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De to offisielle miljømerkene i 
Norge er Svanen og Blomsten. 
Se etter merkene når du er ute 
og handler. 

Produkter med Svanen og 
Blomsten tar hensyn til både 
helse og miljø ved at de 
inneholder minst mulig helse- 
og miljøskadelige stoffer, bidrar 
til mindre farlig avfall og 
produseres med minst mulig 
utslipp av farlige stoffer og 
klimagasser.

Svane- og Blomstmerkede 
produkter tilfredsstiller også 
strenge krav til funksjonalitet.

De verste stoffene Se etter Svanen og Blomsten

I dette heftet finner du en 
oversikt over de mest helse- 
og miljøskadelige stoffene 
som du kan finne i vanlige 
forbrukerprodukter. Her kan 
du lese mer om hvorfor de 
er farlige, i hvilke produkter 
de kan finnes og hva du 
eventuelt skal se etter på 
ingredienslisten.

På nettstedet Erdetfarlig.no 
finner du mer informasjon om 
helse- og miljøskadelige stoffer i 
forbrukerprodukter.

Du får også hjelp til å finne de 
mest miljøvennlige alternativene 
og til å kaste produktene riktig når 
du skal kvitte deg med dem.

Klima- og forurensningsdirektoratet 
står bak nettstedet Erdetfarlig.no 
i samarbeid med Mattilsynet og 
Miljømerking.



4 5

Rett til opplysninger

Ikke alle produkter har  
krav til å oppgi helse- og 
miljøskadelige stoffer på 
emballasjen, men du har  
krav på å få slike opplysninger 
hvis du spør forhandleren, 
importøren eller produsenten. 

Retten til informasjon om 
innholdet finner du i 
produktkontrolloven  § 10 og  
miljøinformasjonsloven § 16.

På nettstedet Erdetfarlig.no finner 
du en brevmal slik at du kan sende 
et brev til forhandler/importør/
produsent på en enkel måte for  
å få disse opplysningene. 

Rett til å klage
Hvis produsenten, importøren eller 
forhandleren ikke svarer deg eller 
du mener at svaret ikke er godt 
nok når det gjelder opplysning om 
helse- og miljøskadelige stoffer i et 
produkt, kan du sende en klage til 
Klagenemnda for miljøinformasjon. 
Nemnda vil kunne behandle klagen 
din etter miljøinformasjonsloven 
og/eller produktkontrolloven. 

Les mer på
www.miljoklagenemnda.no
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Hva er arsen?

Arsen er et grunnstoff. Det er 
brukt i treimpregneringsmidler 
mot sopp og råte. 
Arsenforbindelser benyttes 
i visse produkter av glass 
for å unngå bobler i 
glasset. I elektronikk brukes 
arsenforbindelser for å lede 
strøm i kretskort og lignende.

Hvorfor er det farlig?
Ulike arsenforbindelser tas opp og 
lagres i planter og dyr i varierende 
grad. Arsenforbindelser kan være 
svært giftige – også for mennesker, 
og kan dessuten forårsake kreft.

Hvor kan du finne stoffet?
CCA-impregnert 
(trykkimpregnert) trevirke
elektriske produkter (blant 
annet i kretskort og LED-lys) 

messing
glassvarer (vindusglass, 
krystallglass, blyglass)
plast (PVC-produkter)
fugemasse 
mineralgjødsel 
bunnstoff 
tobakk  
bilbatterier (akkumulatorer) 

Nå er det forbudt å bruke arsen og 
krom i nytt trykkimpregnert trevirke 
(unntatt for enkelte bruksområder 
innenfor næringsvirksomhet), men 
arsen vil fortsette å lekke ut fra 
gammelt CCA-impregnert trevirke 
som fortsatt er i bruk, i flere år 
framover.

OBS:
CCA-impregnert trevirke er
klassifisert som farlig
avfall og skal leveres til mottak 
for farlig avfall. CCA-impregnert 
trevirke må ikke brennes fordi 
materialene utvikler svært 
giftig røyk, støv og aske. 

Andre land bruker ord som 
arsenik (svensk) og arsenic 
(engelsk) for arsen. På norsk 
er arsenikk et annet navn for 
arsentrioksid.

De fleste produkter som 

inneholder arsen eller 

arsenforbindelser, har 

ikke ingrediensliste. 

Dersom produktet

har ingrediensliste,

kan du se etter:

•	 arsen

•	 arsensyre 

•	 arsin (arsenhydrid)

•	 blyhydrogenarsenat

•	 diarsenpentoksid 
(arsenpentoksid)

•	 diarsentrioksid 
(arsentrioksid, arsenikk)

•	 trietylarsenat

•	 galliumarsenid

Se etter i ingredienslisten:
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Se etter i ingredienslisten:

Bisfenol A (BPA) er den 
viktigste byggesteinen i 
polykarbonatplast (en type  
klar hardplast). Stoffet finnes  
i enkelte typer PVC som herder, 
katalysator, bindemiddel  
og for å stabilisere kjemiske 
forbindelser i plasten. 
BPA finnes også i ulike 
epoksyprodukter. 
 
Hvorfor er det farlig? 
BPA er klassifisert som irriterende 
og allergifremkallende ved 
hudkontakt, og kan skade evnen 
til å få barn. Stoffet kan gi 
hormonforstyrrende effekter og er 
skadelig for livet i vann. 

Hvor kan du finne stoffet? 
polykarbonatplast (blant annet 
i tåteflasker og smokker 
(ikke sugedelen)) 
elektriske og elektroniske
apparater
medisinsk utstyr
transportmidler
CD-plater 
PVC (blant annet i gulvbelegg, 
leker og reiseartikler)
epoksyprodukter 
(blant annet maling, lim, lakk 
og fugefrie gulv) 
hermetikkbokser med 
epoksylakk
selvkopierende papir  
(for eksempel kassalapper)

BPA er i dag regulert  
i produkter som kommer  
i kontakt med mat  
(for eksempel plastbeholdere, 
tåteflasker og hermetikkbokser) 
med grenseverdier for hvor 
mye av stoffet som kan lekke 
ut av produktet.

Tåteflasker med BPA har vært 
forbudt å selge i EU fra 1. juni 
2011. Mattilsynet har vedtatt 
det samme forbudet i Norge. 

Hva er bisfenol A?

De forbrukerproduktene som 

inneholder BPA, 

har ikke ingrediensliste, 

men plastprodukter har ofte 

en egen merking. Hvis 

produktet er merket med 03, 

er det laget av PVC. Hvis det 

er merket med 07, kan det 

være laget av polykarbonat. 

Andre navn på stoffet er: 

•	 bisfenol A

•	 4, 4’-isopropylidendifenol 

•	 4, 4’-(1-metyletyliden)-
bisfenol
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Se etter i ingredienslisten:

Bly er et tungt, bløtt  
og formbart metall.  
I tillegg er metallisk bly 
motstandsdyktig mot rust. 
Flere blyforbindelser brukes 
i glasurer til for eksempel 
keramikk og som fargestoff 
og rustbeskyttelsesmiddel 
i maling. Blyforbindelser 
brukes også som fargestoff 
og for å stabilisere kjemiske 
forbindelser i PVC-plast. 

Hvorfor er det farlig?
Bly tas opp i dyr og mennesker 
som over tid kan få høye 
konsentrasjoner i kroppen. Bly er 
giftig, og for mye bly i kroppen 
kan blant annet føre til skade 
på de røde blodlegemene og 
nervesystemet. Hjerneutviklingen 
hos fostre og små barn er spesielt 

utsatt for skader forårsaket av bly. 
Stoffet kan også skade evnen til å 
få barn. I tillegg er det svært giftig 
for livet i vann. 

Hvor kan du finne stoffet? 
bilbatterier (akkumulatorer) 
fiskeredskap 
ammunisjon 
maling 
plast
loddetinn 
rød og gul keramikk 
veker i stearinlys 
gardinlodd/-metallbånd
krystallglass
bygningsbeslag (for eksempel 
rundt vinduer og vindskier)
smykker

De fleste produkter som

inneholder bly, har ikke 

ingrediensliste. Dersom 

produktet har ingrediensliste, 

kan du se etter: 

•	 Pb

•	 lead

•	 bly 

•	 blyhvitt (blykarbonat)

•	 blykarbonat

•	 blykromat

•	 blyfosfitt

•	 blyoksid (blymønje)

•	 blymonoksid

•	 tetraetylbly

•	 blynaftenat

•	 blysulfat

•	 blysulfomolybdatkromat 
(C.I.Pigment Red 104)

•	 blysulfokromatgul 
(C.I.Pigment Yellow 34)

•	 blyhydrogenarsenat

Hva er bly? Bly er forbudt i bensin. Det er også 
forbudt å bruke blyhagl til jakt. 
Enkelte blyforbindelser (blykarbonater 
og blysulfater) er forbudt i maling.  
Bly er forbudt (med enkelte unntak)  
i elektriske og elektroniske produkter.
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Bromerte flammehemmere er 
fellesbetegnelsen på en rekke 
stoffer som tilsettes ulike 
produkter for å gjøre dem 
mindre brennbare. 

Hvorfor er det farlig? 
Enkelte bromerte flammehemmere 
er akutt giftige for livet i vann, 
og flere av stoffene brytes svært 
sakte ned i naturen. Stoffene 
kan lagres og hope seg opp i 
mennesker og dyr. Noen av de 
bromerte flammehemmerne 
kan føre til leverskade, og noen 
kan være hormonforstyrrende, 
fruktbarhetsreduserende, 
fosterskadelige og kan gi skader på 
nervesystemet. Vi vet fortsatt ikke 
nok om stoffenes langtidseffekter. 

Hvor kan du finne stoffene? 
elektriske og elektroniske 
produkter (for eksempel 
kretskort og plastmaterialer) 
isolasjonsmaterialer av plast 
tekstiler (for eksempel 
i transportmidler eller i 
ikkebrennbare klær) 

De siste årene er det innført forbud 
mot produkter som inneholder 
de bromerte flammehemmerne 
penta-, okta- og deka-BDE.
Transportmidler er unntatt fra 
forbudet mot deka-BDE. 

De fleste produkter som 

inneholder bromerte 

flammehemmere, har  

ikke ingrediensliste. 

Dersom produktet har 

ingrediensliste, kan du 

se etter:

 

Hva er bromerte flammehemmere?

Se etter i ingredienslisten:

•	 tetrabrombisfenol A (TBBPA)

•	 heksabromsyklododekan 
(HBCDD)

•	 pentabromdifenyleter 
(penta-BDE)

•	 oktabromdifenyleter 
(okta-BDE)

•	 dekabromdifenyleter 
(deka-BDE)

•	 polybromerte difenyletere 
(PBDE) (samlebetegnelse for 
penta-, okta- og deka-BDE) 
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DEHP er en forbindelse i 
stoffgruppen ftalater som 
omfatter mange forskjellige 
stoffer. Ftalater brukes 
hovedsakelig som mykgjørere 
i plast, og finnes i mange 
produkter vi bruker til daglig. 

Hvorfor er det farlig? 
DEHP er giftig og kan skade 
evnen til å få barn og føre til 
skader på fosteret. DEHP er 
påvist i morsmelk.  

Det forskes på om det er en 
sammenheng mellom eksponering 
for ftalater i husstøv og astma/
allergi.

Hvor kan du finne stoffet?  
plast, primært PVC (for 
eksempel i byggematerialer, 
gulv- og takbelegg, ledninger, 
klær og bager)
gummi (for eksempel sko) 
maling
lim 

DEHP er forbudt i leker, 
småbarnsprodukter og kosmetikk. 

Se etter i ingredienslisten:

Hva er ftalat (DEHP)?

De fleste produkter som 

inneholder DEHP, har ikke 

ingrediensliste. Dersom 

produktet har ingrediensliste, 

kan du se etter:

•	 ftalat

•	 phthalate

•	 dietylheksylftalat

•	 Di(2-etylheksyl)ftalat

•	 Di(2-Ethylhexyl)phthalate

•	 DEHP
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Kadmium er et grunnstoff som 
inngår i mange forskjellige 
kjemiske forbindelser. Stoffet 
brukes blant annet som 
fargepigment, som stabilisator  
i plast, i ulike metall-legeringer 
(for eksempel i loddemetall 
eller for å øke den mekaniske 
styrken på andre metaller)  
og som rustbeskyttende belegg 
på jern og stål (kadmiering).

Hvorfor er det farlig?
Kadmium og kadmiumforbindelser 
er både akutt og kronisk giftige 
for mennesker og dyr. De fleste 
kadmiumforbindelsene er 
kreftfremkallende. Kadmium kan 
hope seg opp og lagres i fisk og 
dyr. Når stoffet først er tatt opp i 
kroppen, tar det svært lang tid før 
den skiller det ut. Små mengder 

kan skade leveren, lungene, nyrene 
og skjelettet. Kadmium kan også 
skade evnen til å få barn og føre til 
skader på fosteret. 

Hvor kan du finne stoffet?
Batterier (primært oppladbare 
NiCd-batterier)
Smykker/bijouteri 
Plastprodukter som leker  
og emballasje
Keramiske produkter
Kunstnerfarger
Maling med høyt sinkinnhold
Kobberholdig bunnstoff
Kunstgjødsel
Farget glass

Hva er kadmium?

De fleste produkter som 

inneholder kadmium, har  

ikke ingrediensliste.  

Dersom produktet har 

ingrediensliste, kan du  

se etter: 

 

Se etter i ingredienslisten:

•	 Cd 

•	 cadmium, 

•	 kadmium 

•	 kadmiumcyanid

•	 kadmiumoksid

•	 kadmiumsulfid

•	 kadmiumformiat

•	 kadmiumfluorid

•	 kadmiumjodid

•	 kadmiumklorid

•	 kadmiumsulfat

•	 kadmiumheksafluorsilikat(2-)

Kadmium og kadmium-

forbindelser er strengt regulert. 

Stoffene er forbudt i smykker, 

loddepinner, EE-produkter  

og all plast (med noen  

få unntak). 
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Se etter i ingredienslisten:

Hva er klorparafiner?

De fleste produkter som 

inneholder klorparafiner, har 

ikke ingrediensliste. Dersom 

produktet har ingrediensliste, 

kan du se etter:

•	 chlorinated paraffins

•	 mellomkjedete 
klorparafiner

•	 klorerte alkaner, C14–17

•	 medium chained 
chlorinated paraffins 
(MCCP)

•	 kortkjedete klorparafiner

•	 klorerte alkaner, C10–13

•	 short chained chlorinated 
paraffins (SCCP)

Klorparafiner er felles-
betegnelsen på en stor gruppe 
stoffer som blant annet 
består av kortkjedete (SCCP) 
og mellomkjedete (MCCP) 
klorparafiner. Klorparafiner 
brukes som bindemiddel, som 
flammehemmere i plast, gummi 
og tekstiler, og som mykgjørere 
i maling, gummi og plast.

Hvorfor er det farlig?
Klorparafiner brytes langsomt ned 
i miljøet og kan hope seg opp i 
mennesker og dyr. Stoffene er 
også svært giftige for livet i vann.

Kloroparafiner er funnet flere 
steder i næringskjeden, blant 
annet i fisk, fugl og morsmelk.
Klorparafiner kan overføres til 
barn via morsmelk og kan føre til 

nedsatt vekst, forsinket utvikling 
og effekter på hukommelse 
og læring (det vil si effekter på 
utvikling av hjernen). SCCP er 
muligens kreftfremkallende.

Hvor kan du finne stoffene?  
isolasjonsmaterialer 
plast (primært PVC)
fugeskum, tette- og 
fugemasser 
vinduer og ytterdører 
tapet
maling
tekstiler
bildekk

Det er forbudt å produsere, 
importere, eksportere, omsette  
og bruke SCCP i Norge.  
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Hva er krom? OBS:
CCA-impregnert trevirke er 
klassifisert som farlig avfall 
og skal leveres til mottak 
for farlig avfall.
CCA-impregnert trevirke
må ikke brennes fordi 
materialene utvikler svært
giftig røyk, støv og aske. 

Se etter i ingredienslisten:

De fleste produkter som 

inneholder krom, har ikke 

ingrediensliste. Dersom 

produktet har ingrediensliste, 

kan du se etter:

•	 dikromtrioksid

•	 kromtrioksid

•	 blysulfokromatgul 
(C.I.Pigment Yellow 34)

•	 blysulfomolybdatkromat 
(C.I.Pigment Red 104)

•	 blykromat

•	 natriumdikromat 

•	 strontiumkromat 

•	 bariumkromat 

Krom er et grunnstoff som 
inngår i mange forskjellige 
kjemiske forbindelser. 
Kromforbindelser brukes for å 
hindre nedbryting av trevirke 
og for å hindre rust på metall. 
Det brukes også som pigment 
og rustbeskyttelsesmiddel 
i maling. Krom brukes for 
å skape en blank overflate 
på produkter av metall og 
dessuten i produksjon av 
grønnfarget glass. 

Hvorfor er det farlig? 
De farligste kromforbindelsene 
kalles seksverdige kromforbindelser 
(Cr(VI)). Disse er kreft- og allergi-
fremkallende og meget giftige for 
livet i vann. Enkelte forbindelser 
kan også skade arvestoffene og 
dessuten skade evnen til å få barn. 

Hvor kan du finne stoffet?
skinn og lær 
ull
maling 
sement 
farget glassemballasje 
emaljer og lignende 
tetningsmidler (for eksempel 
fugemasse) 
veksthemmende 
midler (for eksempel 
treimpregneringsmidler) 

Det er nå forbudt å bruke krom 
og arsen i nytt trykkimpregnert 
trevirke (unntatt for enkelte 
bruksområder innenfor nærings-
virksomhet). Men krom vil fortsette 
å lekke ut fra gammelt CCA-
impregnert trevirke som fortsatt  
er i bruk, i flere år framover.
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Se etter i ingredienslisten:

Hva er kvikksølv? I Norge ble kvikksølv 
forbudt i febertermometre 
allerede i 1998 (ti år før EU 
kom med samme forbud), 
og bruken av kvikksølv i 
tannfyllingsmateriale er faset 
ut i Norge siden begynnelsen 
av 1990-tallet, og er nå forbudt.  
 

De fleste forbrukerproduktene 

som inneholder kvikksølv, har 

ikke ingrediensliste. Andre 

navn på kvikksølv er:

•	 kvikksølv

•	 Hg

•	 mercury
 

Batterier som inneholder 

kvikksølv, skal være merket 

med «Hg». I tillegg skal de 

være merket med overkrysset 

avfallsbeholder som betyr at de 

ikke skal kastes i restavfallet.

Kvikksølv er et grunnstoff
som inngår i mange
forskjellige kjemiske 
forbindelser. Det skiller
seg fra andre metaller på
flere måter. Kvikksølv er 
flytende ved romtemperatur  
– noe som blant annet har
gjort det egnet til bruk  
i termometre. 

Legeringer med andre metaller 
kalles amalgam og er blant annet 
brukt til tannfyllinger. I sparepærer 
og lysstoffrør bidrar kvikksølvet til 
at den elektriske energien blir til 
lysenergi.

Hvorfor er det farlig? 
Kvikksølv kan hope seg opp i 
dyr og mennesker, og kan føre 
til skader på nervesystemet og 

nyrene. Høye nivåer i morens blod, 
kan gi fosterskader. Kvikksølv kan 
dessuten gi kontaktallergi. De 
organiske kvikksølv forbindelsene 
er giftigst. Kvikksølvforgiftning kan 
også oppstå hvis man puster inn 
kvikksølvdamp. 

Hvor kan du finne stoffet?
lysstoffrør 
sparepærer 
termometre
knappcellebatterier
emballasje

I Norge er det et generelt forbud 
mot kvikksølv i produkter  
(i konsentrasjoner over 0,001 
vektprosent). Det er egne grense-
verdier for elektriske og elektroniske 
produkter, emballasje, batterier  
og komponenter i kjøretøy. 
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Se etter i ingredienslisten:

Hva er muskxylen?

Ikke alle produkter som 

inneholder muskxylen, har 

ingrediensliste. Dersom 

produktet har ingrediensliste, 

kan du se etter:

•	 muskxylen

•	 muskxylene

•	 muskxylol

Kan også forkomme under 

fellesbetegnelsen «parfum».

 

Muskxylen er en av flere typer 
syntetiske muskforbindelser 
(luktstoffer). Muskxylen brukes 
for å gi produkter lukt, for 
eksempel parfyme og såpe. 

Hvorfor er det farlig?
Stoffet brytes langsomt ned og 
hoper seg opp i naturen når det 
slippes ut. I tillegg tas muskxylen 
opp i dyr og mennesker som over 
tid kan få høye konsentrasjoner i 
kroppen. Det er mulig at stoffet 
kan føre til kreft. I tillegg er det 
svært giftig for livet i vann. 

Hvor kan du finne stoffet?
kosmetikk og personlige 
pleieprodukter 
bil- og båtpleieprodukter 
vaske- og rengjøringsmidler 
stearinlys 

Det er innført grenser for 
konsentrasjon av muskxylen  
i kosmetikk i Norge. Stoffet 
vil gjennom EU, på sikt, også 
bli regulert for andre konkrete 
bruksområder.
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Hva er oktyl-/nonylfenoler?

De fleste produkter

som inneholder nonyl- 

og oktylfenoler, har ikke 

ingrediensliste.

Dersom produktet har 

ingrediensliste, kan du

se etter:

•	 oktylfenol

•	 octylphenol

•	 nonylfenol

•	 nonylphenol

•	 oktylfenoletoksilat

•	 octylphenol ethoxylate

•	 nonylfenoletoksilat

•	 nonylphenol ethoxylate

•	 poly(oxy-1,2-ethanediyl), 
a-(nonylphenyl)-w-hydroxy- 

•	 fenol, 4-nonyl-, forgrenet 

Stoffene har allsidige tekniske 
egenskaper og har derfor vært 
brukt i mange ulike produkter. 
I forbrukerprodukter brukes 
hovedsakelig nonyl  fenol-
etoksilater og oktylfenol- 
etoksilater. Disse brytes 
forholdsvis lett ned,  
og kan danne nonylfenoler  
og oktylfenoler i miljøet. 

Etoksilatene har blant annet 
egenskaper som forbedrer 
spredningen av flytende produkter 
og fungerer fettløsende i 
vaskemidler. 

Hvorfor er det farlig? 
Oktyl- og nonylfenoler brytes 
sakte ned i naturen og kan hope 
seg opp i dyr og mennesker. I 
tillegg er stoffene meget giftige 
for livet i vann. Stoffene har 

hormonforstyrrende effekter 
på fisk. Det er også mulig at 
nonylfenoler reduserer evnen til 
å få barn og fører til skader på 
fosteret hos mennesker. 
Nonylfenoler er dessuten etsende 
og farlig ved svelging. 

Hvor kan du finne stoffene?
maling, beis og lakk 
lim 
tekstiler (importerte) 
byggevarer og innredning 

Nonylfenoler, oktylfenoler og deres 
etoksilater (kjemiske forbindelser), 
er forbudt i en rekke produkter. 
Stoffene er imidlertid ikke forbudt 
i maling og lakk, smøreoljer og 
«faste» produkter, blant annet 
tekstiler og byggevarer. 

Se etter i ingredienslisten:
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Se etter i ingredienslisten:

Hva er PFOS/PFOA?

De fleste produkter som 

inneholder PFOS og PFOA, har 

ikke ingrediensliste. Dersom 

produktet har ingrediensliste, 

kan du se etter:

•	 perfluoroktansulfonat

•	 perfluoroktansyre

•	 PFOS

•	 PFOA

PFOS og PFOA er forbindelser 
i gruppen perfluorerte 
stoffer. De har vann- og 
fettavstøtende egenskaper. 
Derfor brukes de blant annet 
i impregneringsmidler for å 
gjøre produkter vanntette og 
smussavstøtende, og dessuten 
i teflonbelegg i kjeler og 
stekepanner. 

PFOS er tidligere mye brukt i 
brannskum for fett-/oljebranner. 
Stoffet bidrar til at brannskummet 
danner en kvelende hinne over det 
brennende materialet. 

Hvorfor er det farlig? 
PFOS og PFOA brytes svært sakte 
ned i naturen. Stoffene kan hope 
seg opp og lagres i mennesker og 
dyr. I tillegg øker konsentrasjonen 

av stoffene jo høyere opp i 
næringskjeden man kommer. 
Stoffene kan gi fosterskader og er 
sannsynligvis kreftfremkallende. 

Hvor kan du finne stoffene? 
impregneringsmidler 
tekstiler (fritidstøy) 
tepper 
maling og lakk 
teflonbelegg i kjeler og 
stekepanner 
brannskum

 
Normal bruk av teflonbelagte kjeler 
og stekepanner, fører ikke
til helsefare. 

PFOS ble forbudt i brannskum  
i Norge fra 2007 og i EU fra 2011.
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Se etter i ingredienslisten:

Hva er siloksan (D5)?

Ikke alle produkter som

inneholder D5, har

ingrediensliste. Dersom

produktet har ingrediensliste,

kan du se etter:

 

D5 er en forbindelse i stoff-
gruppen siloksaner som 
omfatter mange forskjellige 
stoffer. D5 har egenskaper 
som påvirker konsistensen i 
produkter som sjampo, kremer 
og lignende slik at det blir 
enklere å smøre dem ut / 
bruke dem. Stoffet brukes 
også til å forlenge levetiden på 
maling som utsettes for vind 
og vær. I tillegg brukes D5 til å 
beskytte kretskort i elektroniske 
produkter. 

Hvorfor er det farlig? 
Bruken av stoffet i produkter er 
utstrakt, noe som fører til at det 
slippes ut i miljøet i store mengder. 
D5 brytes langsomt ned i naturen 
og finnes i mange deler av miljøet i 
relativt høye konsentrasjoner, blant 

annet i torsk fra indre Oslofjord.  
Vi vet fortsatt ikke nok om 
stoffenes langtidseffekter. 

Hvor kan du finne stoffet? 
kosmetikk og pleieprodukter 
(blant annet solkrem)
vaske- og rengjøringsmidler 
bilpleiemidler

•	 D5

•	 cyclopentasiloxane

•	 pentacyclomethicone

•	 dekametylsyklopentasiloksan
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Se etter i ingredienslisten:

Hva er triklosan?

Triklosan er en klorholdig 
fenolforbindelse med 
bakteriedrepende egenskaper. 

Hvorfor er det farlig?
Triklosan er svært giftig for livet 
i vann. Det er mulig at bruk av 
stoffet kan føre til at bakterier blir 
resistente mot antibiotika. Det kan 
for eksempel innebære at vanlige 
infeksjoner som vi i dag kan 
behandle med antibiotika, 
kan være farlige fordi antibiotikaen 
ikke lenger virker. 

Hvor kan du finne stoffet?
tannkrem
deodoranter
kosmetikk
tekstiler (blant annet 
i treningsklær)
sko og skosåler

Ikke alle produkter som 

inneholder triklosan, har 

ingrediensliste. Dersom 

produktet har ingrediensliste, 

kan du se etter:

•	 triklosan

•	 triclosan

Produkter som inneholder 

triklosan, blir gjerne markeds-

ført med at de har lukt- og 

bakteriehemmende egenskaper.
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Vi tåler som regel små doser 
kjemiske stoffer uten å ta 
skade av dem fordi kroppen har 
mekanismer for å bryte dem 
ned, skille dem ut eller repa-
rere skader som de forårsaker. 
Men for enkelte dyr eller små 
organismer, kan selv bitte små 
mengder være svært farlige.

I større mengder og over tid, kan 
imidlertid kjemiske stoffer skade 
helsa vår: for eksempel kan noen 
av dem øke risikoen for kreft, noen 
påvirker hormonsystemet i kroppen 
vår og noen kan være skadelige for 
fostre. 

Selv om vi kjenner egenskapene 
til en rekke kjemiske stoffer, vet vi 
fremdeles lite om cocktaileffekten 
av ulike helse- og miljøskadelige 

stoffer – det vil si hvordan de 
påvirker oss og naturen  
i kombinasjon med hverandre.
 
I mange av produktene som 
inneholder farlige stoffer, lekker 
stoffene i liten grad ut under 
bruk. Derimot kan de slippe ut 
i miljøet ved produksjon eller 
hvis produktene ikke leveres til 
forsvarlig avfallsbehandling etter 
bruk. I naturen hoper de tungt 
nedbrytbare stoffene seg opp  
og kan skade den. 
 
Verstingstoffene på  
Erdetfarlig.no er alle stoffer 
som lett hoper seg opp og lagres 
i miljøet og i menneskekroppen. 
Stoffer som hoper seg opp i planter 
og dyr, kan til slutt havne på 
matfatet vårt.

Hvorfor er noen kjemiske stoffer farlige?
MAT

KLÆR/SKO

MØBLER

Forsvarlig retur
(butikk / kommunalt mottak)

KOSMETIKK
ELEKTRONIKK

SMOKKER/TÅTEFLASKER/LEKER

KJEMISKE PRODUKTER /
MALING

Avfallet kastes usortert i søppel-
dunken, avløpet eller naturen.

Illustrasjon:
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Hva skal jeg se etter – alfabetisk liste

4, 4’-(1-metyletyliden)bisfenol 8
4, 4’-isopropylidendifenol 8

Arsen 6
Arsensyre 6
Arsin (arsenhydrid) 6

Bariumkromat 20
Bisfenol A 8
Bly 10
Blyfosfitt 10
Blyhvitt (blykarbonat) 10
Blyhydrogenarsenat 6, 10
Blykarbonat 10

Blykromat 10, 20
Blymonoksid 10
Blynaftenat 10
Blyoksid (blymønje) 10
Blysulfat 10
Blysulfokromatgul  
  (C.I.Pigment Yellow 34) 10, 20
Blysulfomolybdatkromat 
  (C.I.Pigment Red 104) 10, 20

Cadmium 16
Cd  16
Chlorinated paraffins 18
Cyclopentasiloxane 30

Ikke alle produkter har krav om innholdsliste. Men dersom  
et produkt har innholdsliste, kan du se etter disse ordene  
som er ulike betegnelser på de  verste stoffene eller kjemiske 
forbindelser med disse stoffene.

Hvorfor er produkter som 
inneholder verstingstoffene 
fortsatt tilgjengelige i butikken?

Myndighetene jobber hele tiden 
med å vurdere hvordan kjemiske 
stoffer påvirker helsa vår og 
miljøet. De farligste stoffene blir 
forbudt, eller bruken av dem blir 
strengt regulert gjennom lovverket. 

Men man oppdager stadig nye, 
farlige stoffer. Arbeidet med 
å forby eller begrense bruken 
av stoffene må foregå på 
internasjonalt nivå for at det skal 
ha størst effekt. Dette arbeidet 
tar derfor lang tid. Dermed finnes 
det til enhver tid produkter med 
stoffer som ennå ikke er regulert, 
på markedet.

Svært mange av de produktene 
vi omgir oss med, blir produsert 
i andre land, for eksempel i Asia, 
der bruken av farlige stoffer er 
langt dårligere regulert enn for 
eksempel i Norge. Dermed kan vi 
få importerte varer til Norge som 
inneholder stoffer som ikke er 
tillatt her.

Myndighetene foretar jevnlige 
kontroller med det som importeres 
og selges i norske butikker, men 
dessverre har vi ingen mulighet til 
å kontrollere alt som kommer inn 
av produkter til landet.

Hvorfor er verstingstoffene fortsatt tilgjengelige?

Tallet i grønt viser til siden der du kan lese mer om stoffet.
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Muskxylene 24
Muskxylol 24

Natriumdikromat 20
Nonylfenol 26
Nonylfenoletoksilat 26
Nonylphenol 26
Nonylphenol ethoxylate 26

Octylphenol 26
Octylphenol ethoxylate 26
Oktabromdifenyleter  
  (Okta-BDE) 12
Oktylfenol 26
Oktylfenoletoksilat 26

Pb 10
Pentabromdifenyleter  
(Penta-BDE) 12
Pentacyclomethicone 30
Perfluoroktansulfonat 28
Perfluoroktansyre 28
PFOA 28

PFOS 28
Phthalate 14
Polybromerte difenyletere  
  (PBDE) 12
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),  
  a-(nonylphenyl)-w-hydroxy- 26

Short chained chlorinated  
paraffins (SCCP) 18
Strontiumkromat 20

Tetrabrombisfenol A (TBBPA) 12
Tetraetylbly 10
Triclosan 32
Trietylarsenat 6
Triklosan 32

D5 30
DEHP 14
Dekabromdifenyleter (Deka-BDE) 12
Dekametylsyklopentasiloksan 30
Di(2-ethylhexyl)phthalate 14
Di(2-etylheksyl)ftalat 14
Diarsenpentoksid  
  (arsenpentoksid) 6
Diarsentrioksid  
  (arsentrioksid, arsenikk) 6
Dietylheksylftalat 14
Dikromtrioksid 20

Fenol, 4-nonyl-, forgrenet 26
Ftalat 14

Galliumarsenid 6

Heksabromsyklododekan  
  (HBCDD) 12
Hg 22

Kadmium  16
Kadmiumcyanid 16
Kadmiumfluorid 16
Kadmiumformiat 16
Kadmiumheksafluorsilikat(2-) 16
Kadmiumjodid 16
Kadmiumklorid 16
Kadmiumoksid 16
Kadmiumsulfat 16
Kadmiumsulfid 16
Klorerte alkaner, C10–13 18
Klorerte alkaner, C14–17 18
Kortekjedete klorparafiner 18
Kromtrioksid 20
Kvikksølv 22

Lead 10

Medium chained chlorinated  
  paraffins (MCCP)  18
Mellomkjedete klorparafiner  18
Mercury  22
Muskxylen 24
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