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Ett gemensamt ansvar
Säkerhetstänkande genomsyrar allt vi gör på  
NeH Svenska AB – från vårt sökande efter de bästa 
produkterna och leverantörerna till vårt CSR-arbete. 
Vi ställer exempelvis höga krav på att våra produkter,
samt våra leverantörer inte är skadliga för människor 
eller miljö. Det innebär bland annat att vi 
arbetar löpande för att säkerställa att produkterna 
lever upp till kraven i EU-förordningarna REACH och 
POP som reglerar användningen av kemikalier. Listan 
över förbjudna och reglerade ämnen uppdateras ett 
par gånger per år, vilket gör det till en utmaning att 
säkerställa att sortimentet klarar de senaste kraven. 

Att arbeta enligt dessa förordningar är vare sig frivilligt 
eller någon nyhet i branschen. Ändå är vi fortfarande 
ganska ensamma om att hålla kemikalieansvaret högt 
på agendan i vårt dagliga arbete. Därmed kan du vara 
trygg med att dina kunder får säkra och bra produkter. 



Alla varor innehåller kemiska ämnen. Användning 
av ämnen som har hälso- och miljöfarliga egenskaper 
regleras i EU:s REACH-förordning. REACH står  
för Registration, Evaluation, Authorisation och  
Restriction of Chemicals. Inom REACH finns bland 
annat en kandidatförteckning över särskilt farliga 
ämnen. Om en produkt innehåller mer än 0,1 vikt-
procent av ett ämne som ingår i förteckningen måste 
information om detta vidarebefordras till kunderna.

Gifter som toppar POPs-listan
EU:s POPs-förordning omfattar miljögifter som är farliga 
för människor och djur redan i låga koncentrationer, 
sprids via vatten eller luft och finns kvar i naturen under 
lång tid. POPs står för ”Persistent Organic Pollutants”.

REACH skyddar  
människa och miljö från  
farliga kemikalier



Alla bär ansvar  
– från producent till 
återförsäljare.
Kemikalielagstiftningen berör alla som producerar,  
importerar eller levererar varor inom EU. Det innebär 
att vi på NeH Svenska AB liksom alla andra leverantörer
av profilprodukter samt även våra kunder har 
ansvar för att lagen efterlevs – både vad gäller produk-
terna och dokumentationen. Om en vara ändå visar sig 
innehålla otillåtna halter av kemikalier kan påföljden 
bli böter, säljförbud och/eller tillbakadragning av sålda 
produkter.

Vad kan du göra för att efterleva lagstiftningen? 

• Ha tydliga inköpsrutiner.

• Ha god hantering av inköpsvillkor och leverantörs-
deklarationer.

• Ha fastställda rutiner för produkt- och leverantörs- 
bedömning.

• Använda leverantörer med rutiner kring kemikalier. 

• Testa regelbundet några produkter avseende 
problemämnen.



Ftalat såklart! 
Ftalater är en grupp ämnen som kan användas för att 
göra plaster och gummi mjuka och smidiga. Vi får allt 
oftare förfrågningar om ftalatfria produkter. Att en  
produkt benämns som ftalatfri betyder inte nöd-
vändigtvis att den är ftalatfri. Ofta är det bara de 
reglerade ftalaterna som produkten är fri från, såsom 
DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP och DNOP.  Tilläggas bör 
att listan över förbjudna ämnen ständigt uppdateras. 
Att en produkt är ftalatfri är alltså inte nödvändigtvis 
en garanti för att den är bättre än andra produkter.  

Du får vad du betalar för
En sanning med modifikation givetvis. Men en bra 
strategi är att ta en extra titt på dokumentationen av 
produkter som är betydligt billigare än jämförbara 
produkter. 

Välj miljömärkta textilier 
Utöver plaster är det även klokt att välja textilier med 
stor omsorg. Tyger kan innehålla kemikalier som är 
skadliga för både miljön och hälsan. Några tips är att 
välja ekologiskt odlad bomull framför traditionellt  
odlad bomull och undvika textilier som är impreg- 
nerade, flamskyddade eller antibakteriella.

Tips på vägen



För oss på NeH Svenska AB innebär REACH i korthet 
att vi måste ha koll på de kemikalier våra produkter 
eventuellt kan innehålla. Vi arbetar kontinuerligt med 
kemikaliefrågor. Våra leverantörer kommer underteckna
vår kemikaliepolicy som utgår från EU-lagstiftningen. 
Det räcker långt. Men vi påkallar också egna laboratorie- 
tester för att säkerställa att produkterna verkligen  
är fria från eller klarar gränsvärdena för kemikalierna  
i direktiven.

Vilka material kan tänkas innehålla vad?

Plast/gummi: Kan innehålla mjukgörare, ftalater,  
flamskyddsmedel, blyföreningar mm.

Textilier: Kan innehålla tungmetaller, vissa 
AZO-färgämnen, antimögel-, flamskydds-  
och/eller impregneringsmedel mm.

Papper: Kan innehålla färgämnen, tungmetaller,  
flamskyddsmedel mm.

Metall: Kan innehålla tungmetaller som bly  
och/eller kadmium mm.

Vi sätter ribban högt



Kemi
Nej, om sanningen ska fram är vi inga kemister. 
Just därför har vi ett nära samarbete med en miljö- 
samordnare. Samordnaren hjälper oss med 
bedömningar av risker och sannolikheter för specifika 
produkter i vårt sortiment, vilka kemikalier vi ska testa 
för etc. Arbetet sker löpande enligt en plan vi gör 
tillsammans. 

REACH finns alltid på agendan
De allra flesta av våra produkter klarar laboratorie-
testerna utan anmärkning. I enstaka fall väljer vi att 
göra en fortsatt utredning på specifika produkter för 
att verkligen säkerställa att de är okej. Men arbetet 
slutar inte med att en produkt klarar en omgång 
tester. Som importör kan vi aldrig garantera att varje 
sändning är 100 % korrekt, men vi gör vårt bästa för 
att det ska vara så genom att kontinuerligt arbeta 
med frågan samt genom uppföljningstest. 



Användning av  
kemikalier granskas
Kemikalieinspektionen är den tillsynsmyndighet som 
kontrollerar att REACH-förordningen samt POPs- 
förordningen efterlevs. Myndigheten gör stickkontroller 
då de begär in produkter och dokumentation för  
testning och granskning.

Läs mer om kemikalier på myndighetens  
webbplats: kemi.se.




