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Majoriteten av butikerna lämnade svar inom 45 dagar, men svarens kvalitet varierade. Allt ifrån 

endast ett ”nej” på frågan om varan innehåller särskilt farliga ämnen, till svar direkt från 

leverantörerna ibland endast bestående av utländska, svårtolkade testprotokoll från laboratorier. Det 

var också anmärkningsvärt att det i flera av svaren bifogades testprotokoll som var flera år gamla, 

trots att kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen uppdateras kontinuerligt. 

Av alla 84 produkter som vi fick svar på, var det endast en produkt som angavs ha någon anmärkning 

och det var för hög blyhalt. Detta kan jämföras med Kemikalieinspektionens uppskattning att det i 

snitt är 25 % av alla leksaker som säljs i Sverige innehåller förbjudna eller olagligt höga halter av 

ämnen – detta inkluderar inte ens ämnena på kandidatförteckningen eftersom de är lagliga trots att 

de kan medföra ”allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och i miljön”.  

 

                                                           
1
 Gick i konkurs under 45-dagarsperioden 

2
 Efter påminnelse 

3
 Trots påminnelse 

4
 Fyra av svaren bestod av svårtolkade dokument – ingen info utifrån kandidatförteckningen 

5
 Fyra av svaren bestod av svårtolkade dokument – ingen info utifrån kandidatförteckningen 

Butik (18st) Antal utvalda 
produkter 

Antal svar Procentandel 
svar 

Andel svar som 
går att förstå 

2  Barnens Hus 8 51 63 %  

5  Biltema 7 7 100 %  

7  BR 4 4 100 %  

8  Clas Ohlson 7 6 86 %  

10 Coop Bergvik 8 82 100 %  

13 ICA Maxi 9 9 100 %  

16 IKEA 8 8 100 %  

18 Jula 2 2 100 %  

19 McDonalds 2 03 0 %  

20 Naturum 5 54 100 % 20 % 

22 Netto 6 1 17 %  

24 Nille 6 65 100 % 33 % 

26 Panduro 1 1 100 %  

27 Rusta 3 3 100 %  

28 Teknikmagasinet 6 6 100 %  

30 Värmlands museum 6 6 100 %  

32 Åhléns 1 1 100 %  

33 ÖoB 5 5 100 %  

Totalt 94 84 89 %  

 

 

 

Projekt Leksaksfrågan 2013 
Redovisning av svaren från butikerna 
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Uppdaterad version 6 december 2013 (Jula, McDonald) 

 

Barnens Hus 

 

Personalen var mycket hjälpsam och även om de inte kunde ge direkta svar så hade de lite 

koll på vad REACH och Kandidatförteckningen är. 

 

 

 

 
Docka Rosie (Dolls World, Little loves) 
Grossistservice Solna 

Producent: Peterkin, Made in China 

Svar direkt från leverantör Alrico Försäljnings AB: 
 
1.    Dockan innehåller inget ämne som finns på 
Kandidatförteckningen, Se bifogade testrapporter 
2.    Plasten är tillverkad av vinyl 
3.    Nej, dockan innehåller in Bromerade 
flamskyddsmedel 

 

 

Bifogat fanns 6 st pdf-filer med testrapporter. 

 
Hammare Lion Touch 

Producent: Martinex Finland 

 

 

1. Produkten har testats enligt krav av Toy safety 

directive och är 

godkända. 

2. Plast heter EVA = Ethylen Vinyle Acetate 

3. Nej 
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Water Color Slime 

Tillverkat av: Giant Card Ind. Ltd Taiwan 

 

 

 
Jumping Putty 

Grossist: Sun Toys Sunne 

Producent: Charlie-Kao Ind. Co. Ltd. Taiwan 

 

 

 
Plastlarv 

Producent: Hong You Toys, Guangdong, China 
 

  

 Svar från leverantör via butiken: 

 

Vi på Egmont jobbar aktivt med att se till att vi uppfyller 

de krav som ställs på våra produkter genom REACH-

förordningen. Det genomförs regelbundna tester och 

kontroller av ingredienslistor för att säkerställa att 

produkterna varken innehåller ämnena reglerade via 

REACH Annex XVII eller ämnena på Kandidatlistan, i 

otillåtna mängder. 
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jkl 

Gelpennor, Kärnan 

Producent: Egmont Kids Media Nordic AB 

Made in China 
 

Gällande produkten Gelpennor med artikelnummer 

910183 finner ni informationen för denna produkt 

nedan.  

 

1.      Innehåller den här varan mer än 0,1% av något av 

de ämnen som finns på kandidatförteckningen?   

Svar: Nej 

2.      Av vilken plast är varan tillverkad?  

Svar: Själva pennan är av PS-plast och penngreppet är 

gjort av PVC (ftalatfri).  

3.      Finns bromerade flamskyddsmedel i varan?  

Svar: Nej 

 

 

 
Gas Maker studslera med pruttljud 

Producent: Jelly Toy Co, Dongguan City, China 
 

 

Svar från leverantören Sun Toy, Sunne: 

 

Ingen av dessa artiklar är med på kandidatlistan 

Alla är enl Reach och EN 71 reglerna 

 

Vilken typ av plast berättar inte fabrikerna, det är 

Konsumentverket 

medveten om om de frågar dem 

De är kontrollorgan för såna här frågor 

 
Litet lamm (plast) 

Producent:Scleich 
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Biltema 

 

Biltema skriver; Plasten i samtliga leksaker är testad och uppfyller följande direktiv och 

standarder – 2009/48/EC; EN71-1, EN71-2 och EN71-3. EG-försäkringar finns på hemsidan”. 

Om Naturskyddsföreningen vill få mer information så hänvisas vi till berörd myndighet 

(Konsumentverket) . Vidare utredning får i så fall en myndighet göra. 
 

 

 

 
 

Matset av plast (45849) 

Inga ämnen från kandidatlistan.  

Biltema uppger inte plasttyp 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 
Pärlset (85799) 

 

Inga ämnen från kandidatlistan.  

Biltema uppger inte plasttyp 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 
Mjukisdjur katt  (45644) 

Inga ämnen från kandidatlistan.  

Biltema uppger inte plasttyp 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 

Enligt hemsida ”av flamsäkert material” 
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Plastdjur bondgård (45084) 

 

Inga ämnen från kandidatlistan.  

Biltema uppger inte plasttyp 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 
Hoppa hage, matta foam (45879) 

 

Inga ämnen från kandidatlistan.  

Biltema uppger inte plasttyp 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 

 

 

Enligt katalog gjord av skumplast fri från 

”formaid” (?)   

 
 

Lekmatta 

Inga ämnen från kandidatlistan.  

Biltema uppger inte plasttyp 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 

Biltema påpekar att detta inte är någon 

leksak. Oklart varför. En del restriktioner 

gäller bara leksaker/BjA 

 
RC Snurrbil (45743) 

 

 

Inga ämnen från kandidatlistan.  

Biltema uppger inte plasttyp 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 

Enligt katalog av ABS-plast med hjul av PVC 

Bilder är tagna från företagets hemsida 
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BR Leksaker 

 

Bemötande: Personalen var frågande och skeptiska. De var övertygade om att deras leksaker 

inte innehöll några farliga kemikalier då de har så hårda kontroller. 

 

Varans namn: New Born Baby  

Producent: Top-Toy A/S 

Produktkategori: Dockor 

Streckkod/EAN-nr: 5 766 180 851690 

Inga ämnen från kandidatlistan 

non-phthalate PVC 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 

Varans namn: Play2Learn Golvpussel 

Producent: Top-Toy A/S 

Produktkategori: Skumplastaktig leksak 

Streckkod/EAN-nr: 5 766 184 201446 

Inga ämnen från kandidatlistan 

EVA-foam 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

Varans namn: Color kids Glitterlim 

Producent: Top-Toy A/S 

Produktkategori: Gelpennor etc 

Streckkod/EAN-nr: 5 766 184 503878 

Inga ämnen från kandidatlistan 

Polyethylen (tuben) - limmen är baserade på 

PVA.  

Inga bromerade flamskyddsmedel 

Varans namn: Disney Princess Ballerina Asst 

Producent: Matell 

Produktkategori: Halvhårda plastleksaker 

Streckkod/EAN-nr: 7 46 775 179182 

 

Inga ämnen från kandidatlistan 

non-phthalate PVC 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

Tilläts inte ta några bilder på produkterna i butiken. De har förbud mot foto och filmning i 

butiken.  
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Clas Ohlson, Karlstad  

 

Butiken hänvisade efter intern diskussion direkt till huvudkontoret  

 
Kugghjulsleksak Gerello djungel (Quercetti) 31-

5183 

Inga ämnen från kandidatlistan 

Polypropylen, polyethen och nylon 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 

 
Kritor 34-9788 

Inga ämnen från kandidatlistan 

Plasten i kritan är PVP 

 

 
 

R/C Mini Go Cart 31-5137 

Inga ämnen från kandidatlistan 

Bilen är gjord av ABS och hjulen av gummi 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 

 
 

Traktor och vagn 34-7503 

Inga ämnen från kandidatlistan 

 

Till största delen gjord av ABS-plast och lite 

HIPS 

Inga bromerade flamskyddsmedel 
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Pärlor i hink 31-4814 

Inga ämnen från kandidatlistan 

Pärlorna är gjorda av PE-plast 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 

 

 

 
 

Docka med tillbehör 34-9242 (fanns i 

katalog 2012/2013 men borttagen på 

hemsidan 21 augusti) Utgått ur sortimentet 

 

Kroppen var gjord av PVC, pottan av ABS, 

tallrik, bestick o mugg av PP, flasklock o napp 

av HDPE 

 

 Bilder tagna från företagets hemsida 
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Coop Forum, Karlstad  

 

Bra bemötande. Inget svar efter 45 dagar. Efter påminnelser, kom svaren. Coop verkar inte ha 

några rutiner för dessa frågor, då det tog lång tid att få svar och svaren som kom var 

svårtydliga.  

 
Arena asst Beywheelz collisio 

EAN: 5010994639297 

Producent: Hasbro 

 

Inga ämnen från kandidatlistan 
("I have made enquiries with  

our quality assurance  

department who have told 

 me that they are well aware 

 of the REACH SVHC candidate 

 list.  For the product that you 

 mentioned our QA department 

 have confirmed that there are  

no SVHCs used in this product  

that would trigger any kind of 

 reporting or labelling requirement.") 

 

Material: Main plastic is PVC. 

 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 

 
Hund i väska                   

EAN: 7340042357582 

Producent: Molli Toys 

 

Inget på kandidatförteckningen 

 

Material: 100 % polyester 

 

Inget flamskyddsmedel 

 
RC THUNDER 24CM 4.8V 

EAN: 6947262320030      

Producent: Xin yu arts toys co 

 

Inget på kandidatförteckningen 

 

Material: PVC, PP och ABS 

 

Inget flamskyddsmedel 
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BARBIE CO-LEAD DOLL   

EAN: 746775174415      

Producent: Barbie 

 

Inga ämnen på kandidatförteckningen 

 

Material: PVC, ABS, Polyethylene 

 

Inga flamskyddsmedel 

 
KÖKSSET LEK     

EAN: 7330010164939        

Producent: Yuan shun tong 

 

Inga ämnen på kandidatlistan 
(Enligt bifogade dokument kan det finnas ämnen i 

produkten i mindre volym än 0,1 % som finns med på 

kandidatlistan.) 

 

Material: PS plast  
 

Inga flamskyddsmedel 

 

 
Pärlset – art & fun 

EAN: 4006592653422 

Producent: Simba 

 

Inga ämnen på kandidatlistan 

 

Material: Polystyren 

 

Inga flamskyddsmedel 

 
Glitterlim                   

EAN: 7312460109746 

Producent: Sense 

 

Inga ämnen på kandidatförteckningen 

 

Material: "Plasten i tuben samt pipen är 

Polyethelene CAS  

nr 9002-88-4, plasten i tuben är Polypropylene  

CAS nr 9003-07-0." 

 

Inga flamskyddsmedel 
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Gör dina egna studsbollar 

EAN: 7317442500474 

Producent: Egmont Kärnan 

 

Inga ämnen på kandidatförteckningen 

 

Material: PVA 

 

Inga flamskyddsmedel 
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Ica Maxi, Karlstad  

 

Ville först inte ta emot förfrågningarna, utan ville att vi skulle skicka dem till deras 

kundtjänst.  Svarade inom 45 dagar.  

 
Helikopter, skydragon silverlit 

EAN4891813845126 

Producent: Silverlit 

 

Inga ämnen från kandidatlistan 

 

Material: ABS, PP, PA, POE, POM 

 

Inga bromerade flamskyddsmedel 
 

 

 
Gör dina egna suddisar 

EAN7317442500290 

Producent: Kärnan 

 

Inga ämnen från kandidatlistan 

 

Material: PVC 

 

Inga flamskyddsmedel 

 

 

 
Glitterlim 

0071662069421 

 

Producent: Crayola 

 

 

Inget på kandidatförteckningen 

 

Material: Ej angivet 

 

Ingen uppgift om flamskyddsmedel utöver 

relevanta ämnen på 

kandidatförteckningen. 
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Nabbi pärlor glitter 

EAN7393968003002 

Producent: Nabbi 

 

Inga ämnen från kandidatlistan 

 

Material: LDPE, polystyren, PP 

 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 

 
Troll rosa/gul 

EAN7317442900212 

Producent: Egmont damthings holdings aps 

 

Inga ämnen från kandidatlistan 

 

Material: PVC 

 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 

 

 
Nudlar, flythjälpmedel 

EAN5412488300001 

Producent: Simba Toys 

 

Inget på kandidatförteckningen 

 

Ingen uppgift om material 

 

Inga uppgifter om flamskyddsmedel 
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Cirkustält 

EAN6941213781130 

Producent: play fun china 

 

Inga ämnen från kandidatlistan 

 

Material: polyester, PE, PS/glasfiber 

 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 

 
Drake 

EAN4006592423254 

Producent: Simba Toys 

 

Inga ämnen från kandidatlistan 

 

Material: PVC 

 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 

 
Djurkudde 

EAN0066264111388 

Producent: best made toys global 

 

Inga ämnen från kandidatlistan 

 

Material: Polyester 

 

Inga bromerade flamskyddsmedel 
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IKEA, Karlstad  

 

Trevlig besök, hjälpsamt! Tog mig och frågan på allvar. Berättade mycket om IKEAs 

miljöarbete. När jag fick svaren fick jag också med deras miljö-policy. 
 

Alla produkter är producerade av IKEA 

 
Lillabo Toy vehicle 

Nr:40171472 

Inga ämnen från kandidatlistan 

 

Material: ABS, PPCO 

 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 

 
Vandring björn soft toy 

Nr:70216068 

Inga ämnen från kandidatlistan 

 

Material: Ingen plast 

 

Inget flamskyddsmedel 

 

 
Cirkustält 

Nr:30206882 

Inga ämnen från kandidatlistan 

 

Material: PE 

 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 

 
Måla N stamp pen 

Nr:00193490 

Inga ämnen från kandidatlistan 

 

Material: PPCO 

 

Inga bromerade flamskyddsmedel 
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Lekplats Play mat 

Nr:20101871 

Inga ämnen från kandidatlistan 

 

Material: Latex 

 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 

 

 

 
Söpka led night light 

NR:90150976 

Inget på kandidatförteckningen 

 

Material: Silicon, PP 

 

Inget flamskyddsmedel 

 
Måla NN aprow W long sleeves 

Nr:90210490 

Inget på kandidatförteckningen 

 

Material: PEVA 

 

Inget flamskyddsmedel 

 
Duktig N glass 

Nr:00190689 

Inget på kandidatförteckningen 

 

Material: PPCO 

 

Inget flamskyddsmedel 
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Jula, Karlstad (ändrat 4.12.13) 

 
 

 

Monstertruck Mini, 99 kr 

Made in China 

Produktnr: 960-120 

 
1. Produkten innehåller inte ämnen på 
kandidatlistan i halter över 0,1 % enligt de 
uppgifter, som vi har fått från leverantör.  
2.  Den radiostyrda bilen består av flera 
plastmaterial. Ber att få återkomma med 
information.  (Hörde ej ngt mer om det) 
3. Ja, det finns några komponenter i den 
radiostyrda bilen, som innehåller bromerade 
flamskyddsmedel i halter som dock uppfyller 
RoHS.  Den typ av flamskyddsmedel, som 
förekommer i halter under gränsvärden för RoHS i 
produkten, är polybromerade difenyletrar 
(PBDE).   
 
Men dagen efter jag fått svaret kom ett nytt svar 
på fråga 1. 
Produkten har en komponent som innehåller bly 
(Pb) i halt över 0,1 %. Ett flertal blyföreningar finns 
med på Kandidatlistan, men inte rent bly, som det 
troligen är i detta fall. Det är svårt att särskilja olika 
blyföreningar och vi får vara ödmjuka och säga att 
produkten kan innehålla blyförening i halt över 
0,1% i en komponent. Dock är halten bly i 
kopparlegeringar ok enligt ett undantag i RoHS för 
elektriska produkter. Men informationsplikten för 
ämnen i Kandidatlistan omfattas ju inte av något 
sådant undantag. 
 
Komplettering 4.12.13; 
Inget bly eftersom den aktuella komponenten inte 
finns med i dessa Monstertruckar.  Uppgiften 
fanns i leverantörens dokumentation.  
 
Plasten i bilen är ABS 
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Watergun 
Bana Internationel Co LTD, Banatoys 
Made in China 
Produktnr: 950052 
 
1. Produkten innehåller inte ämnen på 
kandidatlistan i halter över 0,1 % enligt de 
uppgifter, som vi har fått från vår leverantör.   
2. De plaster, som ingår i vattenpistolen är 
huvudsakligen polyeten (PE) och en mindre 
komponent i PVC. PVC-plasten innehåller ingen av 
de ftalater, som är reglerade för leksaker enligt 
Reach bilaga XVII punkt 51  eller 52.   
3. Nej, vattenpistolen innehåller inte bromerade 
flamskyddsmedel. 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McDonalds, Filmstaden (ändrad 12 december 2013) 

Svar kom efter flera påminnelser - frågan hade försvunnit i den interna hanteringen.  

 

 

 
 

 

”Lergök” hårdplast 

Fanns i Happy Meal i slutet av juni 

 

Den är tillverkad av ABS–plast (Acrylonitrile 

butadiene styrene – CAS 9003-56-9) (94%)(samma typ 

av plast som används i LEGO) samt Polypropylen (6%) 

och testerna som har genomförts visar att ingenting 

som är skadligt migrerar från leksaken. Leksaken är 

tillverkad av The Marketing Store (The Marketing 

Store London,16 Hatfields London SE1 8DJ, United 

Kingdom) 

 

Samtliga leksaker testas enligt European REACh regler 

och riktlinjer, dvs de regler och riktlinjer som ECHA 

ansvarar för, vi kan därför bekräfta att inga av våra 

Happy Meal leksaker innehåller något ämne i en sådan 

mängd att det skulle överskrida fastställda gränsvärden. 

Det gäller även de ämnen som specificeras på 

kandidatförteckningen. Bromerade flamskyddsmedel 

har inte adderats till någon av de här produkterna. 

 

 
 

Matlåda i hårdplast 

Fanns i Happy Meal i maj 

 

Matlådan är tillverkad av Polypropylen (99,72% ) och 

av s.k. ”heat transfer foil” (0,28%),  som genom en 

speciell värmeprocess får bilden av fåret Shaun att fästa 

på själva leksaken.  

 

Leksaken är tillverkad av The Marketing Store (The 

Marketing Store London,16 Hatfields London SE1 

8DJ, United Kingdom) 

 

Samtliga leksaker testas enligt European REACh regler 

och riktlinjer, dvs de regler och riktlinjer som ECHA 

ansvarar för, vi kan därför bekräfta att inga av våra 

Happy Meal leksaker innehåller något ämne i en sådan 

mängd att det skulle överskrida fastställda gränsvärden. 

Det gäller även de ämnen som specificeras på 

kandidatförteckningen. Bromerade flamskyddsmedel 

har inte adderats till någon av de här produkterna. 
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Naturum 

 

 

 
Mjukisdjur Hund 

Det går inte att utläsa ifrån dokumenten om 

produkten innehåller något från 

kandidatförteckningen. 

Zootrend, Kina 

 

 
Mjukisdjur fåglar 

Det går inte att utläsa ifrån dokumenten om 

produkten innehåller något från 

kandidatförteckningen. 

Wild Republic, Kina 

 
Självlysande djur 

Enligt leverantör är produkten testad enligt 

Europeiska standarder och klarat gränsen för 

”flammabilty of toys” direktiven. 

Plast: PVC 

Robetoy, Kina.  
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Butterfly Paint & Play 

Det går inte att utläsa ifrån dokumenten om 

produkten innehåller något från 

kandidatförteckningen. 

Wild Republic, Kina 

 

 
 

Det går inte att utläsa ifrån dokumenten om 

produkten innehåller något från 

kandidatförteckningen. 

Wild Republic, Kina 
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Netto 

 

 

 

 
Pärlor 

Ingen information om leverantör/producent 

Inget svar 

 

 
Späckhuggare (leksak/dörrstopp?) 

Made in China 

Svar från Netto huvudkontor: 

 
Vi bifogar här dokumentation enligt förfrågan.  

 
Vid genomgång konstaterar vi att produkten inte 
innehåller något ämne på Kandidatlistan 
överstigande gällande gränsvärden 
 

Bifogat en PDF med ett testprotokoll  

Inget svar 
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Pencilcase Gothis Design 

Producent: Herlitz PESAG Berlin 

(Luktar mysko) 

 
Intex badpool 3-ring 

Producent: Intex Trading Nederländerna 

Made in China 

Inget svar 

 

 
 

Suddgummi 

Producent: Roland A/S Köpenhamn 

 

 Inget svar 
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Nille 

 

 

 
Cars Duschtvål 

Inget på Kandidatförteckningen 

Leverantören svarar att de följer direktiven i 

alla EU regleringar och att plasten är HDPE 

material och etiketten PET, 

Tillverkad: Kina 

 
Hello Kitty Duschtvål 

Inget på Kandidatförteckningen 

Leverantören svarar att de följer direktiven i 

alla EU regleringar och att plasten är HDPE 

material och etiketten PET, men på 

förpackningen står det PVC-plast, triangel 3. 

Tillverkad: Kina 

 

 
The Trash pack 

Ett långt dokument, där de inte har gått att 

utläsa om produkten innehåller något från 

Kandidatförteckningen. 

Hård+ mjuk plast 

www.mooseworld.co.au 

Produkten från Australien. 
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Mjukisdjur, Hund 

Keel Toys 

Ett långt dokument, där de inte har gått att 

utläsa om produkten innehåller något från 

Kandidatförteckningen. 

www.keeltoys.com 

Produkten från Indonesien.  

 
Såpbubblor, Disney 

Ett långt dokument, där de inte har gått att 

utläsa om produkten innehåller något från 

Kandidatförteckningen. 

www.dulcop.com 

Produkten från Italien 

  
 

Hajset plastfigurer 

Ett långt dokument, där de inte har gått att 

utläsa om produkten innehåller något från 

Kandidatförteckningen. 

www.shtoys.com.hk 

Produkten från Kina 

 

 

http://www.keeltoys.com/
http://www.dulcop.com/
http://www.shtoys.com.hk/
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Panduro, Karlstad  
 

Personalen som jag pratade med var trevlig. Frågor skickade vidare till huvudkontoret. 
"Nej" på frågorna 1 & 3 samt att plasten bestod av Polyeten (PE) i pärlorna samt Polystyren (PS) i 
pärlplattorna.  

Frågade hur de kunde ge mig dessa svar; ex. genom avtal, egna testanalyser, säkerhetsdatablad eller 
liknande. Svart ”Panduro Hobby undviker att ta in produkter som innehåller SVHC-ämnen (>0,1%), 
detsamma gäller för vår leverantör till pärlorna som är danska Hama. Vi känner oss trygga med Hama 
och har avtal mellan oss om detta, och det var indirekt de som svarade på frågorna. Produkten är 
utan PVC och deras fabrik finns i Danmark, vilket betyder att Hama har full kontroll över 
produktionen.” 

   

 
Hama Midi Disney Princess Plastpärlor Hama 

 

Inga ämnen från kandidatlistan 
Polyeten i pärlorna och polystyren i pärlplattorna 
Inga bromerade flamskyddsmedel 
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Rusta 
 

 

 
 

Vattenkanon 

Ean nr: 7331121 249652 

 

Fick svar att det inte innehöll något från 

kandidatlistan och ett långt från protokoll från 

tillverkaren. 

 

Uppblåsbar val 

Producent: Intex, Hong Kong 

Ean nr: 7825758523 

 

Fick svar att det inte innehöll något från 

kandidatlistan och ett långt från protokoll från 

tillverkaren. 

 

Såpbubblesvärd 

Ean-nr: 7070398090771 

1.     Nej, varan innehåller inte mer än     0,1% 
av något av de ämnen som finns på 
kandidatförteckningen. 

2.       Varan är tillverkad av PE-plast   och ABS-
plast. 

3.       Nej, det finns inte bromerade 
flamskyddsmedel i varan. 
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Teknikmagasinet 

 

 

 
Gorilladräkt  

Ingenting från Kandidatlistan enligt 

Teknikmagasinet. 

Ämne: Polyester och Latex. 

Producent: Buttericks Leco 

Ursprungsland: Kina 

 
Jongleringsbollar  

Ingenting från Kandidatlistan enligt 

Teknikmagasinet. 

Ämne: PVC 

Producent: Buttericks Leco 

Ursprungsland: Kina 

 

 
Angry Birds med ljud 

Producent: Norstar AB 

Ingenting från Kandidatlistan enligt 

Teknikmagasinet. 

Ämne: Polyester 

Producent: Norstar AB (Commonwealth) 

Ursprungsland: Kina 

 
 

 

Sticky Klibbiga handen 

Ingenting från Kandidatlistan enligt 

Teknikmagasinet.  

Ämne: TPR 

Producent: NaN Feng Ent co Ltd 

Ursprungsland: Taiwan 
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Radiostyrd helikopter  Ingenting från Kandidatlistan enligt 

Teknikmagasinet. 

 Ämnen: PVC, ABS, PP, POM, PC, PA 

Producent Cbiz Partner AB 

Ursprungsland: Kina 

Radiostyrd Monstertruck  Ingenting från Kandidatlistan enligt 

Teknikmagasinet. 

Ämnen: ABS, PA, PVC, PC 

Producent: Cbiz Partner AB 

Ursprungsland: Kina 
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Toys`R’us 

 
Happy House Teservis på bricka 1) Inga ämnen på kandidatlistan  

2) Plast PP och HIPS (polyetylen och 

high impact polystyren) 

3) Nej 
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Värmlands museum 

 

 
Fårgunga 

 

Inget från kandidatförteckningen  

Producent: Teddykompaniet i Båstad AB 

Ursprungsland: Sverige 

 
Mjukisdjur, hund 

 

Ett dokument där det inte går att utläsa om det 

finns något från Kandidatlistan. 

Producent: Douglas Company 

Ursprungsland: Kina 

 
Studsboll 

Ett dokument där det inte går att utläsa om det 

finns något från Kandidatlistan. Stark doft! 

Producent:Robetoy 

Ursprungsland: Taiwan 
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Barnnservis 

Ett dokument där det inte går att utläsa om det 

finns något från Kandidatlistan. 

Ämne: Någon typ av hård plast 

Producent: Belle &Boo, Storbritannien 

Ursprungsland: Taiwan 

 
Badleksak, Ekoleko 

Inget från kandidatlistan. Varan är inte 

tillverkad av plast, utan naturgummi. 

www.lanco-toys.com 

Spanien 

 
4D Human Torso 

Ett dokument där det inte går att utläsa om det 

finns något från Kandidatlistan. 

Ursprungsland: Kina 

 

http://www.lanco-toys.com/
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Åhléns, Karlstad  
 
Dålig kunskap och förvirring och tydligen en stressande fråga. ”Nej på alla frågor för vi har ett avtal som 

förhindrar sådant". Huvudkontoret svarade efter hand ”inte fått fram information om vilken plast 
produkten innehåller då leverantören enbart lämnar ut den informationen vid myndighetstillsyn. De 
är enligt dem en företagshemlighet. Leverantören Hasbro är en av världens största leverantör av 
leksaker.”  
  
  

 
 

Furry Frenzies Hasbro 
 

Inga ämnen från kandidatlistan 
Plast: okänt 
Inga bromerade flamskyddsmedel 
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ÖoB Edsvalla 

 

Trevligt bemötande både i telefon och butik. Dessutom snabbt svar från huvudkontoret. 

 

 
 

Aojie sporting toys (tre bollar) 

Inga ämnen från kandidatlistan 

De är tillverkade av PP och PE 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 

 
 

Wild Life (smådjur) 

 

Inga ämnen från kandidatlistan 

De är tillverkade av PVC 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 
 

Super Bubble Wand (såpbubblor)  

Inga ämnen från kandidatlistan 
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Farm tractor (traktor) 

 

Inga ämnen från kandidatlistan 

Tillverkad av enbart PP 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

Pärlor för pärlplatta Inga ämnen från kandidatlistan 

Tillverkade av PE 

Inga bromerade flamskyddsmedel 

 

Bilder tagna i butiken av Naturskyddsföreningen  

 

 

 

 


