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Föreskrifter om ändring i 
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 
2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska 
egenskaper; 

beslutade den 12 september 2018. 

 

KIFS  

2018:2  

Utkom från trycket 

den 25 september 

2018 

  

     

Kemikalieinspektionen föreskriver1 med stöd av 5 § förordningen 

(2011:703) om leksakers säkerhet att bilagan  till  Kemikalieinspek-

tionens föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och 

kemiska egenskaper ska ha följande lydelse. 

___________ 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 28 oktober 2018 vad gäller 

bly, den 4 november 2018 vad gäller fenol och den 26 november 

2018 vad gäller bisfenol A.  

 

 

På Kemikalieinspektionens vägnar 

 

 

NINA CROMNIER 

 

 

 Adam Diamant 

 

___________________________________ 
1   Jfr Rådets direktiv (EU) 2017/738 av den 27 mars 2017 om ändring av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet i syfte att 

anpassa bilaga II till den tekniska utvecklingen vad gäller bly, Kommissionens direktiv 
(EU) 2017/774 av den 3 maj 2017 om ändring av tillägg C till bilaga II till 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, för att anta 

särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker, vad gäller fenol, samt 
Kommissionens direktiv (EU) 2017/898 av den 24 maj 2017 om ändring av tillägg C 

till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers 

säkerhet, för att anta särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker, vad 
gäller bisfenol A. 
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Bilaga 1 

Särskilda säkerhetskrav avseende brännbarhet och kemiska 

egenskaper 

 

 

12. Utan att detta påverkar punkterna 3, 4 och 5 får följande 

gränsvärden för migration från leksaker eller delar av leksaker inte 

överskridas: 

 

Grundämne mg/kg i torrt, 

sprött, 

pulverliknande 

eller böjligt 

leksaksmaterial 

mg/kg i 

vätskeformigt 

eller klibbigt 

leksaksmaterial 

mg/kg avskavt 

leksaksmaterial 

 

 

Koppar 622,5 156 7 700 

Bly 2,0 0,5 23 

Mangan 1 200 300 15 000 

 

 

Tillägg C 

Särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker 

avsedda för barn under 36 månader eller i andra leksaker som 

är avsedda att stoppas i munnen, vilka antagits av 

kommissionen: 

 

Ämne  CAS-nummer Gränsvärde 

 

 

TDCP 13674-87-8 5 mg/kg (halt) 

Bisfenol A 80-05-7 0,04 mg/l (gräns-

värde för migration) 

i enlighet med 

metoderna i EN 71- 

10:2005 och EN 71- 

11:2005 
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Bilaga 1 

Fenol 108-95-2 5 mg/l (gränsvärde 

för migration) i 

polymermaterial i 

enlighet med de 

metoder som före-

skrivs i EN 71-

10:2005 och EN 71-

11:2005. 

10 mg/kg (gräns-

värde för halt) i 

egenskap av 

konserveringsmedel 

i enlighet med de 

metoder som 

föreskrivs i EN 71-

10:2005 och EN 71-

11:2005. 

 




