
varor som inte har brister. Syftet med detta är sprida information så att andra länders 
tillsynsmyndigheter då kan välja bort denna vara i sin tillsyn. Eftersom det är tidskrävande att 

 
27 Rapid Alert System for non-food dangerous products 
28https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/i
ndex_en.htm 
29 Information and Communication System on Market Surveillance (ICSMS) 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm


föra in information i ICSMS är det emellertid vanligast att medlemsländerna enbart registrerar 
de varor där det finns en brist. 

2.7.3 Samarbeten utanför EU 
Kemikalieinspektionen deltar i olika typer av internationella samarbeten där vi bidrar med vår 
kunskap om kemikalieregler. Syftet med dessa samarbeten är främst att hjälpa länder att 
bygga upp ett system för kemikaliekontroll. Fokus är främst kemiska produkter och 
bekämpningsmedel eftersom lagstiftning för kemikalier i varor än så länge saknas på många 
håll i världen. Då vår expertis inom varutillsyn efterfrågas ställer vi upp. Vi har bland annat 
hållit föredrag på plats i Kina och Australien samt för myndigheter i Vietnam via webben. 
Många varor tillverkas utanför Europa så det är viktigt att även företag och myndigheter i 
andra länder blir medvetna om våra lagstiftningar. 

3 Strategier för tillsyn av varor 

3.1 Urval för tillsyn 

3.1.1 Prioritering av varugrupper 
I detta kapitel beskrivs de fem prioriterade varugrupperna samt kriterier som kan användas för 
prioriteringar inom tillsyn. För varje varugrupp ges en kort beskrivning av vilka kemiska 
ämnen som kan utgöra en risk, vilken tillsyn Kemikalieinspektionen har utfört samt exempel 
på varor och ämnen som det finns anledning att fortsätta kontrollera. Vår strategi är att 
prioritera de varugrupper där vi vet att förbjudna ämnen är vanligt förekommande. Om ny 
information tillkommer kan det finnas skäl att prioritera andra varor. Konsumentnära varor 
och då framförallt de varor som finns i närheten av barn är extra prioriterade vid urval. 

3.1.1.1 Beskrivning av de prioriterade varugrupperna 

3.1.1.1.1 Leksaker och barnavårdsartiklar  
Leksaker och barnavårdsartiklar är varor som är speciellt riktade till barn och som kan bestå 
av ett antal olika material och därför också innehålla ett flertal skadliga ämnen. Dessa ämnen 
kan bland annat finnas i plaster som mjukgörare eller konserveringsmedel i kemiska leksaker 
som till exempel slajm eller leklera. 

Vi genomför årligen tillsynsprojekt med fokus på leksaker. Ur tillsynen kan vi utläsa att de 
svenska aktörerna överlag har insett vad reglerna innebär och vi hittar sällan eller aldrig 
brister hos välkända aktörer. Vi riktar därför främst vår tillsyn av leksaker mot företag som 
inte har leksaker som enda produktkategori och mot företag som finns utanför Sverige som 
säljer direkt till konsument via e-handel. 

Varutillsynens fokus på leksaker har breddats från att främst kontrollera mjuk plast och 
elektroniska leksaker hos svenska företag och kända aktörer till att kontrollera efterlevnaden 
av de krav som ställs i leksaksdirektivet. De leksaker som vi fokuserat på de senaste åren är 
slajm, leklera och andra leksaker som klassificeras som kemiska produkter. Lödningar i 
elektriska leksaker som innehåller bly är dock fortfarande en av de vanligaste bristerna, men 
de kontroller av slajm som genomfördes under 2019 indikerar att migration av bor över 
gränsvärdet också är så pass vanligt att fortsatta kontroller av dessa produkttyper bör 
prioriteras. 
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I barnavårdsartiklar, till exempel skötmadrasser, haklappar och barnvagnsdelar har ftalater 
och SCCP hittats i ett fåtal varor. 

Tabell 5 Leksaker och barnavårdsartiklar och ämnen som bör prioriteras i varutillsynen samt 
regelhänvisningar. 

Vara Ämne/-n Lagstiftning 

Mjuka plastleksaker 

Ftalaterna DEHP, 
DBP, BBP, DINP, 
DIDP, DNOP, DIBP  

Reach art 67, bilaga XVII punkt 51-
52  
  

SCCP POPs artikel 3, bilaga 1 

Kemiska produkter som är leksaker 
(leklera) 

MIT, BIT Direktivet om leksakers säkerhet 
Bilaga II tillägg C 

Kemiska produkter som är leksaker 
(slajm) 

Migration av vissa 
grundämnen 

Direktivet om leksakers säkerhet, 
bilaga II, del 3 punkt 13 

Elektriska leksaker Bly, kadmium RoHS-direktivet 

Barnavårdsartiklar i mjuk plast 

Ftalaterna DEHP, 
DBP, BBP, DINP, 
DIDP, DNOP, DIBP  

Reach art 67, bilaga XVII punkt 51-
52  
 
 

SCCP POPs artikel 3, bilaga 1 

3.1.1.1.2 Kläder, skor och accessoarer  
Kläder, skor och accessoarer är varugrupper som vi ofta bär direkt mot huden och som kan 
innehålla ett flertal farliga ämnen. Vid tillverkning av kläder används ofta stora mängder 
kemikalier, bland annat bekämpningsmedel och processkemikalier, som riskerar att finnas 
kvar i slutprodukterna som säljs till konsument. Andra kemikalier används för att ge kläder 
olika funktioner, såsom färgämnen, flamskyddsmedel, smutsavvisande ämnen, antibakteriella 
ämnen och mjukgörare i textil med plast på. Vid transport och lagring av kläder kan 
kemikalier användas för att förhindra att plaggen möglar eller blir skrynkliga. 

Skor kan bestå av många olika sorters material och bland annat kan rester av kemikalier 
finnas kvar från garvningen av läder och vissa plastskor kan innehålla skadliga mjukgörare. 

Accessoarer inkluderar smycken, klockor, väskor, handskar och övriga varor inom denna 
kategori. Exempel på skadliga ämnen som dessa varor kan innehålla är skadliga metaller i 
smycken och klockor, garvningskemikalier i lädervaror, färgämnen i textil och mjukgörare i 
accessoarer av plast. 

Kemikalieinspektionens tillsynserfarenheter av denna varugrupp är att de reglerade ämnen 
som oftast hittas är nickel, bly och kadmium i oäkta smycken. Smycken av läder kan också 
innehålla förbjudna azofärgämnen eller sexvärt krom. 

I vårt senaste renodlade smyckesprojekt 2016 såg vi att det finns många små företag som inte 
hade tillräcklig kunskap om reglerna, till exempel de företag som endast säljer smycken eller 
smyckedelar via en webbutik. Dessa företag ställde därför inte krav på sina leverantörer, trots 
att reglerna funnits i flera år. Vi har kontrollerat smycken flera gånger och under 2020 
genomförde vi ett projekt inriktat på smycken som såldes online. 



Sedan förra upplagan av strategin skrevs har vi i vår tillsyn konstaterat att PVC blivit mindre 
vanligt i konstgjort läder. Företagen verkar istället använda sig av polyuretan. Det innebär att 
vi vid tillsyn hittar mindre konstläder med ftalater och SCCP. 

I vår tillsyn har vi konstaterat stora brister gällande märkning av biocidbehandlade varor, 
exempelvis sportkläder. Under 2019 genomförde vi kontroller av märkning av 
biocidbehandlade varor tillsammans med kommunerna. Av resultatet, som nämns i avsnitt 
2.7.1.1 och mer utförligt i rapporten Tillsyn 4/2030, kom vi fram till att det är angeläget med 
fortsatt kontroll av märkningen av behandlade varor. Det kan även vara bra att göra en riktad 
informationskampanj till konsumenterna, som i de flesta fall troligen inte känner till att de har 
rätt att ställa frågor om eventuell biocidbehandling av varorna de köper och vilka risker som 
är förknippade med biocider.  

Tabell 6 Varor inom kategorin kläder, skor och accessoarer och ämnen som bör prioriteras i 
varutillsynen samt regelhänvisningar. 

Vara Ämne/-n Lagstiftning 

Smycken av metall Kadmium, nickel, bly Reach art 67, bilaga XVII punkt 
23.10, 27, 63.1 

Smycken av läder Sexvärt krom Reach art 67, bilaga XVII punkt 47.5 

Skor och accessoarer av plast  

Ftalaterna DEHP, 
DBP, BBP och DIBP  

Reach art 67, bilaga XVII punkt 51  
  

SCCP 
 

POPs artikel 3, bilaga 1  
 

Bly, kadmium Reach art 67, bilaga XVII punkt 63.7, 
23 

Kläder och accessoarer av textil 

Azofärgämnen   Reach art 67, bilaga XVII punkt 43  
NPEO Reach art 67, bilaga XVII punkt 46  

 

CMR-ämnen Reach art 67, bilaga XVII punkt 72 

Accessoarer av läder Sexvärt krom Reach art 67, bilaga XVII punkt 47.5 

Skor och sportkläder 

Biocider  
 

Biocidförordningen art 58 
(märkningskrav)  

PFOS, PFOA och 
PFOA-salter 

POPs art 3, bilaga 1 

3.1.1.1.3 Elektriska och elektroniska produkter  
I våra hem förekommer det många olika typer av elektriska och elektroniska apparater, till 
exempel tv-apparater, datorer, köksutrustning, laddare och musikanläggningar. Dessa består 
av en mängd olika komponenter och material som kan innehålla skadliga ämnen som vissa 
metaller, mjukgörare och flamskyddsmedel. 

Hemelektronik är den grupp av varor där vi hittar flest brister, vilket delvis kan förklaras av 
att vi i vår tillsyn av elektriska produkter framförallt prioriterar lågprissegmentet. De brister vi 
hittar i dessa varor är främst bly i lödningar och SCCP i de mjuka plastdelarna av 
elektroniken. I vissa fall har vi även hittat otillåtna bromerade flamskyddsmedel (PBDE) men 

 
30 https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2020/tillsynsrapport-4-20-information-om-farliga-amnen-i-varor.pdf  

https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2020/tillsynsrapport-4-20-information-om-farliga-amnen-i-varor.pdf
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det tillhör inte vanligheterna. Utöver de förbjudna ämnena har vi även hittat ftalater som finns 
med på kandidatförteckningen i den mjuka plasten. Sedan den 22 juli 2019 är ftalaterna 
DEHP, BBP, DBP och DIBP förbjudna i elektriska produkter och det återstår att se om det 
nya förbudet får någon effekt på förekomsten av dessa ämnen. 

I batterier har vi förutom de begränsade ämnen som nämns i tabell 7 nedan även hittat 1,3-
propansulton och EGDME i litiumbatterier. Dessa två ämnen finns på kandidatförteckningen 
och företag som säljer varor är skyldiga att informera om dem då de finns i batterier, även om 
batterierna ingår i en vara. 

Tabell 7 Varor och delar av varor inom kategorin elektriska och elektroniska produkter samt 
ämnen som bör prioriteras i varutillsynen samt regelhänvisningar. 

Vara Ämne/-n Lagstiftning 

Hemelektronik Bly, kadmium, PBDE, 
PBB 

RoHS-direktivet 

Mjuka plastdelar på elektriska varor 

Ftalaterna DEHP, 
BBP, DBP, DIBP 

RoHS-direktivet 

SCCP  
 

POPs artikel 3, bilaga 1 
 

Batterier Kadmium, kvicksilver, 
bly 

Batteridirektivet 

3.1.1.1.4 Byggvaror och inredning  
Vår inomhusmiljö påverkas mycket av vilka byggvaror som har använts vid byggandet samt 
vilken inredning som valts ut. Exempel på byggvaror och inredning som vi kan utöva tillsyn 
över är golv, tapeter, möbler och inredningstextilier. Dessa kan innehålla ämnen som flyktiga 
lösningsmedel, mjukgörare, antimögelmedel, azofärgämnen och andra ämnen. 

Oljelampor är de varor inom denna varugrupp där Kemikalieinspektionen har hittat flest 
brister, då dessa inte uppfyller mekaniska säkerhetskrav31. I vissa plastvaror har vi också hittat 
ftalater och SCCP och i enstaka textilprodukter hittade vi azofärgämnen.  

När det gäller byggvaror finns det i lagstiftningen möjlighet att göra nationella begränsningar 
för kemiska ämnen i varor. I dagsläget finns endast en sådan begränsning, formaldehyd i 
träskivor. Vi har kontrollerat denna begränsning vid ett tillfälle. Eftersom vi hittade ytterst få 
brister kommer formaldehydbegränsningen inte att prioriteras i vår fortsatta tillsyn. 

 

  

 
31 Mekaniska säkerhetskrav ställs på oljelampor för att minska den kemiska risken som det innebär då lampoljan 
kan läcka ut. Små mängder lampolja (exempelvis om ett barn suger på veken) kan ge upphov till kemisk 
lunginflammation.  



Tabell 8 Varor inom kategorin byggvaror och inredning som bör prioriteras inom 
varutillsynen samt regelhänvisningar. 

Vara Ämne/-n Lagstiftning 

Oljelampor Säkerhetskrav 
standard EN14059 

Reach art 67 bilaga XVII punkt 3 

Inredningsvaror av mjuk plast 

Ftalaterna DEHP, 
DBP, BBP, DIBP 

Reach art 67, bilaga XVII punkt 51 
  

SCCP POPs art 3, bilaga I 

Inredningsvaror av metall som barn 
kan stoppa i munnen 

Bly Reach art 67, bilaga XVII punkt 
63.7 

Textil 

Azofärger och 
azofärgämnen  

 Reach art 67, bilaga XVII punkt 43  
 
 

Nonylfenoletoxilat  Reach art 67, bilaga XVII punkt 46  
 

33 CMR-ämnen   Reach art 67, bilaga XVII punkt 72  
 

PFOS,PFOA, 
PFOA-salter eller 
besläktade ämnen 

 POPs art 3, bilaga I 

3.1.1.1.5 Sport- och fritidsprodukter 
Många av de varor som används för sport och fritid är gjorda i mjuk eller skummad plast. 
Exempel på detta är träningsutrustning och verktyg. 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 och obegränsade PAH:er påvisades i samtliga 
varuprover. Fem varuprover innehöll en eller flera begränsade PAH:er över gränsvärdet. 
Under 2018 analyserade vi efter jäsmedlet ADCA i 40 varor av skumplast varav vi hittade 
ämnet i halter över 0,1 viktprocent i 5 varor.  

Tabell 9 Varor inom kategorin sport- och fritidsvaror som bör prioriteras inom varutillsynen 
samt regelhänvisningar. 

Vara Ämne/-n Lagstiftning 

 
Sportartiklar, kontorsmaterial, 
trädgårdsvaror och verktyg av plast 
och gummi 

SCCP POPs art. 3, bilaga 1 
PAH  Reach art. 67, bilaga XVII punkt 

50 
Bly Reach art. 67, bilaga XVII punkt 

63  
Ftalaterna DEHP, 
DBP, BBP, DIBP 

Reach art. 67, bilaga XVII punkt 
51 

Andra ftalater Reach kandidatförteckningen 
ADCA Reach kandidatförteckningen 
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3.1.1.2 Hur vi väljer varor inom de fem grupperna 

3.1.1.2.1 Risk för att människor och miljö utsätts för skador  
• Ämnets farlighet 

Olika ämnen är olika farliga för människor och miljö. Cancerogen, mutagen och 
reproduktionstoxisk är några av de allvarligaste egenskaperna ett ämne kan ha. 
Allergena ämnen kan också vara problematiska om de förekommer i konsumentvaror. 
Vissa ämnen bryts inte ner i naturen, de bioackumuleras i levande organismer samt är 
giftiga (PBT-ämnen) och dessa är särskilt farliga för miljön. Ämnena kan också vara 
persistenta och ha bioackumulerande effekter utan att vara toxiska, så kallade vPvB-
ämnen (very Persistent, very Bioaccumulating). För att avgöra hur ämnen och 
blandningar ska klassificeras används ett system med kriterier för olika skadliga 
effekter. Vissa ämnen har enligt kemikalielagstiftningen en bestämd klassificering 
inom EU och denna kan användas för att avgöra ett ämnes farlighet. 

• Hur en vara används 
Hur en vara används har betydelse för vilken potentiell risk den utgör. Användning 
som innebär hudkontakt är en riskfaktor eftersom det då är hög sannolikhet att 
människor exponeras för de emitterande ämnena. En användning som innebär att 
farliga ämnen kan läcka ut ur varan, till exempel vid tvätt av biocidbehandlade kläder, 
bidrar till ökat utsläpp till miljön. Hur utbredd användningen hos konsumenter är 
speglar hur många som riskerar att utsättas för kemiska risker med varan samt i viss 
mån vilka mängder avfall varan kommer att generera. Ämnen som avges från en vara 
innebär också en högre risk än ett ämne som sitter hårt bundet. 

• Känsliga grupper 
Vissa människor är känsligare för farliga ämnen än andra. Barn är känsligare bland 
annat på grund av att många organ och system i deras kroppar inte är färdigutvecklade, 
att de har ett större intag av vatten, mat och luft sett till intag per kilo kroppsvikt än 
vuxna samt att de har ett beteende som leder till att de kan få i sig mycket mer damm 
och jord än vuxna. I många fall är det foster och små barn som är riskgrupper för 
skadliga kemikalier.32 Även gamla och sjuka kan ha sämre förmåga att hantera giftiga 
ämnen på grund av nedsatta försvarsmekanismer i kroppen. 

3.1.1.2.2 Sannolikheten att ett farligt ämne kan finnas i en vara 
• Känt eller troligt att farliga ämnen förekommer inom varugruppen 

För att det ska finnas en kemisk hälso- och/eller miljörisk med en vara måste den 
innehålla ett eller flera farliga ämnen. Kunskapen om vad olika varor kan innehålla går 
bland annat att få från Kemikalieinspektionens och andra myndigheters tidigare arbete, 
databaser (till exempel Safety Gate) samt kartläggningar av ämnens förekomst som har 
gjorts av andra aktörer. 

• Företagens kunskapsnivå 
Det finns ett mycket stort antal företag i Sverige som tillhandahåller varor. Storleken 
på dessa företag varierar från enmansföretag till multinationella koncerner. 
Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt har visat att kunskaperna om kemiska ämnen i 
varor varierar stort bland varuföretagen, både inom och mellan branscher. En låg 
kunskapsnivå hos en bransch eller ett företag är en indikation på att farliga ämnen kan 
finnas i de varor dessa företag tillhandahåller. 

 
32 https://www.kemi.se/global/broschyrer/kemikalier-i-barns-vardag.pdf 

https://www.kemi.se/global/broschyrer/kemikalier-i-barns-vardag.pdf


3.2 Möjligheter att utöva tillsyn  

3.2.1 Förekomst av regler på varuområdet 
Förutsättningen för Kemikalieinspektionen ska kunna utföra sitt uppdrag som 
tillsynsmyndighet är att det finnas regler som begränsar farliga ämnen i de varor som 
kontrolleras och att det finns sanktioner att rikta mot ansvariga företag tillika juridiska 
personer.  

För vissa ämnen och varor finns det specifika regler med gränsvärden angivna, medan det för 
andra endast finns generella regler om produktsäkerhet. Ur tillsynsperspektiv är specifika 
regler lättare att hantera eftersom varan inte får säljas om den överstiger de specificerade 
gränsvärdena. Om specifika gränsvärden för ett ämne eller vara saknas behöver risken 
utvärderas för den specifika varan och de ämnen varan innehåller. Inom de områden som helt 
saknar reglering blir tillsyn svårt att bedriva och är helt beroende av en korrekt 
riskbedömning. Vår tillsyn fokuserar därför på varor som kan tänkas innehålla ämnen med ett 
gränsvärde. 

3.2.2 Reglernas tillsynsbarhet 
För att kunna bedriva tillsyn krävs till att börja med att de regler som finns är tydligt 
utformade och att en analysmetod finns för att bestämma halten av det begränsade ämnet i 
varan. Vissa typer av begränsningar och varor kan vara svåra att prioritera för tillsyn om det 
inte finns relevanta analysmetoder eller om kostnaderna för analyserna är höga. 

Inom vissa lagstiftningar finns också utrymme för tolkningar gällande vilket gränsvärde som 
gäller för ett visst ämne. Ett sådant exempel är slajm där det för ämnet bor finns två olika 
gränsvärden beroende på materialets konsistens. I de fall där tolkning måste göras underlättas 
tillsynen om det finns vägledning för begränsningen eller om man inom de olika 
expertgrupperna inom EU kommit fram till en gemensam tolkning av lagstiftningen. 

För nya begränsningar inom Reach-förordningen finns ett arbetssätt där de olika 
tillsynsmyndigheterna i Europa tillfrågas om den nya regelns tillsynsbarhet. Vi tycker att det 
är viktigt att delta i detta arbete eftersom det ökar förutsättningarna att påverka så att den nya 
regeln går att kontrollera men också att efterleva. Tillsynsavdelningen deltar också i 
utvärderingar av det befintliga kemikalieregelverket. Genom att delta i det arbetet, både på 
nationell nivå och inom Europa, bidrar vi med kunskap om hur tillämpningsbara reglerna är. 
Det leder till att regelverket blir tydligare och bättre tjänar sitt syfte, det vill säga 
riskminskning. 

3.2.3 Tillsynsobjekt inom vår jurisdiktion 
Ytterligare en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv tillsyn är att det finns en motpart. 
I dagens samhälle med e-handelns utbredning är det inte ovanligt att varor säljs från 
webbplatser på svenska trots att den som säljer befinner sig utanför Sverige. Är webbplatsen 
på svenska säljer man till den svenska marknaden och är därmed vårt tillsynsobjekt. 

Erfarenheter från våra kontroller av e-handel har visat på att många företag 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 effekt 
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 
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tillsynsmyndigheterna verktyg att vidta tvingade åtgärder. Det är ett pågående arbete inom EU 
att utveckla lagstiftningen gällande e-handel. 

3.3 Tillsynsmetodik 
Vi utvecklar ständigt sättet vi arbetar på för att göra tillsynen så effektiv som möjligt och för 
att följa med i utvecklingen av vår omvärld. Vissa moment är mer statiska och vilka dessa är 
och hur de påverkar utförandet av varutillsynen tar vi upp i detta avsnitt. 

3.3.1 Tillsyn i projektform 
Vår strategi är att bedriva vår varutillsyn i projektform och vilka projekt som ska drivas 
bestäms inför det kommande verksamhetsåret. Val av projekt beror av de prioriteringar som 
diskuteras i avsnitt 3.1. Många brister inom en viss varugrupp vid tidigare tillsyn kan 
motivera årliga projekt. Ett sådant exempel är elektronik och e-handel där vi årligen driver 
projekt med variation i vilken typ av varor vi kontrollerar. Nya regler kan också ge upphov till 
projekt. Exempelvis har vi undersökt förekomsten av bly i små varor som barn kan stoppa i 
munnen och PAH i varor av gummi och plast som kommer i kontakt med hud eller som kan 
stoppas i munnen. Valen av projekt kan också styras av möjligheten att samarbeta med andra 
myndigheter i Sverige eller inom EU. Planeringen för kommande år publiceras i 
Kemikalieinspektionens tillsyns- och marknadskontrollplaner.33 

Även om ett projekt är inriktat mot en speciell regel eller ett specifikt ämne kontrollerar vi 
ofta även andra regler som en vara eller ett företag kan omfattas av, speciellt då inspektion 
görs på plats. På så sätt kan företagen få färre inspektioner och vi kan använda kommande års 
resurser för att kontrollera andra varor och företag. Exempel på detta är en inspektion av ett 
företag som säljer elektriska produkter. Vi kontrollerar då att produkterna uppfyller kraven i 
RoHS-direktivet, som gäller specifikt för elektriska produkter. Vid kontrollen undersöker vi 
också om varan innehåller ämnen som är reglerade i POPs-förordningen eller om varan 
innehåller ämnen som omfattas av informationsplikten i Reach-förordningen (artikel 33). I 
samband med inspektionen får företaget även information om vilka kemikalieregler i övrigt 
som just deras varor kan omfattas av.  

3.3.2 Urval av företag 
För varutillsynen finns inget företagsregister som motsvarar de register som finns för kemiska 
produkter och bekämpningsmedel. Inför varje projekt måste vi därför undersöka vilka företag 
som släpper ut en viss typ av vara på marknaden. För att ta reda på detta finns ett par möjliga 
alternativ och inom respektive projekt bestämmer man vilket eller vilka alternativ man ska 
använda sig av, varav vissa nämns redan i avsnitt 2.3: 

• Begära ut uppgifter från Tullverket 
Informationen som är möjlig att få ut från Tullverkets system begränsas av Tullverkets 
varukoder. För vissa produktgrupper är det svårt att göra en väl avgränsad sökning. 
Det finns dessutom endast uppgifter om företag som importerar från länder utanför 
EU. 

  

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

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


• Använda uppgifter från Statistiska Centralbyråns företagsregister 
Uppgifternas användbarhet är beroende av vilka SNI34-koder företagen har angett. En 
del är väldigt breda som Varuhus och stormarknadshandel, mest livsmedel, dryck och 
tobak medan andra är mer specifika som Specialiserad butikshandel med elektriska 
hushållsmaskiner och hushållsapparater. 

• Göra sökningar på internet efter specifika varor och företag 
E-handel är en växande bransch och många företag har både försäljning i butik och via 
en webbplats. Eftersom mycket försäljning av varor görs online görs också en stor del 
av vårt urval av tillsynsobjekt via internet. I vissa fall kan det vara svårt att få fram 
vilket företag som ligger bakom en webbplats och urvalet av varor försvåras då man 
inte fysiskt kan se och känna på produkten. 

• Urval av varor i butik 
Fördelen med att besöka en butik är att vi har möjlighet att granska varorna mer 
ingående innan vi gör vårt urval. Nackdelen är att det ofta är distributörer som säljer i 
butik och det kan ofta vara en fördel att gå högre upp i leverantörskedjan. På senare tid 
har vi fått information av kommuner om butiker som sysslar med direktimport och fått 
möjlighet att inspektera dessa. För oss är det värdefull information eftersom vi annars 
inte skulle ha kommit i kontakt med dessa importörer. 

• Återbesök hos tidigare tillsynsobjekt 
Flera av Sveriges största kedjor som säljer varor har någon gång inspekterats av oss. 
Företag som säljer stora volymer av varor är återkommande med i våra tillsynsprojekt. 
Eftersom de når ut till en så stor grupp människor bedömer vi att 
riskminskningspotentialen är stor när vi inspekterar den typen av företag. Företag som 
tidigare visat på brister i tillsynen får också återkommande inspektioner. Det kan vara 
både små och stora företag, men vi prioriterar ofta företag med större omsättning och 
mycket brister. 

• Tips 
Både företag och konsumenter skickar in tips till Kemikalieinspektionen gällande 
produkter och företag där man ser eller misstänker brister. Även andra myndigheter 
kan ge information om företag. En del tips hanteras separat medan andra blir del av 
olika tillsynsprojekt. 

• Safety Gate (Rapex) 
Genom rapporter från EU/EFTA-länders tillsyn som registrerats i Safety Gate kan vi 
få information om vilka företag, typer av varor och vilka ämnen vi bör kontrollera i 
framtida tillsynsprojekt. 

3.3.3 Händelsestyrd tillsyn 
Ibland måste vi agera utöver vår planerade tillsyn baserat på information som vi får från andra 
myndigheter, företag och allmänhet. Inför varje år avsätts det tid i vår verksamhetsplanering 
för att omhänderta tips gällande enstaka varor och företag. Vid vissa tillfällen kan det bli 
kontroller som är mer omfattande än ett tips om ett företag eller en viss produkt och kan 
beröra en hel bransch eller produkttyp. Ett exempel på detta är den tillsyn av så kallade 

 
34 Standard för svensk näringsgrensindelning 
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squishies som vi genomförde under 2018 trots att det inte fanns med i den planerade 
verksamheten för året, se rapporten Tillsyn 5/1935. 

3.3.4 Urval av varuprov 
Som nämnts i avsnitt 2.2 kan dokumentation och märkningskontroll inte ersätta kemiska 
analyser av varor men det kan användas som ett komplement vid tillsyn. Om ett företag 
saknar kunskap om dokumentation och märkning kan det vara en indikation på att de inte 
heller har kunskap om lagstiftningen i stort eller rutiner för att uppfylla kraven i 
lagstiftningen. 

Kemikalieinspektionen kan förelägga ett företag att lämna in varuprover och dokumentation 
för tillsyn med stöd av miljötillsynsförordningen36 och miljöbalken37. Det finns även stöd i 
marknadskontrollförordningen38 för detta och denna kommer även i framtiden att användas då 
det är möjligt. På så sätt kommer vi att använda samma lagstöd som resten av EU. 

Vi har också möjlighet att köpa in varuprover. Då vi begär in varuprover via föreläggande 
begär vi oftast in varuprovet från det företag som tar in varan i Sverige. Ibland finns det dock 
fördelar med att begära in eller köpa varuprover direkt från en butik eller en Webbutik. Det 
kan exempelvis vara att vi behöver förstå hur olika delar av distributionsledet jobbar med 
kraven i kemikalielagstiftningen. 

Det finns för- och nackdelar med de olika arbetssätten och vilket sätt som används 
specificeras i varje projekt för att bäst kunna anpassas efter omständigheterna. 
Grundprincipen är dock att varuprover ska begäras in från företagen. Då vi väljer våra 
varuprov väljer vi alltid de varor där vi misstänker att det kan finnas förbjudna ämnen. 
Urvalet är därför inte statistiskt oberoende och kan inte ses som att det speglar hela 
marknaden. 

3.3.5 Effektiv tillsyn  
Företag som säljer varor på den svenska marknaden ansvarar för att deras produkter är säkra 
och uppfyller de krav som finns i bland annat kemikalielagstiftningen. Syftet med 
varutillsynen är att kontrollera att företagen har uppfyllt dessa krav. Vi arbetar för att varor 
som innehåller farliga ämnen ska bort från marknaden och för att hjälpa företag att inrätta 
system för god kemikaliekontroll. På så sätt kan vi minska riskerna med farliga kemikalier i 
varor och verka för en sund konkurrens på marknaden. För att åstadkomma detta räcker det 
inte med att myndigheten kontrollerar stickprover utan företagen måste upprätta rutiner för att 
ställa krav på innehållet av ämnen i sina varor. 

I Sverige finns inte lagstöd för att ställa krav på företagens arbetssätt. På inspektionerna 
försöker vi därför lyfta fördelarna med att ha ett aktivt kemikaliearbete och rutiner för hur 
man som företag arbetar för att säkerställa att det man säljer är säkert genom information och 
vägledning. Denna information kan ges muntligen, i skriftlig form såsom faktablad eller i 
form av råd om var de kan få hjälp med att upprätta fungerande system för lagefterlevnad. Det 
är dock svårt att mäta vilken effekt tillsynen ger på förändringen av attityder och beteende. 

 
35 https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2019/tillsyn-5-19-tillsyn-av-squishies.pdf 
36 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljotillsynsforordning-
201113_sfs-2011-13 
37 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-
1998-808 
38 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i 
samband med saluföring av produkter 
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I Norge ställs kravet på dokumentation av rutiner för alla företag på marknaden. Detta krav 
finns i Internkontrollforskriften39. Skriftliga rutiner ska finnas för att identifiera, åtgärda och 
förebygga överträdelser av de krav som fastställts i norska hälso-, säkerhets- och 
miljölagstiftningar. Ett sådant tydligt lagkrav som omfattar skriftliga rutiner för att säkerställa 
att de varor som släpps ut på marknaden är säkra underlättar för inspektörerna att ställa krav 
på företagen och tillsynen blir också mätbar på systemnivå. 

Bäst utbyte mellan ett företag och oss på tillsynsmyndigheten får vi när företaget besöks på 
plats. Nackdelen med en inspektion på plats är att de tar mer tid, eftersom inspektörerna måste 
resa till företaget. Under många år har myndighetens inspektörer kompletterat 
besöksinspektioner med skrivbordsinspektioner. De senaste åren har också digitala 
inspektioner via Skype respektive Teams genomförts. Dessa är dock inte tänkta att ersätta 
besöksinspektioner utan är främst ett komplement till brev- eller besöksinspektioner. 
Företaget kan direkt få svar på sina frågor och det är lättare för myndigheten att informera och 
vägleda när inspektionen blir ett samtal och inte enbart kommunikation via till exempel mejl, 
där missuppfattningar lätt kan uppstå. Det är också lättare för oss att göra en bedömning av 
företagets kunskapsnivå när vi träffar företaget. På det viset kan vi bättre anpassa 
informationen vi ger till dem och säkerställa att de har förstått det vi vill förmedla. 

Det är också viktigt att tillsynsenheterna på Kemikalieinspektionen är med i andra 
avdelningars arbete med att ta fram informationsmaterial och annan typ av stöd till företag. 
Allt eftersom vi som myndighet bygger upp mer kunskap om kemikalier i specifika 
varugrupper blir det dessutom lättare att ge stöd till företag så att de kan substituera farliga 
kemikalier. 

Tillsynens effekt kan öka genom att vi når ut till fler aktörer än det fåtal som är med i ett 
projekt. Fler aktörer kan då få tillgång till information om Kemikalieinspektionen och de 
regler som gäller. Vi kan till exempel använda oss av informationsutskick innan ett projekt 
börjar. Det ger företag som kommer att kontrolleras en chans att se över sina rutiner och 
samtidigt når vi ut med information till de företag som inte väljs ut till kontroll. Möjligheten 
finns också att hålla en utbildning tillsammans med Kemikalieinspektionens enhet för 
Rådgivning och regelinformation. Detta sker lämpligen efter att projektet avslutats eftersom 
vi då kan presentera vad vi har hittat vid tillsynen av just den branschen eller i en viss typ av 
produkter. Ytterligare ett sätt att nå fler aktörer är att ha gemensamma varuprojekt med 
kommunerna. På så vis når vi fler företag och även aktörer som vi normalt inte skulle 
kontrollera. 

En viktig del av tillsynen är att de resultat som framkommer av inspektionerna kan komma till 
nytta för andra. Exempel på det kan vara vilka farliga ämnen som hittas i olika typer av varor 
och material. Denna information kan komma till nytta för andra företag i samma bransch. Det 
kan även användas när nya regler utvecklas eller vid revidering av befintliga regler. Även 
andra tillsynsmyndigheter kan använda informationen, exempelvis kommunerna som också 
bedriver varutillsyn. Våra tillsynsresultat kan också bidra till att öka medvetenheten hos 
konsumenter om farliga ämnen i varor. 

Sedan 2015 arbetar Kemikalieinspektionen aktivt med att sprida resultatet från vår varutillsyn. 
I princip alla våra tillsynsprojekt publiceras i externa rapporter på Kemikalieinspektionens 
webbplats. I rapporterna redovisas vilka varor och aktörer som kontrollerats. 

I de allra flesta fall skriver vi också pressmeddelanden om avslutade varuprojekt. 
Kemikalieinspektionen har statistik som visar att vissa sidor på vår webb får fler besökare än 

 
39 https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/internkontrollforskriften 

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/internkontrollforskriften


35 

normalt i samband med pressmeddelanden eller när vi har varit i media. Tillsynsrapporterna 
som leder till medieuppmärksamhet genererar fler besök på vår webb än normalt. Exempelvis 
gjorde vi under 2017 en återkontroll hos 18 företag som vi ofta hittat brister hos. 
Tillsynsprojektet gav upphov till 122 publicerade artiklar eller inslag och cirka 7,6 miljoner 
potentiella läsare. 
Kemikalieinspektionen får fler frågor när vårt arbete får uppmärksamhet i medierna. Det är 
främst konsumenter som hör av sig med frågor om den typen av varor som vårt aktuella 
projekt handlat om. Vi anser att detta är positivt då det kan leda till påtryckningar från 
konsumenter att företag ska öka sin regelefterlevnad och substituera farliga ämnen. Enheten 
Rådgivning och regelinformation håller numer också utbildningar för företag med fokus på 
varor och där deltar vi om möjligt för att sprida information om vår tillsyn. 

4 Tillsynen framåt 

4.1 Prioriterade varugrupper 
Vi kommer att fortsätta att prioritera de varugrupper40 som vi tagit upp tidigare i rapporten 
eftersom vi alltjämt hittar förbjudna ämnen i dessa grupper. Sedan den senaste varustrategin 
publicerades har vi utökat våra kontroller av leksaker till sådana som är kemiska produkter 
(exempelvis slajm), vilket är något vi ska fortsätta med. Vi kommer också att prioritera textil 
eftersom många nya begränsningar träder i kraft under relativt kort tid. Även i 
Kemikalieinspektionens förslag på strategi och nya etappmål för farliga ämnen, Giftfritt från 
början41, belyser man vikten av att fokusera på vissa varugrupper. Det gäller att skydda barn, 
ungdomar och andra känsliga grupper från exponering och det gör man främst genom att 
fokusera på konsumentnära varor, varor som finns i hemmet, i förskolan och på arbetsplatser. 

4.2 Prioriterade företag och branscher 
Vi har skiftat vår fokus för tillsyn och inriktat oss mer mot e-handel. E-handeln fortsätter öka 
och kommer därför att vara ett prioriterat område. Vi kommer även fokusera på mindre, 
snabbt växande företag. Samtidigt är det viktigt med fortsatt tillsyn mot de större företagen, 
även de som inte säljer till konsumenter. Detta kommer bland annat ske genom systemtillsyn 
av ett urval av de företag som säljer ”business to business”, det vill säga till andra företag. 
Tillsyn av större företag kräver en större arbetsinsats av inspektörerna då frågeställningarna 
ofta är mer initierade och exempelvis handlar om tolkningsfrågor av lagstiftningen. Alla 
företag ska följa lagen, oavsett storlek, vilket är anledningen till att vi bör bedriva olika typer 
av tillsyn. 
Vi ser ett behov av att utveckla de IT-verktyg vi har tillgång till. Exempelvis skulle ett 
företagsregister kunna hjälpa oss att bli mer effektiva och få en bättre översikt över de företag 
som vi behöver prioritera. Det skulle ge oss en bättre möjlighet att prioritera tillsyn av företag 
vi inte tidigare inspekterat eller som har lägre kunskap om kemikalielagstiftningen samtidigt  
som företag med bra rutiner för att följa kemikalielagstiftningen kan besökas mer sällan. 
Utöver detta skulle vi få en möjlighet att göra andra skärningar vid val av projekt. Vi skulle 

 
40 Leksaker och barnavårdsartiklar; Kläder, skor och accessoarer; Elektriska och elektroniska produkter; 
Byggvaror och inredning samt Sport- och fritidsprodukter 
41 https://www.kemi.se/global/rapporter/2020/rapport-1-2020-giftfritt-fran-borjan.pdf  
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till exempel kunna ha ett årligt projekt då vi bara inspekterar företag som aldrig tidigare fått 
tillsyn, oavsett vilka typer av varor de säljer. 

4.3 Tillsynsmetodik 
En bra och effektiv tillsyn behöver ständigt utvecklas och förbättras. Sedan förra strategin 
skrevs har flera nya metoder arbetats fram, men samtidigt blir världen och förutsättningarna 
att utöva tillsyn alltmer komplexa. 

Vi har i texten ovan berört problematiken med att man vid en skrivborsinspektion ofta missar 
helheten, det vill säga att man inte tar del av vilka rutiner företagen har för att säkerställa att 
deras produkter följer lagstiftningen. Vi har påbörjat ett arbete med att ta fram en enkät med 
frågor som påminner om de frågor vi ställer vid våra besöksinspektioner. Enkäten kan 
användas som ett komplement till skrivbordsinspektioner för att få större kunskap om hur 
företagen arbetar med kemikaliefrågorna. 

För att marknadskontrollmyndigheten ska kunna tolka reglerna på ett rättssäkert sätt behövs 
ett nära samarbete mellan myndigheterna och med myndigheternas jurister. Det är särskilt 
viktigt då varor omfattas av fler och mer komplexa begränsningar samt i de fall då 
definitionerna i lagstiftningen är svårtolkade. 

Vi ser också ett behov av att utveckla och utöka det arbete vi gjort med att kombinera tillsyn 
med information. Fler tillsynsprojekt kommer att föregås av ett utskick med information om 
reglerna och följas upp med utbildning av företagen. Ett sådant arbetssätt förenklas då vi 
riktar in oss mot en specifik bransch, som i projektet om reklamartiklar, eller mot en specifik 
produkttyp, som exempelvis batterier. Det är en av anledningarna till att vi kommer fortsätta 
att identifiera nya branscher för tillsyn. 

I de olika europeiska och nordiska länderna gäller samma kemikalielagstiftning, dock med 
vissa nationella skillnader, men metodiken för hur tillsyn utförs skiljer sig åt. Sverige bedriver 
förhållandevis mycket tillsyn inom varuområdet men det finns fortfarande möjligheter att lära 
sig från andra länders metodik. Till exempel kan en inspektion pågå i flera dagar vid RoHS-
tillsyn i Nederländerna – om behovet finns. 

Det tar tid att få fram ny och reviderad lagstiftning, men en ny leksak kan snabbt bli en 
populär produkt på marknaden med hjälp av kanaler på internet. Vårt tillsynsarbete planeras 
på årsbasis och möjligheterna att ställa om snabbt för att kontrollera en ny produktgrupp är 
begränsad. Inte sällan sker tillsynen efter att varan slutat vara populär (så var exempelvis 
fallet med så kallade fidget spinners). Vi ser ett behov av att hålla oss uppdaterade inom vad 
som kommer, speciellt inom vissa områden. Ett exempel på hur vi arbetat för att förekomma 
en ny trendvara är att vi besökte leksaksmässan i Nürnberg under 2020 och där fick se vilka 
leksaker som främst presenterades. Det är viktigt att snabbt kunna ställa om den planerade 
tillsynen för att kunna agera proaktivt och kontrollera en trendande varugrupp men också för 
att agera på tips om potentiella kemikalierisker. 

4.4 Förändringar när marknadskontrollförordningen träder i kraft 
2021 träder den nya marknadskontrollförordningen42 i kraft. Syftet med 
marknadskontrollförordningen är att minska antalet varor som inte överensstämmer med 
lagkraven, stärka marknadskontrollen och förbättra marknaden genom att färre varor med 

 
42 Marknadskontrollförordningen (EU) 2019/1020 
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brister finns att köpa. Ytterligare ett syfte är att skapa lika konkurrensförhållanden för alla 
ekonomiska aktörer, till exempel att alla företag behandlas lika vid tillsyn inom EU. 

Ett nytt krav i och med den nya marknadskontrollförordningen är att innan en produkt får 
släppas ut på EU-marknaden måste det finnas en utsedd ekonomisk aktör som är etablerad 
inom EU-området. Aktören ansvarar för vissa uppgifter som gäller lagefterlevnaden för 
produkten och vi kommer att kunna vidta vissa åtgärder emot aktören när vi hittar brister. 
Detta kommer förhoppningsvis vara behjälpligt vid vår tillsyn som numer ibland sträcker sig 
utanför Sveriges gränser. 

Att jobba gemensamt inom EU är en förutsättning för att vi ska kunna ge alla företag en 
likvärdig behandling, oavsett vilket land företaget befinner sig i. Att diskutera hur lagen bör 
tolkas med tillsynsmyndigheter i andra länder utvecklar oss och ger oss också chansen att 
informera andra tillsynsmyndigheter om vårt sätt att arbeta. 

4.5 Ökad administration 
När marknadskontrollförordningen träder i kraft kommer ett krav på att all tillsyn som utförts 
ska rapporteras in i ett EU gemensamt system, ICSMS (läs mer om detta i avsnitt 2.7.1.2). 
Fram tills nu har Kemikalieinspektionens varuinspektörer endast lagt in varor i ICSMS som 
inte klarar lagkraven. Den främsta anledningen till att vi inte alltid registrerar varor i ICSMS 
är att registreringen i ICSMS kräver manuell inmatning av den dokumentation som vi redan 
har sparat i Kemikalieinspektionens diaresystem. Det innebär att artikelnummer, EAN-kod, 
foton, kontaktuppgifter till importörer och tillverkare med flera uppgifter måste registreras 
även i detta system. Den administrativa bördan är stor och kommer i och med detta att öka 
betydligt. Utöver detta rapporteringskrav tillkommer även den årliga EU-statistiken som ska 
skickas in till EU-kommissionen. Även här ökar kraven på vad som ska rapporteras. De ökade 
kraven på rapportering innebär att Kemikalieinspektionen behöver en strategi för att inte 
behöva minska den operativa tillsynen till förmån för administration. 

4.6 Avslutningsvis 
God marknadskontroll bygger på en noggrann omvärldsanalys och en förmåga att snabbt 
kunna ändra fokus utifrån vad som händer i omvärlden. En viktig pusselbit är myndighetens 
förmåga att välja rätt verktyg mot rätt aktör. 

Ibland är dialog, utbildning och informationsspridning mycket verksamt. Ibland är hårdare 
myndighetsutövning genom beslut, som ett saluförbud, nödvändigt. Det finns stora fördelar 
med att kombinera den vägledande och stödjande verksamheten med marknadskontrollen. 
Flera avdelningar och enheter på Kemikalieinspektionen arbetar med upplysning och 
utbildning och genom att samverka med dessa kan vi nå fler företag än bara de vi kontrollerar. 
Vi är flexibla när det gäller vilka verktyg som ger bäst effekt i varje enskilt fall och det är så 
vi når framgång med vår verksamhet. 

Företagen som sätter ut varor på den svenska marknaden ansvarar för att varorna följer 
lagstiftningen och är säkra. Under de år Kemikalieinspektionen bedrivit tillsyn på varor har 
förbättringar skett hos många aktörer men samtidigt har fler aktörer etablerat sig på 
marknaden. Andelen av de varor vi kontrollerar som inte följer lagstiftningen är därmed 
relativt konstant. Resultaten i våra projekt visar tydligt att tillsynen behövs. Alla varor som 
släpps ut på marknaden är inte säkra.  

  



Bilaga 1 Förkortningar av ämnen 

Ämnesgrupp Exempel på ämnen Beskrivning 

Ftalater DEHP (di(2-etylhexyl)ftalat) 
DBP (dibutylftalat) 
BBP (bensylbutylftalat) 
DINP (diisononylftalat) 
DIDP (diisodecylftalat) 
DNOP (di-n-oktyl-ftalat) 
DIBP (diisobutylftalat) 

Ftalater används som mjukgörare i plast, främst 
polyvinylklorid. Vissa ftalater har 
reproduktionsstörande och miljöfarliga egenskaper 
eller kan påverka människokroppen negativt på 
annat sätt. Dessa är begränsade i leksaker och 
barnavårdsartiklar och vissa är upptagna på 
kandidatförteckningen. DEHP, DBP, BBP och DIBP 
är från och med den 22 juli 2019 även begränsade i 
elektriska produkter.  

Kortkedjiga 
klorparaffiner 

SCCP (short-chained 
chlorinated paraffin) 

Mjukgörande och flamskyddande ämnen som 
används i plast, främst polyvinylklorid. SCCP är 
skadliga för vattenlevande organismer, bryts inte ner 
i naturen och är misstänkt cancerframkallande. 
SCCP är begränsat i alla sorters varor och finns 
även upptaget på kandidatförteckningen.  

Grundämnen Bly 
Kadmium 
Nickel 
Kvicksilver 
Krom  
Aluminium  
Bor  

Metallerna bly, kadmium, nickel, kvicksilver, krom, 
kobolt och aluminium används i olika legeringar eller 
som salter i plaster eller andra material.  
Bly, kadmium och nickel är begränsade i smycken.  
Bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom är 
begränsade i elektriska produkter. 
Sexvärt krom är begränsat i lädervaror.  
Bor och aluminium är begränsade i leksaker  

Ämnen på 
kandidatförteckningen 

EGDME (1,2-dimetoxietan) 
1,3-propansulton 
 
ADCA (azodikarbonamid) 
 
 
NPEO (Nonylfenoletoxilater) 

EGDME och 1,3-propansulton används i vissa typer 
av knappcellsbatterier. Vid normal användning ska 
man inte komma i kontakt med ämnena.  
ADCA används som jäsmedel vid tillverkning av 
skumplast. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom 
eller andningssvårigheter vid inandning. Vid korrekt 
tillverkning ska inte ämnet finnas kvar i 
slutprodukten. 
NPEO används vid tillverkning av textil och kan vara 
skadligt för vattenlevande organismer.  

Föroreningar Polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH:er) 

En stor grupp ämnen som bildas oavsiktligt vid 
ofullständig förbränning eller finns som förorening i 
gummi och plast. Flera av dem har 
cancerframkallande egenskaper. 

Konserveringsmedel BIT (1,2-bensisotiazol-
3(2H)-on) 
MIT (2-metyl-2H-isotiazol-3-
on) 

Biocider med brett användningsområde. Exempelvis 
kan de användas som konserveringsmedel i färg. 

Flamskyddsmedel PBB (Polybromerade 
bifenyler) 
Polybromerade difenyletrar 
(PBDE)  
Polychlorinated 
biphenyl/Polyklorerade 
bifenyler (PCB) 
Hexabromcyklododekan 
(HBCDD) 

Flamskyddsmedel används för att försvåra 
antändningen av ett material eller minska 
spridningen av brand, men de gör inte materialet 
obrännbart. Många flamskydd är inte begränsade, 
detta är exempel på några som är det. 
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Bilaga 2 - Lagstiftning 
Regler för ämnen i varor 

EU-förordningar  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006/EG om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 528/2012 om tillhandahållande på 
marknaden och användning av biocidprodukter (Biocidförordningen) 

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

EU-direktiv införlivade i svenska författningar 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU om begränsning av användningen av 
vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS) 

Direktivet är införlivat i svensk lagstiftning genom förordning (2012:861) om farliga ämnen i 
elektrisk och elektronisk utrustning. Bestämmelserna finns inom ramen för miljöbalken i 
förordning (1998:944) om förbud m.m. och i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS) 
2017:7.  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet 

Direktivet finns införlivat i svensk lagstiftning genom lag (2011:579) om leksakers säkerhet 
och förordning (2011:703) om leksakers säkerhet samt Kemikalieinspektionens föreskrifter 
(KIFS 2017:8) om kemiska produkter och biotekniska produkter. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall 

Direktivet finns införlivat i svensk lagstiftning genom förordning (1998:944) om förbud m.m. i 
vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och 
förbrukade batterier och ackumulatorer  

Direktivet finns införlivat i svensk lagstiftning genom förordning (1998:944) om förbud m.m. i 
vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. 

Ramdirektivet för avfall, 2008/98/EG  

Direktivet finns införlivat i svenska föreskrifter genom Kemikalieinspektionens föreskrifter 
(KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer43 

 
  

 
43Det avsnitt som avser att leverantörer av varor ska tillhandahålla viss information om särskilt farliga ämnen till 
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) via den så kallade SCIP-databasen 



Övriga regler som omfattar ämnen i varor men där andra myndigheter är ansvariga 
Regelverk inom EU Syfte och omfattning avseende 

kemikalier i varor 
Ansvariga departement 
och centrala 
myndigheter 

Ramdirektivet för avfall, 
2008/98/EG 

Inkluderar bl.a. avfallshierarkin, 
program för förebyggande av avfall 
(inkl. minskad giftighet), regler för 
farligt avfall.  

Miljö- och 
energidepartementet, 
Naturvårdsverket, 
Kemikalieinspektionen 

Ekodesigndirektivet 
2009/125/EG 

Ramdirektivet omfattar idag 
energianvändande och 
energirelaterade varor. Syftet är att 
varorna ska utformas så att deras 
miljöpåverkan begränsas ur ett 
livscykelperspektiv. Det är genom 
Kommissionens förordning (EU) 
2019/2021 om fastställande av 
ekodesignkrav för elektroniska 
bildskärmar i enlighet med 
Ekodesigndirektivet som det angetts 
att användningen av halogenerade 
flamskyddsmedel inte är tillåtna i 
elektroniska bildskärmars hölje och 
stativ. 

Näringsdepartementet, 
Energimyndigheten 

Direktiv om elektriskt- och 
elektroniskt avfall, WEEE 
2012/19/EU 

Krav på viss märkning, insamling, 
register m.m. för elavfall. 

Miljö- och 
energidepartementet, 
Naturvårdsverket 

Förordning om material och 
produkter som är avsedda 
att komma i kontakt med 
livsmedel, (EG) nr 
1935/2004 

Bestämmelser för material och 
produkter avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel. Särskilda rättsakter 
kan antas för olika materialslag, t.ex. 
plast. Ett särskilt direktiv finns med en 
förteckning över ämnen som godkänts 
för användning vid plasttillverkning 
(direktiv 2002/72/EG) 

Näringslivsdepartementet, 
Livsmedelsverket 

Medicintekniska 
förordningen (EU) 2017/745  

Innehåller märkningskrav för ämnen 
som är cancerframkallande, 
mutagena, reproduktionstoxiska eller 
hormonstörande i medicintekniska 
produkter.  

Socialdepartementet, 
Läkemedelsverket 

Byggproduktförordningen 
(EU) nr 305/2011 

Övergripande krav på byggnaders 
funktion och säkerhet. Detaljkrav sätts 
i standarder av standardiseringsorgan 
på mandat av kommissionen.  

Socialdepartementet, 
Boverket 

Direktiv om uttjänta fordon, 
ELV 2000/53/EG 

Förbud och begränsningar samt 
märkningskrav för vissa ämnen i 
uttjänta bilar (Pb, Cd, Hg, Cr (VI)).  

Miljö- och 
energidepartementet, 
Naturvårdsverket 
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Utöver dessa regelverk finns det lagstiftning som styr tillsynsansvar, straffbestämmelser 
med mera 

Regelverk inom EU/Sverige Syfte och omfattning avseende 
kemikalier i varor 

Ansvariga departement 
och centrala myndigheter 

Marknadskontrollförordningen 
(EU) 2019/1020 

Marknadskontrollförordningen 
som börjar gälla i juli 2021, 
tillämpas på produktsektorer 
som täcks av 70 sektorspecifika 
EU-varuförordningar. Större 
delen av bestämmelserna i 
marknadskontrollförordningen 
gäller 
marknadskontrollmyndigheter 
och deras verksamhet 

Utrikesdepartementet, 
Kemikalieinspektionen 
och andra operativa 
centrala 
tillsynsmyndigheter 

Miljöbalk (1998:808)  Den svenska samlade 
miljölagstiftningen 

Miljö- och 
energidepartementet, 
Kemikalieinspektionen 
och andra operativa 
centrala 
tillsynsmyndigheter 

Miljötillsynsförordning 
(2011:13) 

Beskriver olika 
miljöbalksmyndigheters ansvar 
för operativ tillsyn och 
vägledning. 

Miljö- och 
energidepartementet, 
Kemikalieinspektionen 
och andra operativa 
centrala 
tillsynsmyndigheter 

Reach-förordningen EG (nr) 1907/2006 
Reach-förordningen är den kemikalielagstiftning som har ersatt stora delar av de 
kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och Sverige. Reach står för 
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Reach-förordningen 
lägger bevisbördan på företagen. För att uppfylla kraven i förordningen måste företag 
identifiera och hantera de risker som är kopplade till de ämnen de tillverkar eller importerar 
och säljer inom EU och EES-länderna. Förordningen omfattar i första hand kemiska ämnen 
och blandningar av kemiska ämnen men några få bestämmelser gäller även varor. I bilaga 
XVII finns ett antal begränsningsregler av vilka ett trettiotal begränsar användningen av 
ämnen i vissa varor. 

I Reach-förordningens artikel 33 finns det även ett informationskrav kopplat till särskilt 
farliga ämnen i varor. Artikel 33 beskriver leverantörers skyldigheter att lämna information 
om de särskilt farliga ämnen som finns i deras varor i en halt över 0,1 viktprocent. Denna 
information ska alltid lämnas till yrkesmässiga kunder medan konsumenter har rätt att på 
begäran få informationen kostnadsfritt och inom 45 dagar. De ämnen som betraktas som 
särskilt farliga och som omfattas av informationskravet listas på den så kallade 
kandidatförteckningen.  

Reach-förordningen är kopplad till 14 kap. i miljöbalken och därigenom används miljö-
balkens tillsynskapitel även med avseende på reglerna i Reach-förordningen. I enlighet med 



detta har både Kemikalieinspektionen och de kommunala nämnderna tillsynsansvar för 
begränsningarna och övriga varuregler i Reach-förordningen. 

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

Reglerna är kopplade till miljöbalken och både Kemikalieinspektionen och kommunerna kan 
utöva tillsyn över dem. 

RoHS-direktivet EU nr 2011/65 
RoHS-direktivet (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and 
electronic equipment) är ett EU-gemensamt regelverk som begränsar förekomsten av vissa 
farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.  

Direktivet finns införlivat i svensk lagstiftning via miljöbalken, förordning (2012:861) om 
farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och Kemikalieinspektionens föreskrifter 
(2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Även kommunerna har 
tillsynsansvar för dessa regler.  

POPs-förordningen (EU) nr 2019/1021 
Förordningen om långlivade organiska föreningar baseras på den globala 
Stockholmskonventionen samt konventionen om långväga gränsöverskridande 
luftföroreningar (CLRTAP). I förordningen finns ett antal så kallade POPs-ämnen (Persistent 
Organic Pollutants) som anses vara mycket farliga för människors hälsa och miljön. Varor får 
inte innehålla de ämnen som listas i förordningen, exempelvis hexaklorbensen, kortkedjiga 
klorparaffiner (SCCP) samt vissa bromerade flamskyddsmedel och PFAS-ämnen.  

POPs-förordningen är kopplad till miljöbalken vilket innebär att tillsynen följer 
miljötillsynsförordningen (2011:13). Detta innebär att både Kemikalieinspektionen och 
kommunerna har tillsynsansvar för reglerna i förordningen.  

Direktivet om leksakers säkerhet 2009/48/EG (leksaksdirektivet) 
Leksaksdirektivet innehåller bland annat vissa specifika kemikaliekrav: begränsningar av 
CMR-ämnen, 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 
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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 
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.  

Produktsäkerhetsdirektivet 2001/95/EG 
I det generella produktsäkerhetsdirektivet (GPSD, General Product Safety Directive) beskrivs 
företagens skyldigheter att säkerställa att de konsumentprodukter som de sätter ut på 
marknaden är säkra ur hälsosynpunkt, vilket inkluderar även innehåll av kemiska ämnen. 
Dessa generella regler tillämpas då mer specifik lagstiftning saknas i andra regelverk. En 
riskbedömning av en vara innehållande ett ämne är ofta nödvändig för att påvisa en allvarlig 
kemisk risk för människors hälsa vid tillsynsärenden. Reglerna är införlivade i svensk 
lagstiftning genom produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451) och produktsäkerhetsförordningen 
(2004:469).  

Tillsynsansvaret för produktsäkerhetsreglerna är fördelat över ett antal marknadskontroll-
myndigheter, dock inte de kommunala nämnderna.  

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 
(förbudsförordningen). Förpackningar som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel är 
dock undantagna dessa regler eftersom de regleras i annan lagstiftning. 

Förbudsförordningen är kopplad till miljöbalken vilket betyder att både 
Kemikalieinspektionen och kommunerna kan utöva tillsyn enligt dessa regler.  

Direktiv om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och 
ackumulatorer 2006/66/EG (Batteridirektivet) 
Direktivet innehåller begränsningar av kvicksilver och kadmium i batterier. Dessa regler är 
införlivade i förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, 
införsel och utförsel av kemiska produkter, som i sin tur är kopplad till miljöbalken. Både 
Kemikalieinspektionen och kommunerna kan utöva tillsyn på detta område. 

Direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv 
(Ramdirektivet för avfall) 
Direktivet syftar huvudsakligen till att förhindra att avfall uppstår och att främja 
återanvändning och återvinningen av avfall. Från och med den 5 januari 2021 måste, enligt 
avfallsdirektivet, tillverkare, importörer och distributörer av varor anmäla förekomst av 
särskilt farliga ämnen i sina varor till den så kallade SCIP-databasen. Kemikalieinspektionen 



ansvarar för den här bestämmelsen, resten av bestämmelserna i Avfallsdirektivet tillhör 
Naturvårdsverkets ansvarsområde.  

Miljöbalken 
I miljöbalken finns den samlade svenska miljölagstiftningen. Här finns regler och 
straffbestämmelser för bland annat Reach-förordningen och RoHS-direktivet. Förutom 
specifika regler finns även de allmänna hänsynsreglerna som bland annat handlar om 
substitution och försiktighetsprincipen.  

Tillsynsansvaret över reglerna i miljöbalken fördelas enligt miljötillsynsförordningen 
(2011:13).  

LIVSFS 2011:7 
Specialregler för begränsning av nitrosaminer och nitroserbara ämnen i nappar finns i en av 
Livsmedelsverkets föreskrifter. Ansvaret för denna tillsyn var tidigare endast Livsmedels-
verkets men i dag är det uppdelat mellan Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen. 
Kemikalieinspektionen har tillsynsansvar för de nappar som inte är avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel, så kallade sugnappar. Även kommunerna har tillsynsansvar för detta 
område.  

Nationella specialregler 
Det finns ett fåtal unika svenska regler som reglerar kemiska ämnen i varor. En av dessa är 
det svenska kvicksilverförbudet som finns i förbudsförordningen. Varor som inne-håller 
kvicksilver får inte släppas ut på den svenska marknaden eller yrkesmässigt föras ut ur 
Sverige. Det finns dock undantag för bland annat vissa fordon och forskningsutrustning. 
Kemikalieinspektionen och kommunerna har tillsyn över dessa regler.  

Dt finns även en bestämmelse i förbudsförordningen som innebär att sjukvårds- och 
sanitetsartiklar, klädesplagg och material till sådana samt hushållsgods inte får överlåtas om 
de innehåller kemikalier som kan befaras kunna skada människors hälsa. 
Kemikalieinspektionen och kommunerna ansvarar för denna tillsyn.  

I Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska 
organismer finns ett förbud mot att tillverka eller föra in träbaserade skivor som avger mer än 
en viss halt formaldehyd. Kemikalieinspektionen och kommunerna är tillsynsmyndigheter för 
dessa bestämmelser. 
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Bilaga 3 Tillsynsprojekt varor 2015 – 2020 
Kläder, skor och 
accessoarer 

Leksaker och 
barnavårdsartiklar 

Elektriska produkter Bygg och 
inredning 

Blandade varor  

2015 Kläder och 
skor 

2015 Blandade 
leksaker och 
barnavårdsartiklar 

2015 
Hushållsapparater, 
spelkontroller, 
lågpriselektronik 

2015 Varor i 
badrum 

2016 PAH i gummi 

2016 Smycken i 
detaljhandeln II 

2016 Små leksaker, 
leksaker i 
snabbmatskedjor/aut
omater 

2018 Hem-El 2018 2016 Textil i 
hemmet 

2016 
Biocidbehandlade 
varor 

2019 Läder  2017 Mjuka 
plastleksaker 
(Prosafe) 

2019 Hem-El, 
museum 
batteriprodukter, 
batterier samt 
industriprodukter 

2018 Oljelampor 2016 Sexleksaker 

2018 Smycken 
online (REF 8) 

2018 Squishies 2020 
Hushållsapparater, 
lågpriselektronik, 
kablar 

2018 
Luftvärmepump
ar 

2017 
Biocidbehandlade 
varor 

2019 Smycken 
(Tullverket) 

2019 Elektriska 
leksaker 

 
2020 Barns 
offentliga miljö 

2017 Uppföljning 
av tidigare brister 

2020 Smycken 
(e-handel (2020) 

2019 Slajm 
  

2017 Intimhygien 

 
2020 Slajm, 
brännbarhet i 
maskeradkläder, 
ballonger och 
plastleksaker samt 
barnavårdsartiklar (e-
handel 2020) 

  
2018 
Reklamartiklar 

 
2020 Barns offentliga 
miljö 

  
2018 
Informationsplikt
en i varor     
2019 Information 
om farliga ämnen 
i varor  

  



Bilaga 4 Nätverk för tillsyn i Europa 
Inom EU finns flera olika nätverk som berör tillsyn av kemikalier i varor. Nedan ges en kort 
beskrivning av dessa samt Kemikalieinspektionens medverkan i dem.  

Reach Forum 

Reach Forum44 (Forum för informationsutbyte om verkställighet) inrättades i och med Reach-
förordningens ikraftträdande. Det är den europeiska kemikaliemyndigheten Echa som håller i 
forumet och varje medlemsland är skyldigt att delta. Inom Reach Forum ska tillsynsfrågor 
gällande Reach-förordningen, CLP-förordningen45 och Biocidförordningen behandlas. 
Forumet har haft flera gemensamma tillsynsprojekt och det första som handlar om varor 
(begränsningar i bilaga XVII) utfördes under 2016. Kemikalieinspektionen deltog då i 
arbetsgruppen som planerade och ledde projektet. Efter det första projektet gällande tillsyn av 
varor har ytterligare två projekt genomförts. Ett gällande informationsplikten och ett gällande 
e-handel. Sverige har varit ordförande för båda dessa projekt. Det finns även ett stort antal 
andra arbetsgrupper som bland annat tittar på tillsynsbarheten i nya lagförslag och tar fram 
vägledningsdokument. Kemikalieinspektionen deltar i flera sådana grupper.  

AdCo-grupper för RoHS-direktivet respektive leksaksdirektivet 

Inom EU finns ett samarbete mellan tillsynsmyndigheter i olika länder i informella grupper 
som kallas för Administrative Cooperation Groups (AdCos). Det finns grupper för flera olika 
harmoniserade produktdirektiv såsom RoHS-direktivet och leksaksdirektivet. Grupperna 
samlas en eller ett par gånger per år för att diskutera tillsynspraxis, planera gemensamma 
projekt och i vissa fall ta fram vägledningsmaterial46.  

Kemikalieinspektionen har deltagit i RoHS-AdCo under många år. Vi har varit projektledare 
för de senaste två gemensamma projekten i gruppen gällande hemelektronik under 2016 och 
2019. Projekten var inriktade mot USB-kablar och kontakter samt mot LED-lampor och 
elektriska produkter med batterier.  

I flera år har Kemikalieinspektionen också varit medlem i Toys-AdCo men har endast deltagit 
på möten sedan 2019. Gruppen är väldigt aktiv och tar hjälp av varandra vid 
gränsdragningsproblem och ger råd till varandra om hur reglerna ska tolkas. Detta sker via en 
plattform som kommissionen tillhandahåller. 

Grupperna ger medlemmarna ett nätverk att dela information i och en bra möjlighet att få 
återkoppling på frågor som uppstår när produkter granskas. 

NTG (Nordisk tillsynsgrupp) 

Inom Norden finns ett samarbete gällande kemikaliefrågor i den så kallade Nordiska 
Kemikaliegruppen (NKG) som finns under Nordiska Ministerrådet. Det finns flera 
undergrupper till NKG och en av dessa, NTG, handlar om tillsyn. I denna grupp träffas 
myndigheter från Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island och Färöarna för att diskutera 
tillsynsrelaterade kemikaliefrågor. Gruppen bedriver också gemensamma projekt och bland 
annat har ett gemensamt projekt med fokus på tillsyn av e-handel genomförts 2019.  
  

 
44 http://echa.europa.eu/sv/about-us/who-we-are/enforcement-forum 
45 Europaparlamentets och rådets förordning (EG)nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar (CLP) 
46 http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm 
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Tillsynsnätverk i samarbete med eller på initiativ av EU-kommissionen 

Prosafe (Product Safety Forum of Europe) 

Prosafe är ett nätverk för myndigheter inom EU som arbetar med tillsyn och produktsäkerhet. 
I nätverket ingår även myndigheter som arbetar med produktsäkerhet ur andra perspektiv än 
kemiska. Kemikalieinspektionen blev medlem i nätverket under 2014 och deltog i två projekt 
med fokus på tillsyn och ett projekt med fokus på att ta fram verktyg för att påverka tillsynens 
effekt på företag mellan åren 2015 - 2018. 

CASP (Coordinated Activities on the Safety of Products) 

Fram till 2018 drevs de gemensamma tillsynsprojekten med varufokus som initierats av 
kommissionen via Prosafe. Från och med 2019 driver och finansierar EU-kommissionen själv 
de gemensamma projekten, under samlingsnamnet CASP.  Medlemsländerna får välja vilka 
projekt de vill delta i. 

2019 deltog vi i vårt första CASP-projekt med fokus på kontroll av slajm. 2020 kontrollerar vi 
e-handelsföretag som säljer smycken respektive företag som säljer ballonger. Förutom att 
delta i projekt med fokus på tillsyn av en viss varugrupp kan medlemsländerna också delta i 
CASP-projekt som handlar om att utveckla tillsynen och öka samsynen mellan länderna när 
det gäller gemensamma regelverk. 

  



 

 

aaaaaaaaaaaaaaa 

 

 

Box 2, 172 13 Sundbyberg  
08-519 41 100 
Besöks- och leveransadress   
Esplanaden 3A, 172 67 Sundbyberg 
kemi@kemi.se 
www.kemikalieinspektionen.se 


	Ordlista.
	Sammanfattning
	Summary
	1 Inledning
	1.1 Bakgrund och syfte
	1.2 Avgränsning
	1.3 Varför behövs varutillsyn?
	1.4 Problembeskrivning
	1.4.1 Omvärldsanalys
	1.4.1.1 Ändrad lagstiftning
	1.4.1.2 EU:s kemikaliestrategi
	1.4.1.3 Hur vi konsumerar varor

	1.4.2 Företagens ansvar


	2 Erfarenheter från varutillsyn, kemiska analyser och märkningskontroll
	2.1 Erfarenheter från kemiska analyser
	2.2 Erfarenheter från kontroll av märkning och dokumentation
	2.3 Urval av företag
	2.4 Urval av varugrupper
	2.5 Branschtillsyn
	2.6 Tillsyn via besök eller skrivbordsinspektion
	2.6.1 Övergripande om vår tillsyn

	2.7 Samverkan med andra myndigheter
	2.7.1 Samverkan mellan myndigheter i Sverige
	2.7.2 Samverkan mellan myndigheter inom EU
	2.7.3 Samarbeten utanför EU


	3 Strategier för tillsyn av varor
	3.1 Urval för tillsyn
	3.1.1 Prioritering av varugrupper
	3.1.1.1 Beskrivning av de prioriterade varugrupperna
	3.1.1.1.1 Leksaker och barnavårdsartiklar
	3.1.1.1.2 Kläder, skor och accessoarer
	3.1.1.1.3 Elektriska och elektroniska produkter
	3.1.1.1.4 Byggvaror och inredning
	3.1.1.1.5 Sport- och fritidsprodukter

	3.1.1.2 Hur vi väljer varor inom de fem grupperna
	3.1.1.2.1 Risk för att människor och miljö utsätts för skador
	3.1.1.2.2 Sannolikheten att ett farligt ämne kan finnas i en vara



	3.2 Möjligheter att utöva tillsyn
	3.2.1 Förekomst av regler på varuområdet
	3.2.2 Reglernas tillsynsbarhet
	3.2.3 Tillsynsobjekt inom vår jurisdiktion

	3.3 Tillsynsmetodik
	3.3.1 Tillsyn i projektform
	3.3.2 Urval av företag
	3.3.3 Händelsestyrd tillsyn
	3.3.4 Urval av varuprov
	3.3.5 Effektiv tillsyn


	4 Tillsynen framåt
	4.1 Prioriterade varugrupper
	4.2 Prioriterade företag och branscher
	4.3 Tillsynsmetodik
	4.4 Förändringar när marknadskontrollförordningen träder i kraft
	4.5 Ökad administration
	4.6 Avslutningsvis

	Bilaga 1 Förkortningar av ämnen
	Bilaga 2 - Lagstiftning
	Reach-förordningen EG (nr) 1907/2006
	Biocidförordningen (EG) nr 528/2012
	RoHS-direktivet EU nr 2011/65
	POPs-förordningen (EU) nr 2019/1021
	Direktivet om leksakers säkerhet 2009/48/EG (leksaksdirektivet)
	Produktsäkerhetsdirektivet 2001/95/EG
	Direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (Förpackningsdirektivet)
	Direktiv om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer 2006/66/EG (Batteridirektivet)
	Direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv (Ramdirektivet för avfall)
	Miljöbalken
	LIVSFS 2011:7
	Nationella specialregler

	Bilaga 3 Tillsynsprojekt varor 2015 – 2020
	Bilaga 4 Nätverk för tillsyn i Europa

