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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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Några råd

Beroende på din roll i distributionskedjan och på 

din leverantörs kunskap om kemikaliereglerna, 

kan du använda dig av några av följande råd. Det 

är inte reglerat i lagstiftningen hur du ska se till att 

kraven i lagstiftningen följs. Det viktiga är att du 

ser till att de följs. 

• Ta reda på vilka kemikaliekrav som gäller 
för dina varor. Du kan börja med att gå in på 

Kemikalieinspektionens webbplats och titta på 

vägledningen för tillverkare, importörer och 

distributörer av varor, www.kemi.se/vagledning-

for/foretag. Du kommer antagligen inte vara 

berörd av allt, men din vara kan omfattas av 

flera olika regelverk samtidigt.

• Ställ specifika kemikaliekrav på dina leveran-
törer. Exempel på krav du kan ställa: ”Varan 

X ska vara fri från ämnena A, B och C som är 

reglerade i lagstiftning Y” eller ”Varan ska inte 

innehålla ämnen på kandidatförteckningen i 

Reach.”

• Kemikaliekrav = kvalitetskrav. Integrera kemika-

liekraven med övriga kvalitetskrav.

• Ställ inte för allmängiltiga krav. Exempel på 

krav som är för ospecifika: ”Varan ska uppfylla 

Reach” eller ”Varan ska följa all relevant lag-

stiftning i det land dit varan säljs”. 

• Dokumentera skriftligt. Dokumentera skriftligt 

vilka krav du ställer och vilka svar du får från 

leverantörerna.

• Ta reda på om leverantören har kunskap. För 

att ta reda på om dina leverantörer har kunskap 

om reglerna så kan du ställa några allmänna 

frågor till dem. Du kan till exempel fråga hur de 

arbetar med att se till att kemikaliekraven följs 

för de varor som de säljer till dig.

• Skaffa dig rutiner. Se till att du har rutiner för 

att ställa krav på dina leverantörer så att allt du 

tänker sälja uppfyller kraven i lagstiftningen.

• Be om analysprotokoll. Om du bedömer att det 

behövs kan du be leverantören visa att kraven 

följs till exempel genom att leverantören redovi-

sar analysprotokoll för materialen i varorna.

• Gör stickprovskontroller. Det är bra att göra 

egna stickprovsanalyser då och då för att kon-

trollera att varorna stämmer överens med de 

krav du har ställt. Ett tips är att ha en rutin för 

vilka ämnen man ska leta efter i olika typer av 

material.

• Undvik ämnen på kandidatförteckningen. Om 

du undviker ämnen på kandidatförteckningen 

kan du lätt svara dina kunder om du får en fråga 

om de ämnena.

• Kom ihåg vad CE-märket betyder. Kom ihåg 

att CE-märkning inte är en garanti för att alla 

kemikaliekrav är uppfyllda. CE-märkning täcker 

endast vissa lagstiftningar.

• Var vaksam om du köper från länder utanför 
EU. Om du köper varor från en utomeuropeisk 

leverantör kan du behöva vara extra vaksam, 

eftersom EU:s kemikalieregler inte gäller utanför 

EU.

• Ta hjälp av andra. Ta hjälp av branschorga-

nisationer eller konsulter om du själv saknar 

möjlighet att säkerställa lagefterlevnaden för 

dina varor.

Mer information

• Om du har frågor om innehållet i dina varor ska du vända dig till din leverantör. 

• Håll dig uppdaterad om nya krav genom att prenumerera på Kemikalieinspektionens nyhetsbrev på  

www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen. 

• Om du har frågor om lagstiftning kan du fråga oss via webbformulär på www.kemi.se/fraga

• Du kan också ringa till oss på 08-519 41 111, mån-ons och fre 09:00–11:00, tors 13:00–15:00. 


