
Forskrift 1. juni 2006 nr. 922 om begrensninger i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og 
andre produkter (produktforskriften) 
 
Forslag til ny bestemmelse: 
 
Det er forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette forbrukerprodukter som inneholder 
kjemiske blyforbindelser, når innholdet av stoffet i produktets homogene enkeltdeler er høyere eller lik 
0,01 vektprosent. 
  
Forbudet i første ledd gjelder ikke:  

- blymønje til restaurering av historiske gjenstander, 
- drivstoff til fly, 
- maling som reguleres i produktforskriften § 2-5, 
- korrosjonsbeskyttelsesmaling med under 250 ppm bly,  
- antibegroingsmaling med under 1250 ppm bly,  
- krystall- og blyglass, 
- optisk glass, 
- produkter som er produsert av resirkulert glass som reguleres i tredje ledd, 
- glasurer og emaljer på produkter som må antas ikke kommer i kontakt med næringsmidler, 
- emballasje, batterier samt elektriske og elektroniske produkter og utstyr som reguleres i 

produktforskriften §§ 3-11, 3-13 til 3-14 og 3-17 til 3-19, 
- kosmetikk regulert i generell forskrift 26. oktober 1995 for produksjon, import og frambud mv 

av kosmetikk og kroppspleieprodukter (kosmetikkforskriften). 
 

Det er forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette forbrukerprodukter som er produsert av 
resirkulert glass som inneholder kjemiske blyforbindelser, når innholdet av stoffet i produktets 
homogene enkeltdeler er høyere eller lik 0,05 vektprosent. 
  
Det er forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette følgende forbrukerprodukter som 
inneholder metallisk bly, når innholdet av stoffet i produktets homogene enkeltdeler er høyere eller lik 
0,01 vektprosent: 

- produkter til hobbyformål,  
- telys og andre lys, 
- gardinvekter, 
- produkter til dekorative formål, herunder smykker,  
- produkter til takdekking og inndekking av bygninger, 
- fiskeredskaper til fritidsbruk 

 
Forbudene i første og tredje ledd gjelder ikke næringsmidler, matemballasje, gjødsel, tobakk, 
legemidler, transportmidler, fastmontert utstyr til transportmidler og dekk og lignende 
tilbehør til transportmidler. Forbudene gjelder heller ikke reservedeler til forbrukerprodukter 
som er gjort tilgjengelig for omsetning før (XX.XX.XXXX- dato for ikrafttredelse).  
 
Med forbrukerprodukt menes et hvert produkt som er beregnet på forbrukere eller som med 
rimelighet kan forventes brukt av forbrukere, jf. definisjonen i lov 11. juni 1976 nr. 79 om 
kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 2a. Med homogene 
enkeltdeler menes et materiale som ikke kan deles mekanisk i ulike materialer. 
 
For forbrukerprodukter gjelder denne paragrafen foran annen regulering i denne forskrift, 
med mindre annet følger av paragrafen her.  
 


