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Informera dina kunder om farliga  
ämnen i varor
Den här informationen vänder sig till dig som säljer 
varor i detaljhandeln eller på nätet. 
Om du säljer varor ansvarar du för att informera kon-

sumenter och dina yrkesmässiga kunder om de innehål-

ler särskilt farliga ämnen. 

Det finns även farliga ämnen som är så kallade bio-

cider. Varor som har behandlats med biocider ska dess-

utom märkas upp med information om denna behand-

ling. Exempel på biocidbehandlade varor är sporttröjor 

som marknadsförs som luktfria eller antibakteriella. 

Lämna information om särskilt farliga  
ämnen som finns på kandidatförteckningen
Konsumenter har rätt att få veta om en vara du säljer 

innehåller ett särskilt farligt ämne. Det här gäller enligt 

den europeiska kemikalielagstiftningen Reach:

• Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent 

av ett ämne som finns på den så kallade kan-

didatförteckningen, ska du lämna information 

så att konsumenten kan använda varan på ett 

säkert sätt. Informationen ska minst omfatta 

ämnets namn.

• Informationskravet gäller för alla led i distribu-

tionskedjan. Det betyder att även du som är åter-

försäljare av en vara måste kunna lämna denna 

information till konsumenten på begäran. Det 

räcker alltså inte att hänvisa till din leverantör.

• Om en konsument frågar om en vara så ska du 

lämna information inom 45 dagar. 

• Informationen ska lämnas kostnadsfritt. 

Om du har företagskunder så ska de få information 

utan att behöva begära det. 

Om du köper varan av en leverantör som finns i EU 

har du rätt att få informationen från leverantören.

För vilka varor gäller informationskravet?
Alla sorters varor omfattas av informationskravet. 

Exempel på varor är cyklar, stolar, bord, mobiltelefoner 

och leksaker. Varje vara består oftast av flera delar som 

i sig är varor. Om det finns ett särskilt farligt ämne i till 

exempel handtaget på en cykel, så ska du lämna infor-

mation om halten av ämnet i handtaget överskrider 0,1 

procent. 

Kemiska produkter, till exempel tvättmedel eller 

målarfärg, är exempel på produkter som inte räknas 

som varor.

Dina kunder har rätt att få veta om en vara innehåller något särskilt 

farligt ämne.
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Vad är kandidatförteckningen?
Kandidatförteckningen är en lista med cirka 200 

särskilt farliga ämnen. Den är en del av den europeiska 

kemikalielagstiftningen, Reach. Listan uppdateras två 

gånger per år med nya ämnen. 

Hur vet jag om min vara  
innehåller särskilt farliga ämnen?
Om varan du köper in innehåller mer än 0,1 viktprocent 

av ett ämne som finns på kandidatförteckningen så ska 

du få information av din leverantör, senast då varan leve-

reras. Detta gäller om din leverantör finns inom EU. 

Även om du har rätt att få informationen utan att 

behöva fråga om det, så kan det vara bra att fråga sin 

leverantör. Om du importerar en vara från ett land 

utanför EU måste du själv ta reda på om den innehåller 

särskilt farliga ämnen. 

Hur ska jag informera mina kunder?
Du får själv välja hur du vill lämna informationen till 

dina kunder. 

Här är några exempel på hur du kan göra: 

• Lämna informationen skriftligt.

• Berätta för kunden.

• Lämna informationen via kvittot.

• Märka varan.

Informationen ska vara lätt att förstå. Det är inte lämpligt 

att lämna ett analysprotokoll, certifikat eller liknande.

Informations- och märknings-
krav för biocidbehandlade varor
Idag finns många biocidbehandlade varor i handeln, 

till exempel sportskor, tandborstar, madrasser, kuddar, 

städmaterial och fasadfärg. En biocidbehandlad vara 

innehåller, eller har behandlats med, en biocidprodukt 

Fakta: Vad är ett verksamt ämne?

Biocidprodukter innehåller ett eller flera verk-

samma ämnen. Ett verksamt ämne är avsett 

att oskadliggöra, eller förhindra påverkan av, 

skadliga organismer. Verksamma ämnen och 

biocidprodukter måste vara godkända enligt EU:s 

biocidförordning för att få användas inom EU. 

En cykel är en vara som består av flera olika 

varor. Om det finns ett särskilt farligt ämne i 

till exempel handtaget så ska du som säljer 

cykeln lämna information om halten av 

ämnet i handtaget överskrider 0,1 procent.

Fakta: Vad är ett särskilt farligt ämne?

Särskilt farliga ämnen är sådana som till exempel 

kan ge cancer, påverka arvsmassan, fortplantningen 

eller som är mycket miljöfarliga. De kallas också för 

SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern).
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för att motverka till exempel bakterier, mögelsvampar 

eller insekter. 

Vilka varor behöver vara märkta? 
Kontrollera om du säljer varor som till exempel är 

märkta med begrepp som ”antibakteriell” eller ”lukt-

fri”.  Dessa varor ska vara märkta enligt EU:s biocid-

förordning. 

Tillverkare inom EU eller importörer till EU ansva-

rar för att märka varorna och återförsäljare är skyldiga 

att kontrollera att märkningen är korrekt. 

Det finns vissa verksamma ämnen som alltid ska 

anges även om varan inte marknadsförs som antibakte-

riell eller liknande. Anledningen till det är att det finns 

särskilda villkor för att få använda dessa ämnen. 

Vilken märkning krävs på  
en biocidbehandlad vara?
Märkningen kan finnas direkt på varan, på förpack-

ningen eller i bruksanvisningen. Märkningen ska vara 

tydlig, på svenska och ska innehålla följande informa-

tion:

• Att varan innehåller en biocidprodukt.

• Hur biocidbehandlingen bidrar till varans funk-

tion (till exempel att den tar bort dålig lukt).

• Namnet på det verksamma ämnet/de verksam-

ma ämnena.

• Om det ingår nanomaterial ska namnen skrivas 

ut med ordet ”nano” inom parentes.

• Anvisningar för hur varan kan användas på ett 

säkert sätt, det vill säga om den som använder 

varan måste göra något särskilt för att skydda 

människor eller miljön.

Information till konsumenter
Det finns biocidbehandlade varor som inte är märk-

ningspliktiga, som inte marknadsförs med några 

biocidpåståenden eller har villkor i godkännandet för 

det verksamma ämnet. Trots detta så är du som säljer 

varan skyldig att informera en konsument om vilken 

biocidbehandling varan har genomgått om konsumen-

ten begär det. Informationen ska lämnas kostnadsfritt 

inom 45 dagar.

Du får själv välja hur du vill lämna informationen 

till dina kunder. 

Här finns reglerna
• Artikel 33 i Reach-förordningen, (EG) nr 

1907/2006 (krav på att lämna information 

om särskilt farliga ämnen som finns på kan-

didatförteckningen). 
• Artikel 58 i EU:s biocidförordning (EG) nr 

528/2012 (krav på märkning av biocidbe-

handlade varor).

Biocidbehandlade varor ska vara märkta på ett särskilt sätt. Här är ett exempel på märkning av en biocidbehandlad vara.

Behandlad med biociden 
silverzeolit för att minska 
bakterietillväxt i materialet.  
Ämnet sköljs ut under tvätt och 
kan då skada organismer i 
vattenmiljön.

• Låt lufttorka
• Undvik onödig tvätt

Exempel på märkning på en tröja behandlad med ett silversalt för att undvika dålig lukt.
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Vill du veta mer?
Läs mer om farliga ämnen och reglerna på Kemikalie-

inspektionens webbplats.

• www.kemi.se/kandidatforteckningen

• www.kemi.se/biocidbehandlade-varor

Läs mer i faktabladet Ställ kemikaliekrav på dina le-

verantörer – några tips till dig som säljer varor som du 

hittar på www.kemi.se/publikationer

Kemikalieinspektionen har tagit fram ett informations-

blad för att underlätta för kunder att begära informa-

tion om ämnen i varor. Det finns på Kemikalieinspek-

tionens webbplats

www.kemi.se/ratt-till-information

Tips 

• När du köper in en vara, fråga leverantören om den innehåller något ämne på kandidatförteckningen eller 

om den genomgått en biocidbehandling. Enligt  Reach-förordningen har du rätt att få information utan att 

behöva fråga men det är inte alla som känner till regeln. Du kan också ställa krav på att varan inte ska inne-

hålla ämnen på kandidatförteckningen i Reach eller vara biocidbehandlad. Då kan du lätt svara dina kunder 

om du får en fråga. 

• Tänk på att leverantörer utanför EU inte omfattas av EU:s regelverk. Om du köper varor av leverantörer 

utanför EU behöver du försäkra dig om att du får information. 

• Om din butik tillhör en kedja med ett huvudkontor eller gemensam inköpsavdelning, hör med dem om hur ni 

ska göra om konsumenter ställer frågor om det finns särskilt farliga ämnen i era varor eller om de är biocid-

behandlade.

• Se till att informera alla dina anställda om vad de ska göra när en konsument frågar om en vara innehåller ett 

särskilt farligt ämne eller om varan är biocidbehandlad.
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Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer
– några tips till dig som säljer varor

Mobiltelefontillbehör, elektriska produkter och textilier är några av de varugrupper som i kemikalielagstiftningen kallas för varor. Det finns 

kemikalieregler även för dessa. I det här faktabladet får du tips på hur du kan göra för att följa reglerna om du säljer varor.
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Inom handeln pratar man ofta om varor och 
tjänster. I kemikaliereglernas värld pratar man 
om varor och kemiska produkter. Det finns 
kemikalieregler både för varor och kemiska 
produkter. Den här informationen handlar om 
vad du som säljer varor bör tänka på. 

Du som säljer varor har ansvar för att kemika-

liereglerna följs, även om du har köpt varorna 

av någon annan och bara säljer dem vidare. 

Det finns kemikalieregler både om 

• innehållet, till exempel kemikalier som är 

förbjudna 

• vilken information du är skyldig att ge din 

kund.
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Exempel på varor och kemiska produkter

Varor Kemiska produkter

Elektronik, t.ex. armbandsur, 

mobiltelefoner, usb-kablar, 

lampor

Tvättmedel,  

rengöringsmedel

Smycken Lim, målarfärg

Väskor Insektsmedel

Textilier, t.ex. kläder, sängkläder, 

handdukar

Djurschampo, djursalva

Leksaker t.ex. gosedjur, dockor, 

elektriska bilar
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