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en ny politik för arkitektur, form och design

Sammanfattning

Kemikalieinspektionen instämmer i utredningens bedömningar att en ny politik för
arkitektur, form och design ska främja en helhetssyn på miljöområdet med
samverkan och dialog.
Kemikalieinspektionen vill betona vikten av att integrera miljökvalitetsmålet Giftfri
miljö i den föreslagna nya politiken och välkomnar ett samarbete med den nya
myndigheten.

Synpunkter
Beakta livscykelperspektivet i val av material

Kemikalieinspektionen instämmer i utredningens bedömningar att en ny politik för
arkitektur, form och design ska främja en helhetssyn på miljöområdet med
samverkan och dialog. Kemikalieinspektionen vill i sammanhanget betona vikten av
att aktörer redan tidigt i planeringsprocessen beaktar livscykelperspektivet i val av
material för att undvika farliga kemiska ämnen som utgör en risk för hälsa och miljö.
Behovet av en utvidgad kunskap i grundutbildningarna för en insikt i
tvärvetenskapliga perspektiv kan omfatta även kunskap om farliga ämnen.
Samarbete med den föreslagna nya myndigheten

Mall-id: MEP-0011, 2014-10-21

Kemikalieinspektionen ser fram emot ett samarbete med den föreslagna nya
myndigheten - Myndigheten för Gestaltad livsmiljö - inom detta område. Detta
samarbete är viktigt för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
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Integrering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö i den föreslagna nya politiken

Kemikalieinspektionen vill särskilt lyfta fram följande initiativ som skulle kunna
underlätta i arbetet med att integrera miljökvalitetsmålet Giftfri miljö i tillämpningen
av den föreslagna nya politiken:




Boverket har nyligen presenterat sin rapport om Dokumentationssystem för
byggprodukter vid nybyggnation – en så kallad loggbok, som väsentligt kan
öka kunskapsunderlaget och spårbarheten i byggnadsverk, inklusive farliga
kemiska ämnen.
Regeringen har i sin proposition På väg mot en giftfri vardag (2013/14:39)
bedömt att ett ”Nationellt kunskapscentrum för ökad substitution av farliga
kemiska ämnen” skulle kunna stödja företag i deras arbete med att byta ut
farliga kemikalier. Regeringen har för avsikt att undersöka förutsättningarna
för att inrätta ett sådant kunskapscentrum.

I detta ärende har generaldirektör Nina Cromnier beslutat. Amelie Pedersen har varit
föredragande.
På Kemikalieinspektionens vägnar

Nina Cromnier
Amelie Pedersen
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