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Produkt med innhold som ligger på kandidatlisten.  
Et produkt du har kjøpt av oss inneholder et eller flere stoffer som gir grunn til stor bekymring 
enten for miljø eller helse. (SVHC – substances of very high concern).  
Det arbeides kontinuerlig med å endre sammensetning av dette produktet, men vi vil samtidig 
arbeide for å finne et produkt som kan erstatte det produktet du nå bruker. Ta gjerne kontakt 
med oss og vi hjelper deg med å finne et alternativ! 
 
Kandidatlista og godkjenningsordningen  
Kandidatlista er en liste over stoffer som gir grunn til stor bekymring (SVHC – "Substances of 
Very High Concern"). Når et stoff er kommet på kandidatlista innebærer det både visse plikter til 
informasjon og at stoffet kan bli inkludert på lista over stoffer som krever godkjenning (REACH 
vedlegg XIV).  
Substitusjonsplikten er lovfestet og pålegger alle virksomheter, både i offentlig og privat sektor 
som bruker produkter med helse- og miljøfarlige kjemikalier, å skifte til mindre farlige 
alternativer. Plikten gjelder likevel ikke dersom det påfører virksomheten urimelige kostnader 
eller ulemper. 

Det er viktig å identifisere de stoffene som har de farligste egenskapene og begynne med å 
erstatte disse. Mange av disse er forbudt eller strengt regulert, men det finnes fortsatt 
gjenværende bruksområder for enkelte av dem. Miljødirektoratet har fokus på de stoffene som 
står på miljømyndighetenes liste over prioriterte miljøgifter. De europeiske 
kjemikaliemyndighetene (ECHA) har opprettet en kandidatliste over særlig farlige stoffer som 
det er mulig vil trenge godkjenning for å kunne omsettes og brukes.  
 
Les mer om kandidatlisten  
På Miljødirektoratet sider kan du lese mer om stoffer på kandidatlisten. Les mer her 
På ECHAs sider finner du alle stoffer som er inkludert i kandidatlisten.  
For oppdatert liste: Klikk her. 
 

 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverk/Kjemikalieregelverket_REACH/Kandidatlista_i_REACH/
https://www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

