
 Giftfri secondhand
 Sortera bort saker  
 med skadliga ämnen!
Att återanvända saker och ge dem ett långt liv är bra för miljön.  
Men en del typer av varor kan innehålla skadliga kemikalier och  
bör sorteras bort. Äldre saker av exempelvis plast, skumgummi och 
metall kan innehålla ämnen som idag är förbjudna. Särskilt viktigt 
är det att varor som är tänkta för barn är fria från skadliga ämnen. 
Här är exempel på varor som bör sorteras bort:

Accessoarer
Främst accessoarer 
ämnade för barn, t.ex.:  
Tunga, oäkta smycken 
och andra accessoarer 
av metall.  
Äldre väskor, skärp och 
andra varor av plast 
och konstläder, särskilt 
de som luktar, 
klibbar eller känns feta. 

 Husgeråd
Svarta köksredskap av plast som stek-
spadar och slevar.
Stekpannor och annat med nonstick-
beläggning, om de är 
repiga, brända  
eller skadade.
Tillbringare, muggar 
och annat av 
polykarbonatplast*.
Äldre husgeråd av 
plast som är repiga,  
feta eller klibbiga, exem- 
pelvis bunkar och skärbrädor.

 Leksaker
Mjuka och böjliga plastleksaker som 
verkar vara tillverkade före 2013 eller 
som luktar, klibbar eller känns feta.
Elektriska leksaker som verkar vara 
tillverkade före 2006 och nyare 
leksaker som börjat gå sönder. 
Mjukdjur stoppade med 
skumgummi eller märkta 
som 
flamskyddade. 
Äldre träleksaker 
med flagnande 
färg.

Möbler och 
inredning
Möbler och textilier märkta  
som flamskyddade.
Äldre möbler  
med galonklädsel.
Äldre filtar av ull, 
särskilt de som är  
märkta som 
malsäkra.

 Kläder, skor  
 och sport
Kläder med plastiga tryck  
(särskilt barnkläder).
Galonkläder av PVC (vinyl)*. 
Sportartiklar av plast som luktar,  
klibbar eller känns feta.
Gamla plastsandaler 
för barn.

* Polykarbonat är en hård, genomskinlig 
plast som ibland är märkt med en 7:a i 
en triangel. 7 betyder ”övrig plast”, men 
står det även PC så kan du vara säker 
på att det är polykarbonat. 

Keramik av okänt ursprung ska säljas 
som prydnadsföremål och inte som hus-
geråd. Om glas, muggar och tallrikar ska 
användas till mat och dryck är det viktigt 
att de är avsedda för det. I tveksamma 
fall, se efter glas och gaffel-symbolen eller om va-
ran är märkt ”För kontakt med livsmedel”.

Var uppmärksam på sådant 
som ser ut som leksaker men 
som inte är det, till exempel vissa prydnadssaker, 
elektronik och sportartiklar. Sortera inte dessa som 
leksaker.

* PVC (vinyl) är en plast som ofta innehåller 
skadliga tillsatser. Varor av mjukgjord PVC 
känns igen på plastig lukt eller kladdig och 
fet yta. Ibland är PVC märkt med en 3:a i 
en triangel.

Foster, barn och unga är extra känsliga för 
kemikalier eftersom kroppen och hjärnan är under 
utveckling.

Det är extra viktigt att varor som barn och gravida 
kvinnor använder är fria från skadliga ämnen.

Det gäller inte bara leksaker utan allt från kläder 
och textilier till husgeråd.

Sätt upp mig  
på väggen!

Materialet är framtaget av Miljöförvaltningen 
i Stockholms stad 2022 

Läs om hur du minskar 
ditt avfall på orebro.se



 Du som arbetar i secondhand-  
eller återbruksverksamhet  
är viktig...

& Du som 
skänker vidare 
dina varor till 
secondhand...

...är viktig!

Att återanvända saker och ge dem 
ett långt liv är bra för miljön. 

Men en del typer av varor kan inne-
hålla skadliga kemikalier och bör 
sorteras bort och undvikas att säljas 
vidare. Tänk på att foster, 
barn och unga är extra 
känsliga för skadliga 
kemikalier.

 Det här är  
 också en affisch
Vik upp affischen och sätt den gärna 
där ni sorterar inkomna varor så att alla 
som arbetar med sortering ser den. 
Du kan även sätta upp den på väggen 
i personalrummet. Där kan du och dina 
kollegor läsa om några exempel på 
saker som inte bör nå en ny kund.
Den passar även att sättas upp där de 
som skänker varor till er kan ta del av 
den.
Du får även några lösblad som du kan 
sätta upp i er butik i nära anslutning till 
de olika produktgrupperna. Då kan 
era kunder se att ni jobbar för att sälja 
kemikaliesäkra varor och att de kan 
handla tryggt hos er. Dessutom får de 
kanske med sig kunskap om detta hem.

Kemikalier har länge tillsatts till material 
eller produkter av olika anledningar.  
Det kan vara för att göra plasten mjuk,  
för att flamskydda möbler eller 
elektronik.
Det kan vara färgämnen i textil, ytbe-
handling av metall, målade träleksaker 
och nickel som finns i vissa metalleger-
ingar.  
Ämnena kan tas upp av och finnas 
kvar i kroppen – i blod, bröstmjölk och 
urin. Några kan ge effekter långt senare 
i livet om foster och barn exponeras. De 
kan till exempel orsaka allergi, cancer 
och också störa hormonsystemet på 
olika sätt. 

Vissa äldre varor kan innehålla ämnen 
som är förbjudna idag, men även nya 
varor kan vara problematiska – till  
exempel varor som tillverkats utanför 
EU, direktimporterats och som inte 
uppfyller nuvarande krav inom EU. 
För att undvika återcirkulering av varor 
som innehåller skadliga kemikalier är 
det viktigt att plocka bort de värsta 
bovarna innan de kommer ut i butik.

 Kemikalier i vanliga varor 
 – därför kan de vara skadliga

Materialet är framtaget av Miljöförvaltningen i Stockholms stad 2022 

Läs om hur du minskar 
ditt avfall på orebro.se




