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KONSUMENTMAKT 

Det viktigaste du kan göra är att fråga och ställa krav! 

 

 

EUs kemikalielagstiftning REACH är för svag för att skydda människors hälsa på grund av kraftig lobby-

verksamhet från kemikalieindustrin. Därför är det även viktigt att tala om för sin politiker (oavsett parti) att 

starkare kemikalielagstiftning är viktigt. Det positiva med REACH är att du som kund har rätt att veta om en 

vara innehåller ett särskilt farligt ämne som finns på EUs kandidatlista. 

Av två anledningar är det viktigt att ställa frågor och krav till företag:  

1. Det är ofta din enda chans att få veta vad en vara innehåller.  

2. Utan konsumenter tjänar företagen inga pengar. Det konsumenter tycker är viktigt blir också viktigt för 

företagen (ofta). 

Det finns en poäng med att vara ganska specifik när man frågar ett företag, en ospecifik fråga ger ofta ett 

ospecifikt svar. 

Ex på brevtext till företag om kandidatlistan: 

Hej! 

Jag vill veta om (produktens namn och eventuellt modell) innehåller någon av de farliga kemikalier 

som finns på EUs kandidatlista. Enligt artikel 33 i EUs kemikalieförordning REACH (EG nr 

1907/2006) har jag som konsument rätt att få besked inom 45 dagar, så jag hoppas att ni har 

möjlighet att ge mig svar med hjälp av era leverantörer.  

Kandidatlistan finns på den europeiska kemikaliemyndighetens hemsida 

(http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_en.asp) 
 

Vänliga hälsningar 

Datum, namn och kontaktuppgifter 

 

Ytterligare kemikalier att eventuellt fråga specifikt om: 
 

- Ftalater: Kan finnas i; mjuk plast, ingrediensen parfym 

- Bromerade flamskyddsmedel: Kan finnas i; stoppade möbler, elektronik, stoppade mjukdjur, barnvagnar 

- Fluorkarboner (PFOA, PFOS, PTFE): Kan finnas i; Goretex och liknande varumärken, non-stick kärl, 

  fettavvisande papper (ej miljömärkt), tandtråd, skidvalla. 

- Bisfenol (fråga efter bisfenoler ej enbart bisfenol A, BPA-fritt kan innehålla andra liknande bisfenoler 

  som F eller S): Kan finnas i; kvitton, klar hård plast, kaffemaskiner, lack i konservburkar. 

Dessa kemikalier är alla hormonstörande, reproduktionstoxiska och/eller cancerframkallande. Ökade 

risker av dessa/vissa av dessa ämnen är allergier, autism, diabetes, försämrad spermiekvalitet, 

missbildningar, cancer, bland annat. Riktigt otrevliga alltså och ändå helt lagliga att använda i vanliga 

konsumentprodukter enlig REACH. 


