Våga fråga i Uppsala län
- Som konsument har du rätt att få information om farliga ämnen i varor
Skadliga ämnen i varor

Kemikalier används för att tillverka många av de varor som vi
använder i vår vardag. De tillsätts för att ge varorna dess färg,
form och andra egenskaper. Kemiska ämnen kan frigöras från
varan under hela dess livslängd. Både vid tillverkningen och
när den blir till avfall, men även medan den används. Här är
några exempel på skadliga kemikalier som kan finnas i varor:
• Plast kan innehålla mjukgörande ämnen som exempelvis
ftalater och klorparaffiner men också bly-, krom- och
tennföreningar.
• Textil kan innehålla formaldehyd, antimögelmedel,
flamskyddsmedel, färgämnen och impregneringsmedel.
• Läder kan innehålla garvämnen som till exempel krom.
• Accessoarer och smycken kan innehålla nickel, kadmium
och bly.
• Sportkläder och skor kan innehålla olika
antibakteriella ämnen.

Du har rätt till information

När man står i butiken är det svårt att veta vad en specifik
vara verkligen innehåller. Det går inte att se det på den
och det krävs ingen innehållsförteckning. Men som

konsument har man i alla fall rätt att få veta om en vara
innehåller något särskilt farligt ämne som finns på den så
kallade ”kandidatförteckningen”. Ställ frågan i butiken, svar
ska du få inom 45 dagar. Du kan alltid fråga i affären efter
innehållsförteckning.

Vad är kandidatförteckningen?

Kandidatförteckningen är en lista över särskilt farliga ämnen
som kan ge allvarliga effekter på miljön och människors
hälsa, till exempel orsaka cancer eller störa fertiliteten. Den är
framtagen av den europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
och utökas med nya ämnen två gånger per år. För närvarande
(januari 2018) finns 181 ämnen på listan.

Vilket ansvar har butiken?

Butiken måste svara en kund som ställer frågor om kemikalier.
Butiken kan i sin tur ställa krav på sina leverantörer så att de
varor de köper in inte innehåller farliga ämnen.

För mer information

http://www.kemi.se/vagledning-for/konsumenter/din-ratt-attfa-information

Innehåller den här varan mer än 0,1 % av något ämne som finns på kandidatförteckningen?
Varans namn:
Datum då frågan ställdes:
Svar inom 45 dagar till Namn:
Adress/e-post/telefon:

