Ett samarbete mellan Skånes kommuner, Kommunförbundet Skåne,
Länsstyrelsen i Skåne län och Arbets- och miljömedicin vid Region Skåne

www.miljosamverkanskane.se

Som konsument har du
rätt till information om
en varas kemiska innehåll

Ett samarbete mellan Skånes kommuner, Kommunförbundet Skåne,
Länsstyrelsen i Skåne län och Arbets- och miljömedicin vid Region Skåne

www.miljosamverkanskane.se

Som konsument har du
rätt till information om
en varas kemiska innehåll

Välj giftfritt
när du shoppar

om innehållet

Våga fråga

Välj giftfritt
när du shoppar

om innehållet

Våga fråga

Alla varor innehåller kemiska ämnen
Exempel på kemiska ämnen som kan spridas från varor och ge negativa effekter för människors hälsa och
miljö är mjukgörande ftalater i plaster, vissa flamskyddsmedel i elektronik och textilier, tungmetallerna
kadmium, bly och krom i smycken och skinn, antibakteriella ämnen som silver, triclosan och perflourerade
ämnen i textilier.
Innehåller den här varan farliga kemikalier?
Konsumenter har rätt att få svar inom 45 dagar. Innehåller den här varan mer än 0,1 procent av något av de
ämnen som finns på kandidatförteckningen? Ni kan ge mig svar via nedan angivna kontaktvägar.
Varans namn:........................................................Dagens datum:.............................................
Svar inom 45 dagar till:
Namn:...........................................................................................................................................
Adress:.........................................................................................................................................
Telefon:...................................................E-post...........................................................................
Fylls i av butik:
Varan innehåller mer än 0,1 procent av följande ämnen på kandidatförteckningen:
.....................................................................................................................................................
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Vad kan du som konsument göra?
Du kan ställa frågor när du handlar och vara misstänksam mot varor som har en stark kemikaliedoft. Du har
också rätt att få veta om en vara innehåller ämnen på den så kallade kandidatförteckningen. Många företag
behöver ta ett större ansvar för sina produkter. Genom att ställa frågor visar du vägen.

Vad är kandidatförteckningen?
Kandidatförteckningen är en lista framtagen av den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. På listan finns
ämnen med särskilt höga risker som bland annat kan orsaka cancer och störa vår fortplantning.

I vilka varor kan ämnen på kandidatförteckningen finnas?
Ämnen på kandidatförteckningen kan finnas i alla möjliga konsumentvaror som plastprodukter, textilier,
elektronik och byggvaror. Mer information hittar du på www.kemi.se

Följande vara har jag begärt ut information om:

Varans namn:.....................................................................................................................................
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