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Förord
I december 2010 fick Kemikalieinspektionen i uppdrag av regeringen att ta fram och
genomföra en handlingsplan för en giftfri vardag för åren 2011–2014. I januari 2015 fick
Kemikalieinspektionen ett nytt uppdrag - om handlingsplan för att genomföra strategin om en
giftfri vardag och nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 2015–2017. Denna rapport är
Kemikalieinspektionens slutredovisning till regeringen av arbetet med handlingsplanen för
åren 2015–2017. I rapporten gör vi en tillbakablick på insatser under perioden 2011–2014 och
presenterar samlade resultat från perioden från 2011 fram tills idag. Eftersom rapporten
lämnas i augusti 2017 har vi även inkluderat utblickar mot resultat hösten 2017, men dessa är
endast preliminära.
I juni 2014 redovisade vi på regeringens uppdrag hur handlingsplanen skulle kunna
vidareutvecklas för åren 2015–2020. I den här rapporten gör vi en förnyad framåtblick för
åren 2018–2020 och på ett övergripande plan även efter 2020.
Regeringens satsning på handlingsplanen för en giftfri vardag har gjort det möjligt för
Kemikalieinspektionen att kraftigt utöka insatserna nationellt, inom EU och internationellt.
Arbetet har bedrivits inom flera enheter på myndigheten. Rapporten har sammanställts av en
grupp bestående av enhetschef Ingela Andersson, strategisk rådgivare Jan Hammar och
utredare Inger Cederberg.
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Sammanfattning
Produktionen av kemikalier i världen har ökat konstant sedan andra världskriget. En viktig
orsak till detta är att kemikalier behövs för den ökade tillverkningen av varor. Produktionen
av kemikalier och varor bidrar starkt till utvecklingen av världsekonomin och det ökade
materiella välståndet i världen. Produktion och användning av kemikalier kan dock också
orsaka svåra hälso- och miljöproblem.
Regeringen gav 2010 Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram och genomföra en
handlingsplan för en giftfri vardag. Ett fortsatt uppdrag gavs 2015. I denna rapport presenterar
vi resultat, insatser såväl som effekter från vårt arbete med handlingsplanen 2011–2017.
Vårt arbete har fokuserat på att skydda människans fortplantning och barns hälsa. Det har
varit utgångspunkten i alla insatser, i Sverige, inom EU och internationellt. Genom att skydda
barnen skyddar vi normalt även vuxna.
Under arbetets gång identifierade vi tre utmaningar:
•
•
•

farliga ämnen i varor är ett växande problem
våra livsmedel och dricksvattnet behöver skyddas bättre
barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier.

Inom handlingsplanen har vi valt att arbeta med flera styrmedel och vi har varit aktiva
internationellt, inom EU och på nationell nivå i Sverige.
I EU har Sverige tagit en av de ledande rollerna när det gäller att lämna förslag till åtgärder
mot enskilda hälso- och miljöfarliga ämnen. Exempel på åtgärder som skapar drivkrafter för
en säkrare produktutveckling är en gemensam (det vill säga harmoniserad) klassificering av
farliga ämnen samt att lista särskilt farliga ämnen på EU:s kandidatförteckning, som är
upprättad i enlighet med Reach-förordningen. 1 Kemikalieinspektionen har med stöd av medel
från handlingsplanen lämnat in tio ämnesutvärderingar, 20 förslag på EU-harmoniserad
klassificering, 17 förslag till identifiering av särskilt farliga ämnen till EU:s
kandidatförteckning och tre förslag på begränsningar av farliga ämnen. På så vis har vi
bidragit till en gemensam utveckling inom EU, så att spridningen av många farliga ämnen
som kan påverka barn och vuxna i deras vardag har minskat. Vi har också arbetat med att
begränsa förekomsten av farliga ämnen i leksaker och elektronik. Detta har vi gjort inom
ramen för särskilda produktdirektiv för dessa områden.
Internationellt har vi förstärkt våra insatser med att bidra till utvecklingen inom konventioner
och överenskommelser. Sedan 2011 har sju långlivade organiska föroreningar reglerats i
Stockholmskonventionen. En ny konvention om kvicksilver, Minamatakonventionen, har
beslutats och trätt i kraft. Inom den globala kemikaliestrategin SAICM har ett frivilligt globalt
program för information om ämnen i varor beslutats.
Även nationellt har Kemikalieinspektionen arbetat med regelstyrda begränsningar av farliga
ämnen. Under de senaste två åren har vi föreslagit nationella åtgärder för högfluorerade
ämnen (PFAS) i brandsläckningsskum, mikrokorn av plast i kosmetiska produkter, triklosan
och andra konserveringsmedel och vi har kartlagt och analyserat bisfenoler.
Medel inom handlingsplanens ram har också använts för bidrag till Akademiskt
forskningscentrum inom kemikalier, hälsa och miljö (Swetox) för att vidareutveckla en
1

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

6

plattform för säker hantering av nanomaterial samt till Naturvårdsverket för att bidra till att
uppnå giftfria och resurseffektiva kretslopp.
Kemikalieinspektionen har på den nationella arenan också verkat för att företag och andra
aktörer på frivillig väg ska byta ut farliga ämnen. Detta har exempelvis skett genom
branschdialoger som Kemikalieinspektionen initierat och som sedan drivits vidare av
branscherna själva. Kemikalieinspektionen har dessutom startat ett kommunnätverk för giftfri
vardag för erfarenhetsutbyte och möjlighet att sprida goda exempel. Tillsammans med
Upphandlingsmyndigheten har vi utvecklat nya upphandlingskriterier för förskolan. I
samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent har vi bidragit till att kemikalier har införts som
ett tema i konceptet Grön flagg, som används av skolor och förskolor i en stor del av Sveriges
kommuner. Informationsinsatser som genomförts innefattar större konferenser med inriktning
på giftfri vardag och skydd av barn, riktat informationsmaterial till föräldrar och löpande
information på Kemikalieinspektionens webbplats.
Nationellt har vi kunnat öka tillsynen av farliga ämnen i varor med stöd av handlingsplanen
för en giftfri vardag. Vi har särskilt tittat på produkter riktade till barn och som barn kommer i
kontakt med som till exempel leksaker, smycken, kläder och hemelektronik. Vi har analyserat
ett stort antal varor för att upptäcka farliga ämnen. Många varor med förbjudna ämnen har på
så sätt kunnat upptäckas och antalet åtalsanmälningar har ökat.
Även om många framsteg har gjorts inom ramen för handlingsplanen återstår stora
utmaningar. Flödet av varor som innehåller farliga ämnen är stort och kan förväntas öka
ytterligare. Livsmedel och dricksvatten förorenas fortfarande av farliga ämnen och behöver
därför skyddas bättre. Barn och unga behöver skyddas i alla miljöer som de vistas i eftersom
de är särskilt känsliga för kemikalier.
Att verka för en giftfri vardag är ett långsiktigt arbete, som behöver fortgå även efter 2020.
Kemikalieinspektionen föreslår därför att regeringen permanentar nivån på arbetet för en
giftfri vardag långsiktigt, på minst den nivå som aviserats för perioden 2018-2020.
Kemikalieinspektionen anser att grunden för svensk kemikaliepolitik är och bör vara att
genomföra och vidareutveckla EU-lagstiftning och internationella överenskommelser. Som
komplement till begränsningar och förbud behövs även andra styrmedel för att få en effektiv
kemikaliekontroll och stimulera utveckling och användning av mindre skadliga kemikalier.
Inom EU avser Kemikalieinspektionen fortsätta att arbeta med begränsningsförslag för
enskilda ämnen samtidigt som vi kommer att driva på för effektivisering av befintliga
processer. Vi har identifierat ett 40-tal farliga ämnen som vi redan nu eller i en nära framtid
kommer att arbeta med inom EU. Under de närmaste åren kommer vi att utöka och utveckla
arbetet med att kartlägga farliga ämnens förekomst i produkter och varor. Baserat på det
arbetet kommer vi löpande kunna identifiera ytterligare ämnen som kräver åtgärder.
Vi kommer att fortsätta prioritera tillsyn av farliga ämnen i varor, särskilt i miljöer där barn
och unga vistas, exempelvis i hemmet, i förskolor och skolor samt miljöer för fritidsaktiviteter
som fritidshem, lekplatser, sport- och idrottsmiljöer.
Kemikalieinspektionen ser ett behov av bättre information om förekomsten av farliga ämnen i
varor för att såväl företag som konsumenter ska kunna göra medvetna val och hantera
kemikalier och varor på ett säkert sätt. Vi kommer fortsätta att arbeta med den frågan bland
annat internationellt inom FN:s miljöprogram och genom fortsatt prioritering av tillsyn av
befintliga krav på information om ämnen i varor i Reach-förordningen.
I Sverige vill vi vidareutveckla kommunnätverket för giftfri vardag och öka insatserna för att
stödja kommunerna. Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och andra berörda
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myndigheter avser vi att de närmaste åren genomföra gemensamma seminarier för
kommunerna och utveckla upphandlingskriterier för fler inomhusmiljöer utöver
förskolemiljöer. Vi avser också att fortsätta samarbetet med Håll Sverige Rent, med inriktning
på elever i alla åldrar.
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Summary
The volume of chemicals manufactured globally has increased steadily since the Second
World War. An important factor behind this long-term trend is the fact that chemicals are
used in the manufacture of articles, which has also increased in scope. The manufacture of
chemicals and articles makes a strong contribution to the development of the global economy
and the greater material wealth in the world. However, the production and use of chemicals
can also cause serious health and environmental problems.
In 2010, the Swedish Chemicals Agency was commissioned by the Government with drawing
up and implementing an action plan for a toxic-free everyday environment. A further
assignment was instigated in 2015. In this report, we present results, initiatives and impacts
from our work relating to the action plan 2011–2017.
Our work has focused on protecting human reproduction and children’s health. This formed
the starting point for all initiatives in Sweden, within the EU and internationally. By
protecting children, we protect adults too.
During the course of the work, we identified three principal challenges:
•
•
•

hazardous substances in articles is a growing problem
our food and drinking water must be better protected
children and adolescents are particularly sensitive to the effects of chemicals.

In the action plan, we have opted to use a number of instruments and we have been active
internationally, within the EU and at national level in Sweden.
Within the EU, Sweden has taken a leading role as regards the submission of proposals for
measures towards specific substances which are harmful to health and the environment.
Examples of measures which promote safer product development are a harmonised
classification of hazardous substances and listing substances of very high concern on the EU’s
Candidate List, which has been prepared in accordance with the REACH Regulation. 2 With
the support of funding from the action plan, the Swedish Chemicals Agency has submitted ten
substance evaluations, 20 proposals for EU-harmonised classification, 17 proposals for the
identification of substances of very high concern for the EU’s Candidate List and three
proposals for restrictions on hazardous substances. In this way, we have contributed to a
common development within the EU, which has led to a reduced of spreading of many
hazardous substances that can affect children and adults in their everyday lives. We have also
worked to limit the occurrence of hazardous substances in toys and electronic articles. We
have done this within the framework of specific product directives for these areas.
Internationally, we have stepped up our efforts to contribute to developments relating to
conventions and agreements. Since 2011, seven persistent organic pollutants have been
regulated in the Stockholm Convention. A new convention concerning mercury, the
Minamata Convention, has been adopted and entered into force. Within the global chemical
strategy, SAICM, a global voluntary programme for information concerning substances in
articles has been adopted.
The Swedish Chemicals Agency has also worked at a national level with restrictions
regarding hazardous substances. During the past two years, we have proposed national
measures for highly fluorinated substances (PFAS) in fire-fighting foam, micro-plastics in
2

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006
concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
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cosmetic products, triclosan and other preservatives, and we have mapped and analysed
bisphenols.
Funding within the framework of the action plan has also been used for contributions to the
Swedish Academic Research Center for Chemicals, Health and Environment (Swetox) in
order to further develop a platform for the safe handling of nanomaterials and to the Swedish
Environmental Protection Agency in order to contribute to the achievement of non-toxic and
resource-efficient cycles.
In the national arena, the Swedish Chemicals Agency has also worked to ensure that
companies and other actors voluntarily substitute hazardous substances. This has for example
taken place through industry dialogue initiated by the Swedish Chemicals Agency which the
industries themselves have then taken further. The Swedish Chemicals Agency has also
initiated a municipal network for a toxic-free everyday environment for the exchange of
experiences and the opportunity to disseminate good examples. Together with the Swedish
National Agency for Public Procurement, we have developed new procurement criteria for
preschools. In partnership with the Keep Sweden Tidy Foundation, we have helped to ensure
that chemicals have been introduced as a theme in the Green flag concept, which is used by
schools and preschools in many of Sweden’s municipalities. Information initiatives which
have been carried out include major conferences aimed at a toxic-free everyday environment
and the protection of children, targeted information for parents and ongoing information on
the Swedish Chemicals Agency’s website.
At national level, we have increased our enforcement of hazardous substances in articles with
the support of the action plan for a toxic-free everyday environment. We have particularly
looked at articles aimed at children and which children come into contact with, e.g. toys,
jewellery, clothing and home electronics. We have analysed many products in order to
identify hazardous substances. In this way, we have been able to identify many articles
containing prohibited substances and the number of prosecutions notifications has increased.
Although much progress has been made within the framework of the action plan, major
challenges remain. The flow of articles containing hazardous substances is substantial and can
be expected to increase further. Food and drinking water are still being contaminated by
hazardous substances and therefore need to be better protected. Children and adolescents must
be protected in every environment in which they are present, as they are particularly sensitive
to chemicals.
Striving to achieve a toxic-free environment is a long-term process which will need to
continue after 2020. The Swedish Chemicals Agency therefore proposes that the Government
establishes the level of work to bring about a toxic-free everyday environment as a long-term
measure at least at the level that has been announced for the period 2018–2020.
The Swedish Chemicals Agency considers that the basis for Swedish policy regarding
chemicals is and should be to implement and further develop EU legislation and international
agreements. As a supplement to restrictions and bans, other instruments are also needed in
order to bring about effective chemical control and stimulate the development and use of less
hazardous chemicals.
Within the EU, the Swedish Chemicals Agency intends to continue working on proposals for
restrictions on certain substances and to strive to improve the effectiveness of existing
processes. We have identified around 40 hazardous substances which we are either already
working on or will work on in the near future within the EU. Over the next few years, we will
also increase and develop the work to map the occurrence of hazardous substances in products
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and articles. Based on this work, we will be able to identify further substances which require
action on an ongoing basis.
We will continue to prioritise the enforcement of hazardous substances in articles, particularly
in environments where children and adolescents are present, e.g. in the home, in preschools
and schools and environments for recreational activities such as after-school centres, play
areas and sports facilities.
The Swedish Chemicals Agency has identified a need for better information on the
occurrence of hazardous substances in articles to ensure that both companies and consumers
make conscious choices and handle chemicals and articles safely. We will continue our work
on the issue both internationally within the UN and through prioritisation of enforcement of
existing requirements concerning information regarding substances in articles in the REACH
Regulation.
In Sweden, we will further develop the municipal network to promote a toxic-free everyday
environment and step up the initiatives to support the municipal authorities. Together with the
National Agency for Public Procurement and other relevant government agencies, over the
next few years, we intend to hold joint seminars for municipal authorities and develop
procurement criteria for further indoor environments in addition to preschool environments.
We also intend to continue the partnership with the Keep Sweden Tidy Foundation, with the
aim of reaching pupils of all ages.
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1

Inledning

1.1 Uppdraget
I december 2010 fick Kemikalieinspektionen i uppdrag av regeringen att ta fram och
genomföra en handlingsplan för en giftfri vardag för åren 2011–2014 (bilaga 7.1a). I januari
2015 fick Kemikalieinspektionen ett nytt uppdrag - om handlingsplan för att genomföra
strategin om en giftfri vardag och nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 2015–2017 (bilaga
7.1b). I rapporten presenterar vi samlade resultat, insatser och effekter, från hela perioden från
2011 fram tills idag. Eftersom rapporten lämnas i augusti 2017 gör vi utblickar mot
förväntade resultat hösten 2017, men dessa är endast preliminära.
I rapporten redovisar vi de insatser som vi har gjort med de särskilda medel som regeringen
har tilldelat Kemikalieinspektionen för arbetet med handlingsplanen för giftfri vardag. En stor
del av myndighetens övriga verksamhet bidrar också till att minska de kemiska riskerna i
människors vardag. Ambitionen med denna rapport är dock inte att göra en heltäckande
redovisning av hela vår verksamhet, utan att vara tydlig med vad den särskilda satsningen på
giftfri vardag lett till för resultat och mervärde. En bredare bild av vår och andra aktörers
verksamhet i arbetet för en Giftfri miljö redovisas i den fördjupade utvärderingen av
miljömålen 3 samt den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och
etappmålen för farliga ämnen 4. Arbetet med handlingsplanen för en giftfri vardag är en viktig
del av det arbetet.
I enlighet med återrapporteringskrav i Kemikalieinspektionens regleringsbrev har redovisning
av resultat och kostnader för genomförandet av handlingsplanen för en giftfri vardag skett
årligen i myndighetens årsredovisningar. De totala kostnaderna för att genomföra
handlingsplanen för en giftfri vardag 2011–2014 finns sammanfattade i
Kemikalieinspektionens årsredovisning 2014 5 och de totala kostnaderna 2015–2016 finns
sammanfattade i Kemikalieinspektionens årsredovisning 2016 6.

1.2 Fortsatta insatser
I juni 2014 redovisade vi på regeringens uppdrag hur handlingsplanen skulle kunna
vidareutvecklas för åren 2015–2020 7. I den här rapporten gör vi en förnyad framåtblick för
åren 2018–2020 och på ett övergripande plan gör vi en framåtblick även efter 2020.
I kapitel 6 presenterar vi insatser som vi avser att genomföra de närmaste åren inom
handlingsplanen, förutsatt att dagens budget för handlingsplanen kvarstår. Vi ser också
möjligheter att ta ytterligare initiativ, som går utöver den nivån. I Kemikalieinspektionens
budgetunderlag 2018–2020 8 har vi presenterat förslag på ytterligare aktiviteter som vi ser som
angelägna för att kunna uppnå en giftfri vardag och dessa utvecklas vidare i denna rapport. I
kapitel 6 presenteras även förslag från Naturvårdsverket.
3

Hämtad 2017-05-23 från
http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2015/mal-i-sikte-volym-1.pdf
4
Hämtad 2017-05-23 från
http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2017/au2017.pdf
5
Kemikalieinspektionen, 2015. Årsredovisning 2014. Tabell 43
6
Kemikalieinspektionen, 2017. Årsredovisning 2016. Tabell 6
7
Kemikalieinspektionen, 2014. Rapport 5/14. Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020. Skydda barnen
bättre. Rapport från ett regeringsuppdrag.
8
Kemikalieinspektionen, 2017. Kemikalieinspektionens budgetunderlag 2018-2020, Hämtad 2017-05-30 från
http://www.kemi.se/global/om-kemikalieinspektionen/kemikalieinspektionens-budgetunderlag-2018-2020.pdf
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2

Utmaningar och kostnader för samhället

2.1 En säker kemikaliehantering är en förutsättning för hållbar
utveckling
I september 2015 beslutade världens ledare vid ett toppmöte i FN om 17 globala mål för
hållbar utveckling, Agenda 2030. Kemikalieinspektionen har lämnat stöd till regeringen i
arbetet med målen och relaterade delmål samt indikatorer.
Det finns en direkt koppling mellan ökad kemikaliesäkerhet och åtta av målen och indirekt
finns kopplingar till ytterligare mål 9. Hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling
kan inte nås utan säker kemikaliehantering. För det behövs grundläggande och fungerande
system för förebyggande kemikaliekontroll. Det inkluderar tillgång till kunskap om kemiska
ämnens hälso- och miljöfarliga egenskaper och information om innehållet i varor. Dessutom
behöver användningen av sådana kemiska ämnen som är särskilt farliga för människors hälsa
och miljön så långt som möjligt upphöra, eftersom de kan leda till risker som är mycket svåra
att bedöma och kontrollera.
Användningen av kemikalier och den sammanlagda exponeringen är starkt sammanlänkad
med den ökande globala konsumtionen, produktionen och handeln med varor. En olämplig
hantering av kemikalier kan på kort och lång sikt skada människors hälsa och miljön. Den kan
leda till förorening av mark, vatten och luft, vilket i sin tur kan innebära att livsmedel och
dricksvatten förorenas. Sanering och skador kostar samhället, företag och enskilda stora
pengar. En god kemikaliekontroll bidrar därför direkt och indirekt till att uppfylla de globala
hållbarhetsmålen.
Så bidrar arbetet med Giftfri miljö till FN:s hållbarhetsmål

Figur 1. Det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri miljö har en direkt koppling till åtta av FN:s
hållbarhetsmål.

9

Kemikalieinspektionen, 2016. Rapport 10/16. Underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Rapport
från ett regeringsuppdrag.
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2.2 Farliga ämnen i varor är ett växande problem
I takt med att välståndet i världen utvecklas ökar efterfrågan på kemikalier och varor.
Produktionen och konsumtionen av varor driver på behovet av ökad kemikalieproduktion och
framställandet av nya kemiska ämnen med specifika tekniska egenskaper. I vårt moderna
samhälle behövs kemikalier för många olika ändamål. Vissa kemikalier kan dock orsaka
allvarliga hälso- och miljöproblem.
Produktionen av kemikalier i världen har ökat oavbrutet. Från 1930-talet till slutet av 1900talet ökade den årliga produktionen i världen från 1 miljon ton till över 400 miljoner ton 10.
Ökningen har sedan fortsatt. Ett branschorgan för delar av den kemiska industrin (American
Chemistry Council) har beräknat att produktionen ökade ytterligare 54 % från år 2000
till år 2010 11. Den totala omsättningen har enligt den europeiska branschorganisationen
CEFIC 12 ökat från 1600 miljarder Euro 2005 till 3 500 miljarder Euro 2015 13. 2005 hade
EU28 den största marknadsandelen av världsmarknaden med 28,2 %. År 2015 hade den
bilden förändrats markant, så att Kina hade en marknadsandel på 39,9 %. Räknar man in
resten av Asien ligger marknadsandelen för hela världsdelen strax över 60 %. Ökningen av
produktionen i världen förväntas fortsätta. OECD 14 har beräknat att den globala försäljningen
av kemikalier kommer att öka med i genomsnitt tre procent per år fram till år 2050 15.
I Sverige har produktionen av kemiska produkter (omfattar både rena ämnen och sammansatta
kemiska produkter) minskat, enligt det svenska produktregistret. Under tiden 2006–2010 låg
den årliga produktionen i genomsnitt på nästan 41 miljoner ton och motsvarande siffra för
perioden 2011–2015 var knappt 34 miljoner ton. Användningen av kemiska produkter
(beräknat som tillverkning och import minus export) har däremot ökat i landet under
motsvarande period, från drygt 58 miljoner ton per år i snitt under perioden 2006–2010 till
nästan 64 miljoner ton per år i snitt under perioden 2011–2014. Användningen av kemikalier
ökar alltså i Sverige och dessa kommer i ökad utsträckning från import.
Ett stort antal kemiska ämnen förekommer i samhället. Företagen i EU har hittills (juni 2017)
hos den europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 16 registrerat ca 16 000 ämnen. Under den
sista registreringsperioden fram till sista registreringsdatumet, 1 juni 2018, beräknas
ytterligare ca 30 000 ämnen registreras av företagen Av dessa kan ett antal redan vara
registrerade eftersom de också används i större volymer. Det finns inga säkra siffror på hur
många kemiska ämnen konsumenter kommer i kontakt med i sin vardag. Vi bedömer att det
sannolikt är betydligt färre än de registrerade ämnena, men att det ändå handlar om många
tusentals ämnen. Enligt det svenska produktregistret användes det 14 739 ämnen i kemiska
produkter i Sverige år 2015 och ännu fler kom in i landet genom importerade varor. För dessa
kemiska ämnen saknas dock i stor utsträckning information om vilka de är och i vilka varor
de finns, och därmed hur människor och miljö exponeras för dem.
Många av de kemikalier som används har farliga egenskaper. Av figur 2 och 3 framgår
hälsoklassificeringen för de kemiska produkter som fanns på den svenska marknaden 2014.

10

COM, 2001, 88 final, Brussels 2001. White paper – strategy for a future Chemicals Policy.
Global Chemicals Outlook – Towards Sound Management of Chemicals. UNEP, 2013
12
The European Chemical Industry Council
13
Cefic. Chemical Industry Profile. Hämtad 2017-05-23 från http://fr.zonesecure.net/13451/186036/?startPage=3#page=6
14
The Organisation for Economic Co-operation and Development
15
Organisation for Economic Development (OECD), Paris 2012.Environmental Outlook to 2050: The
consequences of Inaction.
16
European Chemicals Agency
11
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Situationen i hela EU är likartad – år 2014 producerade EU 28 325,8 miljoner ton kemikalier
och av dessa var 63 % farliga för hälsan och 43 % farliga för miljön. 17

Antal produkter klassificerade som hälsofarliga
Ej klassificerade som
hälsofarliga
Klassificerade som
hälsofarliga
45%
55%

Figur 2. Andelen av antalet produkter i det svenska produktregistret 2014 som är
klassificerade som hälsofarliga.
Volym produkter klassificerade som hälsofarliga
Ej klassificerade som
hälsofarliga

19%

Klassificerade som
hälsofarliga

81%

Figur 3. Volymer av kemiska produkter i det svenska produktregistret 2014 som är
klassificerade som hälsofarliga.
På världsmarknaden är antalet varor betydligt större än antalet kemiska produkter. Modeller
av exempelvis mobiltelefoner, tv-apparater och kläder byts mot nyare utgåvor i allt snabbare
takt. Den snabba omsättningen är mycket tydlig när det gäller varor som är speciellt avsedda
för barn. 2005 såldes cirka 40 000 ton leksaker på den svenska marknaden. Det innebär cirka
30 kg leksaker per barn och år. Den årliga tillförseln av många andra varor är också hög,
exempelvis datorer (44 000 ton) och tv-apparater (22 000 ton) 18. Den snabba utvecklingen gör
17
18

Eurostat (Europeiska unionens statistiska kontor).
Statistiska Centralbyrån, 2008. Konsumentprodukter och produkter speciellt avsedda för barn.
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att elektronik ofta byts ut innan varan slutar fungera. Nya tekniska lösningar, såsom 3Dskrivare, förändrar också förutsättningarna för varuproduktionen.
De varor som vi använder i vår vardag framställs med hjälp av kemikalier och information om
innehåll av farliga ämnen i varor saknas oftast. Många varor tillverkas utanför EU, vilket
försvårar informationsflödet. Över 1000 olika kemiska ämnen används vid tillverkning av
elektronik som mobiltelefoner och datorer 19. Det handlar bland annat om tungmetaller
sällsynta jordartsmetaller, lösningsmedel och flamskyddsmedel. Även vid tillverkning av
textilier används ett stort antal kemikalier, exempelvis bekämpningsmedel, färgämnen, vattenoch smutsavvisande kemiska ämnen samt flamskyddsmedel.
Det finns flera olika typer av vardagsvaror 20 på den globala marknaden som har behandlats
med biocider 21 och som därmed kan innebära risker för människa och miljö. Det finns även
farhågor för att antibakteriella ämnen i varor kan bidra till uppkomsten av antibiotikaresistens.
Många kemiska ämnen kan långsamt läcka från varorna under deras livstid, exempelvis från
kläder eller elektronik. Läckaget av ett farligt ämne från en enskild vara kan verka obetydligt,
men sammantaget kan exponeringen av ämnen direkt från varorna och indirekt via miljön
leda till risker för människors hälsa.
Antal konsumenttillgängliga allergiframkallande
kemiska produkter
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Figur 4. Antal konsumenttillgängliga kemiska produkter märkta som allergiframkallande
1995–2015 22.
Figur 4 visar att antalet allergimärkta konsumentprodukter i Sverige ökar, från cirka 650
stycken år 1995 till närmare 2 500 år 2015. Den stora ökningen från år 2013 kan till en del,
men inte helt, förklaras av riktade inspektionsinsatser, som har medfört att många produkter
som redan tidigare borde varit märkta som allergiframkallande nu också har blivit det.
En allt större andel av produktion och användning av farliga kemikalier sker i länder med
bristfällig kemikaliekontroll. Det ökar riskerna för allvarliga hälso- och miljöproblem både i
19

UNEP, 2013. Global Chemicals Outlook – Towards Sound Management of Chemicals.
Kemikalieinspektionen, 2016. Faktablad. Regler för biocidbehandlade varor.
21
Ordet biocid är latin och betyder livsdödare. En biocidprodukt kan vara ett kemiskt ämne eller en blandning av
kemiska ämnen som är avsedd att ta död på eller oskadliggöra skadliga och irriterande organismer, som
bakterier, mögelsvampar eller insekter.
22
Naturvårdsverket, 2017. Rapport 6749. Mars 2017. Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges
nationella miljömål 2017. Hämtad 2017-06-01 från
http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2017/au2017.pdf
20
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dessa länder och globalt. Ökade insatser måste därför göras både för att kemikaliekontrollen
ska förbättras i världens länder och genom gemensamma globala insatser.
Den snabba omsättningen av varor leder också till stora mängder avfall. Om avfallet inte tas
om hand på rätt sätt kan det, liksom användningen av varorna, leda till spridning av farliga
ämnen till miljön. Förekomsten av farliga ämnen i varor gör det också svårare att återvinna
material, utan att återigen utsätta människa och miljö för risker.

2.3 Våra livsmedel och dricksvattnet behöver skyddas bättre
I vår vardag kommer vi i direkt kontakt med många kemiska produkter och varor och kan på
så sätt exponeras för ämnen som finns i dessa. Ämnena kan spridas i användningsledet, i
samband med produktion och i avfallsledet. Källorna kan finnas både i Sverige och i andra
länder. Ämnen som sprids till miljön kan hamna i luften vi andas, i dricksvatten och i våra
livsmedel. Foster kan exponeras via sina mödrar och små barn kan få i sig främmande
kemiska ämnen via bröstmjölken.
Ämnen som återfinns i slam från avloppsreningsverk kan ses som en spegling av en väsentlig
del av spridningen av kemikalier i samhället. Kemiska ämnen som används i samhället, i olika
typer av varor, byggnader och infrastruktur, har olika lång livslängd och sprids med
varierande snabbhet till miljön. Därför kan halterna i samhället, både av nya ämnen på
marknaden och sedan länge använda ämnen, öka eller uppvisa en oförändrad trend (se figur
5).
Miljö- och hälsofarliga ämnen i avloppsslam
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Figur 5. Trenden för miljö- och hälsofarliga ämnen i avloppsslam 2004–2011 för ett 60-tal
miljö- och hälsofarliga ämnen. Ämnen med minskande halter i slam (orange färg) har blivit
fler i årsintervallet 2007–2011 jämfört med 2004–2008, samtidigt som ämnen med ökande
halter i slam (gul färg) också har blivit fler. För flera ämnen kunde ingen förändring påvisas
(blå färg) 23.
23

Naturvårdsverket, 2017. Rapport 6749. Mars 2017. Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges
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Det är viktigt för folkhälsan att skydda livsmedel och dricksvatten från att förorenas av
främmande kemiska ämnen, både från den diffusa spridningen 24 av farliga ämnen och från
den direkta användningen av kemikalier i jordbruket.
Vissa miljöföroreningar kan innebära sådana risker för konsumenters hälsa att
Livsmedelsverket ger ut råd att kraftigt begränsa konsumtionen av fisk. Fisk från många av
Sveriges sjöar, vattendrag och kust kan fortfarande inte användas som livsmedel av barn och
kvinnor i fertil ålder på grund av höga halter av PCB, dioxiner eller kvicksilver, trots att
åtgärder mot ämnena vidtagits för länge sedan. Många svenskar utsätts för så mycket
kadmium att det finns risk för att det bidrar till skador på skelett och njurar.
Den största delen av vårt födointag av kadmium är från spannmål och rotfrukter. För
folkhälsans skull är det viktigt att kadmiumhalterna minskar 25. Den europeiska
livsmedelsmyndigheten Efsa 26 menar att både barn och vuxna i Europa ligger nära eller över
det intag av kadmium som är acceptabelt. Detta är hälso- och miljöproblem som vi kommer
att få leva med i ytterligare många årtionden, trots att omfattande åtgärder har genomförts för
att stoppa utsläppen till naturen.
Det kan även finnas resthalter av bekämpningsmedel i livsmedel. Resthalter finns främst i
vegetabiliska livsmedel som har behandlats med växtskyddsmedel. Även kött, mjölk och ägg
kan innehålla rester av bekämpningsmedel, om djuren har behandlats eller om djurfodret
innehåller råvaror som har behandlats med bekämpningsmedel. Klimatförändringar kan leda
till ett ökat tryck att använda bekämpningsmedel mot skadeinsekter med mera och därmed
också till en ökad risk i framtiden för förorening av livsmedel och råvattentäkter.
Rester av bekämpningsmedel förekommer både i grund- och ytvatten i Sverige. I grundvatten
hittas främst rester av idag förbjudna ämnen, medan ämnen som uppmäts i ytvatten domineras
av godkända växtskyddsmedel med huvudsaklig användning inom jordbruket. Ungefär en
tiondel av de cirka 140 analyserade ämnena återfinns i fler än 50 % av ytvattenproverna. Tio
ämnen har hittats i halter över riktvärdet i 3–24 % av proverna. Växtskyddsmedel påträffas
oftare i enskilda brunnar än i råvatten och dricksvatten från allmänna vattentäkter. 27
Intensiteten i användningen av växtskyddsmedel (mätt som antal hektardoser) har ökat
kraftigt det senaste decenniet (se figur 6). En viktig förklaring till denna utveckling kan vara
den strukturomvandling som skett inom lantbruket med en ökad specialisering.
Specialiseringen av växtodlingen har i många fall inneburit en sämre växtföljd 28 och en ökad
odling av höstsådd spannmål under senare år. Detta har haft betydelse för den ökade
användningen av växtskyddsmedel. Samtidigt ser vi en ökad efterfrågan på ekologiska
livsmedel i Sverige, både hos offentliga aktörer och hos konsumenter 29.

nationella miljömål 2017. Hämtad 2017-06-01 från
http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2017/au2017.pdf
24
Sammantagen spridning av ett kemiskt ämne i ett område där utsläppskällorna är av obestämbar karaktär, till
exempelgenom att vara många, små och rörliga.
25
Kemikalieinspektionen, 2011. Rapport 1/11. Kadmiumhalterna måste minska – för folkhälsans skull.
26
European Food Safety Authority
27
Naturvårdsverket, 2016. Rapport 6709. Högfluorerade ämnen (PFAS) och bekämpningsmedel. En
sammantagen bild av förekomsten i miljön.
28
Den ordningsföljd ettåriga grödor skiftar plats på ett visst fält varje år i en odlingscykel.
29
Årlig uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 2016.
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Hälso- och miljörisker med växtskyddsmedel
kopplat till antal hektardoser 1988 – 2015
Hektardoser

Hälsorisk

Miljörisk

160
140

Antal hektardoser

120
100
80
60
40
20
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

0

Figur 6. Trender i intensitet (antal hektardoser) samt hälso- och miljörisker med
användningen av växtskyddsmedel inom jord-, skogs- och trädgårdsbruk 1988–2015 30.
Miljöriskindex för växtskyddsmedel (se figur 6) minskade mellan 2014 och 2015, efter en
uppgång under fyra år dessförinnan. Minskningen beror på att några ämnen med höga
miljöriskpoäng har minskat i försäljning. Hälsoriskindex har varit relativt konstant de senaste
tjugo åren. Jämfört med startåret 1988 har dock både hälso- och miljöriskindex minskat.
Minskningen sedan 1988 är 69 % för hälsoriskindex och 31 % för miljöriskindex.
Det är viktigt att inte bygga upp ytterligare hälso- och miljöproblem som finns kvar under
lång tid. Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara i miljön. Kemikalieinspektionen
har i delredovisningarna till regeringen av handlingsplanen för giftfri vardag pekat på risken
med att högfluorerade ämnen orsakar mycket långsiktiga problem genom förorening av mark
och grundvattnet.
Högfluorerade ämnen upptäcktes år 2011 i dricksvattnet från Tullinge vattenverk, vilket ledde
till att vattenverket stängdes. Förorenade vattentäkter har också upptäckts i Uppsalaåsen, som
försörjer Uppsala stad med dricksvatten. De förorenade brunnarna har tagits ur drift och
ersatts med andra vattentäkter. Högre halter av högfluorerade ämnen upptäcktes i slutet av år
2013 i dricksvattnet i Kallinge. Den huvudsakliga källan till dessa föroreningar är tidigare
användning av brandsläckningsskum på brandövningsplatser vid flygfält. Livsmedelsverket
och Kemikalieinspektionen har i ett samarbete tagit fram en rapport om hur högfluorerade
ämnen kan förorena dricksvattnet. Rapporten innehåller även råd till kommunerna hur de ska
agera 31 om de upptäcker högfluorerade ämnen i vattentäkter. Som en följd av att
Kemikalieinspektionen bedömer att den mest problematiska slutanvändningen av
30

Naturvårdsverket, 2017. Rapport 6749. Mars 2017. Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges
nationella miljömål 2017. Hämtad 2017-06-01 från
http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2017/au2017.pdf
31
Kemikalieinspektionen, 2013. PM 5/13. Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter. Ett
samarbetsprojekt mellan Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen.
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högfluorerade ämnen är i brandsläckningsskum har vi riktat flera åtgärder mot denna
användning.
Den kartläggning av förekomst och användning av högfluorerade ämnen och alternativ 32som
vi gjorde våren 2015 visar att fler än 3 000 kommersiella högfluorerade ämnen troligtvis finns
i omlopp på världsmarknaden. Kartläggningen visade att det är en stor brist på kunskap både
om vilka ämnena är och vad de används till.
I Sverige har 23 olika högfluorerade ämnen uppmätts hos människor och vilda djur 33. Figur 7
visar halterna i modersmjölk och blod, som en spegling av den samlade exponeringen för
befolkningen av några långlivade organiska miljögifter. Halterna av de kraftigt reglerade
miljögifterna minskar, till exempel PCB, bromerade flamskyddsmedel och dioxiner.
Detsamma gäller de uppmärksammade, numera reglerade, högfluorerade ämnena PFOS och
PFOA. De mindre uppmärksammade högfluorerade ämnena PFNA, PFDA, PFUnDA,
PFDoDA, PFTrDA har istället ökat under samma tidsperiod.
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Figur 7. Miljögifter i modersmjölk och blod 1995–2015 34 Figuren visar den samlade
exponeringen för befolkningen av några långlivade organiska miljögifter. Halterna av de
kraftigt reglerade miljögifterna minskar, till exempel PCB (orange kurva), bromerade
flamskyddsmedel (blå kurva) och dioxiner (gul kurva). Detsamma gäller PFOS och PFOA
(grön resp. röd kurva). Övriga långkedjiga PFAS (PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA,
PFTrD)(brun kurva) har istället ökat under samma tidsperiod.
32

Kemikalieinspektionen, 2015. Rapport 6/15. Förekomst och användning av högfluorerade ämnen och
alternativ. Rapport från ett regeringsuppdrag.
33
Naturvårdsverket, 2013. Gifter & Miljö 2013.
34
Naturvårdsverket, 2017. Rapport 6749. Mars 2017. Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges
nationella miljömål 2017. Hämtad 2017-06-01 från
http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2017/au2017.pdf
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2.4 Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier
och behöver därför skyddas bättre
Kemikalieinspektionen anser att det är särskilt viktigt att skydda barns och ungdomars hälsa
från att skadas av farliga kemiska ämnen. I detta ingår också att skydda människans
fortplantning, till exempel att ämnena inte ska skada våra möjligheter att få barn. Åtgärder
som gör att barn och ungdomar skyddas innebär normalt att också vuxna skyddas från
kemiska risker i vardagen.
Barn äter, dricker och andas mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt. Vissa kemiska
ämnen binds till partiklar som finns i damm. De mindre barnen utforskar världen krypande, de
suger och tuggar på saker för att uppleva dem. Många varor kan då avge små mängder av
kemikalier. Allt detta gör att barn i förhållande till sin vikt riskerar att få i sig högre halter av
många farliga kemiska ämnen än vad vuxna får. Barn är dessutom känsligare för påverkan av
farliga ämnen än vad vuxna är eftersom deras kroppar fortfarande utvecklas.
En rad hormonella system samspelar för att säkra att barnet utvecklas normalt. Samspelet är
komplext. Särskilt känsliga för störningar är foster och små barn, på grund av den snabba
utvecklingen av olika organsystem. Utvecklingen fortsätter dock fram till och under hela
puberteten. De olika förlopp som styr utvecklingen av en människa, från befruktningen av
ägget till vuxen individ, kan störas av främmande kemiska ämnen.
FN publicerade år 2013 en rapport 35 framtagen av internationella experter om riskerna med
hormonstörande ämnen. Rapporten uttrycker oro för att det finns alltmer som talar för att
hormonstörande ämnen i vår miljö kan skada både fostret och det växande barnet. Skadorna
kan vara oåterkalleliga och visa sig först senare i livet. Som grund för oron pekade experterna
särskilt på den ökande förekomsten av hormonrelaterade sjukdomar och störningar hos
människan, att bevis finns för att hormonstörande ämnen allvarligt har skadat fortplantningen
hos vissa vilda djurarter samt att hormonstörande ämnen orsakar hormonrelaterade sjukdomar
och störningar i djurförsök. Det har i epidemiologiska undersökningar även rapporterats
statistiska samband mellan exponering för vissa hormonstörande ämnen och några av de stora
folksjukdomarna, som till exempel diabetes. Det råder dock vetenskaplig osäkerhet om
ämnena bidrar till uppkomsten av dessa sjukdomar och i så fall i vilken omfattning.
Allergi är västvärldens största folksjukdom. Astma och allergi debuterar ofta tidigt i livet och
kan ge livslånga problem. Pollen, pälsdjur, kvalster, födoämnen och många kemikalier är
exempel på allergener. Det är vanligt att konsumenter drabbas av allergiska besvär från
allergiframkallande ämnen i kemiska produkter och varor som exempelvis kläder 36.
Allergiframkallande ämnen finns i många konsumenttillgängliga kemiska produkter som
färger, limmer, tvättmedel och rengöringsmedel. Det är viktigt att såväl företagen som
samhället i ökad utsträckning bidrar till att människor i mindre grad utsätts för ämnen som gör
att fler blir allergiska eller att redan allergiska drabbas av besvär.

2.5 Farliga kemiska ämnen orsakar höga samhällskostnader
Det finns i dagsläget begränsat med studier som undersöker sambandet mellan skador som
orsakas av kemikalier och de samhällsekonomiska kostnaderna som följer av dessa. De
studier som finns innehåller ofta stora osäkerheter och baseras normalt på att experter
bedömer i vilken omfattning olika faktorer bidrar till att sjukdomar uppkommer på grund av
kemikalier. Det är därför svårt att beräkna vilka framtida kostnader samhället kan undvika
35
36

WHO and UNEP, 2013. State of the Science of endocrine disrupting Chemicals – 2012.
Folkhälsomyndigheten, 2017. Miljöhälsorapport 2017.
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genom att införa olika styrmedel. I många fall kan det dröja många år efter det att ett
styrmedel införts innan förbättringarna faktiskt blir synliga, till exempel att skadorna på grund
av kemikalier minskar. De få studier som har utförts talar dock för att kostnaderna för
spridning av farliga kemiska ämnen är höga för samhället. Det kan handla om
saneringskostnader eller kostnader kopplade till skador på människa och miljö.
Hormonstörande ämnen kan orsaka effekter för fortplantningen och misstänks ha samband
med hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och diabetes. De samhällsekonomiska kostnaderna som
hormonstörande ämnen förorsakar har beräknats i flera olika rapporter de senaste åren. En
studie från 2016 uppskattar kostnaderna på grund av hälsoproblem förorsakade av
hormonstörande ämnen i EU och uppdelat på olika medlemsländer 37. Enligt den studien
beräknas sjukvårdskostnader och kostnader på grund av inkomstbortfall från sjukdom eller för
tidig död och försämrad utveckling av intelligensen uppgå till 4 miljarder euro varje år i
Sverige.
En tidigare nordisk rapport pekade också på att kostnaderna för hormonstörande ämnens
effekter på människan kan vara höga 38. Vid antagande om att de hormonstörande ämnena
orsakar en relativt låg andel (2 %) av de hormonrelaterade sjukdomar som sjukvården
diagnosticerar skulle kostnaderna för samhället ändå vara 59 miljoner euro per år i EU.
Beräkningarna omfattar dessutom endast en mindre del av de sjukdomar som hormonstörande
ämnen kan tänkas orsaka. Det innebär att de totala kostnaderna kan vara betydligt högre.
En ytterligare rapport pekade på att om 2–5 % av samhällets kostnader för hormonrelaterade
sjukdomar beror på kemikalier, så är kostnaderna i EU för detta 31 miljarder euro per år i
sjukvårdskostnader och förlorad produktivitet 39. Beräkningarna i denna rapport omfattade
betydligt fler sjukdomstillstånd än den nordiska rapporten. De vetenskapliga bevisen för att
hormonstörande ämnen orsakar dessa sjukdomar varierar i styrka.
I Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport 2017 anges att drygt 7 % av Sveriges befolkning
har astma (självrapporterad). Unga vuxna (18–39 år) har dock högst förekomst av
läkardiagnosticerad astma jämfört med äldre (cirka 12 %). Allergisnuva (allergisk rinit) ökar
över tid, 24 % anger att de har allergisnuva, och 16 % anger vasomotorisk snuva 40. 45 % har
allergi eller är känsliga mot olika allergiframkallande ämnen (pollen, pälsdjur, mögel, med
mera). 11 % anger handeksem, 25 % av kvinnorna anger nickelallergi, 7,5 % anger hudbesvär
vid hårfärgning, drygt 4 % anger hudbesvär efter tatuering 41.
Kosmetika och hygienprodukter kan innehålla allergiframkallande ämnen som orsakar
kontaktallergi och eksem. Flickor får oftare överkänslighetsreaktioner mot sådana produkter
än pojkar och med stigande ålder får allt fler personer problem. Vid 4 års ålder har cirka 4 %
besvär, vid 12 års ålder cirka 6 % och bland unga kvinnor (18–29 år) ca 13 %. 42
Allergiframkallande ämnen kan dessutom finnas i många andra produkter som
rengöringsmedel, smycken och kläder.

37

Trasande, L, 2017. Burden of disease and costs of exposure to endocrine disrupting chemicals in the European
Union: an updated analysis. Andrology. 2016 July; 4(4): 565–572. doi:10.1111/andr.12178.
38
Nordiska ministerrådet, 2014. The Cost of Inaction. A Socioeconomic analysis of costs linked to effects of
endocrine disrupting substances on male reproductive health.
39
HEAL June 2014. Health costs in the European Union. How much is related to EDCS?
40
Besvär från näsan som inte beror på allergi eller förkylning
41
Folkhälsomyndigheten, 2017. Miljöhälsorapport 2017.
42
Institutet för Miljömedicin, 2013. Miljöhälsorapport 2013.
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Kostnaderna för allergisjukdomar i Sverige har uppskattats till att sannolikt vara höga 43. Även
om kemikalier endast skulle bidra till en begränsad del av alla fall av astma och allergier så
innebär det betydande kostnader. Åtgärder mot allergiframkallande ämnen medför därmed
både minskat lidande och lägre kostnader för individ och samhälle.
Långlivade och bioackumulerande ämnen kan leda till särskilda utmaningar för samhället.
Kostnader för miljöåtgärder i Sverige under åren 1971–2018 till följd av användningen av
PCB har beräknats till mellan 3,5–4,5 miljarder kronor i 2004 års prisnivå 44. I dessa kostnader
ingår endast tekniska åtgärder. De innefattar inte kostnader som uppstått på grund av skador
på hälsa eller miljö.
Högfluorerade ämnena är betydligt mer svårnedbrytbara i naturen än PCB och flera av
ämnena är bioackumulerande och giftiga. De har redan idag medfört stora kostnader för
samhället eftersom så höga halter hittats i grundvattentäkter att enskilda brunnar och till och
med enskilda vattenverk har tagits ur bruk. De föroreningar som redan finns i marken
kommer troligtvis att fortsätta att läcka ut i grundvattnet i många årtionden till. Ett exempel är
föroreningen av dricksvattentäkten i Uppsala som har lett till kostnader för det kommunala
vattenbolaget på cirka 10 miljoner kronor per år 45. Detta eftersom de blivit tvungna att rena
vattnet med aktivt kol för att halterna av högfluorerade ämnen ska hamna under
Livsmedelsverkets åtgärdsgräns.
I Ronneby har de höga PFAS-halterna i dricksvattnet lett till att det kommunala vattenbolaget
(efter initiala försök med kolfilterrening såsom i Uppsala) valt att exploatera en ny vattentäkt.
Arbetet med detta är pågående och uppskattas kosta cirka 30 miljoner kronor 46.
Tungmetallerna kvicksilver, bly och kadmium kan fortfarande, trots många åtgärder, orsaka
skador. Barn som exponeras för bly kan få en bestående försämring av IQ-utvecklingen
genom att exponeringen för bly kan påverka både hjärnan och nervsystemet 47. Svenskar
utsätts idag för så mycket kadmium att det bidrar till en ökad risk för benskörhet och påverkan
på njurarna. Höga kadmiumhalter i maten beräknas grovt räknat orsaka samhällsekonomiska
kostnader för benbrott som uppgår till över 4 miljarder kronor per år 48.
EU kommissionens miljödirektorat (DG Environment) har 2017 tagit fram en rapport om
kemikalielagstiftningens nytta för hälsa och miljö. Några av de effekter som studeras i
rapporten är cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, astma, hudsjukdomar, reproduktiv hälsa,
påverkan på den mentala förmågan, diabetes och övervikt. I rapporten beräknas de
besparingar som reglerna ger i form av minskade skador på hälsa och miljö uppgå till många
miljarder euro per år. 49
43

Okänt hur mycket astma och allergier kostar samhället. Läkartidningen nr 39 2007. Volym 104.
TemaNord, 2004. 2004:556, Cost of Late Action – the Case of PCB.
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Kemikalieinspektionen, 2016. Rapport 1/16. Förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i
brandsläckningsskum. Rapport från ett regeringsuppdrag.
46
Kemikalieinspektionen, 2016. Rapport 1/16. Förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i
brandsläckningsskum. Rapport från ett regeringsuppdrag.
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Echa, 2014. Committee for Risk Assessment (RAC) and Committee for Socio-economic Analysis (SEAC). 07
April 2014. Background document to the Opinion on the Annex XV dossier proposing restrictions on
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3

Genomförda aktiviteter och resultatet av dessa

I detta kapitel beskriver vi genomförda aktiviteter och resultat inom ramen för
handlingsplanen för en giftfri vardag. Tonvikten ligger på aktiviteter som vi bedrivit 2015–
2017. För dessa aktiviteter gör vi även tillbakablickar till perioden 2011–2014 samt summerar
resultat för hela den tid som Kemikalieinspektionen har arbetat med handlingsplanen. Vissa
styrmedel arbetade vi mer med under perioden 2011–2014 än under perioden 2015–2017. Det
gäller till exempel miljöskatter för vilka vi lämnade förslag 2013. Därefter har statliga
utredningar arbetat med förslag till miljöskatter och vi har därför inte tagit fram förslag
parallellt med dessa. Vi har inte upprepat aktivitetsbeskrivningar och resultat från
slutredovisningen för handlingsplanen 2011–2014 50 om vi inte har genomfört nya aktiviteter
sedan 2014.
För att få en heltäckande bild av alla aktiviteter som bedrivits med stöd av handlingsplanen
sedan 2011 bör detta kapitel läsas tillsammans med slutredovisningen för handlingsplanen
2011–2014. I kapitel 4 gör vi en summering av alla de förslag som vi lämnat till regeringen
2011–2017 och vad de lett till. I kapitel 5 beskriver vi alla de olika styrmedel som vi använt
under hela perioden.
De aktiviteter som vi bedrivit har ett brett spektrum. I avsnitt 3.1.1 behandlar vi nya
lagstiftningsinitiativ i EU, de prioriterade områdena hormonstörande ämnen,
kombinationseffekter och nanomaterial samt bättre information om ämnen i varor. I avsnitt
3.1.2 tar vi upp reglering av enskilda ämnen i EUs regelverk. I avsnitt 3.2 beskriver vi
resultaten av vårt ökade internationella arbete. I avsnitt 3.3.1 tar vi upp förslag till nationella
begränsningar och i avsnitt 3.3.2 tar vi upp resultatet av arbetet med andra styrmedel som
kompletterar lagstiftningen. Avsnitt 3.4 handlar om vår ökade tillsyn av farliga ämnen i varor,
avsnitt 3.5 om strategi för högfluorerade ämnen och avsnitt 3.6 om giftfria och resurseffektiva
kretslopp.

3.1 Ökat arbete i EU
3.1.1 Nya lagstiftningsinitiativ och prioriterade områden
EU:s regelverk om kemikalier är omfattande och har i stort förnyats helt under de senaste
femton åren. Nya förordningar som är strängare ur kontroll- och skyddssynpunkt finns både
för växtskyddsmedel 51och för biocidprodukter 52. Reach-förordningen 53 är en annan
omfattande förordning som reglerar industri- och konsumentkemikalier och som är ett stort
steg framåt jämfört med tidigare regelverk. Reach-förordningen lägger också ett tydligare
ansvar på företagen för en säker hantering av kemikalier.
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Kemikalieinspektionen, 2015. Rapport 1/15. Handlingsplan för en giftfri vardag 2011-2014. Rapport från ett
regeringsuppdrag.
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Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden.
52
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och
användning av biocidprodukter.
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Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (Reach.)

24

CLP-förordningen 54 är en EU-förordning som innehåller regler om hur kemiska produkters
farliga egenskaper ska klassificeras och hur märkningen ska utformas, med information till
användare om risker och skydd. Den innehåller även rättsakter som omfattar särskilda
varugrupper, inklusive regler om farliga ämnen, som elektronik och leksaker.
Bättre EU-regler för en giftfri miljö
Kemikalieinspektionen genomförde tidigt i arbetet med handlingsplanen en bred analys av
EU-lagstiftningen på kemikalieområdet och identifierade en rad brister i lagstiftningen. Vi
lämnade en rapport 55 med ett flertal förslag till regeringen. Rapporten utarbetades i nära
samverkan med flera centrala myndigheter i Sverige som berörs av miljömålet Giftfri miljö.
Samråd skedde även med näringsliv, konsument- och miljöorganisationer.
Rapporten har bidragit till att flera svenska myndigheter har genomfört insatser för att få till
stånd både en bättre tillämpning och en utveckling av EU-lagstiftningen på de områden där
brister identifierades i rapporten. Några exempel är att:
•
•
•

Sverige har presenterat flera förslag i EU på hur EU-gemensamma regler kan utformas
för att minska riskerna med farliga ämnen i textilier. Diskussioner pågår fortfarande i
EU.
Läkemedelsverket arbetar i samråd med Kemikalieinspektionen för att de
godkännanden av kosmetikaingredienser i kosmetikaförordningen som bygger på
föråldrade kunskaper om hälsorisker ska uppdateras. 56
Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen har i samarbete utrett 57 58 kemikaliernas
betydelse för cirkulär ekonomi, till exempel vilka krav som bör ställas på återvunnet
material när det gäller förekomst av farliga ämnen.

EU-lagstiftningen måste anpassas snabbare till den tekniska och vetenskapliga
utvecklingen
Den tekniska och vetenskapliga utvecklingen är snabb. Det är viktigt att lagstiftningen håller
jämna steg med den snabba utvecklingen för att kunna ta hand om nya eller tidigare okända
risker. Väsentliga områden där lagstiftningen inte har utvecklats tillräckligt snabbt är
hormonstörande ämnen, kombinationseffekter och nanomaterial. Det innebär att skyddsnivån
i lagstiftningen inte är tillräckligt hög på dessa områden.
Alltmer talar för att hormonstörande ämnen kan skada människors och djurs fortplantning,
påverka det ofödda barnet och även påverka barnets senare utveckling. EU-kommissionen
skulle enligt den ursprungliga tidplanen presentera ett förslag på kriterier för hormonstörande
ämnen så att beslut kunde fattas senast december 2013. Kommissionen har under år 2016 och
54

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av
kemiska ämnen och blandningar.
55
Kemikalieinspektionen, 2012. Rapport 1/12. Bättre EU-regler för en giftfri miljö. Rapport från ett
regeringsuppdrag.
56
Läkemedelsverket, 2017. Dnr: 1.1.2-2017-002807. Datum: Januari 2017. Regeringsuppdrag. Snabbare
anpassning av regelverket för kosmetiska produkter.
57
Kemikalieinspektionen, 2016. Rapport 7/16. Vägen till giftfria och resurseffektiva kretslopp – en strategi för
arbetet i EU och internationellt inom kemikalielagstiftningen. Rapport från ett regeringsuppdrag.
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tidigt år 2017 presenterat förslag till kriterier som efter långa diskussioner röstades igenom av
medlemsstaterna i juli 2017. Kriterierna ska innan de kan träda ikraft godkännas av EU-rådet
och EU-parlamentet. Fastställda kriterier för när ett ämne ska bedömas som hormonstörande
är en förutsättning för åtgärder som ska minska de hälso- och miljörisker som kan uppstå vid
exponering för hormonstörande ämnen.
Kemikalieinspektionen har inom ramen för handlingsplanen genomfört en rad insatser både
för att öka kunskapen om hormonstörande ämnen och för att få till stånd kriterier med en hög
skyddsnivå. Vi har bland annat
•
•
•

•
•

•

•

genomfört seminarier med internationella föreläsare och publicerat rapporter 59 60för att
sprida kunskap om hormonstörande ämnen
haft myndighetsmöten med Livsmedelsverket, Arbetsmiljöverket, Läkemedelsverket
och Naturvårdsverket för att få nationell samsyn på hur kriterierna bör vara utformade
och klarlägga hur de påverkar regelverken inom respektive myndighets ansvarsområde
gett stöd till regeringskansliet inför stämningen av kommissionen 2014 för passivitet
när det gäller att ta fram kriterier för hormonstörande ämnen. EU-domstolens tribunal
konstaterade i en dom 16 december 2015 att EU-kommissionen har varit för långsam
med att besluta om kriterier för hormonstörande ämnen. Domen ger Sverige rätt mot
EU-kommissionen och kan leda till bättre skydd mot farliga kemikalier
tagit fram ett positionsdokument för EU-kommissionen och för övriga medlemsländer
för att motivera varför det inte är möjligt att fastställa säkra exponeringsnivåer under
vilka hormonstörande ämnen inte orsakar skador på människa och miljö
deltagit i olika arbetsgrupper på EU-nivå för att påverka vilka vetenskapliga aspekter
kommissionen bör ta hänsyn till vid utformningen av kriterierna, till exempel att
kriterierna ska baseras på ämnens inneboende egenskaper utan att ämnens effektnivåer
vägs in
med myndigheter i några andra medlemsländer arbetat för att kriterierna ska bli mer
förenliga med Världshälsoorganisationens (WHO) definition 61 av ett hormonstörande
ämne och även med de kriterier som kommissionens expertgrupp presenterade för
några år sedan 62
gett stöd till regeringskansliet för att ta fram svenska ståndpunkter om Kommissionens
kriterieförslag.

Vi vet att kemiska ämnen i vissa fall kan samverka på ett sådant sätt att risken ökar för hälsa
och miljö. Trots detta bedöms i regel risken utifrån ett kemiskt ämne i taget i dagens
lagstiftning, utan att möjliga kombinationseffekter beaktas. EU-kommissionens arbete med
hur kombinationseffekter ska hanteras i EU-lagstiftningen går långsamt.
Kemikalieinspektionen leder tillsammans med Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Havsoch vattenmyndigheten en referensgrupp för en riktad forskningssatsning om
kombinationseffekter med tre stora nationella forskningsprojekt. Vi arrangerade i maj 2017 en
workshop för myndigheter och de forskningsprojekt som behandlar kombinationseffekter för
59
” Kemikalieinspektionen, 2013. PM 2/13. Is it possible to determine thresholds for the effect of endocrine
disrupters? A summary of scientific argumentation from 15 relevant publications on endocrine disruption”.
60
Kemikalieinspektionen, 2014. Emerging trends in methods to identify endocrine disruptors. Report from a
workshop”.
61
WHO 2002. Hämtad 2017-05-31 från http://www.who.int/ipcs/publications/en/ch1.pdf?ua=1
62
WHO. Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors. Hämtad 2017-05-31 från
http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/.
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att öka erfarenhetsutbyte mellan myndigheter och forskare. Forskningen har visat att det kan
finnas additiva samverkanseffekter vid exponering för flera kemikalier. Från myndighetssidan
kan vi dra slutsatsen att samverkanseffekter har börjat beaktas på olika sätt. Dock finns det ett
klart behov av att utveckla och tydliggöra hur samverkanseffekter ska kunna beaktas i
kemikalielagstiftningarna och dess vägledningsdokument framöver.
Medarbetare på Kemikalieinspektionen är medförfattare till en vetenskaplig artikel 63 om hur
man kan riskbedöma högfluorerade ämnen med hänsyn till kombinationseffekter.
Kemikalieinspektionen har låtit ta fram en rapport 64 om vetenskapliga och praktiska aspekter
på användningen av standardiserade säkerhetsfaktorer för att ta hänsyn till
kombinationseffekter. Rapporten är tänkt att användas främst som underlag för kommande
diskussioner om utvecklingen av lagstiftningen i EU men även i andra sammanhang. OECD
började år 2015 en utveckling av en vägledning för hur riskbedömning av
kombinationseffekter kan göras. Vägledningen planeras att vara klar i slutet av år 2017. Vi
samarbetar med Göteborgs universitet som tillsammans med forskare från Kanada skriver ett
av kapitlen i vägledningen.
Den tekniska utvecklingen är snabb när det gäller nanomaterial. Allt fler varor utvecklas som
helt eller delvis baseras på nanoteknik. Kemikalieinspektionen organiserade det första
svenska myndighetsmötet om nanomaterial 2012. Vi har sedan dess varit medarrangör
tillsammans med olika myndigheter för årliga möten med skiftande teman om nanomaterial.
Mötena har bidragit till ökad samverkan och samsyn om nanomaterial mellan berörda
myndigheter.
Vi har publicerat tre rapporter 65 66
hälsan.

67

för att öka kunskapen om hur nanomaterial kan påverka

EU-kommissionens arbete med hur nanomaterial ska hanteras i EU-lagstiftningen är tre år
försenat. På ett möte i mars 2014 erbjöd Sverige, med stöd från många andra medlemsländer,
att medlemsländerna skulle bidra till kommissionens arbete för att om möjligt påskynda
processen. EU-kommissionen anordnade en extra workshop i maj 2014 för att delvis
tillmötesgå medlemsländerna. Kemikalieinspektionen har i samarbete med myndigheter i flera
andra medlemsländer den 14 april 2017 skickat kommentarer på kommissionens utkast till
förslag på ändringar i olika bilagor till Reach-förordningen. Enligt EU-kommissionens tidplan
ska kommissionsförslaget till ändringar i dessa bilagor slutföras under 2017.
Kemikalieinspektionen arbetar med att införa ett anmälningskrav till produktregistret för
nanomaterial i kemiska produkter i våra föreskrifter. Planen är att kravet ska börja gälla från 1
januari 2018. Avsikten är att samhället ska få bättre kunskap om i vilka mängder samt var och
hur olika nanomaterial används.
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Echa har börjat uppdatera vägledningsdokument riktade till företag inför registrering av
nanomaterial enligt Reach-förordningen. Vi har lämnat synpunkter på samtliga dokument.
Vägledningsdokumenten beräknas bli klara under år 2017.
Vi deltar i OECD:s och EU:s forskningsprojekt för regulatorisk testning av nanomaterials
hälso- och miljöfarlighet (NANoREG). Vissa riktlinjer för hur man ska testa och bedöma
nanomaterial beräknas vara klara under år 2017. Kemikalieinspektionen har också lämnat
kommentarer på projektets White paper, som är en vetenskaplig sammanfattning samt en
sammanställning av regulatoriska förslag på hur nanomaterial ska hanteras.
Inom ramen för handlingsplanen för en giftfri vardag har forskningscentrumet Swetox 68
etablerat en nationell plattform för nanosäkerhet (SweNanoSafe) för säker hantering av
nanomaterial. Kemikalieinspektionen har bistått Swetox med stöd för att inrätta plattformen.
SweNanoSafe har etablerats i samverkan med myndigheter, akademi, näringsliv och
organisationer och syftar till att
•

säkerställa kunskapsuppbyggnad, kunskapsöverföring och kommunikation så att
arbetet för nanosäkerhet effektiviseras och samverkan mellan aktörerna
underlättas. I detta ingår att förbättra kunskapsunderlaget genom att
tillgängliggöra forskningskompetens.

•

stärka utbildningen inom nanosäkerhet inom akademi och för andra aktörer i
samhället, såsom myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer.

•

öka kunskapen om hinder för en säker hantering av nanomaterial och hur dessa
hinder kan hanteras.

Plattformen kan till del ses som en vidareutveckling av det myndighetsnätverk om
nanomaterial som Kemikalieinspektionen har initierat och organiserat sedan 2011. I bilaga 7.5
finns en kort rapport från Swetox med ytterligare information om den nationella plattformen
för nanosäkerhet och dess uppdrag, organisation och verksamhet.
EU-dom förbättrade informationen om särskilt farliga ämnen i varor
För att företag och andra i leverantörskedjan ska kunna ta sitt ansvar och fasa ut särskilt
farliga ämnen behöver de information om vilka material eller varor som innehåller sådana
ämnen. Enligt Reach-förordningen (artikel 33) är den som tillverkar, importerar eller säljer en
vara som innehåller 0,1 % eller mer av ett särskilt farligt ämne skyldig att lämna information
om detta till återförsäljare, yrkesmässiga användare och på begäran också till konsumenter.
Informationskravet gäller följaktligen för alla led i distributionskedjan. Om en konsument
begär information ska den överlämnas kostnadsfritt inom 45 dagar.
Sverige och sju andra medlemsländer tolkade reglerna som att företagen ska lämna
information så fort det finns mer än 0,1 % av ämnet i en vara, till exempel ett handtag, även
när den utgör en del av en sammansatt vara, till exempel en barncykel. Europeiska
kommissionen menade däremot att företagen bara behöver lämna information om det finns
mer än 0,1 % av ämnet i hela den sammansatta varan, till exempel barncykeln, vilket leder till
att de behöver lämna ut information betydligt mer sällan.
Kemikalieinspektionen samarbetade med myndigheter i de medlemsländer som har samma
syn som Sverige om hur företagen ska tillämpa kravet i Reach-förordningen att lämna
information till kunder om innehållet i varor av särskilt farliga ämnen. Ett projekt som vi, med
68
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stöd av medel från Nordiska kemikaliegruppen (NKG), drev med dessa medlemsländer
resulterade år 2012 i underlag till en alternativ vägledning till företagen om hur denna
informationsregel ska tolkas. Belgien, Tyskland, Frankrike, Danmark, Norge och Sverige
publicerade gemensamt en vägledning i juli 2013.
År 2013 skickade den kommissionen en formell underrättelse om överträdelse till de länder
som stödde tolkningen officiellt. I mars 2014 tog fransk domstol fallet till EU-domstolen för
ett förhandsavgörande. Sverige och de länder som delade Sveriges tolkning bistod Frankrike i
förhandlingarna. Domen som kom i september 2015 stödjer helt den tolkning som Sverige
och de andra sju länderna drivit. Domslutet innebär att kravet på information träder in när en
vara som utgör en del av en sammansatt vara innehåller mer än 0,1 % av ett särskilt farligt
kemiskt ämne och att alla medlemsstater nu ska efterleva och bedriva tillsyn enligt denna
tolkning. Detta leder till att mer information om innehåll i varor av särskilt farliga ämnen
kommer att genereras och förmedlas till mottagare i leverantörskedjan och till konsumenter.
Mottagaren av informationen kan därmed göra informerade val vid inköp eller vidta åtgärder
för att skydda sin hälsa eller miljön vid användning av varan.
Vi har, förutom att aktivt driva frågan om tillämpningen av Reach-förordningens artikel 33,
även lämnat en rad förslag till regeringen på åtgärder för att förbättra informationen om
särskilt farliga ämnen i varor 69. Kemikalieinspektionen har på sin webbplats även publicerat
en blankett för att underlätta för konsumenter att i butik begära information om särskilt farliga
ämnen förekommer i en vara.
Förväntade effekter av en strängare tolkning av 0,1 procentsgränsen
Prestation

Sverige driver
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0,1 % i en del av
en sammansatt
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Effekt på
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Figur 8. Förväntade effekter av en strängare tolkning av 0,1 procentgränsen för särskilt
farliga ämnen i varor.
3.1.2 Förslag på reglering av ämnen i EU
I detta avsnitt beskriver vi hur Kemikalieinspektionen bidragit till reglering av ämnen i
Reach-förordningen, EU:s förordning om klassificering, märkning och förpackning av
kemiska ämnen och blandningar (CLP-förordningen) samt i två produktinriktade direktiv, om
leksaker och elektronik, vilka också ger utrymme för reglering av ämnen i produkter som vi
omger oss med i vår vardag.
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Reach och CLP
Ett viktigt inledande steg i arbetet med Reach- och CLP-förordningarna är att, genom
screening och prioritering, välja ut de ämnen som kan behöva åtgärdas. I samarbete med Echa
och EU:s övriga medlemsländer går vi igenom den information om ämnena som tillverkare
och importörer har lämnat till Echa vid den lagstadgade och därmed obligatoriska
registreringen. Vid genomgången identifieras ämnen där informationen är otillräcklig eller där
användningen av ämnet kan medföra risker som behöver åtgärdas.
Informationen i registreringarna i Reach-förordningen kan vara bristfällig, vilket innebär att
det många gånger saknas tillräckligt underlag för att kunna bedöma riskerna med en viss
användning av ett ämne. Genom ämnesutvärderingen kan krav på ytterligare information
ställas. Ämnesutvärdering är då ett första steg för att klarlägga om det finns behov av åtgärder
som kan vara antingen harmoniserad klassificering, att föreslå ämnet till
kandidatförteckningen eller att besluta om begränsning för användning.
En harmoniserad klassificering leder inte bara till krav på märkning, utan har en förebyggande
effekt också genom att den kan leda till begränsning av åtkomst och exponering av ämnet
genom följdregleringar i olika EU-direktiv. Dessa träder ikraft som en direkt följd av
klassificeringsbeslutet. En harmoniserad klassificering är i regel en förutsättning för att en
användning av ett ämne ska begränsas eller förbjudas via Reach-förordningen eller annan
lagstiftning.
Kandidatförteckningen har fått sitt namn av att ämnen som finns på denna lista är kandidater
för att tas upp i tillståndssystemet (bilaga XIV till Reach-förordningen) och därmed bli
föremål för tillståndsprövning innan de får användas inom EU. Ämnena som finns på
kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information om de ingår i varor. Att ett
ämne står med på kandidatförteckningen ger även en signal till företagen om att försöka
ersätta ämnet. 2013 enades EU-kommissionen, Echa och medlemsländerna om att alla
relevanta särskilt farliga ämnen ska vara upptagna i förteckningen till 2020 70.
För ämnen som medför oacceptabla risker för människors hälsa eller miljön kan EUkommission införa begränsningar. Det kan till exempel handla om regler för hur ämnena får
användas och släppas ut på marknaden. En översiktlig bild av processerna inom Reachförordningen finns i figur 9.
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Från ämnesutvärdering till tillstånd inom Reach-förordningen

Figur 9. Vägen från att ett ämne utvärderas till att det tas upp på bilaga XIV till Reachförordningen som innebär att det krävs tillstånd för att få användas.

Genom satsningen på EU-arbetet inom handlingsplanen har Kemikalieinspektionen kunnat
bidra i dessa EU-processer med ett stort antal förslag. Tillsammans med en handfull andra
länder ligger vi i täten inom EU när det gäller att ta egna initiativ till de olika EU-processerna
(se figur 9). Sett i relation till vår folkmängd intar Sverige den ledande positionen i detta
arbete. Exempelvis har Sverige till och med 10 juli 2017 bidragit med följande:
•
•
•
71

underlag och förslag till identifiering av särskilt farliga ämnen (SVHC) 71 inom Reachförordningen för 17 av de totalt 174 ämnena som idag finns upptagna på EU:s
kandidatförteckning
underlag och förslag till klassificeringar av farliga ämnen för 20 av de 110 ämnen som
EU beslutat om (i antalet ämnen ingår inte växtskyddsmedel och biocidprodukter)
tio av de 140 ämnesutvärderingar som färdigställts inom Reach-förordningen

Substances of very high concern
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•

två av de 19 begränsningar som EU har beslutat om 72 samt ytterligare ett förslag som
inte har lett till en begränsning.

Ämnesutvärdering är den Reach-process som flest medlemsländer har bidragit till vilket kan
förklaras av att Echa ger finansiellt stöd till denna process. Om antalet ämnesutvärderingar
räknas bort från respektive medlemslands bidrag kommer Sverige på andra plats när det gäller
bidrag till arbete med CLP-förordningen och övriga Reach-processer.
Processen för begränsning är både dyr och tidskrävande för medlemsländerna vilket har
medfört att endast åtta länder har lämnat in förslag på begränsningar av ämnen under perioden
2011–2017 (juni). Antalet förslag från dessa länder och Echa är sammanlagt 20 varav Sverige
har lämnat tre. Echa har bidragit med sju förslag. 73
Under perioden 2011–2017 har Kemikalieinspektionen för Sveriges räkning alltså bidragit
med underlag och förslag för nästan 50 ämnen, vilka åtgärdats inom Reach- och CLPförordningarna. Några exempel på ämnen som vi har arbetat med är metalliskt kadmium och
dess föreningar samt högfluorerade ämnen. Åtgärder mot kadmium och högfluorerade ämnen
har varit och är prioriterade områden för Kemikalieinspektionen.
För kadmium är det på grund av de allvarliga hälsoeffekter som kadmium kan orsaka.
Kadmium och dess föreningar har flera allvarliga hälsofarliga egenskaper som ligger till
grund för att ämnena har fått en harmoniserad klassificering och att sex av dem även har tagits
upp på kandidatförteckningen.
För högfluorerade ämnen är skälet att de är svårnedbrytbara och lättrörliga i miljön samt att
det finns risk för att de kan förorena dricksvattentäkter. Vi har därför tagit fram underlag som
har lett till att perfluorodekansyra (PFDA) och perfluorononansyra (PFNA) både har fått en
harmoniserad klassificering och tagits upp på kandidatförteckningen. En harmoniserad
klassificering och att ett ämne är upptaget på kandidatförteckningen är ofta en förutsättning
för att gå vidare med förslag på ytterligare åtgärder som till exempel en begränsning.
I bilaga 7.2 redovisar vi alla de ämnen för vilka vi har lämnat förslag på åtgärder till Echa
under perioden 2011–2017. I bilaga 7.3 redovisas skälen till att Kemikalieinspektionen har
föreslagit åtgärder mot dessa ämnen.
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Antal förslag och ämnesutvärderingar som
EU:s medlemsländer har lämnat till Echa sedan 2011
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Figur 10. Medlemsländernas bidrag till arbetet inom ramen för Reach- och CLPförordningarna. Antalet förslag och ämnesutvärderingar som lämnats till Echa sedan starten
av handlingsplanen år 2011.
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Tabell 1. Ackumulerat antal ämnen som inom Reach- och CLP-förordningarna har fått en
harmoniserad klassificering, är upptagna på kandidatförteckningen eller är upptagna i bilaga
XVII (begränsning) från handlingsplanens start 2011. Sverige har bidragit till att 20 ämnen
har fått en harmoniserad klassificering, 17 ämnen har tagits upp på kandidatförteckningen
och att två ämnen har fått en EU-begränsning.
År
2009-2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 (t.o.m. juli)

Harmoniserad
klassificering*
13 (17)
34 (49)
51 (80)
60 (114)
80 (165)
94 (203)
108 (238)
110 (243)

Kandidatförteckningen

Begränsning

43
71
138
151
161
168
169
174

3 74
7
11
11
14
15
18
19

*) Antalet ämnen avser ämnen som har fått ett yttrande från Echa:s Riskbedömningskommitée (RAC). Efter
yttrandet återstår en procedur innan en harmoniserad klassificering publiceras och tas upp i bilaga VI till CLPförordningen. Denna procedur kan ta upp till ett par år. Siffrorna inom parentes anger det totala antalet, inklusive
växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Genom att ta ansvar för att lämna ett stort antal förslag på åtgärder till Echa har vi bidragit till
den samlade utvecklingen av klassificerings- och begränsningsarbetet inom EU. Från starten
av handlingsplanen 2011 fram till 10 juli 2017 har 243 ämnen (inklusive växtskyddsmedel
och biocidprodukter) fått en harmoniserad klassificering. Under samma period har 131 ämnen
tagits upp på kandidatförteckningen och 16 ämnen har förts in i bilaga XVII till Echa och
därmed fått en EU-gemensam begränsning. Både processen för harmoniserad klassificering
enligt CLP-förordningen och begränsning enligt Reach-förordningen trädde ikraft under 2009
(1 januari respektive 1 juni). Innan dess gällde andra regelverk för harmoniserad klassificering
och begränsning, där processerna skiljer sig åt jämfört med nuvarande processer. Vi har därför
valt att som utgångspunkt räkna antalet ämnen för respektive process från år 2009, för att få
en mer transparent och rättvis bild av processernas utveckling.
Eftersom EU-förordningarna gäller i alla medlemsländer är det, förutom det internationella
och nationella arbetet, det samlade EU-arbetet som påverkar utvecklingen i riktning mot en
giftfri vardag i Sverige. Genom dessa regleringar har spridningen av många farliga ämnen,
som kan påverka barn och vuxna i deras vardag, begränsats.
Fler farliga kemiska ämnen regleras i leksaksdirektivet
2011kom ett omarbetat leksaksdirektiv 75 med bland annat skärpta kemikaliekrav.
Förändringarna av kemikaliekraven trädde dock i kraft först den 20 juli 2013. Enligt
leksaksdirektivet får leksakers innehåll av kemiska ämnen inte innebära någon risk för
människors hälsa. Ämnen som klassificeras som CMR-ämnen 76, det vill säga
cancerframkallande, skadliga för arvsmassan (mutagena) eller ämnen som kan störa

74

Två av de förslag som Kemikalieinspektionen har tagit fram har lett till begränsningar. Det tredje förslaget
avslogs av Echa:s vetenskapliga kommittéer och ledde därmed inte till en begränsning.
75
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet
76
Carcinogenic, Mutagenic, toxic to Reproduction

34

fortplantningsförmågan (reproduktionstoxiska) får inte användas i åtkomliga delar som
används i leksaker.
Under 2016 har EU-kommissionen fattat beslut om att ytterligare skärpa begränsningen av
bisfenol A i leksaker. Sverige drev den första skärpningen av bisfenol A i leksaksdirektivet
och har därefter stöttat kommissionen med argument i den fortsatta förhandlingen. I mars
2017 beslutade det Europeiska rådet om sänkta gränsvärden för hur mycket bly som får avges
från leksaker. De skärpta reglerna börjar gälla den 28 oktober 2018 77. Under arbetets gång har
Sverige bidragit med tillsynsresultat, varit pådrivande och påpekat att en skärpning av
gränsvärdena för bly är viktig för barns hälsa. Kommissionen har även beslutat om att skärpa
begränsningen av det mutagena (att ämnet kan påverka arvsmassan) ämnet fenol i direktivet.
Detta beslut har Sverige också stöttat baserat på den generella ståndpunkten att ämnen som är
cancerframkallande, kan påverka arvsmassan eller fortplantningen inte ska finnas i leksaker.
Farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS-direktivet)
RoHS-direktivet 78 reglerar förekomsten av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk
utrustning. Direktivet förbättrar därmed möjligheten till lönsam och hållbar
materialåtervinning från avfall från sådan utrustning. För kvicksilver, bly, sexvärt krom,
polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) finns gränsvärden
för vad som är tillåtet i homogena material. Med ett homogent material menas ett material
som inte på mekanisk väg (till exempel genom slipning, skärning och krossning) kan
sönderdelas i olika material. Sådana material kan vara olika plaster, metaller, legeringar, glas
och ytbeläggningar. EU-kommissionen har beslutat att lägga till fyra ftalater till RoHSdirektivet (DEHP, BBP, DBP and DIBP), som används som mjukgörare i produkternas
plastdelar. Begränsningarna träder i kraft den 22 juli 2019.
Kemikalieinspektionen samarbetar med Energimyndigheten om gemensamma frågor för
energirelaterade produkter. En viktig fråga har varit begränsningar av kvicksilveranvändning i
ljuskällor inom RoHS-direktivet.
Vi har tagit fram ett underlag om behovet av ett begränsningsförslag för mellankedjiga
klorparaffiner. Dessa används som mjukgörare och flamskyddsmedel i elektronik, till
exempel i sladdar. Underlaget visar att det kan finnas anledning att gå vidare med ett förslag
om begränsning i RoHS. Vi kommer att analysera frågan ytterligare, med intentionen att
kunna lämna ett sådant förslag till EU-kommissionen kring årsskiftet 2017/2018.
Vi har deltagit i arrangemang ordnade av branschorganisationer, konsulter eller
företagsnätverk för att sprida information och kunskap om kemikalieregler. Vi har till
exempel deltagit på Svensk Elektroniks direktivsdagar på olika ställen i Sverige för att
informera om RoHS-direktivet.
RoHS Adco är ett nätverk för myndigheter i EU:s medlemsländer för kunskaps- och
informationsutbyte gällande tillsynsfrågor inom RoHS-direktivet och nätverket driver också
gemensamma tillsynsprojekt. Under 2016 var Kemikalieinspektionen projektledare för ett
gemensamt arbete gällande tillsyn av USB-kablar och har även sammanställt och analyserat
resultatet. Sju länder deltog i projektet och en fjärdedel av de granskade produkterna innehöll
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för höga halter av förbjudna ämnen såsom bly och kadmium och blev därför föremål för
nationella straffsanktioner.

3.2 Ökat internationellt arbete
Många hälso- och miljörisker med kemikalier kräver globala lösningar. Det beror på att vissa
ämnen har förmågan att spridas globalt med vindar och vatten och på den omfattande
internationella handeln med kemikalier och varor. I vårt internationella arbete har
handlingsplanen för giftfri vardag lett till att vi har kunnat öka initiativen till och bidragen i
utvecklingsfrågor. Den huvudsakliga inriktningen har varit att arbeta för att användningen av
särskilt farliga ämnen så långt som möjligt ska upphöra, vilket vi drivit i utvecklingen av en
ny konvention för kvicksilver, Minamatakonventionen. Vi har också verkat för upptag av nya
ämnen inom Stockholmskonventionen. I den globala kemikaliestrategin SAICM 79 har vi
arbetat för ett globalt program för information om ämnen i varor.
3.2.1 En ny konvention om kvicksilver – Minamatakonventionen
Förhandlingar om en ny global kvicksilverkonvention började år 2010 efter nästan tio år av
förberedande arbete inom FN. Kemikalieinspektionen har stöttat regeringen genom att ta fram
underlag och förslag till ståndpunkter inför förhandlingarna. Vi tog fram och publicerade två
underlagsrapporter för förhandlingarna, båda på engelska 80 81. Vi har under förhandlingarna
särskilt arbetat för att konventionen ska omfatta kemiska produkter och varor som kan
innehålla kvicksilver. Kemikalieinspektionens generaldirektör ingick i styrgruppen för
förhandlingarna. Det avslutande femte förhandlingsmötet hölls i Genève i januari 2013 och
den slutliga konventionstexten blev då klar.
Konventionen skrevs under i oktober år 2013 i Minamata i Japan. Den överenskomna texten
innehåller regler om användning av kvicksilver i både kemiska produkter, varor och
industriella processer genom begränsningar och förbud samt bestämmelser om brytning,
handel och avfallshantering. Konventionen omfattar förbud mot de globalt mest spridda
användningarna av kvicksilver i kemiska produkter och varor, till exempel elektronik,
mätinstrument, batterier och bekämpningsmedel. De flesta reglerna kommer att gälla från år
2020.
Minamatakonventionen har hittills signerats av 128 länder och ratificerats 82 av 78 länder (16
augusti 2017). Konventionen trädde ikraft den 16 augusti 2017 (90 dagar efter att den hade
ratificerats av 50 länder). EU skrev under konventionen 2013 och åtog sig därmed att
säkerställa reglering av kvicksilver enligt konventionen i hela unionen. EU har genom en ny
förordning implementerat de delar av Minamatakonventionen som inte tidigare har omfattats
av gemensam reglering inom EU 83. De nya EU-reglerna väntas börja gälla från och med den
1 januari 2018.
Sedan undertecknandet av konventionen har ett förberedande arbete pågått inför det första
partsmötet, som kommer att hållas i september 2017. Kemikalieinspektionens generaldirektör
har under förberedelserna fortsatt sin roll i konventionens styrgrupp. Viktiga frågor under de
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förberedande mötena har varit att ta fram vägledning kring bästa teknik (BAT/BEP) samt
lagring av kvicksilver. Vid det första partsmötet förväntas bland annat vägledningarna
behandlas, men även viktiga administrativa frågor såsom former för utvärdering av
konventionens effektivitet och en mekanism för att kontrollera att länder som är parter till
konventionen följer den.
3.2.2 Fler ämnen i Stockholmskonventionen
Stockholmskonventionen är en global konvention för att skydda människors hälsa och miljön
från svårnedbrytbara organiska föroreningar 84. Ämnena är långlivade i miljön, de tas upp av
växter och djur och har negativa effekter på människors hälsa eller på miljön eller både på
hälsa och på miljön. Vidare så transporteras de över internationella gränser via luft, vatten och
via handeln med kemikalier och varor. Nedfall sker oftast i kallare klimat och
Östersjöregionen är ett exempel på ett område där ämnena hamnar. Dioxin och PCB i fisk
samt PFOS i dricksvatten är problem som hanteras brett genom Stockholmskonventionen. De
globala förbuden bidrar till att förhindra global spridning av dessa miljögifter och därmed
även skydda oss i Sverige från dem.
Under perioden 2011–2017 har totalt sju ämnen tagits upp i konventionen för global utfasning
av produktion och användning. Hantering av ofrivillig bildning samt avfallshantering
omfattas också. De ämnen som har lagts till är bekämpningsmedlen endosulfan och
pentaklorfenol (PCP), lösningsmedlen hexaklorbutadien (HCBD) och polyklorerade
naftalener (PCN), flamskyddsmedlen hexabromcyklododekan (HBCD) och
dekabromdifenyleter (deka-BDE) samt kortkedjiga klorparaffiner (SCCP), som används som
flamskyddsmedel och mjukgörare i plaster. Totalt omfattar konventionen nu 28 ämnen.
Nominering av nya ämnen görs inte av enskilda medlemsländer i EU, utan av EUkommissionen. Därför har vi arbetat med att ge stöd till EU-kommissionen i deras arbete med
att ta fram förslag till ämnen att nominera samt i deras samordning av dessa förslag. Av de
ämnen som tagits upp under perioden var HBCD och deka-BDE nominerade av Norge,
medan övriga fem hade nominerats av EU.
Under perioden har också perfluoroktansyra (PFOA) och dikofol nominerats av EU. För dessa
ämnen pågår arbete i Stockholmskonventionens expertkommitté (POPRC 85). Inom EU har det
förts diskussioner om att nominera octametylcyklotetrasiloxan (D4), som bland annat.
används i hygien- och rengöringsprodukter, för att POPRC ska utreda om ämnet ska listas
under konventionen. Sverige har stöttat nominering, men ingen överenskommelse har nåtts
inom EU. Norge har i maj 2017 nominerat perfluorohexasulfonsyra (PFHxS), som är ett
ytaktivt ämne.
Kemikalieinspektionen har också stöttat regeringen i arbetet med Stockholmskonventionen,
genom att delta aktivt i POPRC, för att förbereda upptag av ytterligare ämnen i konventionen,
samt inför och under konventionens partsmöten. En svensk expert från
Kemikalieinspektionen är sedan maj 2014 medlem i POPRC. Åren innan dess deltog
Kemikalieinspektionen som observatör.
Kemikalieinspektionen har bidragit i POPRC med kommentarer från Sverige på de olika
utkasten av riskprofiler och riskhanteringsplaner för samtliga ämnen som har tagits upp i
konventionen under 2011–2017. I expertkommitténs arbete med alternativ till PFOS har
Kemikalieinspektionen bidragit med svenska erfarenheter. Vid POPRC:s möte 2016 deltog
84
85

Persistent organic pollutants, POPs
Persistent Organic Pollutants Review Committee.

37

Kemikalieinspektionen med ytterligare en expert för att särskilt bidra till arbetet med PFOA.
Kemikalieinspektionens medlem i expertkommittén har bland annat varit ansvarig för delar av
arbetet med HBCD samt med deka-BDE. Beslut om upptag av nya ämnen i konventionen tas
av partsmötet som hålls vartannat år.
3.2.3 Ett globalt program för information om farliga ämnen i varor
Handeln med varor är idag till stora delar global. Farliga ämnen som ingår i varor kan spridas
under olika faser av en varas livscykel och orsaka risker i olika länder vid tillverkning,
användning, återvinning och avfallshantering. Informationsöverföringen mellan olika led i
leverantörskedjan och till konsumenter och avfallsledet är bristfällig och det är svårt att få
tillräcklig information för att kunna göra medvetna val samt bedöma och hantera risker.
Därför behöver informationsöverföringen om varors innehåll av farliga ämnen förbättras.
Kemikalieinspektionen har varit drivande i det globala projektet om information om ämnen i
varor som leds av FN:s miljöprogram UNEP 86, inom ramen för SAICM. Redan innan arbetet i
handlingsplanen för giftfri vardag startade hade frågan om tillgång till information om
kemikalier i varor prioriterats för fortsatt arbete inom SAICM, som en av ett fåtal så kallade
framkantsfrågor (Emerging Policy Issues). Kemikalieinspektionen stöttade
Miljödepartementet i arbetet som bidrog till beslutet att prioritera den frågan.
Under arbetet med handlingsplanen för en giftfri vardag 2011–2017 har
Kemikalieinspektionen varit ordförande i det globala projektets styrgrupp. I det inledande
arbetet drev Kemikalieinspektionen att analyser skulle tas fram för några branscher, med
finansiering från bland annat Nordiska kemikaliegruppen, för att peka på branschernas behov
av information. Vi arrangerade tillsammans med UNEP en internationell workshop, för att
öka förståelsen och intresset för frågan. Inför det tredje högnivåmötet i SAICM 2012 tog vi
fram och förankrade ett kompromissförslag om det fortsatta arbetet som fick brett stöd.
Kemikalieinspektionen förhandlade tillsammans med ordförandeskapet för EU, både inför
och på högnivåmötet. Mötet beslutade att ge UNEP i uppdrag att ta fram ett förslag till
program som syftar till att öka tillgången till information om ämnen i varor till företag i hela
leverantörskedjan, till konsumenter och till aktörer i avfallsledet. I UNEP:s uppdrag att ta
fram förslag till program ingick att definiera omfattning, roller och vilken information som
ska överföras. Kemikalieinspektionen har samverkat med många aktörer och agerade
ordförande vid en internationell workshop om ett utkast till programmet. Insatserna ledde
fram till att programmet om information om ämnen i varor (Chemicals in Products, CiP)
antogs av det fjärde högnivåmötet i SAICM i september 2015. Mötet gav UNEP en roll som
samordnare i arbetet med att få berörda aktörer att genomföra programmet på frivillig basis.
Kemikalieinspektionen har fortsatt som ordförande i CiP:s styrgrupp, vars arbete nu inriktas
på att få programmet att spridas och användas. UNEP har gett ut ett faktablad om programmet
där Kemikalieinspektionen har bidragit till innehållet och vi har även tagit fram en svensk
respektive engelsk broschyr med praktiska råd till företag som vill arbeta enligt programmet.
Broschyren har spridits till både svenska och utländska aktörer.
I anslutning till CiP:s styrgruppsmöte i februari 2017 i Brasilien hölls även ett endagsmöte
som syftade till att dela erfarenheter och sprida kunskap om programmet. Ett sextiotal
intressenter från industri, civilsamhället och regeringar deltog vid det mötet.
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3.3 Nationella åtgärder
3.3.1 Förslag till nationella begränsningar
Inom ramen för handlingsplanen för en giftfri vardag 2015–2017 fick Kemikalieinspektionen
i uppdrag att undersöka och i lämpliga fall föreslå nationella åtgärder och om det bedöms som
nödvändigt nationella begränsningar. Särskilt fokus skulle vara på farliga ämnen som barn
och unga vuxna kommer i kontakt med i sin närmiljö. Exempel på områden som
Kemikalieinspektionen skulle titta närmare på var
•
•
•
•
•

högfluorerade ämnen
mikroplaster
triklosan och andra konserveringsmedel i kosmetiska produkter
viss användning av bisfenoler med undantag av material och produkter som är avsedda
att komma i kontakt med livsmedel
emissioner från byggprodukter (uppdrag i Regleringsbrevet 2015).

Högfluorerade ämnen (PFAS) i brandsläckningsskum
Högfluorerade ämnen (per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS) är ett av
fokusområdena i handlingsplanen. I januari 2016 lämnade Kemikalieinspektionen ett förslag 87
till villkor för användning i brandläckningsskum till regeringen. Det ingår som en del i vår
strategi för högfluorerade ämnen 88, se även avsnitt 3.5. Utifrån den kunskap vi har bedömer vi
att den mest problematiska slutanvändningen är den i brandsläckningsskum, eftersom denna
användning innebär direktutsläpp av PFAS till miljön. På flera platser i Sverige har grundoch dricksvattnet förorenats till följd av användningen av PFAS i brandsläckningsskum.
Därför har vi föreslagit villkor för hur brandsläckningsskum som innehåller PFAS får
användas i Sverige. Vårt förslag är ett förordningsstadgat krav med stöd av miljöbalken och
innebär att skumvätska/släckvatten från fluorbaserade brandsläckningsskum ska samlas upp
och destrueras. Vårt förslag omfattar alla PFAS eftersom alla PFAS är svårnedbrytbara i
miljön. För användningsområden som är undantagna från de föreslagna reglerna kommer
arbetet att fortsätta med informationsinsatser och utbildning, för att på så sätt verka för att
brandsläckningsskum används på ett miljösäkert sätt. Vi har även föreslagit att regeringen
något år efter ikraftträdandet av reglerna gör en översyn för att så långt möjligt reducera
antalet undantag.
Vi bedömer att det finns utrymme för nationella användningsregler för brandsläckningsskum
som innehåller högfluorerade ämnen men att det finns behov av undantag i vissa situationer
och för ämnen där det finns eller håller på att utvecklas internationella eller harmoniserande
EU-regler 89.
Förutom villkor för hur brandsläckningsskum som innehåller PFAS får användas föreslog vi
även att Kemikalieinspektionen tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap tillsammans tar fram ett förslag på anmälningsplikt för användare av
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brandsläckningsskum. När det gäller förslaget på anmälningsplikt avvaktar
Kemikalieinspektionen med ett sådant förslag tills vi vet hur vårt förslag till restriktioner vid
användning av brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen kommer att
utformas i en nationell förordning.
För andra användningsområden än brandsläckningsskum ser vi i nuläget inte samma
möjlighet att föreslå nationella regler, men vi har påbörjat ett samarbete med
Livsmedelsverket om att genomföra en dialog med tillverkare och importörer av
livsmedelsförpackningar med syfte att stimulera ett frivilligt utbyte av PFAS.
Mikrokorn av plast i kosmetiska produkter
I januari 2016 lämnade Kemikalieinspektionen ett förslag till förbud mot försäljning av
kosmetiska produkter som innehåller mikrokorn av plast och som sköljs av i samband med
användningen 90. Vi föreslog att förbudet ska gälla från och med 1 januari 2018. Förslaget till
förbud gäller under förutsättning att ytterligare åtgärder mot större källor till mikroplaster i
sjöar och hav utreds och genomförs. Vi föreslår vidare att Sverige fortsätter att verka för en
gemensam EU-reglering. När en sådan eventuellt är på plats bör ett svenskt förbud anpassas
till den EU-gemensamma regeln.
Triklosan och andra konserveringsmedel i kosmetiska produkter
För triklosan och andra konserveringsmedel har Kemikalieinspektionen lämnat en rapport
med förslag på åtgärder 91. I rapporten föreslår vi att Kemikalieinspektionen ska verka för att
ämnen med problematiska miljö- eller hälsoegenskaper åtgärdas genom Reach-förordningen
och att regeringen med stöd av Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket verkar för att
EU-kommissionen gör en översyn av kosmetikaförordningens bilaga om konserveringsmedel
så att alla ämnen är tillräckligt utvärderade och säkra att använda. Kemikalieinspektionen
föreslår att EU-kommissionen prioriterar följande ämnen för en sådan översyn:
•
•
•
•
•
•
•

klorbutanol
klorokresol
kloroxylenol
bromoklorofen
klorofen
klorhexidin
2,4-diklorbensyl alkohol.

På nationell nivå föreslår vi åtgärder som kemikaliekrav vid offentlig upphandling, stöd till
frivillig utfasning och fortsatt nationell miljöövervakning av svårnedbrytbara ämnen.
Bisfenoler
Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att undersöka och, om så är lämpligt,
föreslå nationella åtgärder för viss användning av bisfenoler. Samtliga bisfenoler förutom
bisfenol A (BPA), är utpekade i handlingsplanen och vi har därför inom ramen för uppdraget
tagit ett större grepp om den kemiska gruppen bisfenoler. För detta har vi utvecklat en ny
metodik med vilken vi identifierat över 200 ämnen som till strukturen är lika BPA och som
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kan förekomma på den europeiska marknaden. Av dessa granskades 39 ämnen mer ingående,
baserat på deras möjliga hormonstörande egenskaper. Sex av dem bedömdes ha toxikologiska
egenskaper och användningsmönster som skulle kunna vara problematiska ur ett
riskperspektiv. För dessa är riskhanteringsanalyser initierade i EU inom ramen för Reach.
Kemikalieinspektionen har inlett analyser av möjliga riskhanteringsåtgärder inom EU för två
av de sex bisfenolerna. Uppdraget har nyligen redovisats till regeringen 92.
Emissioner från byggprodukter
Kemikalieinspektionen fick i regleringsbrevet för år 2015 i uppdrag av regeringen att
undersöka om det finns ett behov av proportionerliga nationella begränsningar av farliga
ämnen i byggprodukter för att minska barns exponering för farliga ämnen.
Kemikalieinspektionen föreslog 93, efter samråd med Boverket och Folkhälsomyndigheten, att
Sverige inför nationella regler för emission av hälsoskadliga kemiska ämnen från
byggprodukter. De föreslagna reglerna omfattar byggprodukter som används för att
konstruera golv-, vägg- och innertaksektioner.
3.3.2 Styrmedel som kompletterar lagstiftningen
Kombinationen av det stora antalet kemiska ämnen som används i varuproduktion och antalet
varor som produceras gör att det är omöjligt att skapa lagstiftning som i detalj kan reglera alla
kemiska hälso- och miljörisker. Alla verksamhetsutövare har ett ansvar enligt den svenska
miljöbalkens allmänna hänsynsregler 94 att vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att
se till att deras verksamhet inte skadar människa och miljö.
En slutsats från arbetet med handlingsplanen hittills är att det krävs fler nationella insatser för
att komplettera detaljreglerna i kemikalielagstiftningen. Företag, kommuner, offentliga
institutioner och även i vissa fall privatpersoner kan agera både genom att ställa krav på
leverantörer av varor och genom att välja bort varor som kan innebära risker, även om
regelverket inte ställer direkta krav. Samhället kan också på olika sätt underlätta för företag,
kommuner, privata konsumenter och andra som köper in varor att undvika ämnen i varorna
som kan innebära hälso- eller miljörisker.
Branschdialoger
Kemikalieinspektionen har branschdialoger med företag från leksaksbranschen och
textilbranschen samt med företag som säljer kosmetika och hygienprodukter. Syftet med
dialogerna är bland annat att de ska leda till arbete med att fasa ut särskilt farliga ämnen och
minska riskerna med farliga ämnen i varor och kemiska produkter. Under åren 2011–2014
genomförde vi tolv möten per bransch. Vi har under 2015–2017 fortsatt arbetet inom
dialogerna med dessa branscher. Nu driver respektive bransch till största delen dialogerna
själva.
De företag som deltar i dialogerna är proaktiva i arbetet med att fasa ut farliga kemiska ämnen
och därmed gå längre än vad lagstiftningen kräver. Dialogerna ger oss som myndighet också
en värdefull insikt i vad som är viktiga frågor för branscherna. Prioriterade ämnen för alla tre
branscher är ämnen som kan påverka arvsmassan, skada fortplantningen, är cancer- eller
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allergiframkallande. Branscherna anser att det finns ett fortsatt behov av dialog med
Kemikalieinspektionen om kemikalier i varor och kemiska produkter och även bredare om
kemikaliekontroll.
Under åren 2011–2014 genomförde vi utbildningar och informationsinsatser gentemot ett
stort antal företag i de tre branscherna. Vi utbildade tillsammans med Konsumentverket och
Elsäkerhetsverket cirka hundra företag i leksaksbranschen per år. Utbildningen löpte under
två dagar per år under tre års tid. Vi höll tillsammans med Läkemedelsverket och Kemisktekniska leverantörförbundet (KTF) utbildning om ”Reach och kosmetiska produkter” för
företag i kosmetikabranschen samt för samma målgrupp en utbildning om
”Konserveringsmedel och konservering av kosmetiska produkter”. Dessutom hade vi
gemensamma utbildningstillfällen för företag från de tre branscherna, dels om ”att fasa ut
farliga ämnen”, dels om ”vetenskapliga utvecklingsområden”.
En informationskampanj med delfinansiering från Kemikalieinspektionen genomfördes för att
upplysa frisörer och andra som använder hårfärgningsmedel om risken att drabbas av allergi
på grund av dessa medel. Cirka 20 000 professionella hårsalonger över hela Sverige fick
information om att hårfärgningsprodukter inte är avsedda för barn och ungdomar under 16 år
på grund av allergirisken. Vi informerade också om hur man kan arbeta säkrare och skydda
sig mot allergirisken. Kampanjen uppmärksammades i branschtidningar och på olika
webbplatser samt förekom även i sociala medier. Tanken var också att de professionella
användarna i sin tur ska upplysa kunderna och därmed bidra till ytterligare riskminskning.
Läkemedelsverkets folder 95 ”Håll koll på färgen” användes också i kampanjen.
Vidare tog Kemikalieinspektionen tillsammans med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket
fram en broschyr 96 om leksaker: ”Är leksaken säker?”. Den är riktad till företag och har bland
annat spridits på utbildningar. Den finns också på vår och övriga delaktiga myndigheters
webbplats. Vi har även tagit fram ett faktablad 97 om leksaksdirektivet som sprids på liknande
sätt som broschyren.
Många parfymämnen är misstänkt allergiframkallande. Läkemedelsverket har, med
delfinansiering från Kemikalieinspektionen, analyserat förekomst och halt av 24
allergiframkallande parfymämnen i 50 olika kosmetiska och hygienprodukter som uppfattades
rikta sig till barn och ungdomar. Parfymämnena som analyserades är deklarationspliktiga, det
vill säga ämnena måste anges på förpackningen om de förekommer i halter som överskrider
bestämda gränsvärden.
Analysen visade att i 24 av produkterna förekommer inte de deklarationspliktiga parfymämnena över huvud taget. Eftersom närmare hälften av produkterna riktade till barn och
ungdomar inte innehåller de allergiframkallande parfymämnena bör det vara möjligt att fasa
ut de deklarationspliktiga parfymämnena från fler kosmetiska produkter som riktar sig till
barn och ungdomar. Resultaten har publicerats i rapporten ”Analys av parfymämnen i
kosmetiska produkter för barn och ungdomar” 98.
Vi har även låtit genomföra undersökningar av kemikalier i leksaker 99, analys av innehåll och
avgivande av bisfenol A (BPA) i leksaker 100, genomgång av förekomst av ämnen och material
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Läkemedelsverket, Håll koll på färgen. Så här kan du minska allergirisken vid hårfärgning.
Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket. Är leksaken säker?
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Kemikalieinspektionen, 2016. Faktablad. Kort om regler för kemikalier i leksaker.
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Läkemedelsverket, 2013. Analys av parfymämnen i kosmetiska produkter för barn och ungdom
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Kemikalieinspektionen, 2012. PM 5/12. Literature survey of chemicals in toys.
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i elektronik 101 samt analys av vissa kemikalier i textilier. Resultaten av undersökningarna har
använts i dialogerna med branscherna.
Målen för textilbranschen har bland annat handlat om att få bort vissa farliga färgämnen, som
lyfts fram i Kemikalieinspektionens rapport 102 till regeringen om farliga ämnen i textilier.
Bland företrädarna från textilbranschen finns också samsyn kring behovet av skärpt EUlagstiftning, som bland annat resulterade i ett brev 103 till EU-kommissionen i oktober 2015.
Brevet undertecknades gemensamt av klimat- och miljöministern samt en rad svenska företag
och aktörer inom textilbranschen. Brevet är en uppmaning och stöd för att EU ska skärpa
regelverket kring farliga kemiska ämnen i textiler.
Ökad satsning på information om farliga ämnen
Offentlig upphandling
Kemikalieinspektionen lät 2013 Miljöstyrningsrådet ta fram en rapport om förutsättningarna
för att utarbeta ytterligare kriterier för kemikaliekrav vid offentlig upphandling med inriktning
på förskolor 104.
Vi har därefter i samarbete med Upphandlingsmyndigheten tagit fram kriterier för vissa
material till förskolan såsom leksaker/hobbymaterial, möbler, textil, köks- och
serveringsutrustning. Sedan 2015 finns ett kravpaket baserat på dessa kriterier, som ska stödja
kommunerna att kunna ställa krav i sin upphandling av varor, för att minska miljö- och
hälsofarliga ämnen i förskolan och på så sätt bidra till en mer giftfri vardag för barn.
Kommunerna kan använda kravpaketet som ett enkelt verktyg för att upphandla miljö- och
hälsoanpassade produkter till förskolan och samtidigt bidra till arbetet för miljökvalitetsmålet
giftfri miljö. För att sprida detta stöd har vi medverkat i länsvisa träffar med kommunerna på
flera platser i landet och marknadsfört det samlade kravpaketet. Vi har också spridit
information om upphandlingskriterierna både via vår webbplats men också via vårt
nyhetsbrev.
Upphandlingsmyndighetens uppföljning 2016 visar att av 52 svarande kommuner så har 71 %
använt kriterierna för sin upphandling till förskolan, och 29 % har använt kriterierna för
upphandling till andra verksamheter. Många kommuner anger att de tycker att det är bra med
ett samlat kravpaket med kriterier, webbutbildning och informationsmaterial. 105
Kommunnätverket för giftfri vardag
Under slutet av 2015 startade Kemikalieinspektionen ett nätverk för att underlätta för
kommuner att samverka och sprida goda exempel samt för att kunna ställa frågor till varandra
kring temat om en giftfri vardag. I november 2015 genomförde Kemikalieinspektionen en
kick-off med cirka 100 deltagare. Nätverket blev under 2016 alltmer aktivt och antalet
medlemmar växte till nästan 300 personer. Nätverket består nu av 134 kommuner och har
utvidgats till att även omfatta regioner, länsstyrelser och landsting. I arbetet deltar även
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Kemikalieinspektionen, 2012. PM 3/12. Kemiska ämnen i elektroniska komponenter. En kartläggning av den
kemiska sammansättningen i elektronikkomponenter.
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104
Miljöstyrningsrådet, 2013. Rapport 2013:2. Giftfri förskola – leka, äta, sova.
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MIND Research AB, 2016. Uppföljning av kravpaketet Giftfri förskola. Upphandlingsmyndighetens
diarienummer UHM-2016-0161.
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Sveriges kommuner och landsting (SKL), Upphandlingsmyndigheten och
Folkhälsomyndigheten. De kommuner som ingår har en folkmängd som representerar ca 75%
av Sveriges befolkning. Frågor som nätverket behandlar är kemikaliekrav vid upphandling av
varor, giftfritt byggande, kemikaliesmart förskola och kunskapshöjande insatser för
kommunens personal och invånare. Medlemmarna i nätverket har tillgång till en webbaserad
plattform där de kan sprida goda exempel och lägga upp egna sidor som beskriver deras
proaktiva arbete. Cirka 20 stycken kommuner/regioner har under året lagt upp egna sidor. Till
nätverket finns även en referensgrupp bestående av 8 stycken kommuner.
Kemikalieinspektionen arrangerade i december 2016 ett möte för att möjliggöra för
medlemmarna att knyta kontakter, inspireras av varandra och höja kunskapen om kemikalier i
vardagen. Fokusområden var upphandling, byggprodukter och kemikaliesmart förskola. På
mötet deltog över 120 personer som är aktiva i nätverket.
Utbildningsmaterial för förskolor och skolor
Kemikalieinspektionen samarbetar med stiftelsen Håll Sverige Rent. Vi har bidragit till att
”Kemikalier och giftfri miljö” har införts som det sjunde temat inom konceptet ”Grön flagg”
vilket används av skolor och förskolor i 238 av Sveriges 290 kommuner. Arbete med
kemikalier och miljökvalitetsmålet giftfri miljö blir på så sätt en naturlig del av arbetet inom
Grön Flagg. Grön flagg används av cirka 2 700 skolor och förskolor i Sverige och det leder
till en ökad medvetenhet om hållbar utveckling hos hundratusentals barn. I kemikalietemat
ingår uppdrag till förskolepersonalen, aktivitetskort med förslag på aktiviteter för barnen och
en lista för stöd vid återbruk. Materialet, som är fritt tillgängligt för alla, lanserades i oktober
år 2015. Det har spridits i många kanaler och fått ett positivt mottagande. Vi har också
samarbetat med Håll Sverige Rent för att sprida materialet. Det pedagogiska materialet har
under 2016 kommunicerats runt om i landet i form av utbildningar, främst för
förskolepersonal. Materialet till förskolan har under året också kompletterats med tips för hur
förskolor kan få kemikaliesmarta skolgårdar.
Forum för giftfri miljö
Kemikalieinspektionen arrangerade år 2011, inom ramen för handlingsplanen för en giftfri
vardag, konferensen Forum för giftfri miljö under temat ”Skydda barnen bättre”. Totalt deltog
286 personer från näringsliv, myndigheter, forskning och intresseorganisationer. Även år
2014 var giftfri vardag temat för konferensen Forum för giftfri miljö. Över 300 personer
deltog. Många aktörer, som myndigheter, EU-kommissionen, kommuner och
intresseorganisationer, lyfte fram problem men också möjligheter för att få till stånd en mer
giftfri vardag. År 2016 var temat innovation för en giftfri miljö. Konferensen handlade om vad
som måste göras för att skapa hållbara material och varor, utan farliga kemikalier, som kan
återvinnas och bidra till en cirkulär ekonomi och ett fossilfritt samhälle. På konferensen deltog
230 deltagare, bland andra myndigheter, näringsliv, forskare och innovatörer. I utvärderingen
av konferensen uttryckte deltagarna att de var mycket nöjda och att de fått med sig inspiration
och kunskap till sitt fortsatta arbete.
Informationsinsatser riktade till allmänheten
Arbetet med att förvalta information riktad till konsumenter på vår webbplats pågår löpande.
Syftet är att ge information om kemikalier i vardagen så att konsumenten ska kunna göra
medvetna val och hantera produkter på ett säkert sätt.
Kemikalieinspektionen har under perioden bidragit till Hållbara havs och Briggen tre kronors
arbete för en hållbar utveckling för Östersjön. Ett arbete som har kemikaliefrågorna i fokus.
En central del i Briggen tre kronors arbete är att årligen besöka ett tiotal kuststäder för att
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möta både representanter från kommuner och allmänhet. Genom samarbetet med Hållbara hav
och Briggen tre kronor har vi också deltagit i, och arrangerat, seminarier i Almedalen i Visby.
I samarbete med Konsumentverket, Livsmedelsverket, Pensionsmyndigheten och
Naturvårdsverket tog vi fram magasinet Hallå förälder. Magasinet spreds i 140 000 exemplar,
bland annat till alla barnavårdscentraler, i samband med lanseringen av Hallå konsument 106
107
våren 2015. Arbetet med att bidra till Hallå konsuments arbete, i första hand webbplatsen,
pågår löpande.
I samarbete med Konsumentverket och Hallå konsument har Kemikalieinspektionen deltagit i
mässan Underbara barn (2016 och 2017). Mässan riktar sig till föräldrar och barn och har
drygt 10 000 besökare varje år. Det gemensamma temat för myndigheternas medverkan var
”säkerhet i barns vardag”.
Broschyren Kemikalier i barns vardag är Kemikalieinspektionens mest efterfrågade trycksak.
2015 gjordes ett utskick till samtliga förskolor, barna- och mödravårdscentraler samt bibliotek
som ledde till att antalet beställda broschyrer tredubblades jämfört med året innan, från drygt
30 000 till drygt 100 000 beställda broschyrer.
2016 lanserades en reviderad och uppdaterad version av broschyren. Ett arbete som
genomfördes i samarbete med Livsmedelsverket och Läkemedelsverket. Under 2017 fortsätter
arbetet med att utveckla informationen om kemikalier i barns vardag genom att materialet
som broschyren bygger på digitaliseras för ökad tillgänglighet. Broschyren är översatt till
engelska 108.
I slutet av 2016 startade Kemikalieinspektionen en podcast, Kemikaliepodden, inriktad på
information riktad till konsumenter om en kemikaliesmart vardag. Syftet med
Kemikaliepodden är att ge lyssnarna bättre förutsättningar att göra medvetna val i vardagen.
Satsningen fortsätter under 2017.
Under perioden 2011–2017 har Kemikalieinspektionen löpande gjort underlag och ny
kunskap som tagits fram inom ramen för handlingsplanen tillgänglig, i form av ett stort antal
rapporter, kunskapssammanställningar och broschyrer. I bilaga 7.6 finns en förteckning över
dessa publikationer.

3.4 Ökad tillsyn av farliga ämnen i varor
Antalet varor på den svenska marknaden är närmast oöverskådligt. En viktig del av
Kemikalieinspektionens arbete med tillsyn av varor är därför att fokusera på de områden där
våra insatser kan ge mest effekt.
Tillsynsinsatserna prioriteras utifrån en fastställd strategi för tillsyn över kemikalier i varor 109
och baseras på kriterier som innefattar:
•
•
•

risk för att människor, särskilt barn, eller miljön utsätts för skador
sannolikheten att ett farligt ämne kan finnas i en vara
rättsliga och praktiska möjligheter att utöva tillsyn (tillsynsbarhet).

106

Konsumentverkets upplysningstjänst för oberoende vägledning som lanserades i början av 2015.
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Kemikalieinspektionen har ökat de resurser som läggs på operativ tillsyn (figur 11), analyser
för kontroll av kemikalier i varor och tillsynsvägledning till kommuner. Av figur 12 framgår
hur många varor som har analyserats på externt laboratorium. Det totala antalet kontrollerade
varor per år är högre än vad som redovisas i denna figur. Vi screenar själva många varor och
olika typer av material med hjälp av ett XRF-instrument 110 och om inget utslag ges vid denna
screening skickas varan inte iväg för extern analys.
För att få en så stor effekt av tillsynen som möjligt anpassar vi tillsynsmetoden efter vilka
företag och produkter vi kontrollerar. Den operativa tillsynen sker i huvudsak genom att vi
analyserar ett urval av varor per inspekterat företag vad gäller innehåll av begränsade eller
förbjudna kemikalier. Resultatet kommuniceras och vi begär en rättelse där vi hittar varor
med otillåtna halter av kemikalier. Detta kombineras med besök hos en andel av företagen.
Vilka företag som väljs ut för besök baseras på projektets målsättning, analysresultaten samt
företagens kunskapsnivå och behov. De företag som inte tidigare haft kontakt med
Kemikalieinspektionen eller saknar kunskap om kemikalielagstiftningen har störst nytta av ett
besök på plats.
Tillsynsvägledning i kombination med samverkansprojekt med kommunerna är ett sätt att
effektivisera tillsynen. Kunskap, operativ erfarenhet och förutsättningar att bedriva
kemikalietillsyn varierar mellan landets kommuner. Kemikalieinspektionen har gett
länsstyrelser och framförallt kommuner stöd i form av informationsinsatser och
inspektionsmaterial som möjliggör att tillsyn sker på ett likartat sätt över hela landet. Vi
samlar årligen in uppgifter om föregående års kommunala tillsyn. Utvärderingen av den
insamlade statistiken visar att kommunerna ökar sin tillsyn inom kemikalieområdet i samband
med Kemikalieinspektionens samverkansprojekt.

Kemikalieinspektionens kostnad för tillsyn av varor
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Figur 11. Kemikalieinspektionens totala kostnader för operativ tillsyn av varor under åren
2010 – 2016.
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XRF (X-ray Flourescence) är en teknik som bygger på röntgenstrålning som kan mäta innehåll av
grundämnen i vissa material.
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Antal varor analyserade på externt laboratorium 2010 – 2016
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Figur 12. Antal varor som Kemikalieinspektionen har låtit analysera på externt laboratorium
i tillsynen under åren 2010–2016. I och med handlingsplanen för en giftfri vardag som
inleddes 2011 kunde vi öka antalet analyser kraftigt.
3.4.1 Resultat från den operativa tillsynen
Kemikalieinspektionen har inom handlingsplanen för giftfri vardag genomfört ett flertal
analysprojekt på ämnen i varor. De varugrupper vi prioriterar, baserat på kriterierna för
riskminskning och tillsynsbarhet i varustrategin och erfarenheter från utförd tillsyn, är:
•
•
•
•
•

leksaker och barnavårdsartiklar
kläder, skor och accessoarer
elektriska produkter
byggvaror och inredning
sport- och fritidsprodukter.

Tillsynen har haft ett tydligt fokus på barn och barns hemmamiljö. Inriktningen har bland
annat varit på leksaker och andra varor för barn, men även varor som smycken, kläder,
hemelektronik och andra varor och material vanligt förekommande i miljöer där barn vistas.
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Tabell 2. Tillsynsprojekt gällande kemikalier i varor utförda under åren 2011-2016.
Kläder, skor och
accessoarer

Leksaker och
barnavårdsartiklar

Elektriska
produkter

2012 Smycken
från marknader

2011 Blandade
leksaker

2011 Hörlurar

2012 Plastskor

2012-2013
Barnsmycken

2012 Mjuka
plastleksaker från
marknader
2012
Utklädningskläder,
masker, peruker
(brännbarhet)

Övriga varor/
Sport och fritid
2011-2012 Diverse
2012 Golv och mattor varor (främst
mjukplast)
Bygg och inredning

2011 Blandad
hemelektronik

2013 Stoppade
2013 Sportartiklar
möbler och sittsäckar

2012 Blandad
hemelektronik

2013 Oljelampor

2014 Plastvaror
2014
Biocidbehandlade
varor

2013 Hudnära
plagg

2012 Blöjor

2013 Hårfönar och
2014 Spånskivor
hårtänger

2014 Smycken i
detaljhandeln.

2012 Bilbarnstolar

2013 Blandad
hemelektronik

2014 Inredningstextil 2015 Plastvaror

2015 Kläder och
skor

2012-2013 Blandade
leksaker

2014 Mobiler och
surfplattor

2015 Varor i badrum

2016 Smycken

2013 Elektriska
leksaker,
maskeradkläder

2014 Blandad
hemelektronik

2016 Badlakan,
bäddset, kuddfodral

2015 Blandade
leksaker och
barnavårdsartiklar

2014 Stavmixrar

2016 Blandade
leksaker

2016
Biocidbehandlade
varor
2016 Plast och
gummivaror
(verktygshandtag,
gymartiklar,
cykelhandtag)
2016 Sexleksaker

2015
Hushållsapparater,
spelkontroller,
lågpriselektronik
2016
Lågpriselektronik
inkl. USB-kablar

Sedan 2011 har över 1550 inspektioner av företag som tillverkar, importerar eller säljer varor
i Sverige utförts. Tillsynen visar en relativt hög andel regelöverträdelser inom speciellt tre
varugrupper: hemelektronik, leksaker och smycken. Överträdelserna har främst gällt
överskridna gränsvärden för bly, kadmium, ftalater och SCCP. Den varugrupp där vi hittat
högst andel regelöverträdelser är elektriska och elektroniska produkter (EE-produkter). 38 %
av alla EE-produkter som kontrollerats under perioden 2014–2016 hade otillåtna ämnen i
halter över gränsvärdena i lagstiftningen. Slutsatsen är att tillsynsinsatser för denna grupp
varor även fortsättningsvis bör prioriteras.
Eftersom barn och unga är mer sårbara än vuxna är det särskilt allvarligt ur risksynpunkt att
just leksaker innehåller förbjudna halter av farliga ämnen. Resultaten betyder dock inte att det
finns fler farliga ämnen i leksaker än i andra varugrupper utan är snarare en följd av att det för
leksaker finns mer omfattande regler med förbud för ett större antal ämnen.
För många varugrupper saknas i stort sett regler om farliga ämnen. Allt eftersom
begränsningsreglerna utvecklas inom Reach- och POPs-förordningen samt leksaks- och
RoHS-direktiven kan tillsynen utvidgas. Sedan december 2015 tillämpas regler för
begränsning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i varor som har plast- eller
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gummidelar och som kan komma i kontakt med hud eller munhåla. Sedan juni 2016 finns
begränsningar även på konsumentvaror som innehåller bly eller blyföreningar om varorna är
av sådan karaktär att barn kan stoppa dem i munnen. Under 2016 genomförde
Kemikalieinspektionen därför ett analysprojekt på kemikalier i varor av gummi och plast.
Analyserna omfattade åtta reglerade och tio icke reglerade PAH:er samt bly, vissa ftalater och
SCCP. Enligt analyserna fanns PAH:er i samtliga 58 testade varor. Fem varor innehöll en
eller flera av de reglerade PAH:erna i halter över gränsvärdet. Vi hittar dessutom många
ämnen i varor som inte är begränsade för den specifika varugruppen men där det finns regler
för andra typer av varor. Ett sådant exempel är ftalaten DINP som är begränsad i leksaker och
barnavårdsartiklar men som förekommer mycket i andra varor av mjuk plast. Denna typ av
analysresultat från tillsynen kan användas för att ge input till utveckling av ny lagstiftning och
som underlag till synpunkter på förslag till kommande begränsningar.
Kemikalieinspektionen har i en rapport 111 till regeringen visat att antalet farliga ämnen i
textilier kan vara stort. Det finns dock i nuläget bara ett fåtal begränsningar för ämnen i
textilvaror. Under 2016 undersöktes det kemiska innehållet i bäddtextil och handdukar.
Innehållet av aromatiska aminer (nedbrytningsprodukter från begränsade azofärgämnen),
nonylfenol och nonylfenoletoxilater analyserades i 167 varor från 51 företag. Endast en
textilvara innehöll aromatiska aminer i halt över aktuellt gränsvärde vilket var ett mycket
positivt resultat. Däremot innehöll 16 av varorna nonylfenoletoxilater i halter som inte
kommer att vara tillåtna enligt de begränsningar som träder i kraft år 2021. Det visar på ett
behov av information till branschen inför regeländringen och den tillsyn som följer efter den.
Tabell 3 är en översikt av resultaten från Kemikalieinspektionens varutillsyn under åren
2011–2016. Vi har genomfört kemiska analyser för att kontrollera hur företagen följer regler
för farliga ämnen i varor, bland annat när det gäller användningen av bromerade
flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen, ftalater, kortkedjiga klorparaffiner, PAH:er,
tungmetaller (bly och kadmium), organiska tennföreningar, azofärgämnen och ämnen
upptagna på kandidatförteckningen i Reach-förordningen. Tabellen visar andel varor för vilka
analysresultatet visar på överträdelse av bestämmelse som innebär misstanke om brott.
Antalet faktiska åtalsanmälningar är lägre, eftersom vi endast lämnar en anmälan per företag
oavsett antalet brister.
Resultaten ger dock inte en representativ bild av respektive varugrupp på den svenska
marknaden. Proverna har tagits för att kontrollera hur företagen följer reglerna, inte för att
kartlägga marknaden. Vi har följt vår strategi för effektiv tillsyn av varor 112 och därför har vi
prioriterat varutyper där det är större sannolikhet för överträdelser vid urvalet av prover.
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Kemikalieinspektionen, 2013. Rapport 3/13. Kemikalier i textilier. Risker för människors hälsa och miljö.
Kemikalieinspektionen, 2011. Rapport 4/11. Strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i varor. Rapport från
ett regeringsuppdrag.
112

49

Tabell 3. Andel varor analyserade under 2011–2016 som inte uppfyllt bestämmelserna.
Varugrupp

Antal
analyserade
varor

Antal varor med
förbjudna ämnen
över haltgräns

Andel varor med Exempel på funna brister
förbjudna ämnen
över haltgräns

Leksaker och
barnavårdsartiklar

718

136

19 %

Förbjudna ftalater, bly i
elektriska leksaker

Kläder, skor och
accessoarer1

1771

285

16 %

Azofärgämnen i textil, bly,
nickel och kadmium i smycken

Elektriska
produkter

524

137

26 %

Bly i lödningar, kortkedjiga
klorparaffiner i sladdar

Byggvaror och
inredning

426

22

5%

Azofärgämnen i
inredningstextil, kortkedjiga
klorparaffiner i plastvaror.
Brist i utformning av
oljelampor

Sport- och
fritidsvaror (övrigt)

266

25

9%

Kortkedjiga klorparaffiner i
plastvaror

Totalt

3705

605

16 %

¹ En del av dessa gjordes av Kemikalieinspektionen inom ramen för kommuners tillsynsärenden.
Den ökade satsningen på externa analyser har lett till att vi har upptäckt ett stort antal
överträdelser som lett till åtalsanmälningar (Figur 13). Vad dessa åtalsanmälningar har lett till
utvecklas vidare i kapitel 5.1.4.
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Figur 13. Antal åtalsanmälningar per år 2011–2016. Under åren 1999–2010 åtalsanmäldes i
medeltal 27 företag per år. Sedan 2011 har antalet anmälningar ökat markant.
Kemikalieinspektionen har kontrollerat varuföretags rutiner och hur de följer
informationsplikten enligt artikel 33 i Reach-förordningen när det gäller ämnen som är
upptagna på kandidatförteckningen och har diskuterat kraven på notifiering enligt artikel 7.2.
Det är främst i plastvaror (mjuk PVC-plast 113) som vi hittar ämnen upptagna på
113
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kandidatförteckningen. Därför har vi tagit fram information till allmänheten om hur man
utnyttjar sin rätt att få information om förekomst av särskilt farliga ämnen i varor, information
som nu finns på vår webbplats 114. Där kan konsumenter också ladda ned en blankett som
hjälp när man i butik vill begära information om vad en vara innehåller.
Under 2017 kommer vi att genomföra fyra olika tillsynsprojekt. Under årets första del
genomförs ett uppföljningsprojekt med inriktning på företag som haft återkommande brister
vid tidigare års tillsyn. Vi kommer att inspektera 18 företag på plats och analysera 15–20
varor per företag. Syftet är att på djupet kontrollera de utvalda företagens kunskap om
reglerna och deras kännedom om förekomsten av farliga ämnen i de varor de tillhandahåller
på marknaden.
Vi har även påbörjat ett projekt med fokus på varor i barns hemmiljö som har en storlek som
barn lätt kan stoppa i munnen. I projektet kommer vi att analysera cirka 150 varor. Under
hösten kommer vi även att utföra ett projekt gällande tillsyn av biocidbehandlade varor.
Vi har också påbörjat ett projekt med fokus på intimhygienprodukter som tamponger, bindor
och menskoppar. Detta projekt utförs i samband med genomförandet av ett regeringsuppdrag
för kartläggning av farliga ämnen i produkter och varor som ännu inte är begränsade inom
EU, se vidare avsnitt 6.5. Syftet är att få ett helhetsgrepp genom att samordna tillsyn,
riskbedömning, kommunikation och dialoger med branschen. Projektet omfattar kartläggning
av marknaden och utförd forskning, analyser och riskbedömning. Detta är ett första steg i
riktningen mot att tillsynen ska präglas av en ökad helhetssyn för att förstärka effekten och få
större genomslag i samhället, vilket utvecklas vidare i avsnitt 6.1.
3.4.2 Samverkan med andra myndigheter och kommuner
Kemikalieinspektionen delar ansvaret för kontroll av leksaker med Konsumentverket och
Elsäkerhetsverket och ansvaret är tydligt fördelat mellan myndigheterna. Ett gemensamt
projekt genomfördes 2012–2013 då alla tre myndigheter gemensamt gjorde
besöksinspektioner hos olika leksaksföretag. 25 % av alla leksaker som kontrollerades
innehöll farliga ämnen i förbjudna halter. Projektet bidrog bland annat till att ett
myndighetsgemensamt beslut 115 fattades där det förtydligas vad framtida samverkan ska
innehålla samt att man tog fram myndighetsgemensamt informationsmaterial till företagen.
Erfarenheter från kontakterna mellan myndigheterna har sammanfattats i en handbok för
marknadskontroll och forum för leksakers säkerhet, som är till för handläggare på de tre
myndigheterna. Handboken innehåller rutiner och mallar för de marknadskontrollerande
myndigheterna. 116Under 2014 utfördes ett samverkansprojekt med närmare 100 kommuner
med inriktning på smycken. Kommunerna inspekterade cirka 500 butiker och
Kemikalieinspektionen cirka 100 importörer och tillverkare. Totalt analyserades 1162
smycken i projektet. Efter Kemikalieinspektionens kontroll med XRF-screening skickade vi
263 av varuproverna vidare till ett externt laboratorium för analys. 211 smycken (18 % av de
kontrollerade smyckena) visade sig innehålla för höga halter av bly och kadmium. Under
2016 års tillsyn av smycken gjordes även en uppföljande kontroll av några av de företag som
haft många brister under 2014. Analysresultaten från de stickprov som togs från dessa företag
visade att de hade en högre regelefterlevnad än de företag som vi inte kontrollerat tidigare,
vilket tyder på att tillsynen haft en positiv effekt.
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”Din rätt att få information”: http://www.kemi.se/vagledning-for/konsumenter/din-ratt-att-fa-information
(hämtad 2017-06-22, kl 10:31)
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Nästa nationella samverkansprojekt gällande tillsyn av varor i detaljhandeln är planerat till
2018. Det finns alternativa inriktningar på samverkansprojektet inom varuområdet. Eventuellt
kommer tillsyn av hemelektronik eller biocidbehandlade varor att kombineras med tillsyn av
artikel 33 i Reach-förordningen om information om särskilt farliga ämnen i varor.
Under 2016 har vi tagit fram en ny serie med vägledningsmaterial (”Råd & Tips för tillsyn”)
som tillgängliggörs på vårt tillsynsnätverk för kommuner. Materialet, exempelvis checklistor
och lathundar, ger stöd till kommunerna i deras tillsynsarbete på de olika regelområdena. Vi
har inrättat en inspektörsportal i Kemikalieinspektionens frågeverktyg på vår webbplats som
ytterligare underlättar för miljöinspektörer att ställa frågor direkt till oss och få tillgång till vår
kunskapsbank med FAQ-frågor.
3.4.3 Tillsynssamverkan inom EU
Inom handlingsplanen för en giftfri vardag har vi också arbetat för samverkan och effektivare
kemikalietillsyn inom EU, vilket är ett av etappmålen inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Tillsynssamverkan sker inom arbetsgrupper, workshoppar och nätverksmöten inom olika
nätverk där vi aktivt driver utvecklingen utifrån vår kunskap och operativa erfarenhet för att
bidra med en effektiv samordning av tillsynen, både inom EU och Norden. Satsningen på
tillsynssamverkan har ökat. Under 2016 har vi ansvarat för ordförandeskapet i ett pilotprojekt
om tillsyn av informationsplikt av farliga ämnen i varor. Vi har även medverkat i
arbetsgruppen för projektet om att kontrollera begränsade ämnen i varor enligt Reachförordningen.
Kemikalieinspektionen har medverkat i tillsynsnätverket Chemicals Legislation European
Enforcement Network (CLEEN) där vi har lett arbetet tillsammans med vår systermyndighet i
Schweiz. Detta är ett nätverk för den kemikalielagstiftning som inte ingår inom EU:s Forum
för informationsutbyte om verkställighet. Nätverket har haft ett gemensamt tillsynsprojekt om
biocidbehandlade varor där vi på Kemikalieinspektionen varit projektledare. Intresset för
denna tillsyn har varit stort, och vi har deltagit på flera konferenser på olika håll i Europa för
att dela med oss av våra erfarenheter. Ett exempel på hur våra erfarenheter bidragit är att ett
faktablad om biocidbehandlade varor som Kemikalieinspektionen utformat nu ska översättas
till flera europeiska språk.
Product Safety Network (ProSafe) är ett fristående nätverk med inriktning på
konsumentsäkerhet för EU- och så kallade EFTA-länder 117. Nätverket samordnar
tillsynsinsatser med inriktning på risker kopplade till kemikalier i varor.
Under 2016 har vi för första gången deltagit i projekt som organiseras av ProSafe. Vi har
deltagit i arbetsgruppen för ett projekt, med 17 deltagande länder, som fokuserar på kontroller
av mjuka plastleksaker. Där har vi blivit ombedda att delta i en ”kärngrupp” tillsammans med
projektledningen utifrån vår erfarenhet och kunskap om tillsyn av leksaker. Vi har därmed
kunnat påverka både utformningen av projektet vad gäller typ av leksaker och vilka ämnen
som ska kontrolleras i leksakerna. Projektet har planerats under 2016 och kontrollerna
kommer att ske under 2017.
Vi deltar även i arbetsgruppen för ett metodikprojekt vars fokus är att komma med förslag på
hur ProSafes tillsynsprojekt kan få ett bättre genomslag, såväl hos företag som hos
konsumenter.
RoHS Adco är ett nätverk för kunskaps- och informationsutbyte mellan europeiska
tillsynsmyndigheter gällande tillsynsfrågor inom RoHS-direktivet. RoHS Adco driver också
117
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gemensamma tillsynsprojekt. Under 2016 har Kemikalieinspektionen varit projektledare för
ett gemensamt arbete gällande tillsyn av USB-kablar och även sammanställt och analyserat
resultatet.

3.5 Strategi för högfluorerade ämnen
Högfluorerade ämnen (per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS)) är ett av
fokusområdena i handlingsplanen för en giftfri vardag. Kemikalieinspektionen anser att
användningar av PFAS som kan ge upphov till förorening av miljön bör minimeras och på
sikt upphöra. Vi har därför tagit fram en strategi för arbetet med PFAS. Vi ser strategin som
en process som måste ske i flera steg och på flera arenor, i Sverige, Norden, EU och globalt.
En viktig del i strategin är samarbete mellan olika myndigheter och andra aktörer 118.
3.5.1 PFAS berör flera nationella myndigheter och aktörer
Kemikalieinspektionen gjorde våren 2015 en kartläggning av förekomst och användning av
PFAS och alternativen till PFAS 119. Rapporten har översatts till engelska 120 och blivit
uppmärksammad internationellt. Den har använts som referensmaterial i publikationer i
länder både inom och utanför EU.
Resultatet av kartläggningen visar att fler än 3 000 PFAS troligtvis används i kommersiellt
syfte på världsmarknaden. Största gruppen utgörs av polymerer. Kartläggningen ger dock inte
en heltäckande bild vilket beror på att det finns brister i tillgänglig information om ämnena.
En anledning till att information saknas är att gränserna för rapportering, enligt reglerna i
Reach-förordningen, är allt för höga för denna ämnesgrupp. De flesta PFAS är mycket
potenta och används i låga koncentrationer. För tillverkning och import av mängder under 100
ton per år behöver tillverkare och importörer inte redovisa någon information alls. Från 1 juni
2018 sänks dock gränsen för rapportering till 1 ton per år, vilket innebär att en något bättre
tillgång på information för kemiska produkter, men inte för förekomst i varor.
Vår kartläggning visar att även de svenska registreringskrav som finns för kemiska produkter
inte räcker till för att hitta alla PFAS. Företag vars produkter innehåller PFAS i lägre halter än
fem procent behöver i de flesta fallen inte rapportera in dessa till det svenska produktregistret.
Eftersom PFAS ofta används i lägre halter än fem procent ser vi därför ett behov av att utöka
kraven som finns idag. Rapporteringsplikten är tänkt att införas i Kemikalieinspektionens
föreskrifter och komplettera gällande rapporteringskrav på PFAS, det vill säga det krav som
gäller för alla ämnen i halter över fem procent och faroklassificerade ämnen oavsett halt.
Kemikalieinspektionen bedömer att utökade krav på rapportering tidigast kan träda ikraft vid
årsskiftet 2018/2019, vilket skulle innebära att första rapporteringstillfället blir i februari
2020.
Som en följd av att Kemikalieinspektionen bedömer att den mest problematiska användningen
av PFAS är i brandsläckningsskum har vi riktat flera åtgärder mot denna användning.
Förutom vårt förslag till villkor för användning av PFAS i brandsläckningsskum, som
beskrivits i avsnitt 3.3.1, har vi tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och
118
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beredskap (MSB) och Naturvårdsverket tagit fram en informationsfolder med
rekommendationer för minskad användning av brandsläckningsskum. Foldern 121 har delats ut
på seminarier och utbildningar riktade främst till räddningstjänsten.
Problematiken med PFAS, och i första hand föroreningen av grund-, yt- och dricksvatten, är
så komplex att det har funnits behov av att förstärka samarbetet mellan samhällets aktörer.
Därför har vi tillsammans med Livsmedelsverket initierat ett brett nätverk för myndigheter,
forskare, länsstyrelser, kommuner och vattenproducenter. Kemikalieinspektionen driver även
ett nätverk mellan närmast berörda svenska myndigheter.
Vi har tagit initiativ till ett förslag att berörda svenska myndigheter offentligt ska ställa sig
bakom en avsiktsförklaring för ett ökat samarbete för att få fram mer kunskap om och minska
användningen av PFAS. Samarbetet kommer att ske utifrån respektive myndighets uppdrag
och verksamhet. Kemikalieinspektionen och ytterligare 36 myndigheter och
forskningsorganisationer 122 har hittills undertecknat avsiktsförklaringen. Myndigheter som
idag ingår i myndighetsnätverket är Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Generalläkaren, Länsstyrelserna,
Vattenmyndigheterna, och Sveriges Kommuner och Landsting. Dessa myndigheter har tagit
fram finns en guide 123 om PFAS som finns på Kemikalieinspektionens webbplats sedan
sommaren 2016. Guiden visar ansvarsområden för myndigheterna och ska vara till stöd för att
hitta information för exempelvis dricksvattenproducenter, kommunala tillsynsmyndigheter,
privatpersoner samt användare och tillverkare av brandsläckningsskum och andra produkter
som innehåller PFAS.
Vi ingår även i ett nätverk på EU-nivå som Echa driver och vi är aktiva i flera PFASrelaterade forskningsprogram och nätverk både i Sverige och inom EU. Vi har också täta
kontakter med forskare, vilket är nödvändigt för att bevaka den senaste kunskapen på
området.
3.5.2 Nordiskt samarbete
Kemikalieinspektionen ingår i den nordiska riskvärderingsgruppen (NORAP), en
projektgrupp under Nordiska kemikaliegruppen (NKG) som är en del av Nordiska
ministerrådet för miljö. Inom NORAP sker utbyte mellan de nordiska länderna av information
och kunskap om faro- och riskbedömning samt riskhantering av kemikalier, däribland PFAS.
Vi har även inlett ett särskilt samarbete med vår systermyndighet i Danmark (Miljøstyrelsen).
Miljøstyrelsen ingick i projektgruppen för den nordiska PFAS-workshop som
Kemikalieinspektionen arrangerade våren 2017 (se nedan). Vi planerar att tillsammans med
Miljøstyrelsen öka medvetenheten om PFAS-problematiken bland allmänheten och
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beslutsfattare. Detta kan exempelvis komma att ske genom ett nordiskt projekt om vad det
kostar att inte vidta några åtgärder (cost of inaction) för att minska spridningen av PFAS 124.
3.5.3 Kemikalieinspektionen driver på för att reglera PFAS i Reach- och CLPförordningen
Kemikalieinspektionen lämnade 2013-2016 in förslag till harmoniserad klassificering och
identifiering som särskilt farliga ämnen för perfluornonansyra (PFNA) och perfluordekansyra
(PFDA). Båda ämnena har nu en harmoniserad klassificering och har tagits upp på
kandidatförteckningen. Vi har också lämnat ett förslag på att perfluorhexansulfonsyra
(PFHxS) ska betraktas som ett särskilt farligt ämne och juni 2017 togs PFHxS upp på
kandidatförteckningen. I samarbeta med Tyskland tar vi nu fram ett förslag på en EUbegränsning för en grupp PFAS-föreningar som uppskattningsvis kommer att omfatta ett par
hundra olika PFAS. Vi förebygger därmed fortsatt och framtida användning av dessa ämnen
som är identifierade antingen som persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller som
mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB).
Kemikalieinspektionen har tillsammans med andra medlemsländer påbörjat ett arbete för att
undersöka hur PFAS som är mycket persistenta och rörliga i miljön, men som inte med
dagens kunskap uppfyller kriterierna för bioackumulation och toxicitet, bäst bör hanteras
inom Reach-förordningen.
3.5.4 Kemikalieinspektionen verkar för en EU-handlingsplan för PFAS
Kemikalieinspektionen har i enlighet med uppdraget för en giftfri vardag påbörjat arbetet med
en EU-gemensam handlingsplan för PFAS. Som ett steg i arbetet har vi med stöd av medel
från den Nordiska kemikaliegruppen (NKG) organiserat och genomfört en workshop. Syftet
med workshopen var att diskutera och arbeta för att det tas fram en EU-gemensam
handlingsplan med politiska och regulatoriska strategier för PFAS. Deltagarna representerade
myndigheter i de nordiska länderna samt i Belgien, Tyskland, och Österrike, Echa, EUkommissionen, Efsa och den europeiska miljöbyrån EEA.
På workshopen identifierades ett antal områden som behöver utvecklas för att förbättra
möjligheterna att hantera problematiken med PFAS. Några behov som lyftes fram var en
utökad tillämpning av PBT-kriterierna 125, en enad terminologi för PFAS, en mer flexibel
tolkning av Reach-reglerna för polymerer och en internationellt accepterad lista över enskilda
PFAS med entydiga namn för att enklare kunna identifiera vilka ämnen som är PFAS.
Behovet av att bedöma och hantera PFAS som grupper för att bland annat motverka en
övergång till andra PFAS inom samma grupp och en etablerad metod för att mäta totalt fluor
(TOF) med en låg detektionsgräns var andra områden som diskuterades liksom
upplysningskampanjer både på nationell och på EU-nivå. Vid workshopen tryckte deltagarna
också på vikten av att fylla kunskapsluckor och främja innovation av ofarliga alternativ till
PFAS, undvika spridning genom återanvändning eller återvinning, att endast tillåta
användning för kritiska ändamål där det saknas lämpliga alternativ och att miljöövervakning
av PFAS behöver utvecklas samt att identifiering och sanering av förorenade områden
behövs. Slutligen enades deltagarna om att Reach- och CLP-förordningen samt
produktlagstiftningar, såsom kosmetikaförordningen och livsmedelslagstiftningen, är de
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främsta verktygen för att reglera användningen av PFAS inom EU. I slutändan behövs dock
globala åtgärder. Slutsatserna har publicerats på Nordiska Ministerrådets webbplats 126.
Baserat på resultaten från den nordiska workshopen har Kemikalieinspektionen lämnat förslag
till en underliggande strategi om svårnedbrytbara (persistenta) ämnen som skulle kunna ingå i
EU:s strategi för giftfri miljö. Vi fortsätter även vårt engagemang i Echas arbetsgrupp om
PFAS vars målsättning är att koordinera medlemsländernas arbete med PFAS, i första hand
inom ramen för Reach- och CLP-förordningen.
3.5.5 Spridningen av PFAS är ett globalt problem
PFAS transporteras via luft, vatten och varor över internationella gränser. Därför behövs
globala förbud om vi ska förhindra spridningen av dessa ämnen. Den internationella arenan är
således viktig för Kemikalieinspektionens arbete med PFAS. Vi arbetar till exempel med flera
högfluorerade ämnen i Stockholmskonventionen, som beskrivs i kapitel 3.2.

3.6 Hormonstörande ämnen
Kemikalieinspektionen har sedan 2015 ansett att ett nationellt åtgärdsprogram för
hormonstörande ämnen är en viktig pusselbit i att åstadkomma en giftfri vardag.
Förutsättningarna för att komma framåt har varit små så länge det inte har funnits
överenskomna kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Det arbete som pågått i EU
har dragit ut på tiden. I juli 2017 röstades dock medlemsländerna igenom Kommissionens
förslag och vi förväntar oss nu att kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen snart
kommer på plats. Parallellt med kommissionens arbete med kriterierna sker också ett arbete
som leds av Echa och Efsa för att ta fram ett vägledningsdokument som stöd för
tillämpningen av kriterierna i arbetet med att identifiera hormonstörande ämnen. När kriterier
och vägledning är på plats är förutsättningarna bättre för att ta fram en nationell strategi och
vidta åtgärder för det fortsatta arbetet med hormonstörande ämnen. Syftet med en strategi är
att samhällets olika aktörer i högre utsträckning ska genomföra åtgärder för att minska
riskerna med hormonstörande ämnen i vardagen. Detta kan ske genom att i olika nätverk
involvera och engagera olika aktörer för att få samsyn om risker och behov av åtgärder, sprida
kunskap om gällande regler, få in synpunkter på behov av svenska insatser i EU och
internationellt.

3.7 Giftfria och resurseffektiva kretslopp
Under åren 2015–2017 har medel särskilt reserverats i Kemikalieinspektionens anslag för
Naturvårdsverkets del i arbetet med handlingsplanen för en giftfri vardag. Medlen ska
användas för att minska exponering för farliga ämnen i ett livscykelperspektiv från återvunnet
material för att bidra till att uppnå etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp.
Naturvårdsverket fick ett särskilt uppdrag i sitt regleringsbrev 2015 och uppdraget
redovisades i december 2016 127. Inom uppdraget kartlade Naturvårdsverket avfallsströmmar
med innehåll av särskilt farliga ämnen och analyserade hur avfalls- och
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kemikalielagstiftningen tillämpas för återvunna material. Uppdraget genomfördes i samarbete
med Kemikalieinspektionen.
Kartläggningen visar att särskilt farliga ämnen har påträffats i flera av de studerade
avfallsströmmarna, att återvinning till nya användningsområden kan ge nya risker för
exponering samt att några olika plastavfallsströmmar kräver särskild uppmärksamhet på
grund av sitt innehåll av särskilt farliga ämnen. Halterna av särskilt farliga ämnen, om de
påträffas i återvunnet material, visade sig ofta vara många tiopotenser lägre än vad de kan
vara i nytillverkat material 128. Naturvårdsverket bedömde därför att avsiktligt tillsatta särskilt
farliga ämnen generellt och fortfarande medför en större risk för skadlig exponering av
människa och miljö än risken för exponering från återvunnet material.
Under 2016 och 2017 har Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen stöttat regeringen i
förhandlingarna av EU:s paket för cirkulär ekonomi inklusive det så kallade avfallspaketet.
Resultat från Naturvårdsverkets arbete med uppdraget om giftfria och resurseffektiva
kretslopp har använts för att lämna ett antal förslag till ändringar av de direktiv som ingår i
avfallspaketet. 129 Under pågående EU-förhandlingar har inte alla delar av aktuella
avfallsdirektiv varit öppna för revidering men myndigheterna fortsätter att bistå regeringen
med underlag inför översyn av aktuella direktiv.
Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen har med några kommuner och länsstyrelser
genomfört ett samverkansprojekt med tillsynsbesök för att kontrollera återvinningsföretags
tillämpning av avfalls- och kemikalielagstiftningen. Frågan om när avfall upphör att vara
avfall är viktig eftersom den avgör om det är avfalls- eller kemikalielagstiftningen som ska
tillämpas. När återvunnet material används för att tillverka nya produkter gäller bland annat
reglerna i EU:s kemikalielagstiftning, Reach-förordningen. Om det inte är tydligt när ett
återvunnet material upphör att vara avfall finns det en risk att kraven i kemikalielagstiftningen
inte uppfylls och att det återvunna materialet inte är tillåtet eller säkert att använda i nya
produkter. Tillsynen visade att det finns brister i företagens kunskap om
kemikalielagstiftningen och att det krävs ytterligare arbete för att säkerställa att
kemikaliereglerna följs för återvunna ämnen.
Naturvårdsverket har även föreslagit att avfallsförordningen får en ny bestämmelse om att
företag som återvinner avfall, så att det upphör att vara avfall, ska föra anteckningar om detta.
Förslaget ska se till att bedömningar om när avfall upphör att vara avfall görs och underlätta
tillsynen av sådana bedömningar.
Under 2017 har Naturvårdsverket tillsammans med Kemikalieinspektionen anordnat
seminarier på tre platser i landet och ett webbinarium om när avfall upphör att vara avfall.
Seminarierna har för avsikt att tydliggöra aktuell lagstiftning samt ge tillsynsmyndigheter stöd
för att underlätta bedömningar i denna fråga. Under 2017 tas även ytterligare vägledning fram
på området.
Naturvårdsverket har genom sin tillsyn över producentansvaret för elutrustning konstaterat att
producenternas överföring av information till avfallsledet om farliga ämnen inte följs som det
är tänkt. Naturvårdsverket har också genomfört en studie för att utreda vilka möjligheter och
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eventuella hinder som berörda aktörer ser med denna bestämmelse. Studien ska användas som
ett underlag till planeringen av Naturvårdsverkets tillsyn och vägledning.
Kemikalieinspektionen redovisade år 2016 en rapport 130 till regeringen där vi konstaterade att
kemikalielagstiftningen är en förutsättning för giftfria och resurseffektiva kretslopp och att
kunskaperna om kemiska ämnens egenskaper behöver bli bättre i alla led, även i den
internationella handeln. Det är viktigt att information om kemiska ämnen följer med varor
genom hela livscykeln, från att de formges tills de återvinns eller skrotas. Avfallslagarna och
kemikalielagarna behöver utvecklas parallellt för att återvinningen av material ska kunna öka
utan att farliga kemiska ämnen cirkulerar i kretsloppet.
Naturvårdsverket har under 2017 fortsatt att, i samverkan med Kemikalieinspektionen, ta
fram en vägledning 131 där myndigheterna beskriver en inriktning för hur materialåtervinningen kan öka på ett säkert sätt under de kommande åren. Målgruppen för
vägledningen är svenska aktörer som arbetar för att öka materialåtervinningen. Vägledningen
pekar på att det som behövs för att vi ska bli framgångsrika i arbetet med att nå giftfria och
resurseffektiva kretslopp är att företag, branschorganisationer och myndigheter får en ökad
kunskap och en gemensam bild av hur utmaningarna ser ut, vilka typer av material som är
lämpliga att återvinna och vilken typ av åtgärder som kan vidtas för att återvinningen ska
kunna öka på ett säkert sätt.

4

Uppföljning av de förslag som
Kemikalieinspektionen lämnat till regeringen

Detta kapitel behandlar de förslag vi har lämnat till regeringen under perioden 2011–juni
2017, återgivna i kursiv text, och direkt efter respektive förslag följer en redogörelse vad som
hänt sedan förslagen lämnades.
Kemikalieinspektionen har fram till 20 juni 2017 inom ramen för genomförandet av
handlingsplanen lämnat ett 40-tal förslag till regeringen. Förslagen sträcker sig från insatser
för nya EU-regler och agerande internationellt till nationella begränsningar, forskning och
miljöövervakning, miljöskatter och kemikaliekrav vid offentlig upphandling. I kapitel 6
lämnar vi ytterligare förslag för de kommande åren.

4.1 Uppföljning av förslag lämnade 2011 – 2014
4.1.1 EU
Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalielagstiftning är enskilt det viktigaste området
när det gäller att möta de stora utmaningarna i kemikaliekontrollen. Kemikalieinspektionen
föreslår att regeringen efter år 2014 permanentar den satsning i handlingsplanen för en
giftfri vardag som gjort det möjligt för Sverige att tillhöra den grupp medlemsländer som
mest aktivt arbetar med tillämpningen av Reach.
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Riksdag och regeringen har beslutat om att förlänga handlingsplanen för en giftfri vardag till
år 2020. Regeringen har i kemikaliepropositionen 2013/14:39 lyft fram EU-arbetet som ett
prioriterat område. Regeringen har även i olika budgetpropositioner, senast i
budgetpropositionen för år 2017 132, pekat på att EU-arbetet lägger grunden för en giftfri
vardag.
Om handlingsplanen upphör år 2020, utan en motsvarande förstärkning av grundanslaget till
Kemikalieinspektionen, kommer Kemikalieinspektionens EU-arbete i praktiken att halveras.
Vi föreslår att regeringen verkar för att kommissionen tar fram en handlingsplan inom EU för
poly- och perfluorerade ämnen. Handlingsplanen kan behandla allt från behovet av
forskning, utveckling av riskbedömningsmetodik och miljöövervakning till behovet av
åtgärder och hur tillämplig kemikalielagstiftningen i EU är för att kunna genomföra dessa
åtgärder.
Kemikalieinspektionen fick i regleringsbrevet för år 2015 i uppdrag av regeringen att inom
ramen för en giftfri vardag särskilt redovisa arbetet med en strategi för arbetet med
högfluorerade ämnen. Vi har även i uppdrag 133 att verka för att en handlingsplan initieras
inom EU.
Kemikalieinspektionen har redovisat en strategi 134 till regeringen för att minska användningen
av högfluorerade ämnen som kan förorena miljön. En viktig del i Kemikalieinspektionens
strategi är att arbeta för en handlingsplan för högfluorerade ämnen inom EU där samarbete
med andra medlemsländer är viktigt. Vi fokuserar på att vara pådrivande i de aktiviteter som
pågår på EU-nivå som ska leda fram till politiska och regulatoriska strategier för att undvika
att poly- och perfluorerade ämnen orsakar hälso- och miljöproblem. Vi är exempelvis aktiva i
arbetet med persistenta ämnen som ingår i det sjunde miljöhandlingsprogrammets strategi för
en giftfri miljö.
Sverige bör verka för att översynen av Reach leder till att EU startar ett arbete med att
utveckla ett angreppssätt baserat på alternativa metoder till djurförsök för att göra det
möjligt att prioritera insatser mot sådana lågvolymämnen 135 som kan innebära risker för
människa och miljö.
Enligt tidsplanen för infasning i Reach-förordningen ska lågvolymämnen registreras senast
2018. De informationskrav som idag gäller vid registrering för dessa ämnen omfattar dock
antingen endast fysikalisk-kemiska egenskaper, eller en mycket begränsad mängd hälso- och
miljödata som inte är tillräcklig för att göra en adekvat riskbedömning av ämnet. Inom EU
pågår flera projekt med syftet att utveckla alternativa teststrategier. Till exempel håller
Echa 136 på att kartlägga och utveckla alternativa teststrategier. EU driver ett stort program
”EU-ToxRisk” 137 med målsättningen att utveckla alternativ testmetodik. Resultatet från dessa
projekt skulle kunna appliceras på farobedömning av lågvolymämnen varefter de olika
delarna i projekten blir klara.
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EU-kommissionen har presenterat kostnads- och nyttoberäkningar för fem olika scenarier
med utökade informationskrav för lågvolymämnen 138 som utgör del i underlaget till en rapport
om Reach-förordningens funktion och som ska publiceras 2017.
Inför registreringen 2018 har Echa tagit fram en så kallad färdplan 139 med information och
vägledning som stöd till ansvariga företag, bland annat i tillämpningen av de kriterier 140 som
avgör när hälso- och miljödata krävs för lågvolymämnen som är infasningsämnen. Echa har
under 2016 upprättat en förteckning av ämnen som sannolikt uppfyller kriterierna samt
utvecklat mallar och arbetsflöden 141.
Sverige bör verka för en sträng syn på hormonstörande ämnen både när det gäller vilka
ämnen som ska betraktas som särskilt farliga ämnen och hur hanteringen av ämnena ska
begränsas till exempel i tillståndsprövningen enligt Reach.
Sverige stämde kommissionen i juli 2014 för att den inte har följt bestämmelserna i EU:s
förordning om biocidprodukter och i tid presenterat ett förslag på kriterier för identifiering av
hormonstörande ämnen. Sverige fick rätt i den rättsliga prövningen 142. EU-kommissionen har
år 2016 och 2017 presenterat förslag till kriterier 143. I juli 2017 röstade medlemsländerna
igenom Kommissionens förslag. Innan kriterierna kan träda i kraft ska de godkännas av Rådet
och EU-parlamentet.
Echa och Efsa 144 har fått i uppdrag av EU-kommissionen att ta fram ett vägledningsdokument
till stöd för företagen för tolkning och tillämpning av kriterierna när de är fastställda.
Informationen i Reach-databaser kan utnyttjas bättre om den bearbetas på EU-nivå och görs
tillgänglig för allmänhet, yrkesmässiga användare och avfallshanterare. Det skulle även
underlätta för länder utanför EU att kunna använda informationen i sin kemikaliekontroll.
Echa har i en databas sammanställt information om kemikalier som tillverkas i och importeras
till Europa. Databasen täcker ämnenas farliga egenskaper, klassificering och märkning samt
information om hur de används på ett säkert sätt. Syftet med informationen är att göra
användningen av kemikalier säkrare och bidra till att de farligaste kemikalierna byts ut mot
säkrare alternativ.
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Från den 20 januari 2016 finns information om upp till 120 000 kemikalier tillgänglig i en
databas uppdelad i tre nivåer: informationskort, kortfattad profil och utförliga källdata.
Kemikalieinspektionen tänker under år 2013 lämna in ett förslag till regeringen om hur en
EU-förordning om nanomaterial kan utformas, inklusive bestämmelser om rapportering.
Som underlag för att utveckla regler för nanomaterial behövs överblick och kunskap om vilka
nanomaterial som finns på marknaden. Sverige och flera andra medlemsländer har därför
förespråkat ett EU-gemensamt register för nanomaterial. EU-kommissionen beslutade dock
under 2016 att inte inrätta ett EU-register, utan förespråkar istället en nanoplattform – ”Nano
Observatory” som Echa ska ansvara för.
Kemikalieinspektionen lämnade i december 2015 i en redovisning av ett regeringsuppdrag
förslag om att den som anmäler produkter till produktregistret ska lämna information om de
nanomaterial som produkten innehåller. 145 Förslaget har remissbehandlats och ligger nu hos
EU-kommissionen för eventuella kommentarer. Enligt planen ska kravet att anmäla
nanospecifik information finnas i Kemikalieinspektionens föreskrifter och träda ikraft 1
januari 2018.
EU-kommissionen har, starkt försenat, utlovat att Reach-bilagorna ska uppdateras med
informationskrav för registrering av nanomaterial år 2017. Detta innebär att kraven inte
kommer att finnas med inför registreringen av lågvolymämnen i Reach-förordningen 2018.
Echa har dock startat en process för att uppdatera vägledningen för registrering av
nanomaterial enligt befintliga regler.
Sverige bör fortsatt agera för att få till stånd en ny, kraftfull kadmiumstrategi på EU-nivå.
Regeringens bedömning: ”En samlad kadmiumstrategi bör tas fram inom EU med syfte att
långsiktigt och systematiskt minska människors exponering för kadmium.”
I maj 2012 skrev regeringen ett brev till EU-kommissionen för att uppmärksamma behovet av
att aktualisera EU:s strategi för kadmium. Ingen ny samlad strategi har tagits fram men
åtgärder är på gång inom flera områden, till exempel har sex kadmiumföreningar på förslag
från Sverige bedömts vara särskilt farliga ämnen och därför tagits upp på
kandidatförteckningen.
EU-kommissionen har i en rekommendation 146 daterad 4 april 2014 uppmanat
medlemsstaterna att minska förekomsten av kadmium i livsmedel. Rekommendationen är
inriktad på att medlemsländerna ska uppmuntra jordbrukare och livsmedelsföretag att
begränsa kadmium i livsmedel och informera om begränsningsmetoder. Vidare ska
medlemsländerna stödja undersökning och forskning där det behövs ny kunskap samt
övervaka tillämpningen av begränsningsåtgärderna genom att samla in uppgifter om
kadmiumhalterna i livsmedel.
Kemikalieinspektionen lämnade ett förslag till förbud mot kadmium i konstnärsfärger till
Echa i december 2013. Förslaget avslogs av Echa:s båda vetenskapliga kommittéer.
Kommissionen gick därför inte vidare med ett förslag till en EU-gemensam begränsning.
Tillsynen behöver stärkas genom insatser på EU-nivån för att främja ett bättre genomförande
av EU:s kemikalielagstiftningar och angränsande lagstiftningar.
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Regeringens bedömning i kemikaliepropositionen 147 var att ”Formella krav på
erfarenhetsutbyte, metodutveckling och samverkan gällande tillsyn bör föras in i rättsakter på
kemikalieområdet. Det bör även övervägas om minimikriterier för kemikalietillsynen inom
EU bör tas fram liksom mål och indikatorer för tillsynen.”
Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket har deltagit i flera olika EU-grupper där tillsyn
av regler för kemikalier inklusive farliga ämnen i varor och avfall behandlas. Under 2016 har
tre EU-gemensamma tillsynsprojekt genomförts där kontroll gjorts av reglerna om
begränsningar och tillstånd i Reach-förordningen samt efterlevnad av regler i RoHSdirektivet 148. Antal medlemsländer som deltog i projekten var 29, 17 respektive 7 länder.
Kemikalieinspektionen har deltagit i samtliga. Det har också fattats beslut om kommande
projekt om tillsyn såsom informationsplikten för ämnen i varor och klassificering och
märkning av blandningar. Kemikalieinspektionen kommer att vara ordförande i
arbetsgrupperna som tar fram manualer och checklistor för tillsynen. Det innebär att vi har
goda möjligheter att bidra med erfarenhet och delta i utformningen av tillsynen inom EU. Nya
verktyg för att dela information har utvecklats för att effektivisera den EU-gemensamma
tillsynen.
Nya EU-grupper har bildats för biocider respektive växtskyddsmedel. För biocidreglerna tas
det under år 2017 fram en miniminivå för tillsyn.
Antalet deltagande medlemsländer i olika projekt varierar stort och en ytterligare
formalisering av tillsynssamverkan behövs för att på sikt uppnå en mer likvärdig tillsyn inom
EU, framförallt för reglerade ämnen i varor. Någon sådan process pågår inte för närvarande.
För att bättre skydda barnens hälsa behöver de vägledningsdokument som ska underlätta
tillämpningen av EU-regler utvecklas vad det gäller testmetoder, teststrategier och metodik
för riskbedömning.
Kemikalieinspektionen arbetar aktivt i EU:s olika expertgrupper för att nå denna målsättning.
Echa publicerade i juli 2016 en uppdaterad vägledning för bedömning av konsumenters
exponering för farliga ämnen 149 där barns särskilda känslighet för kemikalier har tydliggjorts.
Vi anser att det är viktigt att EU-reglerna utvecklas så att barn inte utsätts för särskilt farliga
ämnen, inklusive hormonstörande ämnen, från kemiska produkter och varor. Det är viktigt att
så långt det är möjligt även undvika att allergiframkallande ämnen förekommer i varor
avsedda för barn. Leksaksdirektivet är ett exempel på ett regelverk där skyddsnivån behöver
höjas.
Regeringens bedömning i kemikaliepropositionen 150 var att ”Allergiframkallande och
hormonstörande ämnen bör som huvudregel inte få förekomma i leksaker. Vidare bör
migrationsgränsvärdet för bly i leksaker sänkas.”
Kemikalieinspektionen arbetar aktivt i EU:s olika expertgrupper för att nå detta mål.
Kemikaliekraven i det uppdaterade leksaksdirektivet började tillämpas under 2013. Enligt
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leksaksdirektivet får leksakers innehåll av kemiska ämnen inte innebära någon risk för
människors hälsa. Under 2016 har beslut tagits inom EU-kommissionen att begränsa
ytterligare två ämnen i direktivet: fenol och bisfenol A (BPA).
Det Europeiska rådet har beslutat att sänka gränsvärdena för hur mycket bly som får avges
från leksaker. De skärpta reglerna börjar gälla den 28 oktober 2018 151.
EU-kommissionen har beslutat om en begränsning av bisfenol A i termopapper, till exempel i
kvitton och biljetter. Det är en källa till att barn utsätts för bisfenol A, eftersom det händer att
barn leker med kvitton och de är lätta att suga på. Begränsningen beräknas träda i kraft i slutet
av 2019. EU-kommissionen har också fattat beslut om att begränsa flamskyddsmedlet dekaBDE.
I RoHS-direktivet, som begränsar farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning har EUkommissionen under året beslutat att lägga till ftalaterna DEHP, BBP, DBP and DIBP, som
används som mjukgörare i plast. Begränsningarna kommer att träda i kraft först 2019 för
elektrisk och elektronisk utrustning men företag kommer successivt att gå över till andra
alternativ fram till år 2019. Därmed utsätts barn allt mindre för dessa mjukgörare.
Kemikalieinspektionen har påbörjat en undersökning för att få fram data om hur vanligt det är
med allergiska reaktioner på grund av textil i Sverige. Detta är ett viktigt underlag för att
kunna ta fram begränsningar för allergiframkallande ämnen inom Reach-förordningen i ett
senare skede.
Vi föreslår att Sverige arbetar för att EU-regler om kemikalier i textilier införs.
Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att utveckla de förslag om mål och
principer för en sammanhållen EU-lagstiftning för farliga ämnen i textilier som vi tidigare har
redovisat i Rapport 1/12 - Bättre EU-regler för en giftfri miljö. Vi redovisade uppdraget i
april 2013 (KemI Rapport 3/13). Vi har även fått i uppdrag 152 att ta fram en
kunskapssammanställning om riskerna för miljö och hälsa med farliga kemikalier i kläder.
Rapporten skulle vara utformad för att kunna fungera som underlag inför en harmonisering av
kemikalieregler för textilier och för eventuell märkning av textilier på EU-nivå. Vi redovisade
rapporten till regeringen i oktober 2014.
Kemikalieinspektionen stödjer EU-kommissionen i arbetet med att ta fram ett förslag för att
begränsa cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen i textil till
konsumenter genom Reach-förordningen. Sverige deltar även i ett nordiskt samarbete för att
ta fram förslag på regler för farliga ämnen i textil. Nordiska ministerrådet skickade i december
2016 ett brev 153 till EU-kommissionen om att textilier bör vara ett prioriterat åtgärdsområde i
den kommande EU-strategin för giftfri miljö inom det 7:e miljöhandlingsprogrammet.
4.1.2 Nationellt
Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen efter år 2014 permanentar den satsning i
handlingsplanen för en giftfri vardag som gjort det möjligt att öka varutillsynen. På sikt bör
varutillsynen ytterligare öka allt eftersom nya varuregler tillkommer.
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Som nämnt tidigare har riksdag och regering beslutat om att förlänga handlingsplanen för en
giftfri vardag till 2020. Regeringen har i kemikaliepropositionen 2013/14:39 också lyft fram
tillsynen av farliga ämnen i varor som ett prioriterat område.
Om handlingsplanen upphör 2020, utan en motsvarande förstärkning av
Kemikalieinspektionens grundanslag, kommer Kemikalieinspektionens varutillsyn i praktiken
att halveras.
Vi föreslår att Kemikalieinspektionen ges ett särskilt undersökningssanslag på 10 miljoner
kronor per år för att kunna etablera långsiktiga samarbeten med forskarsamhället. Syftet med
anslaget är att kunna lägga ut uppdrag exempelvis för att göra undersökningar inriktade på
förekomst av farliga ämnen eller ta fram vetenskapligt underlag som stöd för
Kemikalieinspektionens arbete i EU.
I budgetpropositionen 154 för 2017 avsätter regeringen 5 mkr till Kemikalieinspektionen för
kartläggning av farliga ämnen i kemiska produkter och i varor. Regeringens avsikt är att 5
mkr per år ska avsättas under åren 2017–2020. Regeringens syfte med dessa resurser ligger i
linje med vad Kemikalieinspektionen menar med vårt förslag med ett särskilt
undersökningsanslag till myndigheten.
Vi tänker kontakta andra berörda myndigheter med syftet att ta fram ett förslag till en
nationell strategi för att minska riskerna med kadmium.
Kemikalieinspektionen har tagit fram ett utkast till förslag på en nationell kadmiumstrategi.
Ett tidigt utkast har presenterats och diskuterats på Kadmiumforum 155. Kadmiumforum syftar
till att skapa kontaktytor och bidra till snabbare och bättre informationsutbyte mellan
myndigheter, forskare, företag och organisationer med målet att bidra till att fler och bättre
åtgärder för att minska kadmiumhalterna i livsmedel utvecklas.
Delar av förslagen har förts fram och förankrats i samband med Naturvårdsverkets uppdrag
om etappmål för minskad exponering för kadmium via livsmedel. Uppdraget skedde i
samverkan med Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Regeringen
har remissbehandlat Kemikalieinspektionens förslag, men därefter har inget beslutats.
Administrativa styrmedel
Vi föreslår att regeringen låter utreda behovet av nationella begränsningar när det gäller
användningen av farliga ämnen i byggnader och byggprodukter.
Kemikalieinspektionen fick i regleringsbrevet för 2015 i uppdrag av regeringen att undersöka
om det finns ett behov av proportionerliga nationella begränsningar gällande farliga ämnen i
byggprodukter för att minska barns exponering för farliga ämnen. Kemikalieinspektionen
föreslog, efter samråd med Boverket och Folkhälsomyndigheten, att Sverige inför nationella
regler för emission av hälsoskadliga kemiska ämnen från byggprodukter. De föreslagna
reglerna omfattar byggprodukter som används för att konstruera golv-, vägg- och
innertaksektioner.
Kemikalieinspektionens förslag har väckt stort intresse i Sverige. Efter överlämnandet av
rapporten till regeringen 2015 har vi medverkat på fem konferenser, varav ett seminarium i
Oslo, där vi har presenterat regeringsuppdraget.
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Regeringen har remissbehandlat Kemikalieinspektionens förslag.
Vi föreslår att regeringen låter utreda ett system för dokumentation av farliga ämnen i
byggnader, en så kallad loggbok för byggnader. Utredningen bör ske i samarbete mellan
berörda myndigheter, näringsliv och forskning.
Boverket fick i regleringsbrevet för 2015 av regeringen i uppdrag att undersöka om det finns
förutsättningar för att införa ett nationellt system för dokumentation av
byggprodukter/byggmaterial och byggnadskomponenter vid nybyggnation av byggnader, en
så kallad loggbok för byggnader.
Boverket har föreslagit 156, i samråd med Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket,
Trafikverket och Transportstyrelsen, ett författningsförslag som omfattar vissa typer av
byggnadsverk. Förslaget är att reglera användningen av loggbok, med krav på vissa
byggherrar att upprätta en sådan.
Efter överlämnandet till regeringen 2015 har Boverket kompletterat loggboksutredningen med
en konsekvensanalys som publicerades i maj 2017. 157
Ekonomiska styrmedel
Kemikalieinspektionen anser att Sverige bör satsa betydligt mer på att kemikaliekrav införs
vid upphandling. Det innebär att Miljöstyrningsrådet bör stärkas för att kunna både utveckla
det pågående arbetet med kemikaliekrav vid upphandling och för att ge ett helhetsstöd till
olika sektorer i syfte att initiera och stödja arbetet med utbyte av farliga ämnen i varor.
Kemikalieinspektionen avser att påbörja ett samarbete med Miljöstyrningsrådet inriktat på
hur förskolor och skolor kan undvika farliga kemiska ämnen vid upphandling.
Miljöstyrningsrådet gjorde 2013 på uppdrag av Kemikalieinspektionen en förstudie om
kemikaliekrav vid upphandling: ”Giftfri förskola – leka, äta, sova.”
Regeringen gav år 2014 Konkurrensverket i uppdrag att ta fram upphandlingskriterier för en
giftfri förskola. Uppdraget gick sedan vidare till den nystartade Upphandlingsmyndigheten.
Kemikalieinspektionen finansierade uppdraget med ett bidrag på en miljon kronor.
Upphandlingsmyndigheten har i samarbete med Kemikalieinspektionen tagit fram kriterier för
vissa material till förskolan såsom leksaker/hobbymaterial, möbler, textil, köks- och
serveringsutrustning. Vi har varit delaktiga i det samlade kravpaketet med vägledande
material, som ska underlätta för upphandlaren att ställa kemikaliekrav i upphandlingar och på
så sätt bidra till en mer giftfri vardag för barn. Upphandlingsmyndigheten genomför under
2016–2018 tillsammans med Kemikalieinspektionen en marknadsförings- och
kommunikationsinsats om kriterierna.
Kemikalieinspektionen anser att miljöskatter i större omfattning bör prövas på
kemikalieområdet.
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Kemikalieinspektionen avser att till regeringen redovisa helt färdiga förslag på några
miljöskatter inom kemikalieområdet. I det fortsatta arbetet med att ta fram detaljerade förslag
kommer samråd ske med berörda myndigheter och andra aktörer.
Kemikalieinspektionen har lämnat rapporten ”När kan ekonomiska styrmedel komplettera
regleringar inom kemikalieområdet?” 158 till regeringen. Vi har även tagit fram en rapport om
hur en skatt på konsumentvaror kan utformas. 159 Regeringen tillsatte 2014 en särskild utredare
för att analysera den roll som ekonomiska styrmedel kan spela.
Utredningen presenterade sitt betänkande 160 år 2015 med förslag på två punktskatter. Det ena
förslaget var en skatt på viss elektronik och det andra förslaget var en skatt på
golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid.
Regeringen har beslutat att införa en skatt på vitvaror och hemelektronik som ska styra mot
mindre farliga alternativ från 1 juli 2017. 161
Informativa styrmedel
Kemikalieinspektionen avser att fortsätta dialogen med näringslivet för att främja och
underlätta för företag att byta ut farliga ämnen. Kemikalieinspektionen föreslår att
regeringen inrättar ett Näringslivsråd knutet till Kemikalieinspektionen, bland annat för
dialog om strategiska frågor med syfte att främja och underlätta utbyte av farliga ämnen.
Ett näringslivsråd bildades i maj 2015 och syftet är att ge Kemikalieinspektionen och
inbjudna deltagare från näringslivet möjlighet till en dialog på strategisk nivå om frågor inom
myndighetens ansvarsområde och kemikaliefrågan i stort. Näringslivsrådet består av
Kemikalieinspektionens generaldirektör, regeringens nationella miljömålssamordnare för
näringslivet och representanter för branschorganisationer och företag.
Kemikalieinspektionen har fortsatt med dialoger med företag och branscher för att bland
annat främja utbytet av farliga ämnen.
Vi anser att ett nationellt kunskapscentrum för ökad substitution bör inrättas.
Kunskapscentrumet ska stödja företagen i deras arbete med att byta ut farliga ämnen
samtidigt som det ska underlätta för företagen att uppfylla kraven i Reach och övrig
kemikalielagstiftning.
Vi anser att regeringen bör låta utreda de närmare förutsättningarna kring centrets
organisation, finansiering och inriktning.
Regeringen tillsatte 2016 en särskild utredare för att utreda förutsättningarna för att inrätta ett
centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Ett viktigt
syfte är att stödja små och medelstora företags förutsättningar för en hållbar produktion.

158

Kemikalieinspektionen, 2013. Rapport 1/13. När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom
kemikalieområdet?
159
Kemikalieinspektionen, 2013. PM 7/13. Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut? – Med exemplet
kläder och skor.
160
SOU 2015:30. Kemikalieskatt - Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier. Betänkande av
Kemikalieskatteutredningen
161
Regeringskansliet, 2017. Förändringar på skatteområdet i budgetpropositionen för 2017. Hämtad 2017-0511 från http://www.regeringen.se/artiklar/2016/09/forandringar-pa-skatteomradet-i-budgetpropositionen-for2017/

66

Utredaren överlämnade betänkandet "Substitution i Centrum - stärkt konkurrenskraft med
kemikaliesmarta lösningar" till regering i mars 2017 162. Målsättningen är att centret ska
komma igång under 2017.
Kemikalieinspektionen menar: Ett nätverk på kemikalieområdet skulle kunna inspirera och
underlätta för kommuner att öka sina insatser på området giftfri vardag. Underlag som olika
kommuner tar fram, och som skulle kunna vara gemensamt för flera kommuner, skulle göras
tillgängliga för att underlätta kommunernas arbete. Kemikalieinspektionen skulle kunna delta
på särskilda nätverksmöten för att ta in synpunkter från kommunerna och ge stöd i frågor
som till exempel gäller kemikaliekrav vid upphandling.
I regeringens uppdrag om en handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2017 ingår att ”initiera
ett nätverk för kommuner i syfte att informera och ta fram goda exempel på arbete med
kemikalier. Nätverket ska särskilt fokusera på barn och unga vuxna.” 163
Under slutet av 2015 startade Kemikalieinspektionen ett nätverk för att underlätta för
kommuner att sprida goda exempel och bidra till en plattform för att kunna ställa frågor till
varandra. Nätverket blev under 2016 alltmer aktivt och består nu av 134 kommuner och har
utvidgats till att även omfatta regioner, länsstyrelser och landsting.
Kemikalieinspektionens bedömning är att lärares och elevers kunskap är viktig i arbetet för
en giftfri vardag och bör ingå i det fortsatta arbetet. Kommande generationers konsumenter
går nu i förskolor och skolor. De har redan idag påverkan på föräldrarnas konsumtionsvaror.
De kommer i framtiden, förutom att vara konsumenter, även sitta som inköpare på kommuner
eller utvecklare på företag. Vi föreslår att utbildning om giftfri vardag i förskolor och skolor
genomförs med stöd från stiftelsen Håll Sverige Rent. Giftfri vardag görs till ett tema i
stiftelsens nätverk för Grön Flagg.
I uppdraget om en handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2017 ingår även att: ” fokusera på
att skolor, förskolor och andra miljöer där barn vistas ska vara fria från gifter.” 164 Information
ska vara ett hjälpmedel att driva arbetet framåt och ”Kemikalieinspektionen ska verka för att
vägledning om miljöanpassad upphandling för förskolor, som har tagits fram i samarbete med
Konkurrensverket, blir känd hos och tillämpas av landsting och kommuner.
Informationsarbetet bör även vara inriktat på upphandlare för skolor och förskolor.”
Kemikalieinspektionen samarbetar med stiftelsen Håll Sverige Rent och har bidragit till att
kemikalier införts som det sjunde temat inom konceptet ”Grön flagg” vilket används av
skolor och förskolor i 238 av Sveriges 290 kommuner.
Nationella åtgärdsprogram
Kemikalieinspektionen föreslår att Nationella åtgärdsprogram genomförs för:
1. Högfluorerade ämnen
2. Hormonstörande ämnen
3. Allergiframkallande ämnen.
Syftet med åtgärdsprogrammen är att samhällets olika aktörer i högre utsträckning ska
genomföra åtgärder för att minska de kemiska riskerna i vardagen. Åtgärdsprogrammen
baseras på breda nätverk med myndigheter och forskare, dialoger med näringslivet,
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kemikaliekrav vid offentlig upphandling samt utbildnings- och kommunikationsinsatser.
Avsikten är att åtgärdsprogrammen ska påbörjas stegvis. Under år 2015 ska det nationella
åtgärdsprogrammet för högfluorerade ämnen starta.
Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att arbeta med en strategi för
högfluorerade ämnen: ”Kemikalieinspektionen ska ta fram ett nationellt åtgärdsprogram för
högfluorerade ämnen. I detta arbete ingår att vara pådrivande i de nätverk som bildats av
Kemikalieinspektionen tillsammans med ett flertal myndigheter och andra aktörer och att
verka för att öka kunskapsbasen om högfluorerade ämnen. Kemikalieinspektionen ska göra en
kartläggning av användningen av högfluorerade ämnen och förekomsten av alternativa ämnen
och material och delrapportera detta till regeringen senast juni 2015. Kemikalieinspektionen
ska verka för att företag frivilligt ersätter högfluorerade ämnen med mindre farliga ämnen
eller material.” 165
Kemikalieinspektionen har tagit fram en strategi för arbetet med PFAS. En viktig del i
strategin är samarbete mellan olika myndigheter och andra aktörer 166. Kemikalieinspektionen
har också gjort en kartläggning av förekomst och användning av PFAS och alternativ till
dessa 167. Resultatet av kartläggningen visar att fler än 3 000 PFAS används i kommersiellt
syfte på världsmarknaden.
Som en följd av att Kemikalieinspektionen bedömer att den mest problematiska användningen
av PFAS är i brandsläckningsskum har vi riktat flera åtgärder mot denna användning. Vi har
tagit fram ett förslag till villkor för användning av PFAS i brandsläckningsskum och
tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och
Naturvårdsverket tagit fram en informationsfolder med rekommendationer för minskad
användning av brandsläckningsskum. Foldern 168 har delats ut på seminarier och utbildningar
riktade framför allt till räddningstjänsten.
Kemikalieinspektionen har tagit initiativ till ett förslag att berörda svenska myndigheter
offentligt ska ställa sig bakom en avsiktsförklaring för ett ökat samarbete för att få fram mer
kunskap om och minska användningen av PFAS. Samarbetet kommer att ske utifrån
respektive myndighets uppdrag och verksamhet. Kemikalieinspektionen och ytterligare 36
myndigheter och forskningsorganisationer 169 har hittills skrivit på avsiktsförklaringen 170.
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Forskning och miljöövervakning
Kemikalieinspektionen anser att Sverige bör satsa mer på att följa hur människor utsätts för
farliga ämnen i livsmedel. Viktiga exempel på detta är Livsmedelsverkets så kallade
matkorgsundersökningar, biomoniteringsdata med kopplad kostregistrering och även deras
lagring av livsmedelsprover från livsmedelskontrollen för att möjliggöra framtida
retrospektiv övervakning av tidstrender av främmande kemiska ämnen i livsmedel.
I budgetpropositionen 2013/14:1 konstaterade regeringen: ”Livsmedel kan vara en viktig källa
till exponering för farliga ämnen. Regeringen föreslår att 2 000 000 kronor årligen anvisas
anslaget under perioden 2014–2020 för att förstärka arbetet med handlingsplanen för en giftfri
vardag.” 171 Riksdagen har beslutat enligt regeringens förslag. I regleringsbrevet för 2014 gav
regeringen i uppdrag till Livsmedelsverket att i dialog med Kemikalieinspektionen ta fram en
strategi för sitt arbete på området och utifrån den arbeta med de frågor som är mest relevanta
för folkhälsan. Målet med arbetet var att öka kunskapen om risker med hälsofarliga ämnen i
livsmedel i syfte att bidra till utvecklingen av den EU-gemensamma lagstiftningen om säkra
livsmedel. Livsmedelsverket har tagit fram och uppdaterat en strategisk plan för arbetet inom
giftfri vardag. Planen lämnades till Näringsdepartementet 21 december 2016 172.
Vi avser att i samarbete med bland annat Livsmedelsverket identifiera källor till de
perfluorerade ämnen som ökar i människors blod eller i andra djurarter. Avsikten är att med
information och andra medel stimulera svenska företag att byta ut sådana ämnen i sina varor.
Kemikalieinspektionens och Livsmedelsverkets fortsatta samarbete har visat att förorening av
dricksvattentäkter med högfluorerade kemiska ämnen kan vara ett hot mot
dricksvattenförsörjningen i flera kommuner. Källan är främst brandsläckningsskum från
brandövningsplatser, men det finns även andra föroreningskällor. Kemikalieinspektionen och
Livsmedelsverket har tagit fram och publicerat en rapport som stöd till
dricksvattenproducenterna i landets kommuner. Rapporten beskriver en arbetsmetod för att
bedöma var man ska söka efter högfluorerade ämnen och hur man ska ta prover för att
identifiera var de finns. Kartläggningen visade att cirka 3,4 miljoner svenskar har kommunalt
dricksvatten som är påverkat av dessa ämnen.
Högfluorerade ämnen i miljön hamnar till slut i livsmedel. I mat är det framför allt PFOS och
PFOA som finns i de högsta halterna. Fiskkonsumtion är en stor källa för PFOS, medan
många olika livsmedelsgrupper bidrar med PFOA. Även andra högfluorerade ämnen
förekommer i vatten och livsmedel. Kemikalieinspektionen har redovisat en strategi 173 till
regeringen för att minska användningen av högfluorerade ämnen som kan förorena miljön.
Ökad satsning på en utvecklad och systematisk hälsorelaterad miljöövervakning (ytterligare
10 miljoner kronor,) behövs, med särskilt fokus på förekomst av farliga ämnen i blod,
navelsträngsblod och bröstmjölk samt i inomhusmiljöer (där barn och mödrar vistas).
Ökad satsning på screening, dels så att även inomhusmiljön omfattas, dels för att få igång ett
EU-gemensamt program (ytterligare 10 miljoner kronor).
Större satsning på att ta hand om, sammanställa, tillgängliggöra och utnyttja de resultat som
tas fram inom forskning och miljöövervakning.
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Budgetprop. 2013/14:1 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Utgiftsområde 23, sid 92.
Livsmedelverket, 2016. Dnr.1869/2014. Strategisk plan för Livsmedelsverkets arbete inom Giftfri Vardag
2015-2020:uppdatering.
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Kemikalieinspektionen, 2016. Rapport 9/16. Strategi för att minska användningen av högfluorerade ämnen,
PFAS. Delrapport från ett regeringsuppdrag.
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Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet för år 2015 i uppdrag av regeringen att tillsammans
med Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och Sveriges
geologiska undersökningar samt efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap och andra berörda myndigheter genomföra en screening av förekomsten av
miljögifter, bland annat av högfluorerade ämnen och bekämpningsmedelsrester i yt- och
grundvatten.
I den beslutade budgetpropositionen för 2017 174 förstärks miljöövervakningen: 12 mkr för
2017, 42 mkr för 2018 samt 52 mkr för 2019 och 2020. Dessutom görs en särskild satsning
för att få en bättre bild av föroreningar av högfluorerade ämnen och bekämpningsmedel på
cirka 10 mkr per år fram till och med 2020. Naturvårdsverket ska enligt sitt regleringsbrev
redovisa till regeringen hur ökningen av anslaget har använts för förbättrad övervakning av
farliga kemikalier med prioritering av den hälsorelaterade övervakningen.
Kemikalieinspektionen avser att öka sin vetenskapliga omvärldsbevakning. Regeringen har
beslutat 175 att inrätta en samordningsgrupp, SamTox, med sju myndighetschefer för att öka
möjligheterna att tidigt kunna upptäcka och sätta in åtgärder mot nya möjliga
kemikalierisker 176. Beslutet bygger på ett förslag från Kemikalieinspektionen i oktober
2016 177. Det Toxikologiska rådet, som är knutet till Kemikalieinspektionen, och det av
regeringen nyinrättade SamTox är viktiga delar av den ökade omvärldsbevakningen, som ska
ske i samarbete med en rad andra myndigheter. Toxikologiska rådets huvudfokus framöver är
att samla, värdera och signalera nya potentiella kemikaliehot. Avsikten är att resultat från
miljöövervakningen ska tas om hand och i högre utsträckning än tidigare användas som
underlag för myndighetsåtgärder.
Vi föreslår att Formas får ett samordnande ansvar för den miljötoxikologiska forskningen.
Regeringen gav 2014 forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (Formas) i uppdrag att göra en analys av forskning till stöd för att uppnå
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Uppdraget omfattade att identifiera den forskning som pågår för att säkra kompetens- och
kunskapsförsörjning för aktörers arbete för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Uppdraget skulle
genomföras i samarbete med Kemikalieinspektionen och Verket för innovationssystem
(Vinnova). Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter och forsknings- och
utvecklingsfinansiärer skulle ges tillfälle att lämna synpunkter.
Formas överlämnade 2015 ett förslag till regeringen till en strategi för att bygga upp kunskap
som efterfrågas inom området Giftfri miljö. Målet med strategin är att Sverige i ett
tioårsperspektiv påtagligt ska ha förbättrat de kunskapsmässiga förutsättningarna för att kunna
uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 178.
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Prop. 2016/17:1. Budgetpropositionen för 2017. Tillgänglig:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/09/prop.-2016171/
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Regeringsbeslut 2016-12-14. Dnr. M2016/02391/Ke och M2016/00642/Ke (delvis).
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Cheferna för Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten,
Livsmedelsverket, Sveriges Geologiska Undersökning och Havs- och vattenmyndigheten ska ingå i den nya
samordningsgruppen SamTox. Kemikalieinspektionens generaldirektör blir sammankallande och ordförande för
gruppen.
177
Regeringskansliet, 2016. Dnr: M2016/02391/Ke
178
Formas, 2015. Forskning till stöd för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö – Analys och strategi
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Vi föreslår en satsning på miljötoxikologisk forskning på 15 miljoner kronor per år under sex
år. Satsningen ska ha en inriktning mot att skydda barnen bättre och därmed fokusera på
områden som hormonstörande ämnen, kombinationseffekter och risker med nanomaterial.
Regeringen har i kemikaliepropositionen gjort bedömningen att ”forskning som bidrar till att
nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö bör stärkas” 179. Regeringen konstaterar vidare att ”den
svenska miljötoxikologiska forskningen är en begränsad del av detta breda internationella
forskningsfält. Det är dock viktigt att upprätthålla både bredd och djup hos den svenska
forskningen inom området för att Sverige ska kunna bidra till forskningsmässiga framsteg. En
kvalificerad miljötoxikologisk forskning är också viktig för att upprätthålla den kunskapsbas
som krävs för att sprida och nyttiggöra internationella forskningsrön bland svenska
intressenter inom akademi, myndigheter och näringsliv.” 180
Ingen specifik satsning med inriktning på att skydda barnen bättre har initierats. Dock har
forskningsfinansiärerna (exempelvis Formas, Mistra och Naturvårdsverket) finansierat
forskning av relevans för Giftfri miljö. Bland annat har Formas haft riktade satsningar inom
området kombinationseffekter och hormonstörande ämnen 181. Mistra har finansierat ett stort
forskningsprogram med syfte att bygga upp kunskap som gör det möjligt att skapa trygghet
kring användningen av nanoteknik i ett hållbart samhälle. 182
Vi föreslår att regeringen låter utreda hur ett nationellt centrum för riskbedömning och
toxikologi kan byggas upp vid ett befintligt lärosäte för att säkerställa tillräcklig
kompetensförsörjning inom toxikologisk riskbedömning.
Swetox bildades 2014 för forskning och utbildning som rör kemikalier, hälsa och miljö.
Bakom verksamheten står elva svenska universitet. Målet är att medverka till ett
kemikaliesäkert samhälle, en hållbar miljö och människors hälsa. Parallellt med forskningen
ska Swetox medverka till att optimera akademisk utbildning inom toxikologiska vetenskaper i
Sverige. Swetox har en tänkt profil som täcker in viktiga delar av det förslag som
Kemikalieinspektionen lämnade, särskilt inriktningen på alternativa metoder till djurförsök.
4.1.3 Internationellt
Kemikalieinspektionen ska aktivt stödja regeringen i det internationella arbetet. Vi anser att
det är viktigt att fler särskilt farliga ämnen förbjuds eller begränsas genom Stockholmskonventionen. Kvicksilverkonventionen behöver efterhand utvecklas vidare. Ytterligare
globala diskussioner behövs om behovet av att hantera gränsöverskridande problem med
farliga ämnen för att skapa förutsättningar för ett nytt legalt ramverk. Sverige bör verka för
att SAICM:s högnivåmöte år 2015 beslutar om ett globalt program för information om farliga
ämnen i varor.
Vi anser att Sverige bör verka för ett nytt legalt ramverk som hanterar gränsöverskridande
problem med farliga ämnen. Ramverket bör om möjligt också omfatta frågor som
kunskapsframtagning och kunskapsspridning.
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Prop. 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken
Prop. 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken
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Forskning.se, 2012-06-13. 45 miljoner till forskning om kombinationseffekter hos kemiska ämnen. Hämtad
2017-05-11 från http://www.forskning.se/2012/06/13/45-miljoner-till-forskning-om-kombinationseffekter-hoskemiska-amnen/?doing_wp_cron=1494492965.6982779502868652343750
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Mistra Environmental Nanosafety. Hämtad 2017-05-11 från
http://www.mistraenvironmentalnanosafety.org/sv
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Regeringen konstaterar i budgetpropositionen 2016/17:1: ”För att effektivare kunna ge en
internationell respons på globala hälso- och miljöproblem orsakade av den ökande och
komplexa mängden kemikalier, avser regeringen verka för ett stärkt genomförande av
existerande begränsningsinstrument samt för ett framtida rättsligt bindande internationellt
ramverk för farliga kemikalier.” 183
I september år 2015 beslutade SAICM:s fjärde högnivåmöte om ett frivilligt program
(UNEP:s Chemicals in Products Program (CiP)) för att förbättra informationen om kemikalier
i varor.
Lagstiftning och institutioner för kemikaliekontroll saknas och behöver utvecklas i många
länder. Vi anser att utvecklingssamarbetet för att stödja länder i denna utveckling behöver
fortsätta.
I december 2016 presenterade regeringen ett nytt policyramverk för svenskt
utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (Skr. 2016/17:60). I ramverket konstaterar
regeringen att miljöpåverkan från kemikalier utgör ett växande problem, med allvarlig risk för
försämrad hälsa för människor som lever i fattigdom. Vidare konstaterar regeringen att
kemikalier sprids via luft, vatten och varor vilket påverkar hälsa, arbetsmiljö och jordbruk
negativt. Sverige ska verka för förbättrad luftkvalitet och en minskad användning och hållbar
hantering av kemikalier och avfall, inklusive en ambitiös reglering av kemikalie- och
avfallshanteringen globalt.
I regeringens resultatstrategi för globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar
utveckling 2014–2017 finns några utpekade områden som verksamheten enligt strategin
förväntas bidra till, däribland säkrare kemikaliehantering genom att globala och nationella
regelverk, policyer och planer stärkts och institutionell kapacitet för genomförandet har höjts.
Kemikalieinspektionen bedriver utvecklingssamarbete med finansiering från Sida i ett globalt
program, ett regionalt program i Sydostasien, ett bilateralt program i Serbien samt genom ett
internationellt utbildningsprogram om strategier för kemikaliekontroll. Syftet med
programmen är att stödja utvecklingen av lagstiftning och institutioner med inriktning på
kemikaliekontroll. Dessa insatser har pågått under hela perioden 2011–2017. Därtill har
Kemikalieinspektionen under perioden deltagit i kortare EU-finansierade så kallade
Twinning 184- och TAIEX-program 185 i ytterligare länder.
Nya samarbetsformer behöver utvecklas för att stödja länder som fasas ut från biståndet.
Regeringen har genom finansiering via ett särskilt anslag (anslag 1:13 Internationellt
miljösamarbete, ap.1 Bilateralt miljösamarbete) gjort det möjligt för ett antal myndigheter att
fortsätta samarbeta med strategiskt viktiga länder i miljöfrågor även sedan de fasats ut från
biståndet.
Kemikalieinspektionen samarbetar med länder som ingår i Miljö- och energidepartementets
strategi för bilaterala samarbeten. Under perioden 2013–2016 har samarbetet i huvudsak
omfattat Kina, Vietnam, Sydafrika, Indonesien, Brasilien och Uruguay. Samarbetet har varit
inriktat på att ge stöd till länderna i deras utveckling av lagar och institutioner samt till
insatser kopplade till de globala konventionerna på kemikalieområdet.
183

Budgetprop. 2016/17:1 (3.7.3 Kemikalier) Allmän miljö- och naturvård. Utgiftsområde 20, sid 90.
Twinning är namnet på projekt som EU finansierar för att stödja kandidatländer, potentiella kandidatländer
och EU: s grannländer i Östeuropa, Centralasien, Nordafrika och Mellanöstern.
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Technical Assistance and Information Exchange Instrument – Initiativ för kunskapsutbyte mellan EU-länder
och samarbetsländer.
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I budgeten för 2017 minskades anslaget och samarbetet inriktades då på bara fyra länder –
Kina, Sydafrika, Brasilien och Indonesien – men i vårändringsbudgeten 2017 ökades anslaget
igen och Kemikalieinspektionen planerar därför åter för ett bredare arbete.

4.2 Uppföljning av förslag lämnade 2015–2017
4.2.1 Nationellt
Kemikalieinspektionen föreslår att:
•

•

Regeringen förbjuder försäljningen av kosmetiska produkter som sköljs av och som
innehåller mikrokorn av plast. Vi föreslår att förbudet ska gälla från 1 januari 2018.
Detta under förutsättning att ytterligare åtgärder mot större källor till mikroplaster i
sjöar och hav utreds och genomförs.
Sverige fortsätter att verka för en gemensam EU-reglering. När en sådan eventuellt är
på plats bör ett svenskt förbud anpassas till det EU-gemensamma.

Som svar på ett regeringsuppdrag redovisade Kemikalieinspektionen i januari 2016 en rapport
med förslag till förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter (Rapport 2/2016). Miljö- och
energidepartementet skickade ut rapporten på remiss. Utifrån synpunkter i inkomna remissvar
har departementet tagit fram ett något omarbetat förslag till förbud.
För att så långt och snabbt som möjligt begränsa tillflödet av högfluorerade ämnen från
brandsläckningsskum till miljön föreslår Kemikalieinspektionen följande åtgärder:
•
•

•
•

•

Ett förordningsstadgat krav med stöd av Miljöbalken om att skumvätska/släckvatten
från fluorbaserade brandsläckningsskum ska samlas upp och destrueras från och med
1 januari 2017
Vi föreslår vissa undantag, främst för användning i skarpa situationer vid bränder i
vätskor och fasta ämnen som kan anta vätskeform. Vi föreslår även undantag för
funktionstester av släckutrustning i fasta installationer, användning till sjöss samt för
viss utbildningsverksamhet inom Försvarsmakten
PFOS och PFOA regleras i andra EU-förordningar och undantas därför från
förslaget
Under våren 2016 fortsätter Kemikalieinspektionen i samarbete med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) med informations- och utbildningsaktiviteter för
att motverka felanvändning av fluorbaserade brandsläckningsskum, samt tar fram ett
förslag på anmälningsplikt för användare av brandsläckningsskum
Regeringen låter år 2019 göra en översyn och så långt möjligt reducerar de
föreslagna undantagen. Tiden fram till översynen utnyttjas till att stödja utveckling
och pilotförsök i fullskala av fluorfria alternativ.

Enligt uppdrag från regeringen lämnade Kemikalieinspektionen i januari 2016 ett förslag på
åtgärder som ska minska tillförseln av högfluorerade ämnen i brandläckningsskum till miljön
(Rapport 1/16). Förutom vårt förslag till restriktioner för användning av PFAS i
brandsläckningsskum, som beskrivits i avsnitt 2.3.1, har vi tillsammans med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Naturvårdsverket tagit fram en informationsfolder
med rekommendationer för minskad användning av brandsläckningsskum. Foldern har delats
ut på seminarier och utbildningar riktade till framför allt räddningstjänsten.
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När det gäller förslaget på anmälningsplikt avvaktar Kemikalieinspektionen med ett sådant
förslag till vi vet hur vårt förslag till restriktioner vid användning av brandsläckningsskum
som innehåller högfluorerade ämnen kommer att utformas i en förordning.
En EU-begränsning i Reach-förordningen av PFOA och ämnen som kan brytas ner till PFOA
har beslutats av EU-kommissionen och träder ikraft 4 juli 2020. Bestämmelserna innehåller
ett undantag för användning i brandsläckningsskum som har satts ut på marknaden innan
bestämmelserna träder ikraft. När det gäller användning för övningsändamål ställs kravet att
utsläppet till miljön ska minimeras genom att släckvätskan samlas upp och förs bort på ett
säkert sätt.
Kemikalieinspektionen föreslår, efter samråd med Boverket och Folkhälsomyndigheten, att
Sverige inför nationella regler för emission av hälsoskadliga kemiska ämnen från
byggprodukter. En bred referensgrupp bestående av representanter från olika delar av
byggsektorn har fått möjlighet att lämna kommentarer på förslagen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reglerna omfattar byggprodukter som används för att konstruera golv-, vägg- och
innertaksektioner. Reglerna omfattar inte kemiska produkter.
Dessa byggprodukter måste dokumenteras med avseende på emissioner av VOC
och SVOC för att få saluföras på den svenska marknaden i enlighet med strukturen
i byggproduktförordningen.
Emissioner av kemiska ämnen regleras och Kemikalieinspektionen får ett
bemyndigande att utfärda föreskrifter om vilka ämnen och vilka gränsvärden som
omfattas.
Dokumentationen ligger till grund för prestandadeklarationen och CE-märkningen 186
i enlighet med strukturen i byggproduktförordningen.

Kemikalieinspektionens förslag har väckt stort intresse i Sverige. Efter överlämnandet av
rapporten till regeringen 2015 har vi medverkat på fem konferenser där vi har presenterat
regeringsuppdraget, varav ett seminarium i Oslo.
Förslaget har remissbehandlats av regeringen.

5

Utvärdering av styrmedlens effektivitet

Sveriges miljöarbete utgår från de 16 miljökvalitetsmålen som är fastställda av riksdagen och
som ger en gemensam plattform för aktörerna i det svenska miljöarbetet. Handlingsplanen är
en del i arbetet för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, med fokus på kemiska hälsorisker i
vardagen och med särskilt inriktning på att skydda barnen bättre.
För att det ska vara möjligt att nå ett miljöpolitiskt mål som Giftfri miljö krävs insatser från
många delar av samhället, som myndigheter, företag och enskilda. Styrmedel är de redskap
staten använder för att åstadkomma åtgärder som bidrar till måluppfyllelse. Dessa är en del i
den så kallade interventionskedjan (se figur 14). Styrmedlen ska leda till att åtgärder
genomförs både av offentliga aktörer och av andra aktörer. Detta ska i sin tur leda till effekter
i samhället som på sikt ska leda till ett förbättrat hälso- och miljötillstånd. I fallet med
186

Conformité Européenne, märkningssymbol. CE-märket innebär att en vara uppfyller europeiska
säkerhetskrav, både vad gäller generella produktsäkerhetskrav men också vad gäller kemikalielagstiftning. När
det gäller byggprodukter betyder CE-märkningen bara att produkten är testad enligt en harmoniserad standard
och att detta finns dokumenterat i en prestandadeklaration som medföljer byggprodukten vid överlåtelse. CEmärkningen i detta fall ställer inga krav på vilka prestanda som ska uppnås eftersom EU:s
byggproduktförordning inte innehåller några materiella krav på byggprodukter.
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handlingsplanen för en giftfri vardag är det önskvärda tillståndet att barn inte ska skadas av
kemikalier.
Interventionskedja
Målen i Giftfri
miljö

Handlingsplanens
mål

Styrmedel

Åtgärder

Effekter

Figur 14. Schematisk bild av interventionskedja från definition av mål till effekter på hälsa
och miljö.

Styrmedlen är ordnade efter hur bindande de är. Administrativa styrmedel är mer tvingande
för den som förbudet riktas mot än ekonomiska styrmedel, som i sin tur är mer tvingande än
informativa styrmedel. Ett förbud mot ett ämne i en vara är mer tvingande än en skatt på
ämnet i varan, som i sin tur är mer tvingande än information om att det kan finnas hälsorisker
med ämnet i varan 187.
En rad olika styrmedel har använts för att nå handlingsplanens mål (se tabell 3). De olika
styrmedlen samverkar med varandra. Det gör att en bedömning av styrmedlens effektivitet
inte bör baseras på en bedömning av varje styrmedel för sig, utan måste ta hänsyn till hur de
samverkar.
I vissa fall kan det dröja många år efter det att ett styrmedel införts innan förbättringarna slår
igenom. Det kan till exempel vara att ett barn som inte har utsatts för ett visst
cancerframkallande ämne under sin barndom på så vis undgår risken att ämnet orsakar skador
som manifesterar sig som cancer i vuxen ålder. Vilken hälsoförbättring styrmedlet i ett sådant
fall har bidragit med skulle alltså teoretiskt vara möjligt att mäta tidigast om 30 till 40 år från
idag. I praktiken är detta näst intill alltid omöjligt att mäta. Förutom styrmedlen finns det
dessutom en mängd andra faktorer som påverkar utvecklingen av vår hälsostatus. En viktig
sådan faktor är vår livsstil, till exempel den mat vi äter, förbrukning av alkohol och tobak och
den ökande konsumtionen av varor som kan innehålla farliga ämnen. Det innebär att de
förbättringar som styrmedlen bidrar med kan motverkas av andra faktorer så att
hälsotillståndet, trots insatserna, till och med kan försämras. Olika styrmedels bidrag är därför
normalt svåra, ofta omöjliga, att mäta i slutet av effektkedjan. Tidigare i effektkedjan är
möjligheterna att mäta större, till exempel i form av minskad användning av ett ämne eller
minskad exponering via olika medier. En grov kvalitativ bild av styrmedlens positiva bidrag
till förändringar av hälso- och miljötillståndet kan ändå många gånger göras.
I detta kapitel försöker vi, när så är möjligt, ge en grov bild av vilka förbättringar i
hälsotillståndet handlingsplanen kan medföra. Detta gör vi främst genom att bedöma i vilken
omfattning handlingsplanens insatser kan bidra till att förekomsten av vissa farliga ämnen
minskar på marknaden.
Vi bedömer grovt de olika styrmedlens effektivitet. Bedömningen är i huvudsak kvalitativ.
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5.1 Administrativa styrmedel
5.1.1 EU-regler
I EU finns det många sekundära rättsakter (direktiv eller förordningar) som har stor betydelse
för möjligheten att nå giftfri vardag och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Artikel 114 i
Fördraget om EU:s funktionssätt (EUF-fördraget) ger EU befogenhet att ”besluta om åtgärder
för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna
som syftar till att upprätta den inre marknaden”. Större delen av lagstiftningen på
kemikalieområdet utgörs av sådana harmoniserade regler, vilket innebär att enskilda
medlemsstater varken får tillämpa strängare eller lindrigare krav.
Reach-förordningen är en omfattande förordning som reglerar industri- och
konsumentkemikalier, och som är ett stort steg framåt jämfört med tidigare regelverk.
Förordningen lägger ett tydligare ansvar på företagen för att säkerställa säker användning av
de kemikalier som sätts ut på marknaden. Om företagen tog det ansvaret fullt ut skulle en
giftfri vardag lättare möjliggöras. Myndigheterna ska egentligen bara gå in när den
sammanlagda exponeringen för ett ämne blir ett problem. I dagsläget fungerar dock detta
ansvarstagande bristfälligt. Det finns stora brister i registreringsunderlagen från företagen,
som utgör en grundbult för att Reach-förordningen ska fungera effektivt som helhet. För att
komma tillrätta med detta behövs kontroll och tillsyn men också stöd till företagen som gör
det enklare för dem att ta sitt ansvar.
CLP-förordningen är en EU-förordning som innehåller regler bland annat om hur kemiska
produkters farliga egenskaper ska klassificeras och hur märkningen med information om
risker och skyddsåtgärder ska utformas.
Det finns även rättsakter som omfattar särskilda varugrupper inklusive förekomsten av farliga
ämnen, som elektronik 188 och leksaker 189. Stora delar av Kemikalieinspektionens arbete med
EU:s olika lagstiftningar har kunnat utökas tack vare satsningen på en giftfri vardag och
finansieras till stora delar den vägen idag.
En bedömning av styrmedlens effektivitet bör inte baseras på en bedömning av varje
styrmedel för sig, utan måste ta hänsyn till hur de samverkar. Ett exempel är att de
administrativa styrmedlen ofta är en förutsättning för att andra styrmedel ska vara effektiva.
Det är först när det till exempel finns kriterier i lagstiftningen för identifiering av vilka ämnen
som är hormonstörande som det är möjligt att i någon omfattning föra upp sådana ämnen på
kandidatförteckningen (administrativt styrmedel) som särskilt farliga ämnen. Då är det i sin
tur möjligt att i lagstiftningen begränsa användningen (administrativt styrmedel) av sådana
hormonstörande ämnen som anses vara särskilt farliga. Detta gäller både för industri- och
konsumentkemikalier och för bekämpningsmedel.
Listning av ämnen som farliga (klassificeringslistan) eller som särskilt farliga
(kandidatförteckningen) ger även möjligheter att använda andra former av styrmedel. En
listning av ett ämne som särskilt farligt på kandidatförteckningen ökar i sig trycket från
inköpare på tillverkare att ämnet ska bytas ut i varan. Listningen bidrar även till att ämnet kan
uppmärksammas vid offentlig upphandling (ekonomiskt styrmedel) eller i branschdialoger
(informativt styrmedel) med ökat tryck på substitution med minskande marknad som följd. På
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samma sätt behöver specifika ämnen anges för att det ska vara möjligt att införa skatt på dem
i varor (ekonomiskt styrmedel).
På så sätt är även framtagandet av kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen en
förutsättning för andra administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel. Ekonomiska
och informativa styrmedel kan inte ersätta grundläggande administrativa styrmedel (såsom
kriterier, kandidatförteckningen och klassificeringslistan). Det är först när samhället har tagit
ställning till att ett visst kemiskt ämne ska betraktas som farligt eller särskilt farligt som
ekonomiska och informativa styrmedel normalt kan bli effektiva.
Det gäller samma sak för grundläggande regler om samverkanseffekter och om nanomaterial
som för kriterier för hormonstörande ämnen. Dessa grundläggande regler är mer eller mindre
en förutsättning för att andra administrativa styrmedel ska vara effektiva, men även för att
ekonomiska och informativa styrmedel ska fungera effektivt.
EU-lagstiftningen är ett grundläggande styrmedel för att nå vad handlingsplanen syftar till,
nämligen minskade kemiska risker i vardagen och då särskilt för barn. Kemikalieinspektionen
anser att tillämpning och utveckling av EU:s kemikalieregler är det enskilt viktigaste området
för att få till stånd en effektiv och förebyggande kemikaliekontroll. De stora regelverken finns
på plats och har i sin utformning god potential att hantera risker och bidra till en giftfri
vardag. Vi anser dock att det i många fall går för långsamt och att det därför finns behov av
att vidareutveckla processerna.
Antal ämnen på Echa:s kandidatförteckning 2008 – 2016
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Figur 15. Antal ämnen på Echa:s kandidatförteckning 2008–2016.
Figur 15 visar hur antalet särskilt farliga ämnen som finns upptagna på kandidatförteckningen
har ökat sedan 2008. Varje halvår fattar Echa beslut om att inkludera ämnen på
kandidatförteckningen. En kraftig ökning kan ses mellan 2008 och 2013, varefter
tilläggstakten av nya ämnen har planat ut. Skälet till att ett stort antal ämnen togs upp under
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denna period var att EU-kommissionen hade satt upp ett måltal för hur många ämnen som
skulle vara upptagna på kandidatförteckningen till 2013.
EU-lagstiftningen, inte minst Reach-förordningen, är komplex och mycket teknisk.
Kemikalieinspektionens erfarenhet från arbetet hittills är att det krävs bred närvaro med
experter i tekniska arbetsgrupper och expertgrupper för att det ska vara möjligt att effektivt
påverka tillämpning och utveckling av Reach-förordningen och annan EU-lagstiftning. Det
gäller inte minst inom utvecklingsområden som hormonstörande ämnen,
kombinationseffekter och nanomaterial. För att vara en trovärdig aktör i EU-samarbetet och
nå bästa resultat i riktning mot en giftfri vardag anser vi att det krävs en balans mellan att
arbeta med egna initiativ och åtgärdsförslag och att påverka besluten kring de förslag som
andra länder, eller företag, lägger fram.
Medlemsländer kan ge förslag som handlar om enskilda ämnen genom att ta fram underlag i
fyra olika processer:
•

ämnesutvärdering

•

harmoniserad klassificering och märkning (farliga ämnen)

•

kandidatförteckningen (särskilt farliga ämnen)

•

begränsning (förbud eller villkor för viss användning av ett kemiskt ämne).

Enligt vår erfarenhet är det är viktigt att vara långsiktigt aktiv i alla fyra processerna.
Processerna är beroende av varandra och bör ses som en helhet. En harmoniserad
klassificering av ett ämne som är skadligt för fortplantningen ger förutsättningar för att kunna
ge förslag att det ska betraktas som ett särskilt farligt ämne och därmed komma upp på
kandidatförteckningen. En ämnesutvärdering kan leda till att företagen tar fram information
som visar att ett ämne är hormonstörande, vilket i sin tur kan leda till att ett medlemsland
föreslår att ämnet ska upp på kandidatförteckningen som ett särskilt farligt ämne. En
harmoniserad klassificering eller en bedömning att ett ämne ska betraktas som särskilt farligt
kan även leda till att ett medlemsland föreslår att användningen av ämnet ska begränsas. Vilka
processer som föreslås och i vilken ordning beror på vilken kunskap som finns om ämnet.
Ibland är det mest effektivt och spar dessutom tid att arbeta med flera processer samtidigt.
I de följande styckena beskriver vi våra erfarenheter av de olika processerna i Reachförordningen. Vi anger också en snittkostnad för utvecklingen av respektive typ av produkt.
Dessa har beräknats för tiden 2011–maj 2017. En enskild utvärdering eller ett enskilt förslag i
dessa processer kan dock avvika från dessa snittkostnader beroende på faktorer som till
exempel vilket underlag som finns att tillgå och hur komplex användningen är. Vi arbetar
fortlöpande med förbättringar för att kunna effektivisera arbetet med de olika Reachprocesserna. En sådan förbättring som påverkar kostnaden är möjligheten att gruppera ämnen
med likartad kemisk struktur för att kunna använda samma underlag till flera ämnen.
Vi bedömer att det är effektivt att arbeta med ämnesutvärderingar. De utförs av
medlemsländerna, men Echa står för en del av kostnaderna. Vi upplever att en stor brist i
dagens kemikaliekontroll är att det normalt finns alldeles för lite kunskaper om riskerna med
kemiska ämnen. Genom ämnesutvärderingar är det dock möjligt att ställa krav på företagen
att ta fram ytterligare information om sina ämnen. Det kan i många fall vara en förutsättning
för att kunna gå vidare med förslag i de tre övriga processerna. Det gäller särskilt för ämnen
som misstänks vara hormonstörande eller persistenta (svårnedbrytbara) och
bioackumulerande (PBT), eftersom de grundkrav som ställs i Reach-förordningen ofta är
otillräckliga för att göra dessa bedömningar. En genomsnittlig kostnad under perioden 2011–
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juni 2017 för Kemikalieinspektionen att göra en ämnesutvärdering har i varit cirka 560 000
kronor, varav Echa har bidragit med cirka 330 000 kronor.
Vi bedömer att det är effektivt att ta fram förslag på att ämnen ska få en harmoniserad
klassificering i EU, inte minst på grund av att klassificeringen effektivt påverkar andra
administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel. Vi anser också att harmoniserad
klassificering har hög dynamisk effektivitet genom att skapa ett tryck på produktutveckling.
De nationella myndigheterna i EU:s medlemsländer arbetar fram förslag på harmoniserade
klassificeringar. Det gäller till exempel att ett kemiskt ämne ska betraktas som
cancerframkallande eller att det kan skada fortplantningen. En genomsnittlig kostnad under
perioden 2011–juni 2017 för Kemikalieinspektionen att ta fram ett förslag på att ett ämne ska
få en harmoniserad klassificering i EU har hittills varit cirka 360 000 kronor.
Harmoniserad klassificering leder till informations- och märkningskrav som ligger till grund
för en säker hantering av kemiska produkter. Den harmoniserade klassificeringen är ofta en
förutsättning för att det ska vara möjligt att gå vidare med att föreslå att ett ämne ska betraktas
som särskilt farligt eller att en viss användning bör förbjudas. Den harmoniserade
klassificeringen förstärker dessutom direkt konsumentskyddet, eftersom många ämnen som
får en harmoniserad klassificering blir förbjudna både i leksaker och i kemiska produkter
tillgängliga för konsumenter. Att det finns en harmoniserad klassificering för ett ämne är i
stort även en förutsättning för att ekonomiska och informativa styrmedel ska vara effektiva.
Vi bedömer att det är effektivt att utarbeta förslag på att ämnen ska betraktas som särskilt
farliga och föras upp på kandidatförteckningen som ämnen som bör ersättas av säkrare
alternativ. Vi anser också att listning av ämnen på kandidatförteckningen har hög dynamisk
effektivitet genom att skapa ett starkt tryck på produktutveckling. Enligt Reach artikel 33 ska
leverantörer av varor informera mottagaren om varan innehåller särskilt farliga ämnen. Som
konsument har man på begäran, också rätt att få denna information. I ännu högre grad än för
harmoniserad klassificering påverkar och möjliggör därmed listningen på
kandidatförteckningen att ekonomiska och informativa styrmedel blir effektiva. De nationella
myndigheterna i medlemsländerna arbetar fram förslag på ämnen till kandidatförteckningen.
En genomsnittlig kostnad under perioden 2011– juni 2017 för Kemikalieinspektionen att ta
fram ett förslag om att ett ämne ska betraktas som särskilt farligt i EU har varit cirka 178 000
kronor.
Tillståndssystemet i Reach-förordningen fortsätter att prövas genom praktisk tillämpning. De
första tillståndens utformning är principiellt viktigt för den fortsatta tillämpningen. Alltför
breda användningsområden eller långa tillståndsperioder riskerar att urholka syftet med
tillståndsförfarandet, nämligen att verka för en övergång till bättre alternativ så att
användningen av det särskilt farliga ämnet upphör. Sverige och Kemikalieinspektionen är
pådrivande för att implementeringen av tillståndssystemet ska leva upp till sitt syfte.
EU-kommissionen har under 2016 godkänt breda tillståndsansökningar i Reach-förordningen
för ftalaten DEHP i återvunnet material och pigment baserade på blykromat. Sverige har
motsatt sig dessa tillstånd eftersom det finns fungerande alternativ med mindre farliga
egenskaper för de användningar som omfattas av tillstånden. Tillståndet för DEHP i
återvunnen PVC som gäller fram till februari 2019 omfattar tillverkning av olika slags
konsumentvaror, bland annat barnskor. Det är däremot inte klarlagt i vilken grad tillverkare
inom EU efterfrågar det här materialet och vilka varor som i praktiken kommer att tillverkas
inom ramen för tillståndet. Pigment baserade på blykromater har fasats ut sedan lång tid i
Sverige och flera andra EU-länder. Sverige anser att tillståndet för användning av blykromater
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strider mot intentionen i kemikalielagstiftningen och har därför lämnat in en stämning till EUdomstolen. 190
Hittills har alltså breda användningsområden godkänts i tillståndssystemet för vissa ämnen,
även när det finns alternativ. Det finns därför skäl att fortsätta verka för att systemet ska leva
upp till sitt syfte. För flera ämnen i tillståndssystemet bör dock användningen i EU i stort sett
ha upphört, eftersom inga ansökningar om tillstånd skickats in. Några exempel är myskxylen,
4,4’-diaminodifenylmetan, tris(2-kloroetyl)fosfat och ftalaterna BBP och DIBP. För andra
ämnen, där ansökningar finns, har vissa användningar upphört eller minskat.
Anmälda volymer till det svenska produktregistret av de
ämnen som fördes upp på kandidatlistan 2011
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Figur 16. Total kvantitet per år i det svenska produktregistret av de 19 ämnen som togs upp
på kandidatförteckningen 2011.
Av figur 16 framgår kvantiteterna (i ton per år) av de ämnen som togs upp på
kandidatförteckningen 2011 under åren fram till 2015, i kemiska produkter rapporterade till
det svenska produktregistret. Som framgår av figuren skedde en relativt stor nedgång redan
innan upptaget på kandidatförteckningen skedde. Det kan bero på att en första omställning
började ske redan när Reach-förordningen förhandlades. Förordningen trädde ikraft 2007. Då
var inga enskilda ämnen ännu upptagna på kandidatförteckningen, men kriterierna för vilken
typ av ämnen som skulle omfattas av krav på tillstånd var klara.
Begränsningsregler i Reach
Vi bedömer att processen att begränsa farliga kemiska ämnen i Reach-förordningen är både
mer tidskrävande och dyrare för medlemsländerna än vad processen var i det tidigare
begränsningsdirektivet 191. Kompromisser under arbetets gång kan också leda till att det
ursprungliga förslaget blir urvattnat med många undantag. Det medför att kostnaderna för att
ta fram ett begränsningsförslag blir höga för medlemsländernas nationella myndigheter. Att
producera underlag för en begränsning av ett ämne inom ramen för Reach-förordningen har
för Kemikalieinspektionen i genomsnitt kostat runt fem miljoner kronor. En konsekvens av de
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höga kostnaderna för medlemsländerna är att det endast är åtta länder som under perioden
2011–2016 har lämnat in förslag på begränsningar av ämnen. Antalet förslag från dessa länder
är sammanlagt bara 20 varav Sverige genom Kemikalieinspektionen har lämnat tre stycken
2013–2014. Vi har inte tagit fram något begränsningsförslag de senaste tre åren, utan istället
valt att prioritera övriga processer. Echa har bidragit med sju förslag.
De höga kostnaderna för medlemsländerna riskerar att göra att begränsningar i praktiken blir
en alltför sällan använd riskhanteringsväg. Kemikalieinspektionens bedömning är att
begränsningar i dagsläget bara bör användas för större risker och risker som inte effektivt kan
åtgärdas på andra sätt. Vi anser att det är effektivt för myndigheten att tills vidare arbeta i de
tre övriga ämnesprocesserna och samtidigt verka för att begränsningsprocessen effektiviseras.
Trots att Reach-processen för begränsningar är resurskrävande både när det gäller tid och
utredningsinsatser menar vi att från skyddssynpunkt så är förbud i vissa fall ändå det klart
bästa alternativet. Förbud innebär ofta, jämfört med andra styrmedel, att farliga ämnen både i
högre grad försvinner från marknaden och att de inte åter ökar i användning ett antal år
senare. Med andra styrmedel kan det finnas en risk att användningen av ämnena åter ökar om
samhällets fokus på det farliga ämnet minskar. Ett exempel på en situation där vi anser att
förbud normalt är det bästa styrmedlet gäller sådana konsumentvaror där många företag är
inblandade och omsättningen av modeller är snabb. Det gäller exempelvis förekomsten av
kadmium och bly i smycken. En annan fördel med begränsningsprocessen är att import av
varor som innehåller farliga ämnen kan begränsas, vilket inte går i samma utsträckning för
övriga processer.
Det är också viktigt att förbuden är tydliga. Tydliga bestämmelser på EU-nivå underlättar för
företag att ställa krav på sina leverantörer. Detta gäller inte minst många små företag, som kan
sakna kompetens att själva formulera krav på innehåll av farliga ämnen i de varor som de
köper in. Tydliga förbud ger också bra förutsättningar för Kemikalieinspektionen att
samarbeta med kommunerna för att kontrollera att lagstiftningarna följs. Vi bedömer att en
orsak till att närmare 100 kommuner deltog i vårt samverkansprojekt för att kontrollera att
förbudet för kadmium och bly i smycken efterlevs beror just på att bestämmelserna är tydliga.
Med tydliga bestämmelser så kan större del av resurser läggas på inspektionerna eftersom
behovet av förberedelser, till exempel utbildning och rättsliga utredningar, blir mindre. Detta
är viktigt inte minst för kommunerna som har ett brett ansvarsområde när det gäller
miljötillsyn.
Kemikalieinspektionen har tagit ett steg i riktningen mot att effektivisera begränsningsprocessen genom att samarbeta med Tyskland kring ett förslag på begränsning av ett par
hundra högfluorerade ämnen. Förslaget har även på ett tidigt stadium stämts av med övriga
medlemsländer för att få en uppfattning om det bedöms som genomförbart. I det aktuella
arbetet strävar vi efter att inkludera hela grupper av ämnen och så många användningsområden som möjligt. I de fall det finns användningsområden som är problematiska att
begränsa bör dessa i stället få tidsbegränsade undantag hellre än att inte alls omfattas av ett
begränsningsförslag. Mer detaljerade förslag om åtgärder för att få en effektivare
begränsningsprocess har lämnats i en tidigare rapport till regeringen 192.
Begränsningar i produktregelverk inom EU
Till skillnad från Reach-förordningen, som kan användas för att reglera förekomsten av
farliga kemiska ämnen i många olika typer av produkter, är EU:s produktregler inriktade på
en specifik produktgrupp såsom leksaker eller elektronik. Kemikalieinspektionen bedömer att
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produktregelverk är ett bra komplement till Reach-förordningen då dessa tar hänsyn till
speciella förutsättningar inom olika produktgrupper och ibland är ett snabbare och smidigare
sätt att reglera kemikalierisker. Ett exempel är att begränsningar av fyra ftalater gick snabbt
under RoHS-direktivet medan det har tagit lång tid under Reach-förordningen.
Kemikalieinspektionen arbetar för att lägga fram en begränsning av medelkedjiga
klorparaffiner inom RoHS-direktivet 2017–2018.
Skärpningen av reglerna i Leksaksdirektivet bidrar till ett ökat skydd för barnens hälsa genom
att kemiska ämnen som klassificeras cancerframkallande, skadliga för arvsmassan eller som
kan störa fortplantningsförmågan inte får användas i åtkomliga delar i leksaker.
5.1.2 Nationella begränsningar
En EU-gemensam begränsning är många gånger det bästa alternativet för att fasa ut
användningen av farliga ämnen. Ett förbud på EU-nivå ger samma förutsättningar för
företagen inom EU och underlättar för dem att ställa krav på sina leverantörer utanför EU.
Genom Reach-förordningen och förordningar om växtskyddsmedel och biocider har stora
delar av kemikalieregleringen inom EU harmoniserats.
Även om EU-lagstiftningen ger ett visst utrymme för nationella begränsningar är vägen ofta
lång för att få acceptans för nationella regler. Ett nationellt förbud måste kunna motiveras
utifrån EUF-fördragets 193 regler om fri rörlighet. I bedömningen om ett förslag är förenligt
med EUF-fördraget ska även den så kallade försiktighetsprincipen beaktas.
Försiktighetsprincipen, som ofta nämns i diskussioner om hälso- eller miljörisker, är en väl
etablerad EU-rättslig princip. Försiktighetsprincipen innebär kortfattat att åtgärder ska kunna
vidtas mot verksamheter som eventuellt innebär hot mot miljön eller människors, djurs och
växters hälsa, även om det saknas full vetenskaplig bevisning om vilka risker verksamheterna
medför. Försiktighetsprincipen har funnits inskriven i EU:s fördrag sedan 1993 och i
miljöbalken sedan 1998 194. Någon definition av principen finns dock inte i fördraget.
Kemikalieinspektionen har under perioden för handlingsplanen 2015–2017 utrett möjligheten
att införa nationella åtgärder mot högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum, mikrokorn av
plast i kosmetiska produkter, triklosan och andra konserveringsmedel i kosmetiska produkter,
viss användning av bisfenoler samt emissioner från byggprodukter. I tre av fallen föreslog vi
nationella restriktioner: högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum, mikrokorn av plast i
kosmetiska produkter och emissioner från byggprodukter. För triklosan och andra
konserveringsmedel bedömde vi att det inte är lämpligt eller nödvändigt att införa nationella
regler. Istället föreslog vi åtgärder via Reach- och kosmetikaförordningen. Som nationella
åtgärder föreslog vi kemikaliekrav vid offentlig upphandling, stöd till frivillig utfasning och
fortsatt nationell miljöövervakning av svårnedbrytbara ämnen. För bisfenoler har vi en
tydligare bild av kunskapsläget och risken för oönskad substitution. Analys av möjliga
riskbegränsande åtgärder pågår.
Både när det gäller förslagen om villkor för användning av högfluorerade ämnen i
brandsläckningsskum och förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter har
Kemikalieinspektionen gjort bedömningen att nationella regler är förenliga med EU-rätten.
Syftet med förslaget att begränsa användningen av brandsläckningsskum som innehåller
högfluorerade ämnen är i huvudsak att säkra tillgången till och kvaliteten på dricksvatten, i
linje med syftet och kraven i direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten. Mot bakgrund
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Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt.
Miljöbalken, 1998. Allmänna hänsynsregler. 2kap. 3§.
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av den kunskap som finns om framför allt ämnesgruppens generella persistens
(svårnedbrytbarhet) bedömer vi att det bör vidtas proportionerliga åtgärder för att begränsa
utsläpp av hela ämnesgruppen.
Vårt förslag omfattar inte användning i skarpa situationer. De brandsläckningsskum som
omfattas av förslaget kommer därmed fortsatt att få användas fritt vid skarpa situationer vid
bränder i vätskor och fasta ämnen som kan anta vätskeform, så kallade klass-B bränder. Det
är också viktigt att påpeka att brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen får
användas, förutsatt att släckvattnet samlas in och förstörs och att användaren rapporterar detta
till den tillsynsmyndighet som regeringen utser. I jämförelse med de regler om begränsad
användning som EU-domstolen har prövat, förefaller begränsningen som vi har föreslagit
därför vara betydligt lindrigare. Det kan dock inte uteslutas att EU-domstolen, vid en
eventuell prövning, skulle komma fram till att även våra föreslagna användningsvillkor ska
anses utgöra handelshinder. Tillsammans med behovet av skydd för hälsa och miljö som
beskrivs ovan bedömer vi dock att den föreslagna regeln utgör ett legitimt skyddssyfte som i
princip kan motivera handelshindrande åtgärder.
Ett nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter bedömer vi som EUrättsligt möjligt eftersom EU:s kosmetikaförordning inte omfattar miljöeffekter. Det är dock
viktigt att vi i kommunikation med exempelvis EU-kommissionen gör tydligt att reglerna inte
motiveras av hälsohänsyn. Varken Reach-förordningens bilaga XIV 195 eller bilaga XVII 196
innehåller regler som begränsar eller förbjuder användning av mikroplaster, vare sig i
kosmetiska produkter eller i andra produkter. Vi bedömer därför att inte heller Reachförordningen hindrar nationella regler som förbjuder mikroplaster från att användas i
kosmetiska produkter.
Enligt Kemikalieinspektionen står det klart att byggproduktförordningen i princip ger
utrymme för nationella regleringar av emissioner från byggprodukter. Av skälen till
förordningen framgår att medlemsstaterna har rätt att ställa vissa nationella krav på
byggprodukter trots att de utgör handelshinder. Byggproduktförordningen
innehåller inga möjligheter till EU-gemensamma materiella krav på byggprodukter.
Istället är det ett system för att harmonisera hur produkternas egenskaper ska bedömas och
redovisas. Byggproduktförordningen anger uttryckligen att nationella krav är tillåtna. Detta
talar enligt vår bedömning för att lagstiftningens intention är att kemiska ämnen i
byggprodukter främst ska regleras på nationell nivå. Vid nationella regleringar måste hänsyn
dock tas till följande omständigheter 197:
•
•
•

Nationella krav på märkning bör undvikas.
Avvikelser från harmoniserade standarder får inte göras.
Definitionerna i byggproduktförordningen måste användas.

Även om byggproduktförordningen lämnar utrymme för nationella regleringar måste hänsyn
tas till andra regelverk på området. På det aktuella området aktualiseras framförallt Reachförordningen och dess begränsningar av kemiska ämnen.
En grov uppskattning av kostnaden för utredningarna av möjligheterna till nationella åtgärder
mot högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum, mikrokorn av plast i kosmetiska produkter
och triklosan är cirka 10 miljoner kronor, vilket ger en genomsnittlig kostnad på cirka 3,3
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Bilaga XIV förtecknar ämnen som kräver tillstånd för att få användas.
Bilaga XVII förtecknar ämnen som omfattas av restriktioner för användning och saluförande.
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Kemikalieinspektionen, 2015. Rapport 8/15. Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter – förslag till
nationella regler. Rapport från ett regeringsuppdrag.
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miljoner per utredning. Denna kostnad ligger nära kostnaden per utredning för att ta fram ett
förslag till EU-förbud, där den genomsnittliga kostnaden hamnar på 4,8 miljoner.
Både arbetet med förslag till nationell begränsning och förslag till begränsning via Reachförordningen kräver ett vetenskapligt underlag för att kunna bedöma om användningen av ett
ämne kan ge upphov till risker för människors hälsa eller miljön. Vidare krävs en
samhällsekonomisk bedömning av om förslaget är proportionellt mot de kostnader som
förslaget kan medföra för samhället. En skillnad är däremot att i begränsningsprocessen via
Reach-förordningen är Echa:s två vetenskapliga kommittéer involverade för att ge sina
utlåtanden om förslaget kan påvisa att det föreligger en risk och om förslaget är proportionellt
gentemot kostnader för samhället. Denna del av processen samt en mer omfattande
remisshantering gör att det i regel tar längre tid att ta fram ett begränsningsförslag via Reachförordningen. Å andra sidan får ett EU-förbud ett större genomslag. Det finns även en
osäkerhet i hur ett förlag till nationell reglering tas emot av EU-kommissionen och övriga
medlemsländer. Beroende på förbudets utformning finns det en risk för att en nationell
reglering kan uppfattas som ett tekniskt handelshinder och därmed inte nå framgång.
Vi bedömer att en nationell begränsning främst kan övervägas när ett ämne eller användning
orsakar problem i Sverige men inte i samma utsträckning i andra medlemsländer. Ett sådant
exempel, utöver de förslag som vi redan har lagt fram, är de starkt frätande ämnena
natriumhydroxid och kaliumhydroxid när de används i propplösare avsedda för
konsumentanvändning. Den svenska Giftinformationscentralen får ta emot flera anmälningar
om olyckshändelser på grund av sådana propplösare per år medan övriga medlemsländers
giftinformationscentraler inte har samma frekvens av motsvarande rapporteringar.
5.1.3 Internationella överenskommelser
För att begränsa spridning av farliga ämnen globalt finns det idag flera konventioner och
andra internationella överenskommelser. Stockholmskonventionen och
Minamatakonventionen är två konventioner som begränsar användningen och spridningen av
specifika ämnen eller ämnesgrupper. Det finns också konventioner och överenskommelser
som är inriktade på informationsöverföring och andra frågor av relevans för en säker
hantering av kemikalier.
Målet med Stockholmskonventionen är att skydda människors hälsa och miljön mot ämnen
som ansamlas i människan och i miljön även långt ifrån de platser där de tillverkats eller
använts. Dessa så kallade POPs-ämnen 198 är långlivade organiska föroreningar som kan ge
upphov till skador som cancer, reproduktionsstörningar och störningar under fostrets
utveckling. Stockholmskonventionen har idag 180 länder och EU-kommissionen som parter.
Minamatakonventionen reglerar kvicksilvers livscykel, från utvinning, handel, användning
och utsläpp från punktkällor till avfallshantering. Kvicksilver utgör fortfarande, trots många
års arbete, ett hot mot människors hälsa och miljön. Minamatakonventionen antogs formellt i
den japanska staden Minamata i oktober 2013. Konventionen trädde ikraft trädde ikraft den
16 augusti 2017 (90 dagar efter att den hade ratificerats av 50 länder).
Den globala kemikaliestrategin (SAICM) är en överenskommelse från år 2006 som syftar till
att kemikalier senast år 2020 ska tillverkas och användas på ett sådant sätt att de orsakar så
lite skador som möjligt. 181 länder och 115 organisationer är anslutna till SAICM.
Regeringar och olika intresseorganisationer deltar i arbetet på lika villkor.
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Internationella konventioner och andra överenskommelser omfattar alla de länder som valt att
gå med i respektive samarbete. De har således en bredare räckvidd än andra styrmedel.
Produktionen av kemikalier i världen ökar stadigt. I takt med att handeln med varor ökar och
produktionen av kemikalier i allt högre grad sker utanför EU (se kap 2.2) så ökar behovet av
gemensamt agerande på global nivå. För sådana ämnen som sprids i luft och vatten över
nationsgränser finns det inga andra sätt att stoppa spridningen än genom samarbete med andra
länder. För ämnen som sprids med varor kan regler i EU och nationella regler riktas mot såväl
tillverkning som import och tillförseln kan på så vis begränsas. Även om det är möjligt att
reglera innehållet i importerade varor och kontrollera efterlevnaden av dessa regler gör dock
det stora flödet av varor att detta är kostsamt. Det kan därför vara mer effektivt att arbeta
internationellt för att de varor som når Sverige inte ska innehålla särskilt farliga ämnen.
Erfarenheten från arbetet med handlingsplanen för en giftfri vardag 2011 – 2017 bekräftar att
den globala arenan är viktig och att det går att nå framgång. Under perioden har
Minamatakonventionen beslutats och trätt ikraft. Ytterligare ämnen som är svårnedbrytbara
och ansamlas i miljön har tagits upp i Stockholmskonventionen för global utfasning.
Kemikalieinspektionen är inom ramen för handlingsplanen drivande i det globala arbetet om
system för information om farliga ämnen i varor. Arbetet har varit framgångsrikt och ett
frivilligt globalt program för information om farliga ämnen i varor beslutades år 2015.
Erfarenheten från Stockholmskonventionen visar alltså att det går att enas på global nivå om
att lägga till nya ämnen till konventionen. Den har gått ifrån att omfatta 12 ämnen år 2004 till
att omfatta 28 ämnen år 2017. De senaste åren har några ämnen funnits med i processen för
upptag i Stockholmskonventionen parallellt med att de ingått i processer i EU och de globala
begränsningarna av långlivade organiska föroreningar har till och med några fall gått före EUregleringar. Arbetet inom konventionen fungerar alltså effektivt och det kan vara så att det
internationella arbetet kan komma att fungera som hävstång när EU-arbetet går trögt.
En begränsning i det internationella arbetet är dock att det bara finns bindande konventioner
för vissa specifika typer av ämnen. De konventioner som finns idag omfattar persistenta
organiska föroreningar och kvicksilver, men för andra ämnen som sprids globalt och som har
allvarliga effekter finns det inga andra möjligheter att få bindande överenskommelser än
genom att verka för utveckling av nya konventioner. Att utveckla en ny konvention är en
omfattande och tidskrävande process. Den senast förhandlade kemikaliekonventionen är
Minamatakonventionen och i det fallet tog det mer än tio år från det förberedande arbetet till
att konventionen trädde ikraft.
Den globala kemikaliestrategin SAICM har ett brett deltagande av olika typer av
organisationer och den är inte bindande. Inom ramen för SAICM har flera viktiga arbeten
bedrivits. Bland annat har ett dokument utvecklats som beskriver de grundläggande elementen
i kemikaliekontrollen, till stöd för länder som behöver bygga upp en nationell
kemikaliekontroll. Olika så kallande framkantsfrågor har också utvecklats inom SAICM. Till
dessa hör programmet om information om ämnen i varor, som Sverige har varit drivande i,
och arbeten med hormonstörande ämnen, nanomaterial, med mera. SAICM:s frivilliga natur
har varit en framgångsfaktor i det arbetet. Det är lättare att diskutera och utveckla frågor i ett
frivilligt forum. På så vis kan frågor komma upp på dagordningen och väcka intresse och
olika aktörer kan börja arbeta med frågorna. På sikt skulle också vissa frågor som väcks på
detta sätt kunna leda till bindande instrument.
Kemikalieinspektionen anser att den globala arenan kommer att bli allt mer betydelsefull för
kemikaliekontrollen. Det globala målet för kemikalier som finns idag, som den globala
kemikaliestrategin SAICM är knuten till, sträcker sig fram till år 2020. Därefter behövs en
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struktur som ersätter den vi har idag. Kemikalieinspektionen menar därför att det är särskilt
viktigt att vara aktiv de kommande åren för att kunna påverka den globala ambitionsnivå som
kommer att läggas för minst ett årtionde framåt.
För framtiden behövs en kombination av bindande och frivilliga instrument. En process för att
ta fram ett nytt mål bortom 2020 har inletts globalt. Det målet bör kompletteras med delmål
och indikatorer som öppnar för en sådan kombination. För att arbetet på den globala arenan
ska kunna bli ännu mer effektivt behövs ett nytt bindande instrument som kan omfatta fler
ämnen än de konventioner som finns idag. Det är inte kostnadseffektivt att förhandla en
konvention för varje ämne. Ett nytt instrument bör därför ge möjlighet att lägga till nya ämnen
i en process liknade den som finns i Stockholmskonventionen.
5.1.4 Tillsyn
Tillsynen har utövats enligt Kemikalieinspektionens strategi 199 för tillsyn av varor. Vi har
genomfört projekt inriktade på både enskilda branscher och enskilda varugrupper. Projekten
har gett bra kunskap om i vilken utsträckning förbjudna farliga ämnen förekommer i varor.
Det visar sig ofta att farliga ämnen förekommer i varor som vanliga konsumenter kan köpa.
Regler om innehåll av farliga ämnen finns framför allt för leksaker och elektronik. För de
flesta andra varugrupper finns det få regler men reglerna utvecklas kontinuerligt bland annat
genom Kemikalieinspektionens initiativ i EU, som har utökats väsentligt tack vare satsningen
inom handlingsplanen för en giftfri vardag.
Tabell 4. Sammanställning av regelområden som kontrolleras vid tillsyn av varor.
Regelområden

Regel

Varugrupper

Leksakers säkerhet

Lag (2011:579) om leksakers
säkerhet

Leksaker (innehåll förbjudna farliga ämnen,
brännbarhet, CE-märkning, teknisk dokumentation)

Information om
särskilt farliga ämnen
i varor

Reach-förordningen, artikel 33

Alla typer av varor som innehåller särskilt farliga
ämnen enligt Reach-förordningen (ämnen upptagna
på kandidatförteckningen).

Varor som ska
anmälas enligt Reachförordningen

Reach-förordningen, artikel 7

Sedan 1 juni 2011 ska ämnen som finns upptagna
på kandidatförteckningen i Reach-förordningen och
finns i varor anmälas, dock med vissa undantag.

Begränsningsregler
EU

Reach-förordningen, bilaga
XVII
RoHS-direktivet
POPs-förordningen
Förpackningsdirektivet
Batteridirektivet

Begränsningsregler
Nationella

SFS 1998:944

Exempel på ämnen i varor:
§ Nickel, bly och kadmium i smycken
§ Ftalater i leksaker
§ Kadmium i plaster och förpackningar
§ PAH i gummi
§ Azofärgämnen i textilier
§ Kortkedjiga klorparaffiner i plaster
§ Vissa tungmetaller i elektriska produkter
och batterier
Exempel på ämnen i varor:
§ Formaldehyd i träskivor
§ Kvicksilver i varor

Produktsäkerhet

Produktsäkerhetslagen
(2004:451)

KIFS 2008:2

Alla typer av varor som kan utgöra någon typ av
kemisk hälsorisk som inte täcks av specifik
(harmoniserande) EU-lagstiftning.
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Vår bedömning är att tillsyn är ett viktigt styrmedel för att minska riskerna med farliga ämnen
i varor. Flera års arbete med inspektioner av företag och analyser av det kemiska innehållet i
varor har lett till att många varor med förbjudna ämnen har tagits bort från marknaden och att
kunskapen om ämnen i varor har ökat. Styrmedlet har en direkt effekt genom att inspekterade
företag gör rättelse genom att dra tillbaka felaktiga varor, korrigera märkning och informera
om innehållet, men framförallt när de ändrar sina rutiner för att säkerställa att varorna
uppfyller gällande lagstiftning. Den samlade bedömningen från de inspektörer som arbetar
med tillsyn är att regelutvecklingen och de ökade tillsynsinsatserna har gett effekt.
Kunskapen har ökat och att fler företag känner till lagstiftningen och ställer krav på sina
leverantörer.
Satsningen på varutillsyn i handlingsplanen för en giftfri vardag gör att
Kemikalieinspektionen haft möjlighet att kraftigt öka antalet varor som analyseras. De
kemiska analyserna är grundläggande i kontrollen av farliga ämnen i varor och är många
gånger nödvändiga för att visa att varorna inte uppfyller kraven. Vår erfarenhet visar att
dokumentationskontroll inte är tillräckligt. Vi bedömer att ett ökat antal kemiska analyser har
klar effekt i form av ökad regelefterlevnad. När Kemikalieinspektionen i sin kommunikation
med företag kan visa, med resultaten från kemiska analyser, att de inte följer gällande regler
innebär det att varan också försvinner från marknaden.
De informationsåtgärder som gjorts inom tillsynen har inte varit begränsade till
inspektionstillfällena. Vi har i flera tillsynsprojekt tidigt skickat information om regler och
planerad tillsyn till flertalet företag inom en bransch. En andel av de företag som fått
informationen har sedan blivit inspekterade. Breda informationsutskick har bland annat
använts inför tillsynsprojekt mot oljelampor, biocidbehandlade varor och sexleksaker. Detta
är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att både öka kunskapen hos företagen samt att det höjer
sannolikheten att de i förebyggande syfte ser över sina rutiner och i bästa fall tar bort farliga
varor från marknaden frivilligt efter att de själva bedömt att produkten inte uppfyller kraven.
Tillsynen har följaktligen även en indirekt effekt genom en ökad medvetenhet hos företag,
branschorganisationer och i förlängningen allmänheten. Vi når detta på flera sätt: genom att
informera andra företag inom samma bransch och publicera tillsynsresultaten på webben,
genom Kemikalieinspektionens rapporter och i Rapex 200 och ICSMS 201, vilka är
informations- och varningssystem som länder inom EU använder för att informera varandra
och allmänheten om farliga produkter. Samtliga tillsynsrapporter gällande varutillsynen
publiceras externt på Kemikalieinspektionens webbplats och vi har sedan 2016 börjat
publicera namn på alla företag som inspekterats samt på de varor som kontrollerats. Detta
med syfte att dels öka kunskapen hos verksamheter och konsumenter om förekomsten av
farliga kemikalier i varor men också för att öka företagens motivation att arbeta med dessa
frågor.
Kemikalieinspektionen arbetar också aktivt med att kommunicera om resultaten från tillsynen
via olika medier och resultaten uppmärksammas både nationellt och internationellt. I samband
med att våra tillsynsrapporter publiceras går vi i regel ut med pressmeddelanden som
distribueras med e-post till medieredaktioner och anmälda prenumeranter. Det mediala
intresset har varit stort och resultaten har fått stor spridning även i sociala medier. Det totala
antalet omnämnanden av Kemikalieinspektionen i traditionella medier har ökat kraftigt till
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Rapex – Rapid Alert System for non-food dangerous products. EU-gemensamt system dit
marknadskontrollmyndigheter i EU anmäler farliga produkter.
201
ICSMS är ett EU-gemensamt system dit marknadskontrollmyndigheter anmäler kontrollerade produkter.
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följd av ett förstärkt fokus på proaktivt mediearbete och resultaten från varutillsynen har fått
särskilt stor medial uppmärksamhet.
Vi har även kommunicerat om konkreta erfarenheter och resultat från varutillsynen i
Kemikalieinspektionens podcast ”Kemikaliepodden” som startade i december 2016 och är
inriktad på konsumentinformation.
Flera rapporter med översikter av analyser och resultat i samband med tillsyn har också
publicerats på engelska 202. Resultaten av våra analysrapporter och från vissa av våra
tillsynsprojekt, senast tillsyn av smycken 2016, har uppmärksammats av den internationella
nyhetstjänsten Chemical Watch och av flera europeiska medier, vilket visar på internationellt
intresse för våra tillsynsresultat.
Genom att tillsynsresultaten uppmärksammas i både traditionella och sociala medier kan vi
öka kunskapen om kemikaliereglerna hos betydligt fler företag än de som nås direkt av
tillsynen. Medieuppmärksamheten bidrar även till att öka konsumenters medvetenhet om
kemikalier i varor och om rätten att få information om farliga ämnen i varor. Detta bör i
förlängningen bidra till en ökad efterfrågan på kemikaliesäkra varor. Något som är helt
nödvändigt eftersom handeln, och speciellt e-handeln, ökar varje år.
De olika reglerna om förbjudna ämnen i varor är straffsanktionerade. Kemikalieinspektionen
ska vid misstanke om brott anmäla detta till åklagare. Vi har under åren 1999–2016 gjort 1059
åtalsanmälningar till Åklagarmyndigheten, varav endast 153 lett till företagsbot eller
dagsböter (14 %). 720 anmälningar är nedlagda och 170 har ännu inte avgjorts. I de flesta fall
har ingen förundersökning inletts eller så har den lagts ned utan att leda till sanktioner.
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) konstaterar att miljöbalken i stort inte fått den effekt som
förväntades, att utredningstiderna är bland de längsta för alla brottstyper och att endast 11 %
av alla ärenden leder till åtal. Detta, i kombination med att straffen som utdöms är mycket
låga, ger inte incitament till att upptäcka, anmäla och utreda miljöbrott 203.
Kemikalieinspektionen och rättsväsendet lägger idag ner betydande resurser på att upprätta
och hantera anmälningar om misstänkta brott, i många fall utan att det leder till påföljder.
Sanktionsbestämmelserna som de ser ut idag, med få fall av lagföring av överträdelser,
fungerar dåligt och bidrar endast begränsat till en ökad regelefterlevnad. Tvärtom så riskerar
dagens system snarare att bidra till att företagen faktiskt inte förstår att de begått en
överträdelse, eftersom dessa inte sanktioneras.
En statlig utredning 204 från år 2013 har analyserat vilka kriterier som bör gälla för att
överträdelser av regler ska betraktas som kriminella. I linje med utredningens resonemang har
Kemikalieinspektionen under 2015 överlämnat en skrivelse gällande effektivare sanktioner på
kemikalieområdet 205 till Miljö- och energidepartementet. I denna promemoria föreslår vi en
sanktionsväxling genom en översyn av de regler i 29–30 kap. i miljöbalken som rör vår
verksamhet för att få ett mer trovärdigt och effektivt sanktionssystem. Skrivelsen har under
2016 även överlämnats till miljötillsynsutredningen 206. Detta eftersom det framgår i direktivet
för utredningen att utredaren ska se om det finns gärningar i 29 kap. i miljöbalken och särskilt
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rikta in sig på kemikalielagstiftningen, som bör föras in i systemet med
miljösanktionsavgifter. Utredningen redovisades i juni 2017.
Tydlig lagstiftning är en förutsättning för effektiv tillsyn och tillsynen har i sin tur en direkt
påverkan på effekterna av lagstiftningen. Det är inte möjligt att kvalitativt bedöma hur stor
riskminskningen till följd av Kemikalieinspektionens tillsyn är. Klart är dock att den utökade
tillsynen, som möjliggjorts av handlingsplanen, har lett till att många farliga varor har tagits
bort från marknaden. Fler företag har blivit uppmärksammade på att de måste ändra sitt
kravställande vid upphandling. Företag längre ner i leverantörskedjan får bättre information
om särskilt farliga ämnen i varor (enligt artikel 33 i Reach-förordningen) av sina leverantörer
efter det att leverantörerna har inspekterats av oss. Den återkopplingen har vi fått både i egna
inspektioner och från kommuninspektörer. När fler företag börjar ställa krav på sina
leverantörer kommer andelen varor på marknaden som innehåller skadliga ämnen att minska.
Efter Kemikalieinspektionens inspektioner har många av de inspekterade företagen skärpt sin
egenkontroll. Tillsynen bidrar alltså till att människor i mindre omfattning utsätts för vissa
farliga ämnen.

5.2 Ekonomiska styrmedel
I Sverige är användningen av ekonomiska styrmedel liten på kemikalieområdet.
Kemikalieinspektionen utredde 2013 om ekonomiska styrmedel i högre utsträckning kan
användas för att skydda människa och miljö 207 208.
Även om ekonomiska styrmedel används allt mer för att stimulera ökad substitution av farliga
ämnen så är användningen fortfarande i ett tidigt skede. Vi bedömer dock att både offentlig
upphandling och skatter på farliga ämnen i varor kan bli viktiga komplement till EU:s
kemikalielagstiftning.
Kombinationen av det stora antalet kemiska ämnen som används i varuproduktionen och
antalet varor som produceras gör att det är omöjligt att skapa en lagstiftning som i detalj kan
reglera alla kemiska hälso- och miljörisker. Med kompletterande styrmedel kan åtgärder riktas
mot varor som inte är detaljreglerade i lagstiftningen, men vars användning innebär att barn
och allmänheten i stort utsätts för vad lagstiftningen betraktar som farliga eller särskilt farliga
ämnen. Det kan ske till exempel genom skatt på sådana varor eller genom att det ställs krav
vid upphandling av varor vid förskolor och skolor. Det innebär att styrmedlen kan bidra till att
barn i mindre omfattning utsätts till exempel för kemiska ämnen som är cancerframkallande
eller kan skada fortplantningen.
Vi bedömer att det troligen kommer att dröja 5–10 år innan lagstiftningen har utvecklas så att
skyddet är väl utbyggt för hormonstörande ämnen. De ekonomiska styrmedlen kan därför få
en särskild betydelse när det gäller hormonstörande ämnen om de börjar användas snarast
efter att det i lagstiftningen fastslås kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen.
De ekonomiska styrmedlen kan även vara viktiga för att undvika att barn utsätts för vissa
ämnen som är farliga men inte tillhör kategorin särskilt farliga ämnen. Det gäller till exempel
allergiframkallande ämnen där krav kan ställas vid offentlig upphandling vid inköp av varor
som hygienprodukter och textilier.

207

Kemikalieinspektionen, 2013. Rapport 1/13. När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom
kemikalieområdet.
208
Kemikalieinspektionen, 2013. PM 7/13. Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut? – Med exemplet
kläder och skor.

89

För att de ekonomiska styrmedlen ska vara kostnadseffektiva och dynamiskt effektiva krävs
normalt både att de baseras på kemikalielagstiftningen och att kemikalielagstiftningen
ständigt uppdateras och utvecklas. Den harmoniserade klassificeringen och listningen av
särskilt farliga ämnen på kandidatförteckningen är speciellt viktiga för att styrmedlen ska vara
effektiva. Det innebär också att ju mer kemikalielagstiftningen utvecklas i dessa hänseenden,
desto effektivare från skyddssynpunkt blir även styrmedel som offentlig upphandling och
skatter.
5.2.1 Miljöskatter
Vi identifierade i de rapporter som vi tog fram 2013 ett antal tänkbara miljöskatter som skulle
kunna utredas vidare. Några exempel var:
•
•
•
•

Byggvaror och inredningar med plast som innehåller ftalater.
Kläder och skor som innehåller ftalater, antibakteriella ämnen eller perfluorerade
ämnen.
Kadmium i handelsgödsel.
Ljuskällor som innehåller kvicksilver.

Regeringen tillsatte en särskild utredare för att analysera den roll som ekonomiska styrmedel
kan spela för att minska förekomsten av, eller risken för, exponering och spridning av miljöoch hälsofarliga ämnen i till exempel kläder och hemelektronik 209. Baserat på utredningens
förslag har regeringen föreslagit och riksdagen beslutat om en skatt på kemikalier i viss
elektronik, vilken började gälla 1 juli 2017.
För att minska förekomsten av farliga kemikalier i människors hemmiljö föreslår regeringen
en skatt på vitvaror och hemelektronik som ska styra mot mindre farliga alternativ. Produkter
som köps av en privatperson direkt från en utländsk handlare beskattas inte med denna skatt.
Det är inte möjligt att utvärdera vilken substitutionsdrivande effekt mot mindre farliga ämnen
som punktskatten på kemikalier i viss elektronik kommer att få, eftersom den precis har börjat
gälla. Kemikalieinspektionen anser att det om några år är viktigt att göra en sådan utvärdering
och vid behov justera skattekonstruktionen för att uppnå den önskade effekten. Vi kommer att
genomföra ett projekt som syftar till att ta fram en nollstudie inför en kommande utvärdering
av den kemikalieskatt på viss hemelektronik som införs 2017. Syftet med projektet är att ta
fram jämförelsedata som kan användas vid en senare utvärdering, för att visa om skatten har
avsedd effekt på hälsa och miljö. Regeringen har tillsatt en utredare som ska analysera
behovet av beskattning för att minska spridningen av kadmium och andra hälso- och
miljöfarliga ämnen och tungmetaller i miljön i syfte att nå miljömålen. Uppdraget ska
redovisas senast 31 december 2017. 210
5.2.2 Offentlig upphandling
Offentlig upphandling har tidigare lyfts fram som ett viktigt styrmedel för att bidra till en
hållbar konsumtion och produktion av såväl FN, EU som den svenska regeringen. Krav från
kunder är en stark drivkraft för företagens eget arbete med att minska risker. Köp av varor och
tjänster med offentliga medel uppgår till stora belopp varje år. Som exempel uppgick sådana
köp 2010, enligt Konkurrensverkets uppskattning, till omkring 510–608 miljarder kronor 211.
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Det innebär att staten, kommuner och landsting har en stark ställning som kunder att ställa
kemikaliekrav vid upphandling. De kommuner som har tagit fram särskilda kemikalieplaner
lyfter också fram kemikaliekrav vid upphandling som en viktig metod för att minska riskerna,
särskilt vad gäller förskola och skola. Kemikaliekraven kan gälla leksaker, möbler, textil,
redskap och förpackningar som kommer i kontakt med mat. De kan även gälla byggmaterial
som används vid nybyggnation och renovering.
Sedan år 2015 finns ett kravpaket som ska stödja kommunerna att ställa krav i sin
upphandling av varor för att minska miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolan.
Upphandlingsmyndighetens uppföljning för år 2016 visar att av 52 svarande kommuner så har
71 % använt kriterierna för upphandling till förskolan och 29 % har använt kriterierna för
upphandling till andra verksamheter. Många kommuner anger att de tycker att det är bra med
ett samlat kravpaket med kriterier, webbutbildning och informationsmaterial 212.
Kemikalieinspektionen kommer, i samverkan med Upphandlingsmyndigheten, under 2017 att
låta utvärdera offentlig upphandling som styrmedel för att minska kemiska risker. En konsult
ska granska ett urval av upphandlingar i Sverige där man har ställt kemikaliekrav. Syftet är att
undersöka vilken effekt dessa krav har haft både för att fasa ut särskilt farliga ämnen och för
att minska exponeringen för farliga ämnen.

5.3 Informativa styrmedel
5.3.1 Företagens eget arbete med att byta ut farliga ämnen
Företagen har ansvaret enligt lagstiftningen att se till att deras varor inte skadar människa och
miljö. Detta kan ske genom att företagen i förebyggande syfte byter ut farliga ämnen till
säkrare alternativ, utan att reglerna ställer detaljerade krav. Lagstiftningen ger en grund som
underlättar för företagen att välja bort farliga ämnen genom att den dels ställer krav på
företagen som tillverkar kemiska ämnen att testa sina ämnens hälso- och miljöfarlighet samt
dels definierar vilka ämnen som ska betraktas som farliga eller särskilt farliga med kriterier
och listor över ämnen.
Erfarenheten från de dialoger vi har genomfört med företag från kosmetika-, textil och
leksaksbranscherna inom ramen för handlingsplanen för en giftfri vardag under åren 2011–
2017 visar att vissa företag redan går eller vill gå längre än vad detaljkraven i lagstiftningen
kräver (se kapitel 3.3.2).
Näringslivet spelar en viktig roll när det gäller att möta utmaningarna inom
kemikalieområdet. Vissa företag är föregångare både genom att tydligt väga in hälso- och
miljörisker redan i innovationsstadiet och genom att byta ut farliga ämnen i sina varor.
Dialoger mellan myndigheter och näringsliv är ett långsiktigt arbete som initialt bygger på att
etablera kontakter och bygga förtroende för varandras roller. Detta är avgörande för att alla
aktörer ska kunna tala öppet om svårigheter och möjligheter som de ser. Ett viktigt mål med
dialogerna är att öka medvetenheten och kunskapen om risker med farliga ämnen i varor hos
de medverkande företagen. Myndigheterna får i sin tur en ökad förståelse för hur företagen
arbetar, lär sig mera om möjligheter och hinder med produktutveckling, om andra
marknadsaspekter samt om hur nya regler tas emot. Kemikalieinspektionen har genomfört
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dialoger med företag inom följande tre branscher: leksaker, kosmetiska produkter och
textilier.
År 2014 lät vi en konsult utvärdera arbetet med branschdialoger 213. Både de deltagande
företagen och Kemikalieinspektionen är övervägande positiva till hur dialogen har fungerat
som arbetsmetod. Alla tre branscherna lyfter fram att dialogarbetet har bidragit till
kunskapsöverföringen inom dialoggruppen. I viss utsträckning bedöms dialogarbetet också ha
bidragit till utfasning av skadliga kemikalier. Det är särskilt tydligt i dialogen med
leksaksbranschen.
5.3.2 Ökade informationsinsatser
Kemikalieinspektionen har inom ramen för handlingsplanen bedrivit en rad olika
informationsinsatser. Flera av insatserna är nya och har ännu inte utvärderas. Här redovisar vi
en bedömning av effektiviteten i de informationsinsatser som vi har gjort och vi redovisar
även resultatet av utvärderingar av några av de större insatser som vi har gjort:
kommunnätverket för giftfri vardag, insatser i förskolor och skolor samt Forum för giftfri
miljö.
Vi anser att det är effektivt att i ökad utsträckning rikta oss till medborgarna med information
i deras roll som konsumenter och då särskilt till föräldrar. Förhållandena mellan medborgarna,
politikerna och företag är viktiga faktorer som påverkar förutsättningarna att nå miljö- och
hälsomål på kemikalieområdet. Om det hos medborgarna i deras roll som konsumenter finns
ett stort intresse för att köpa varor med mindre hälso-och miljörisker, så skapar det
kommersiella drivkrafter hos företagen att utveckla sådana varor. Om det hos medborgarna i
deras roll som väljare finns ett stort intresse för kemikaliefrågorna kan detta även påverka
politiken. Det motsatta gäller också, det vill säga att politikens innehåll kan bidra till att både
medborgare och företag blir mer engagerade. Med en långsiktig politisk inriktning kan
företagen känna att det är möjligt att göra satsningar som först på sikt blir lönsamma.
Ökad kunskap hos konsumenter leder också till ökade krav på att varor inte ska innehålla
vissa farliga ämnen. Detta innebär att det är möjligt att komma betydligt längre än vad
kemikalielagstiftningen ensam kan göra för att skydda allmänheten och särskilt barnen. De
administrativa styrmedlen är dock viktiga för att de informativa styrmedlen ska var effektiva.
Den frivilliga globala överenskommelsen om ett program för information om kemiska ämnen
i varor kan på sikt underlätta för inköpare och konsumenter att ställa krav. På samma sätt kan
artikel 33 i Reach-förordningen underlätta för konsumenter att få information om särskilt
farliga ämnen i varor (se kapitel 3.1.1).
Det kan vara svårt för konsumenter att göra miljömedvetna val, eftersom det i dagsläget inte
är lätt att skaffa sig kunskap om farliga kemiska ämnen och hur de används i varor.
Efterfrågan på den typen av information ökar dock. Det gäller särskilt bland
småbarnsföräldrar 214. Konsumentverket har på regeringens uppdrag inrättat en nationell
upplysningstjänst för konsumenter, ”Hallå konsument”. Hållbar konsumtion är en viktig del
av uppdraget. Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter ska
ge stöd i utvecklingen av Hallå konsument utifrån sina respektive ansvarområden.
Ett ytterligare stöd är att allt fler kemiska produkter och varor miljömärks. Exempel på
oberoende miljömärkning är Svanen, Bra Miljöval och EU Ecolabel. Dessa miljömärkningar
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ger information baserad på en helhetsbedömning av varans hållbarhet från ett miljöperspektiv,
inklusive förekomsten av farliga kemiska ämnen. Miljömärkningen vägleder konsumenten
genom att den ”översätter” komplexa situationer till enkla symboler. Insatser kopplade till
positiv miljömärkning har dock inte ingått i Kemikalieinspektionens arbete inom ramen för
handlingsplanen för giftfri vardag.
Kommunnätverket för giftfri vardag: Kemikalieinspektionen startade i samarbete med
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommunnätverket för giftfri vardag november
2015. I november 2015 var 103 kommuner av 290 kommuner representerade. Våren 2017
hade antalet representerade kommuner ökat till 134 stycken. Det finns även en webbplattform
”Samarbetsrum” som är den löpande kontaktytan för kommunerna. Där ingår över 300
personer. Eftersom det gått så kort tid sedan starten har vi ännu inte gjort någon utvärdering
av nätverket. Vi har dock utvärderat de två fysiska nätverksmöten som har hållits (Örebro
2015, Uppsala 2016). Många kommuner deltog i dessa nätverksmöten. I Örebro deltog 95
personer med 71 kommuner representerade. I Uppsala deltog 120 personer med 59 kommuner
representerade. I utvärderingarna följde vi bland annat upp om deltagarna fått nya idéer om
hur de kan arbeta, om de fått nya kontakter, om det lärt sig något nytt och om de tror att de
kommer att ha nytta av nätverket i sitt arbete. Genomgående gav deltagarna mötena bra betyg.
På frågan om övergripande omdöme om mötet i Uppsala december 2016 gav deltagarna mötet
8,4 i betyg på en 10-gradig skala och uppstartsmötet i Örebro fick omdömet 4,7 på en 6gradig skala.
Utbildningsmaterial för förskolor och skolor: Vi bedömer att samarbetet med Håll Sverige
Rent har haft ett stort genomslag i samhället. Håll Sverige Rent har utvärderat
spridningsresultat och vad pedagoger i förskola och skola tycker om utbildningsmaterialets
användbarhet. Spridningsresultatet av materialet 215 från 2015 till juni 2017 är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antal deltagare på Håll Sverige Rents utbildningar om kemikaliesmarta förskolor:
cirka 2 000.
Antal besökare på mässor där materialet visats upp och delats ut (Skolforum och
Förskoledagarna i Stockholm samt Förskolebiennalen i Norrköping m.fl.): cirka 18
300.
Antal utdelade tryckta exemplar av uppdrag och aktivitetskort (material till förskolan):
cirka 9 200.
Antal utdelade tryckta exemplar av lektionsupplägg (material till skolan): cirka
1 200.
Antal unika nedladdningar av uppdrag och aktivitetskort till förskolan (totalt): 29 607.
Antal unika nedladdningar av ”återanvänd smart-listan”: 3 245.
Antal beställningar av skolmaterialet i sin helhet (13 upplägg): 1 320.
Antal unika nedladdningar av enskilda lektionsupplägg (skola): 2 771.
Antal mottagare av digitalt nyhetsbrev: 13 000.
Antal nådda personer av kampanjer på Facebook 2016 (totalt 8 inlägg): 338 820 (4
640 personer gillar, delar eller kommenterar inläggen).
Annonsering i ”Lärarnas tidning” samt tidningen ”Chef & Ledarskap”. Totalt antal
läsare: 253 000.

Pedagogerna ger materialets användbarhet högt betyg:
Förskola: Enkätsvar från 100 personer som använt materialet till förskolan. Av dessa anser:
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•
•

98 % att det varit till hjälp i arbetet med att få en mer kemikaliesmart förskola (ja 80
%, delvis 18 %, nej 2 %)
99 % att det ökat den egna kunskapen om kemikalier i vardagen (ja 82 %, delvis 17 %
nej 1 %).

Skola: Enkätsvar från 40 pedagoger som använt ett eller flera lektionsupplägg (många uppger
att de inte hunnit testa än). Av dessa anser:
•
•

97,5 % att det ökat elevernas kunskap om kemikalier i vardagen (ja 55 %, delvis 42,5
%, nej 0 %, inget svar 2,5 %)
95 % att det ökat den egna kunskapen om kemikalier i vardagen (ja 80 %, delvis 15 %,
nej 5 %).

Forum för giftfri miljö: Kemikalieinspektionen arrangerade år 2011, inom ramen för
handlingsplanen för en giftfri vardag, konferensen Forum för giftfri miljö under temat
”Skydda barnen bättre”. Totalt deltog 286 personer från näringsliv, myndigheter, forskning
och intresseorganisationer. I en enkät efter konferensen uttryckte 94 % av svarande deltagare
bland annat att de var nöjda eller mycket nöjda med konferensen och att de fick med sig
sådant från dagen som är värdefullt för deras fortsatta arbete. 99 % av deltagarna ville att
konferensen skulle återkomma. Även år 2014 var giftfri vardag temat för konferensen Forum
för giftfri miljö. Över 300 personer deltog. Många aktörer, som myndigheter, EUkommissionen, kommuner och intresseorganisationer lyfte fram både möjligheter och
problem för att få till stånd en mer giftfri vardag. Under konferensen fick deltagarna komma
med förslag till insatser för det framtida arbetet för en giftfri vardag. Enkäten efter
konferensen, med ca 200 svarande, visade att 97 % av deltagarna var nöjda eller mycket nöjda
med konferensen. Cirka 95 % menade att de fått med sig något värdefullt från dagen. Nästan
alla (99 %) ville att konferensen ska återkomma. År 2016 var temat innovation för en giftfri
miljö. På konferensen deltog 230 deltagare, bland andra myndigheter, näringsliv, forskare och
innovatörer. I utvärderingen av konferensen uttryckte deltagarna att de var mycket nöjda och
att de fått med sig inspiration och kunskap till sitt fortsatta arbete.

6

Fortsatta insatser behövs

Även om många framsteg har gjorts inom ramen för handlingsplanen för en giftfri vardag
2011–2017 kvarstår stora utmaningar för de kommande åren, såsom framgår i kapitel 2.
Spridningen av farliga ämnen fortsätter, både i kemiska produkter och i andra varor.
Produkterna på den svenska marknaden kommer till största delen från andra länder. Den
största produktionsökningen sker just nu i Asien, där många av de tillverkande länderna har
en kemikalielagstiftning som är betydligt svagare än i Sverige och EU, om de alls har
lagstiftning på området. Utmaningen med farliga ämnen i varor kvarstår alltså, liksom
problemen med diffus spridning och förorening av luft, vatten, mark och livsmedel.
Barn och unga är särskilt känsliga för effekter av farliga ämnen och det finns därför extra
anledning att skydda dem. Det kräver insatser i alla miljöer där barn och unga vistas. I
handlingsplanen för en giftfri vardag har vi hittills riktat in oss på en rad kemiska produkter
och varor som barn och unga kan komma i kontakt med. Vi har också gjort särskilda insatser
avseende förskola och skola och det finns skäl att fortsätta med de satsningarna. Vi har också
tidigare lagt fram förslag avseende byggnader och byggprodukter. För de kommande åren ser
vi behov av att också rikta fokus mot miljöer för fritidsaktiviteter – både fritidshem,
lekplatser, sport- och idrottsmiljöer, både inom- och utomhus. Vi ser att vi även kommande år
behöver arbeta med en kombination av olika styrmedel. Det handlar om att skaffa bättre
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kunskap om vad material innehåller, vilket vi har goda förutsättningar för att göra i det
kartläggningsprojekt som nyligen påbörjats inom handlingsplanen (se kapitel 6.5). Baserat på
den kunskapen kan åtgärder riktas mot enskilda ämnen, genom förbud, upphandlingskriterier
eller informativa styrmedel. Dialoger mellan olika aktörer kan också lyfta frågorna om val av
material och utformning av olika miljöer för barn och unga till en mer övergripande nivå. Här
spelar kommunnätverket för en giftfri vardag en viktig roll.
I detta kapitel presenterar vi insatser som vi avser att genomföra de närmaste åren (2018–
2020) inom handlingsplanen för giftfri vardag, förutsatt minst den nivå på finansiering av
handlingsplanen som har aviserats 216 217 218 219. Vi ser också möjligheter att ta ytterligare
initiativ, som går utöver den nivån. Där vi presenterar sådana förslag har vi angivit det. I
kapitlet presenteras också förslag från Naturvårdsverket.
Att verka för en giftfri vardag är ett långsiktigt arbete som behöver fortgå även efter 2020. Vi
ser därför ett behov av att flertalet av de insatser som vi föreslår fortsätter efter 2020. Flera av
de insatser som vi föreslår för perioden 2018–2020 kommer också att ge förutsättningar för att
ta nya steg från 2020 och framåt. Det gäller inte minst utvecklingen av nya mål och strategier
internationellt och i EU. Med stöd av dessa bör arbetet med att minska förekomsten av farliga
ämnen i kemiska produkter och varor kunna bedrivas ännu mer kraftfullt i framtiden. Den
kartläggning av farliga ämnen i varor, som Kemikalieinspektionen nyligen inlett, kommer
också att ge underlag för att identifiera fler ämnen som kan behöva åtgärdas, både under
perioden 2018–2020 och därefter. Med tanke på den snabba utvecklingen av nya produkter
behöver också kartläggningen som sådan fortgå efter 2020. Det finns därför ett stort behov av
att permanenta satsningen på en giftfri vardag.
Kemikalieinspektionen föreslår att:
•

regeringen permanentar arbetet för en giftfri vardag långsiktigt, på minst den nivå
som aviserats för perioden 2018-2020.

6.1 Lagstiftningen behöver vidareutvecklas och efterlevas
Kemikalieinspektionen anser att tillämpning och utveckling av EU:s kemikalieregler är det
enskilt viktigaste området för att få till stånd en effektiv och förebyggande kemikaliekontroll.
De stora regelverken finns på plats och har i sin utformning god potential att hantera risker
och bidra till en giftfri vardag. Vi bedömer dock att det i många fall går för långsamt. Det
finns därför skäl att arbeta med vidareutveckling av befintliga regelverk samtidigt som vi
använder dem för att åtgärda farliga ämnen. I vissa fall ser vi att det är motiverat att
komplettera detta med begränsningsåtgärder på nationell nivå.
Utvecklingen av den globala produktionen gör att den internationella arenan samtidigt ökar i
betydelse, både för åtgärder mot enskilda ämnen som sprids globalt och för att få fram
grundläggande kunskap om ämnens egenskaper och sprida denna kunskap i
hanteringskedjorna, oavsett var i världen dessa börjar och slutar.

216

Budgetprop. 2013/14:1 (3.8.6 Kemikalieinspektionen) Allmän miljö- och naturvård. Utgiftsområde 20, sid 85.
Prop. 2014/15:99 (1.6 Kemikalieinspektionen) Allmän miljö- och naturvård. Utgiftsområde 20, sid 127.
218
Budgetprop. 2015/16:1. (3.9.6 Kemikalieinspektionen) Allmän miljö- och naturvård. Utgiftsområde 20, sid
112.
219
Budgetprop. 2016/17:1 (3.11.6 Kemikalieinspektionen) Allmän miljö- och naturvård. Utgiftsområde 20, sid
105.
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De närmaste åren pågår utveckling av strategier såväl inom EU som globalt, vilket ger oss
möjlighet att påverka frågor som har betydelse för den långsiktiga utvecklingen.
Kemikalieinspektionen har för avsikt att bidra i den utvecklingen och samtidigt använda de
plattformar som vi redan har idag för att aktivt driva på en utveckling som leder till
begränsningar av ämnen som kan innebära risker för barn och allmänheten i stort.
6.1.1 Internationellt arbete
Kemikalieinspektionen anser att den globala arenan kommer att bli allt mer betydelsefull för
kemikaliekontrollen. Produktionen av kemikalier i världen ökar. Farliga ämnen sprids över
nationsgränser, via luft, vatten och varuhandel. Varor som konsumeras i Sverige är till stor del
tillverkade i andra länder, ofta utanför EU. De internationella produktions- och
handelskedjorna är ofta långa och komplexa. I många länder är den förebyggande
kemikaliekontrollen svagt utvecklad eller saknas nästintill helt. Förbättrad kemikaliekontroll
behövs för att det ska vara möjligt att nå de globala hållbarhetsmålen (se kapitel 2.1).
Kemikalieinspektionen anser därför att det är fortsatt viktigt att stödja regeringen i det
internationella arbetet. Det handlar om att fortsätta utveckla Minimatakonventionen, reglera
ytterligare kemiska ämnen inom Stockholmskonventionen, bidra till att kunskap om det
internationella programmet för bättre information om farliga ämnen i varor sprids och att
programmet används samt att bidra till utvecklingen av nya globala mål och strategier från
2020, då det nuvarande globala kemikaliemålet löper ut.
Det nuvarande globala kemikaliemålet från Johannesburg WSSD 220 sträcker sig fram till år
2020. Den globala kemikaliestrategin SAICM är knuten till detta mål. De problem som
kemikalier kan ge kommer dock inte vara lösta till 2020, utan ett nytt mål och en fortsatt
strategi bortom 2020 behövs. En process för att ta fram en sådan ny struktur har inletts
globalt 221. För att Sverige ska vara framgångsrikt i att driva ett nytt starkt globalt mål på
kemikalieområdet, med en effektiv strategi för genomförandet, behövs ett arbete de närmaste
åren med att utveckla förslag och förankra dessa med viktiga aktörer. Det gäller såväl länder
som organisationer. Frågan bör också på lämpligt sätt tas upp i anslutning till kommande
globala möten.
Sverige bör driva att kemikaliestrategin efter 2020 ska bestå av ett tydligt och kortfattat
övergripande mål eller en vision, som är lätt att kommunicera, gärna ett mål i likhet med
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Till visionen bör ett målsystem finnas som fångar upp de
grundläggande elementen i en god kontroll av kemikalier.
Som en del av målförslagen bör Sverige även gå fram med att vissa delar är lämpligast att
genomföra i form av bindande överenskommelser på global nivå. Det gäller främst
möjligheten att fasa ut de allra farligaste ämnena som sprids globalt via luft, vatten eller varor
och som inte omfattas av Minamatakonventionen eller kriterierna i Stockholmskonventionen.
Andra mål bör beröra frågan om framtagande av grundläggande information om ämnens
egenskaper och spridningen av den informationen, både med kemikalier och andra varor. Med
tanke på att runt hälften av kemikalieproduktionen i världen idag sker i länder som inte är
OECD-medlemmar finns det ökade skäl att lyfta de frågorna till en global nivå. En
220

United Nations, 2002. Report of the World Summit on Sustainable Development. Johannesburg, South Africa,
26 August – 4 September 2002.
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UNEP, 2017. Strategic Approach and sound management of chemicals and waste beyond 2020 - The
Intersessional Process. Hämtad 2017-07-02 från
http://www.saicm.org/Beyond2020/IntersessionalProcess/tabid/5500/language/en-US/Default.aspx
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målstruktur bör också innehålla delmål om fortsatt frivillig utveckling på nationell nivå med
stöd av det dokument som antogs vid ICCM4 222 2015 och som beskriver 11 grundläggande
element som ett land bör ha på plats för att kunna sägas ha en god kemikaliekontroll 223.
SAICM:s övergripande policystrategi (Overarching Policy Strategy224) innehåller redan idag
mål om riskreduktion, kunskap och information, förvaltning och kapacitetsutveckling. Dessa
mål har genomförts i varierande grad. För de flesta mål återstår mycket arbete för att de ska
uppfyllas. Det går att bygga vidare på dessa mål, men göra dem mer fokuserade på vad som
ska uppnås och knyta strategier till dem på den globala nivån. Till målen bör också
indikatorer kopplas.
När det gäller arbetet i Stockholmskonventionen, med att begränsa långlivade organiska
föroreningar med allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper, kan Sverige, som EUmedlem, inte själv föreslå att ett ämne ska utredas för listning under konventionen, utan det är
bara EU som kan göra det.
Kemikalieinspektionen har bidragit i arbetet med att söka enighet inom EU om att nominera
octametylcyklotetrasiloxan (D4), som bland annat används i hygien- och rengöringsprodukter.
Enighet i denna fråga har ännu inte uppnåtts. Sverige föreslog 2013 att EU skulle nominera
perfluorhexansulfonat (PFHxS), som är ett ytaktivt ämne, till Stockholmskonventionen. I maj
2017 nominerade Norge ämnet och inför det bistod Kemikalieinspektionen i diskussioner om
sakfrågor.
Vi kommer också att verka för att fler ämnen ska tas upp i Stockholmskonventionen vid
partsmötet 2019, till exempel perfluoroktansyra (PFOA), som bland annat används för
avvisande beläggningar (så kallade non-stick). Även bekämpningsmedlet dikofol granskas för
närvarande inom konventionens expertkommitté. Det är viktigt att tidplaner för arbetet inom
EU inte tillåts motverka ett aktivt arbete med samma ämne på den internationella arenan.
När det gäller Minamatakonventionen avser vi, baserat på vår erfarenhet av utfasning av
kvicksilver, att bidra till att konventionen utvecklas så att den successivt kommer att inkludera
förbud mot kvicksilver i fler produktgrupper.
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ICCM – International Conference on Chemicals Management. SAICM:s internationella konferens för
kemikaliehantering.
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SAICM, 2015. SAICM Document 29 June 2015. Overall orientation and guidance for achieving the 2020
goal of sound management of chemicals. The future we want for the sound management of chemicals.
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Sverige bör fortsätta att arbeta aktivt för att det internationella programmet ”Chemicals in
Products Programme” (CiP) (inom ramen för FN:s miljöprogram, UNEP), genomförs på ett
sådant sätt att kunskap om förekomst av farliga ämnen i prioriterade varugrupper blir bättre i
hela hanteringskedjan. Information om förekomst av farliga ämnen i varans livscykel är en
viktig förutsättning för att skydda konsumenter och uppnå giftfria och resurseffektiva
kretslopp. Det är därför viktigt att kännedomen om och användningen av CiP får en ökad
spridning hos företag. Som ordförande i styrgruppen kommer Kemikalieinspektionen därför
fortsätta verka för att kunskap om programmet sprids genom framtida och redan påbörjade
initiativ. Pågående aktiviteter är exempelvis uppdatering av relevant webbinformation hos
UNEP och industriinitiativ som syftar till att få fler företag att arbeta utifrån de uppställda
målen.
Kemikalieinspektionen avser att:
•
•
•
•

6.1.2

bidra i processen med att ta fram nya mål och strategier för det globala
kemikaliearbetet bortom 2020
bidra till att nya ämnen nomineras till Stockholmskonventionen och verka för att
fler ämnen tas upp i konventionen vid partsmötet 2019, till exempel
perfluoroktansyra (PFOA)
inom Minamatakonventionen bidra med erfarenhet av utfasning av kvicksilver i
produkter och driva en successiv utveckling av konventionen mot att omfatta fler
produktgrupper
fortsätta ta en aktiv roll i att verka för att det frivilliga internationella programmet
”Chemicals in Products Programme” (CiP), inom ramen för FN:s miljöprogram,
får en ökad användning.
EU:s regelverk

EU:s strategier för giftfri miljö och cirkulär ekonomi – initiativ som ger nya möjligheter
Den strategi för en giftfri miljö som ska tas fram till år 2018 inom ramen för EU:s sjunde
miljöhandlingsprogram kan bidra till att skydd för hälsa och miljö åter får en större tyngd vid
tillämpning och utveckling av EU:s kemikalielagstiftningar. Kemikalieinspektionen har
bidragit med en nationell expert placerad på EU-kommissionens generaldirektorat för att
arbeta med utformningen av EU:s strategi för en giftfri miljö.
Kemikalieinspektionens erfarenhet är att det ofta är svårt att få genomslag på teknisk nivå om
ingen klar politisk linje först har formulerats på EU-nivå. Ett sådant område är bättre skydd
för barns hälsa.
Viktiga delar i en handlingsplan för mycket persistenta ämnen såsom PFAS är stränga
begränsningar samt att hantera ämnena gruppvis för att undvika substitution till ämnen med
samma farlighet liksom att få acceptans för att hänsyn ska tas även till ämnens lättrörlighet i
miljön när ämnen med särskilt farliga egenskaper ska bedömas.
En strategi för EU:s arbete ska naturligtvis till största delen fokusera på den utveckling som
behöver ske inom unionen. EU är dock också en aktör i det internationella arbetet och många
av de frågor som kommer upp där samordnas inom EU. Det är därför viktigt att en strategi på
ett övergripande plan knyter an till de globala målen och också tar upp frågor om vad EU vill
driva i det internationella samarbetet.
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Kemikalieinspektionen avser att:
•

verka för att EU:s kommande strategi för en giftfri miljö ska innehålla
- åtgärder som ska skydda barnen bättre
- en handlingsplan för hur man hanterar mycket persistenta (svårnedbrytbara)
ämnen, såsom högfluorerade ämnen, inom ramen för EU-samarbetet
- åtgärder inom prioriterade områden såsom hormonstörande ämnen
nanomaterial och kombinationseffekter
- åtgärder för information om ämnen i varor under hela deras livscykel
- frågor som det är viktigt att EU driver på den internationella arenan, bland
annat med koppling till utvecklingen av nya mål och strategier efter 2020.

EU-strategin för en giftfri miljö är nära länkad med det arbete om cirkulär ekonomi som pågår
på EU-kommissionens initiativ och som är ett av få bredare områden på kommissionens
agenda som relaterar till skydd för hälsa och miljö. EU-kommissionen tog i slutet av 2015
fram en handlingsplan för cirkulär ekonomi. Det finns ett stort behov av att öka utnyttjandet
av naturresurser, exempelvis genom att återanvända och återvinna material och varor i större
utsträckning. Samtidigt finns en risk att farliga ämnen återcirkuleras och hamnar i nya
material och varor eftersom avfallet ofta består av en blandning med olika ursprung och med
ett okänt innehåll av kemiska ämnen och material. Kraven på återvunnet material bör vara
likvärdiga som på nyproducerat avseende kemikalieinnehåll.
I EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi finns det flera delar där Kemikalieinspektionen
är delaktig idag samt sådana som vi avser att bidra till framöver. Arbetet omfattar till exempel
stöd till regeringen i förhandlingarna av gödselförordningen och avfallsdirektiven.
Kemikalieinspektionen kommer även att bidra med inspel, till exempel i form av svar på
offentliga samråd och bidrag i samband med konferenser, i utvecklingen av en plaststrategi,
en strategi för att se över gränsytorna mellan EU:s kemikalie-, avfalls- och
produktlagstiftningar och arbetsplanen för ekodesigndirektivet till år 2019.
God information om innehåll av farliga ämnen i varor ända till avfallsledet är en förutsättning
för en cirkulär ekonomi. Det är också viktigt med en stark förebyggande kemikalielagstiftning
så att de farligaste ämnena begränsas och därmed gradvis försvinner ur kretsloppen. Detta är
viktiga frågor för Sverige, frågor vi avser att fortsätta bidra med förslag kring. I det arbetet är
en dialog med berörda företag viktig, för att förstå vad som skulle motivera företagen att
informera mer om innehållet i varor samt vilken specifik information som återvinnare
behöver. Baserat på det kan vi identifiera vägar framåt mot ökad informationsöverföring.
CiP, som utvecklats inom SAICM, bör användas i arbetet inom EU. Det är viktigt att de
former för informationsöverföring som utvecklas inom EU ligger i linje med vad som har
utvecklats internationellt, inte minst mot bakgrund av att många hanteringskedjor börjar
utanför EU.
Under våren 2017 blev finansieringen av en EU-gemensam applikation (app) för
konsumentinformation om ämnen i varor klar och Kemikalieinspektionen ingår som
samarbetspartner i projektet. Vi kommer bland annat att bidra med erfarenheter från våra
tillsynsprojekt och att kontrollera att innehållet i appen stämmer överens med lagkraven och
tolkningen i EU-domen om ”en gång vara” (se kapitel 3.1.1) samt att hålla svenskt näringsliv
informerade om utvecklingen på det här området.
Dialog om hur informationssystem kan införas i olika branscher kan ske med företag som är
verksamma i Sverige både i samverkan med det aviserade nationella substitutionscentrumet, i
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samband med arbetet att utveckla och föra ut vår databas ”Prioriteringsguiden PRIO” samt
genom den textildialog som vi och Naturvårdsverket i samverkan avser att starta. Som
styrmedel har dialog störst potential om den involverar företag som är proaktiva och som är
beredda att satsa egna resurser på att genomföra åtgärder som går utöver lagstiftningens
detaljkrav.
En ytterligare väg för att driva på utvecklingen mot bättre information om kemikalier i varor
och stärka konsumentens rättigheter kan vara att utreda möjligheten att införa en
reklamationsrätt kopplad till rätten till information. Idag har leverantören skyldighet att på
förfrågan, inom 45 dagar, informera konsumenten om en vara innehåller särskilt farliga
ämnen på kandidatförteckningen. En utredning bör belysa möjligheterna att skärpa
konsumentens rätt att inte bara få besked från leverantören om varan innehåller ett särskilt
farligt ämne, utan även få ett besked om den inte gör det. I de fall leverantören inte ger ett
svar eller om leverantören svarar att varan innehåller ett särskilt farligt ämne bör utredningen
belysa möjligheten för konsumenten att häva köpet.
Drivkraften för substitution måste stärkas både i lagstiftningen och på andra sätt. För att
stödja företagens arbete bör Sverige fortsätta att bidra till utvecklingen av ett
substitutionscentrum/en plattform på EU-nivå. Uppgiften för ett substitutionscentrum bör vara
att stimulera produkt- och affärsutveckling som systematiskt minskar kemikalierelaterade
miljö- och hälsorisker från varor. Eftersom merparten av de varor som konsumeras inom EU
tillverkas utanför EU:s gränser behöver centrumet även söka internationell samverkan. Till
centrumets utformning kan vi använda lärdomar från det svenska substitutionscentrum som
kommer att starta under 2017 och liknande initiativ i andra länder som Tyskland och
Danmark.
Kemikalieinspektionen avser att:
•

•
•
•
•

verka för att överföringen av information om ämnen i varor förbättras genom att
o programmet Chemicals in Products i SAICM tas upp i EU:s strategier
o ta upp frågan i dialoger med företag
o stödja framtagandet av en EU-gemensam applikation för
konsumentinformation om ämnen i varor
fortsätta att bidra till utvecklingen av EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi
inom EU, i syfte att uppnå utfasning av särskilt farliga ämnen ur kretsloppen och
undvika återcirkulation av farliga ämnen så långt som möjligt
bidra med förslag till EU:s plaststrategi
bidra till EU:s strategi för att se över gränsytorna mellan EU:s kemikalie-, avfalls- och
produktlagstiftningar
ge stöd till Energimyndigheten inom ekodesigndirektivet i samband med de
förordningar som ska revideras. Kemikalieinspektionen ger konkreta förslag på
lämpliga ändringar, antingen genom att ställa krav på information om kemikalier, att
informationen ska följa med varans hela livscykel eller att informationskrav ställs på
specifika ämnen i de olika varugrupperna.

Kemikalieinspektionen föreslår att:
•

Sverige ska verka för ett substitutionscentrum/en plattform på EU-nivå.
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Bättre helhetssyn mellan olika regelverk
Kemikalier regleras i många olika regelverk; horisontella regelverk såsom Reach- och CLPförordningarna, regler kring specifika produktgrupper, såsom bekämpningsmedel, leksaker
och elektronik, regler för arbetsmiljön och regler för yttre miljö. Människa och miljö utsätts
för skadliga ämnen i olika sammanhang. Kemikalierna är dock desamma var de än används
och det är viktigt att reglerna hänger ihop, oavsett om det handlar om regler för livsmedel,
läkemedel, kosmetika, arbetsmiljö eller Reach-förordningen. Reglerna behöver vara ensade i
synen på risker, bygga på principer och bedömningar som inte säger emot varandra.
Reach- och CLP-förordningarna utgör en bas och vi avser att ta initiativ till närmare analys av
hur andra regelverk ytterligare skulle kunna koppla till och referera till dessa (exempelvis till
klassificeringar i CLP-förordningen och till kandidatlistan i Reach-förordningen). Synergier
mellan regelverken behöver utnyttjas på bästa sätt för att effektivare nå riskminskning och
minska den sammanlagda kemikalieexponeringen. Andra regelverk skulle i större
utsträckning kunna nyttja den information som genereras i Reach-förordningen. Information
från andra regelverk, till exempel information från ramdirektivet för vatten om närvaron av
farliga ämnen i miljön, skulle i större utsträckning kunna leda till att åtgärder vidtas under
Reach-förordningen.
Flera initiativ pågår där en heltäckande och sammanhängande kemikalielagstiftning är en del
av syftet eller skulle kunna användas i detta syfte. Exempel på detta är arbeten med en EUstrategi för giftfri miljö, arbetet med cirkulär ekonomi (i synnerhet gränsdragningar mellan
kemikalie-, avfalls- och produktlagstiftning) samt Refit-arbetet 225 där bland annat
kemikalielagstiftningens ändamålsenlighet utvärderas.
För att minska fragmentiseringen av lagstiftningen och bidra till ett stärkt
helhetsperspektiv på kemikaliereglering avser Kemikalieinspektionen att:
•
•
•

bidra till en fördjupad analys på EU-nivå kring kemikalielagstiftningen som helhet,
inom ramen för befintliga processer/arbeten under EU-kommissionen
ta fram en analys av hur kemikalielagstiftningen skulle behöva förändras för att på
sikt utgöra en bättre helhet
anordna seminarier för att diskutera hur vi ser på risker i olika regelverk, hur vi bättre
kan använda synergier mellan regelverken och hur vi på sikt kan reglera kemikalier
mer enhetligt och holistiskt.

Fortsatta insatser avseende hormonstörande ämnen, kombinationseffekter och
nanomaterial
Kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen på EU-nivå röstades i juli 2017 igenom
på kommissionsnivå av medlemsländerna inom ramen för växtskyddsmedelsförordningen.
Dessa måste godkännas av rådet och parlamentet innan de kan träda i kraft. Kriterierna bör
sedan också användas för biocider och andra kemikalier, vilket kräver en ändring i
biocidförordningen och att de börjar tillämpas vid identifiering av ämnen till kandidatlistan i
Reach-förordningen. Kriterierna bör även användas i övriga relevanta regelverk i EU och vi
kommer att behöva fortsätta verka för nödvändiga förändringar för att möjliggöra det. Från
och med att kriterierna kan börja tillämpas kommer det att vara av stor vikt att bevaka och
utvärdera möjligheten att identifiera hormonstörande ämnen enligt dessa och baserat på denna
225
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information föreslå förbättringar. Som stöd för tillämpning av kriterierna inom regelverken
för biocider och växtskyddsmedel utvecklar Echa tillsammans med Efsa ett
vägledningsdokument. Kemikalieinspektionen bidrar med bedömningar och förslag. Allt
eftersom kunskapen ökar och nya testmetoder utvecklas kommer vägledningsdokumentet
sedan att behöva uppdateras.
För att kriterierna ska kunna tillämpas i Reach-förordningen behöver informationskraven i
förordningens bilagor utökas. För att uppdatera testmetoder krävs arbete inom OECD:s
testmetodprogram.
Kriterierna ger möjlighet till harmoniserad identifiering av hormonstörande ämnen och denna
information kan inom några år utnyttjas till kartläggning av den sammanlagda exponeringen
och den sammanlagda risken som ämnena kan innebära.
Kemikalieinspektionen pekade redan 2014 226 på behovet av ett nationellt åtgärdsprogram eller
en strategi för hormonstörande ämnen, i likhet med den strategi för högfluorerade ämnen som
vi har arbetat med. Vi har dock avvaktat med att inleda arbetet eftersom vi har bedömt
förutsättningarna för att komma framåt som små så länge det inte finns överenskomna
kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Då kriterier nu är på väg räknar vi med att
snart kunna påbörja arbetet med en nationell strategi för det fortsatta arbetet med
hormonstörande ämnen. Syftet med en strategi är att samhällets olika aktörer i högre
utsträckning ska genomföra åtgärder för att minska riskerna med hormonstörande ämnen i
vardagen. Detta kan ske genom att i olika nätverk involvera och engagera olika aktörer, för att
få samsyn om risker och behov av åtgärder, sprida kunskap om gällande regler samt att få in
synpunkter på behov av svenska insatser i EU och internationellt.
När det gäller kombinationseffekter är våra erfarenheter så här långt att detaljerade
riskbedömningar av specifika blandningar kommer att bli mycket svåra och resurskrävande.
Vi bör därför fortsatt argumentera för att istället hantera kombinationseffekter via en generell
extra osäkerhetsfaktor som ökar riskbedömningens säkerhetsmarginaler.
Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att införa en anmälningsplikt för nanomaterial på EUnivå, som är ändamålsenlig och proportionell, eftersom det skulle ha bättre förutsättningar att
generera korrekt information än nationella initiativ har, vara kostnadseffektivt, och främja den
inre marknaden. Syftet med informationen om nanomaterial på den inre marknaden är att
bättre hantera risker i bland annat arbetsmiljön men även för konsumenter, skapa förtroende
för att riskerna med nanoteknik är beaktade och hjälpa yrkesmässiga användare av nanoteknik
och nanomaterial genom att ett harmoniserat system för information om nanomaterial skapas.
Målet för den nationella plattformen för nanosäkerhet vid Swetox (SweNanoSafe) under åren
2018 och 2019 är att etablera långsiktiga former för samverkan mellan myndigheter, akademi,
näringsliv och organisationer i Sverige. I det fortsatta arbetet ska kunskapsförmedling via
webbportalen och fysiska möten utvecklas till en nivå som svarar mot behoven hos de olika
aktörerna. Verktygen för att underlätta kommunikation och samverkan mellan myndigheter,
akademi, näringsliv och organisationer ska etableras och plattformen ska bidra till en säkrare
hantering av nanomaterial. Plattformens möjligheter att ge vetenskapligt stöd i det arbete som
utförs av myndigheter inom ramen för EU, OECD och internationella organisationer kommer
att utvecklas. Plattformen kommer även att upprätta samarbete med nordiska och europeiska
center för nanosäkerhet och befintliga forskarnätverk på EU-nivå. Utbildningsinsatser ska
etableras och genomföras enligt aktörernas behov. Arbetet med att identifiera eventuella
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hinder för en säker hantering av nanomaterial kommer att intensifieras, inklusive förslag på
åtgärder. Förslag ska ges på hur en bättre integration av nanosäkerhet med utveckling och
innovation inom nanomaterialområdet kan komma till stånd. I bilaga 7.5 finns en kort rapport
från Swetox med ytterligare information om den Nationella plattformen för nanosäkerhet med
dess uppdrag, organisation och verksamhet.

Kemikalieinspektionen avser att:
•
•
•

från och med att kriterierna för att identifiera hormonstörande ämnen kan börja
tillämpas identifiera ämnen enligt dessa och vid behov föreslå förbättringar av
kriterierna
arbeta för att kraven i Reach-förordningens bilagor ska ge tillräcklig information
för att kunna bedöma om ett ämne är hormonstörande enligt kriterierna
i samarbete med relevanta aktörer utarbeta en nationell strategi och föreslå
åtgärder för hanteringen av hormonstörande ämnen, så snart de av kommissionen
föreslagna kriterierna för identifiering av hormonstörande ämnen är slutligt
antagna.

Fortsatt utveckling och effektivisering av befintliga EU- regelverk
Tillämpning och utveckling av EU:s kemikalieregler är av central betydelse för att få till stånd
en effektiv och förebyggande kemikaliekontroll. Kemikalieinspektionen anser dock att
tillämpningen av regelverken behöver effektiviseras bland annat genom att processer snabbas
på och förenklas. Målet är att ha en heltäckande lagstiftning på EU-nivå som fungerar
effektivt, där företag tar sitt ansvar och tillräcklig information finns för att göra de
bedömningar som behövs samt att yrkesmässiga användare, företag i leverantörskedjan och
allmänheten kan känna sig trygga i att produkter de köper, säljer vidare och använder inte
utgör en miljö- eller hälsorisk.
En av grunderna för att Reach-förordningen ska fungera är att företagen vid registreringen
redovisar tillräckliga data om sina kemiska ämnens hälso- och miljöfarliga egenskaper, gör
riskbedömningar av god kvalitet och tar fram rekommendationer om säker användning, så
kallade exponeringsscenarier. Insatser från myndigheter som Kemikalieinspektionen behövs
för att bidra till Echa:s och företagens utvecklingsarbete av de exponeringsscenarier som
leverantörer ska förse sina kunder med. Utvecklingsarbetet gäller både metodik för att ta fram
exponeringsscenarier och system för överföring av information.
Kemikalieinspektionen kommer därför att prioritera att delta i projekt och arbetsgrupper med
syfte att höja kvalitén och användbarheten på informationen som överförs i leverantörsledet.
Arbetet med att utveckla alternativa testmetoder kommer att leda till att mer information
lättare och billigare kan genereras, även för ämnen som används i mindre mängder. Med stöd
av detta kan vi på sikt få mer gehör då vi driver frågan om mer omfattande informationskrav
för lågvolymämnen.
Diskussioner om Echa:s framtida roll, efter de stora registreringsdatumen, pågår för
närvarande. Echa skulle kunna ha en större roll i att sprida information och ge anpassat stöd
till företagen, stöd som underlättar för dem att ta sitt ansvar.
Inom ramen för översynen av Reach-förordningen under 2017 anser Kemikalieinspektionen
att det viktigaste är att förbättra registreringarnas kvalitet, att förbättra implementeringen av
informationskraven för kemikalier i varor och få informationen att nå avfallsledet, att enklare
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begränsa förekomsten av särskilt farliga ämnen (SVHC) i varor samt att effektivisera
processerna för begränsning och tillstånd så att de driver på substitution. EU-lagstiftningen
behöver också utvecklas för att möjliggöra effektivare bedömning av grupper av ämnen, som
de högfluorerade ämnena, och dessutom säkerställa att inte ett olämpligt ämne byts mot ett
annat olämpligt ämne (falsk substitution).
Det är viktigt att de bedömningar som görs inom regelverken, på ett effektivt sätt bidrar till
ökad skyddsnivå för hälsa och miljö. Kemikalieinspektionen bedriver ett påverkansarbete för
att hitta ett rationellare sätt att utföra miljöriskbedömningar för växtskyddsmedelsprodukter.
En analys av liknande arbeten och möjligheter till motsvarande förändringar inom andra
regelverk kan behövas. Inom den pågående översynen av växtskyddsmedelsförordningen
anser Kemikalieinspektionen att det är viktigt att bevara de farobaserade
uteslutningskriterierna. Vi vill också behålla zonsystemet 227 för att både harmonisera och dela
på arbetet. Flera processer inom regelverket kan effektiviseras. Exempelvis skulle vissa
användningar, såsom växthusanvändning och behandling av utsäde, kunna hanteras på EUnivå istället för på zon-nivå. För att snabbare få ut fler bra produkter på marknaden driver vi
också frågan om undantag från krav på godkännande för så kallade lågriskämnen 228 och
allmänkemikalier.
När det gäller biocidförordningen ser vi ett behov av att implementera effektiviseringsåtgärder
i ämnesutvärderingar för att klara av att hinna igenom översynsprogrammet innan den utsatta
tidsgränsen 2024. På längre sikt, när framsteg gjorts i översynsprogrammet och
handläggningen i hela EU, vill vi driva på utveckling av regelverket vad gäller att minska
risker med farliga ämnen i biocidbehandlade varor.
Kemikalieinspektionen avser att:
•
•

inom ramen för översynen av Reach- och växtskyddsmedelsförordningen verka
för att regelverken förbättras och effektiviseras, i syfte att snabbare få nödvändiga
åtgärder på plats
bidra till utvecklingen av biocidförordningen avseende vilka verksamma
biocidämnen som får användas för behandling av varor.

Arbetet med att begränsa farliga ämnen i människors vardag behöver fortsätta
Bland de administrativa styrmedlen har regleringar inom Reach- och CLP-förordningarna en
särskilt central position. I kapitel 5.1 har vi visat på att ämnesutvärderingar, klassificeringar,
listning av särskilt farliga ämnen i kandidatförteckningen och begränsningar hänger ihop med
varandra och dessutom är en förutsättning för många andra styrmedel, även ekonomiska och
informativa styrmedel. I kapitel 3.1.2 har vi också visat på de goda resultat som arbetet inom
handlingsplanen hittills har gett.
Kemikalieinspektionen anser fortsatt att begränsning av farliga ämnen i människors vardag
och annan riskminskning är centralt i det fortsatta arbetet med handlingsplanen för en giftfri
vardag. Vi har påbörjat eller planerar att lämna förslag på åtgärder inom Reach- och CLPförordningarna för ett stort antal ämnen med farliga egenskaper som människor kan utsättas
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för i sin vardag, direkt eller indirekt. Det handlar till exempel om ämnen som är
allergiframkallande, kan skada fortplantningen, är cancerframkallande eller mycket
svårnedbrytbara och som förekommer i produkter och material såsom färger, plaster, papper
och byggnadsmaterial. I bilaga 7.3 redovisar vi ett 40-tal ämnen för vilka insatser pågår eller
planeras i en nära framtid. Vi fortsätter bland annat att ta fram underlag för att fler
kadmiumföreningar ska tas upp på kandidatförteckningen.
Vi kommer att fortsätta arbetet med att prioritera ämnen som på grund av sin farlighet och sitt
användningssätt kräver åtgärder. Det kräver att vi har en ständig omvärldsbevakning, där det
kartläggningsprojekt som nu har påbörjats inom handlingsplanen kommer att kunna ge
värdefull ny kunskap om ämnens förekomst i varor och material (se vidare kapitel 6.5).
Vår erfarenhet från arbetet hittills i handlingsplanen för en giftfri vardag är att det krävs bred
närvaro med experter i tekniska arbetsgrupper för att det ska vara möjligt att effektivt påverka
tillämpning och utveckling av Reach-förordningen och annan EU-lagstiftning. För att vara en
trovärdig aktör i EU-samarbetet och nå bästa resultat i riktning mot en giftfri vardag anser vi
att det krävs en balans mellan att arbeta med egna initiativ och åtgärdsförslag och att påverka
besluten kring de förslag som andra länder, Echa, EU-kommissionen eller företag, lägger
fram.
Mot bakgrund av problembilden med allergiframkallande ämnen i textilier ser vi att det är en
grupp av ämnen som vi behöver arbeta vidare med och att det är lämpligt att göra det genom
att ta fram ett begränsningsförslag i Reach-förordningen. Att ta fram begränsningsförslag i
Reach-förordningen är betydligt mer kostsamt än att ta fram förslag på till exempel
klassificeringar och listningar på kandidatförteckningen (se kapitel 5.1).
Kemikalieinspektionen tycker dock att det är viktigt att arbetet med att ta fram
begränsningsförslag inom Reach-förordningen inte avstannar helt. Därför avser vi att arbeta
vidare med något ämne eller ämnesgrupp, med en frekvens av ett nytt påbörjat ämne
åtminstone vartannat år. Med tanke på att det inte finns utrymme att arbeta med så många
begränsningsförslag i EU är det viktigt att även framåt prioritera de ämnen eller grupper av
ämnen där vi tror att åtgärden kommer att ha störst effekt.
I en rapport från ett regeringsuppdrag 229 rekommenderade vi att farliga kemikalier i textilier
skulle regleras i fibersmärkningsförordningen. I praktiken innebar det att nya artiklar skulle
läggas till i förordningen vilket skulle leda till ytterligare harmonisering inom en redan
existerande reglering av textilprodukter. En annan möjlighet som lyftes fram i rapporten var
ett nytt EU-direktiv som reglerar användning och förekomst av farliga ämnen i textilier.
Kemikalieinspektionen uppvaktade EU-kommissionen i juni 2013 och presenterade båda
förslagen men fick inte gehör för något av dem. Vi bedömer därför nu att den mest effektiva
åtgärden för att minska risken för hudallergi av textilier är att begränsa dessa ämnen genom
begränsningsprocessen i Reach-förordningen. Vi eftersträvar en så bred begränsning som
möjligt, som bör omfatta ämnen som har en harmoniserad klassificering som
allergiframkallande på hud och som finns kvar i den färdiga textilen. Planering pågår för att i
samarbete med Frankrike ta fram ett begränsningsförslag för hudsensibiliserande 230 ämnen i
textil. En begränsning av ämnen med en specifik egenskap i textilier ligger även i linje med
EU-kommissionens pågående arbete med ett motsvarande förslag som omfattar ämnen som
har en harmoniserad klassificering som cancerframkallande, som kan påverka arvsmassan
eller störa fortplantningen (CMR-ämnen).
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Tillsammans med Tyskland håller vi på att ta fram ett förslag till begränsning av ett hundratal
högfluorerade ämnen. Förslaget ska lämnas till Echa under 2017. Vi ser en möjlighet i att
samarbeta med andra medlemsländer i begränsningsarbetet dels för att dela den relativt stora
arbetsbördan, dels driva implementeringen av de överenskommelser medlemsländerna gjort
för att förenkla arbetet med begränsningsförslag och dels för att underlätta den fortsatta
processen på EU-nivå.

Kemikalieinspektionen avser att:
•
•

•
•

löpande prioritera ämnen som behöver åtgärdas inom Reach-förordningen och i
det arbetet använda resultat från det projekt om kartläggning av ämnen i varor
och material som Kemikalieinspektionen nu bedriver
prioritera arbete med ämnesutvärderingar, harmoniserad klassificering och
listning på EU:s kandidatförteckning för att minska exponeringen av farliga
ämnen i vardagen och även möjliggöra att användningar av vissa kemiska ämnen
ska begränsas eller förbjudas (se bilaga 7.3 för de ämnen som
Kemikalieinspektionen hittills har prioriterat för arbete de närmaste åren)
ta fram ett begränsningsförslag i Reach-förordningen för ämnen i textilier som
kan orsaka hudallergi
utveckla samarbetet med andra medlemsländer i EU för att ta fram
begränsningsförslag så effektivt som möjligt.

Produktregelverken är ett bra komplement till Reach-förordningen
Kemikalieinspektionen anser att produktregelverk, såsom leksaksdirektivet och RoHSdirektivet för elektronik, är bra komplement till Reach-förordningen då dessa tar hänsyn till
speciella förutsättningar inom olika produktgrupper och ibland utgör ett snabbare och
smidigare sätt att reglera kemikalierisker. Ett exempel är begränsningar av ftalater som gick
snabbt under RoHS-direktivet medan det har tagit lång tid under Reach-förordningen.
Kemikalieinspektionen arbetar för att lägga fram en begränsning av mellankedjiga
klorparaffiner (MCCP) inom RoHS-direktivet. Mellankedjiga klorparaffiner används som
mjukgörare och flamskyddsmedel i elektronik, till exempel i sladdar. Om erfarenheterna av
detta arbete visar att det är en effektiv och framkomlig väg att reglera ämnen i elektronik så
avser Kemikalieinspektionen ta fram ytterligare begränsningsförslag under RoHS-direktivet.
Inom kommissionens arbetsgrupp för leksaksdirektivet pågår ett flerårigt arbete med att se
över haltgränser för de ämnen som är klassificerade som cancerogena, mutagena eller
reproduktionstoxiska (CMR-ämnen) och därmed reglerade i direktivet om de överskriver
klassificeringsgränsen. Ett flertal av dessa CMR-ämnen är under diskussion för revidering
avseende lägre haltgränser eftersom klassificeringsgränsen inte anses vara en tillräckligt hög
skyddsnivå för barn.
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Även inom produktregelverken kan det fleråriga regeringsuppdraget om kartläggning av
ämnen i varor löpande ge oss ny information som leder till att vi identifierar ytterligare ämnen
som behöver begränsas i dessa direktiv.
Kemikalieinspektionen avser fortsatt att verka för att produktregelverken skärps
genom att:
•
•
•
•

ta fram ett begränsningsförslag för mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) inom
RoHS-direktivet
ta fram ytterligare förslag på ämnen för begränsning i ROHS-direktivet om det
bedöms som framkomligt
bidra med underlag som syftar till att sänka haltgränserna för ämnen som är som
är klassificerade som cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska i
leksaksdirektivet
på längre sikt utarbeta förslag på att förekomst av både allergiframkallande och
hormonstörande ämnen (när kriterier finns på EU-nivå) i leksaker regleras på
samma sätt som CMR-ämnen, det vill säga att ämnen med dessa egenskaper inte
ska få förekomma i leksaker.

6.1.3 Nationella begränsningar
I vissa fall kan nationella begränsningar vara ett alternativ till att driva begränsningar inom
EU. Det gäller framför allt när ett ämne eller användning orsakar problem i Sverige men inte i
samma utsträckning i andra medlemsländer.
I kapitel 3.3 redogör vi för de nationella begränsningsförslag som vi hittills utvecklat inom
handlingsplanen. För de närmast kommande åren ser vi ett behov av att reglera de frätande
ämnena natriumhydroxid och kaliumhydroxid i propplösare avsedda för
konsumentanvändning. Mot bakgrund av användningsmönstret ser vi att en nationell
begränsning i det här fallet bör kunna vara en framkomlig väg.
Giftinformationscentralen har under den senaste tioårsperioden fått mellan 200 och drygt 300
förfrågningar årligen relaterade till propplösare som är baserade på natriumhydroxid eller
kaliumhydroxid. Båda ämnena har en harmoniserad klassificering som frätande på huden. I
cirka 60 % av fallen har Giftinformationscentralen bedömt att olyckshändelserna har varit så
allvarliga att frågeställaren har uppmanats att söka vård. Olycksfallen har skett trots att
förpackningarna är märkta med frätsymbol och har en barnskyddande förslutning. Olyckorna
sker i hemmen där framför allt barn kommer åt rester av propplösaren i öppnade
förpackningar. Ytterligare åtgärder behövs därför för att minska dessa olyckor.
Användningen av frätande ämnen i propplösare skiljer sig åt mellan EU-länderna. Antalet
förgiftningsfall och olyckshändelser varierar också mellan EU-länderna. I Sverige är
propplösare baserade på de frätande ämnen natriumhydroxid och kaliumhydroxid ett
bestående problem trots frivilliga åtgärder.
Kemikalieinspektionen har lyft frågan om olyckor med propplösarna på ett EU-expertmöte
men fick inget gehör för en EU-gemensam reglering av natriumhydroxid och kaliumhydroxid
i propplösare avsedda för konsumentanvändning. Istället föredrogs förpackningsåtgärder och
restriktioner på försäljningsställena. Kemikalieinspektionen avser därför att utreda
möjligheten att införa en nationell reglering. En sådan reglering skulle kunna ta sikte på
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förbud mot natriumhydroxid och kaliumhydroxid i propplösare avsedda för
konsumentanvändning.
Kemikalieinspektionen konstaterar att frågor till Giftinformationscentralen om förgiftningsfall
för människor och djur med bekämpningsmedel domineras av biocidprodukter.
Biocidprodukter, som är en typ av bekämpningsmedel som är avsedda att skydda mot
skadliga organismer för andra ändamål än växtskydd, står för ungefär 75 % av försäljningen
av bekämpningsmedel i Sverige. Biocidprodukter finns i flera fall tillgängliga för privat
användning i hushållsnära sammanhang. Det gäller till exempel medel för träskydd, medel
mot gnagare, myggor och andra skadeinsekter. Av dessa grupper är det råttgifter som orsakar
flest frågor till Giftinformationscentralen, ofta med koppling till barn och husdjur.
Kemikalieinspektionen avser att se över behovet och möjligheten att begränsa den privata
användningen av kemiska biocidprodukter.
Kemikalieinspektionen avser att
•
•

utreda möjligheten att införa en nationell reglering av natriumhydroxid och
kaliumhydroxid i propplösare avsedda för konsumentanvändning
utreda möjligheten att nationellt begränsa vissa biocidprodukter för icke
yrkesmässig användning.

6.1.4 Högfluorerade ämnen (PFAS)
Problemet med högfluorerade ämnen är långt ifrån löst. Gemensamt för alla PFAS är att de är
svårnedbrytbara och flera är dessutom lättrörliga i miljön. Vår kartläggning från 2015 visar att
antalet ämnen är omfattande och utvecklingen av nya ämnen och användningsområden är
under stark utveckling. Kemikalieinspektionen anser därför att det är viktigt att det nationella
samarbetet om högfluorerade ämnen fortsätter, inte minst för att undvika att frågor faller
mellan stolarna på grund av oklarheter kring ansvarsfördelningen mellan ansvariga
myndigheter. Kunskapen om förekomsten av PFAS behöver öka. En del i detta är att utöka
inrapporteringen till produktregistret (se även kapitel 3.5). Från ett cirkulärt
ekonomiperspektiv är förekomsten av PFAS i olika varor, exempelvis textilier, problematiskt
eftersom det försvårar återvinning av en stor varugrupp. Då många PFAS främst sprids via
vatten är EU:s ramdirektiv för vatten 231 ett viktigt regelverk. I och med att många
högfluorerade ämnen är vattenlösliga och rörliga i mark riskerar inte minst fler
dricksvattentäkter att förorenas. Förorening av sjöar och vattendrag kan även ge höga PFAShalter i matfisk. Sedan 2015 har de delar av direktivet som rör grundvatten förstärkts vilket
medför ökade aktiviteter i olika arbetsgrupper. Kemikalieinspektionen avser att driva frågan
om ytterligare åtgärder mot PFAS i grund-, yt- och dricksvatten i samarbete med andra
berörda myndigheter. Problemen med PFAS kräver åtgärder även på EU-nivå. Även om ett
flertal PFAS är reglerade eller på gång att regleras inom EU återstår det faktum att de
alternativ som ersätter de reglerade ämnena är andra PFAS med kortare kolkedjelängd. Det
tycks generellt vara svårt att hitta alternativ som kan mäta sig med de eftertraktade egenskaper
som PFAS har. Även om det sker en utveckling, till exempel på textilområdet är det en
utmaning att fortsätta arbetet för att även de nu använda PFAS på sikt ska minska eller
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upphöra. En EU-handlingsplan är en viktig del i Kemikalieinspektionens strategi för att
minska exponering för människa och miljön av högfluorerade ämnen.
Den workshop 232 som Kemikalieinspektionen höll i april 2017, med stöd av medel från den
Nordiska Kemikaliegruppen (NKG), pekade på ett antal viktiga områden för fortsatt
utveckling på vägen mot en EU-handlingsplan med politiska och regulatoriska strategier för
PFAS (se avsnitt 3.5). Kemikalieinspektionen kommer därför, när det är strategiskt riktigt, att
fortsätta arbeta för att utveckla befintliga EU-regelverk genom att i samarbete med andra
medlemsländer ta fram en tydligare och mer täckande definition av PFAS, utreda hur Reachförordningens definition av polymerer bör användas i relation till PFAS, aktivt delta i arbetet i
Echas informella PFAS-arbetsgrupp med att ta fram ett underlag för att beskriva att mycket
persistenta och mobila ämnen ska kunna omfattas av artikel 57f i Reach-förordningen (inger
motsvarande betänkligheter som CMR, PBT och vPvB) och därmed kunna föras upp på
kandidatförteckningen. Vi kommer också att arbeta för att fylla de kunskapsluckor som finns
för PFAS genom att påtala forskningsbehov, utveckla verktyg för identifiering av PFAS,
arbeta för att vidareutveckla miljöövervakningen och sprida kunskapen om att
patentinformation kan användas för att förutsäga framtida användningar. Vi behöver också
öka medvetenheten hos allmänhet, företag och beslutsfattare för att undvika ytterligare
spridning av PFAS. Det nya substitutionscentrumet skulle kunna ha en viktig roll i arbetet
med att minska användningen av PFAS.

Kemikalieinspektionen avser att
•
•

•

driva frågan om ytterligare åtgärder mot PFAS i grund-, yt- och dricksvatten i
samarbete med andra berörda nationella myndigheter
utifrån vår nationella strategi1 och de överenskommelser som gjordes vid
workshopen i april 2017 fortsätta EU-samarbetet för att minska exponeringen från
PFAS, genom strategiska val av insatser i egna initiativ eller i samarbete med
andra medlemsländer
inom ramen för EU-strategin för giftfri miljö verka för att en handlingsplan för
mycket persistenta ämnen såsom PFAS tas fram på EU-nivå.

6.1.5 Tillsyn med helhetssyn
Erfarenheterna från tillsynen visar att kontroll av farliga ämnen i konsumentvaror fortsatt bör
prioriteras och att Kemikalieinspektionen ytterligare bör koppla ihop tillsynsverksamheten
med annan verksamhet på myndigheten för att effektivisera arbetet med riskbegränsning.
Tillsynen bör i högre grad samordnas med andra åtgärder, som kartläggningsinsatser,
riskbedömning, dialoger med företag och kommunikationsinsatser till företag och
konsumenter, för att genom ett helhetsgrepp få större effekt.
Barn och unga är särskilt känsliga för effekter av farliga ämnen och det finns därför extra
anledning att skydda dem. Tillsynen har därför haft ett tydligt fokus på barn och barns
hemmamiljö. Inriktningen har bland annat varit på leksaker och andra varor för barn, men
även andra varor och material vanligt förekommande i miljöer där barn vistas. Den höga
andelen regelöverträdelser som hittats vid tillsyn av bland annat leksaker och hemelektronik
leder till slutsatsen att tillsynsinsatser av varor i barns vardag även fortsättningsvis bör
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prioriteras. Genom att skydda barnen skyddar vi normalt även den vuxna delen av
befolkningen.
Den ökande e-handeln innebär en rad både juridiska och praktiska utmaningar för
marknadskontrollmyndigheterna. EU-kommissionen har tillsatt en arbetsgrupp som ska
utarbeta riktlinjer för marknadskontroll av produkter som säljs via e-handel, men dessa
riktlinjer är ännu inte beslutade. Marknadskontrollrådet har därför beslutat att genomföra ett
eller flera projekt på detta område för att kunna kartlägga svårigheter och utarbeta rutiner för
sådan kontroll. Kemikalieinspektionen kommer att delta i detta arbete. Exempel på
svårigheter är att identifiera ansvarig part, kontrollera produkter från tredje land och hur man
ska hantera tillsyn av de nya kanaler som försäljning via sociala medier innebär. Varornas
ofta komplexa leverantörskedjor talar starkt för att det behövs ett ökat tillsynssamarbete inom
EU.
Kemikalieinspektionen avser att:
•

•
•
•

vidareutveckla en tillsyn med helhetssyn genom att ta initiativ till breda
myndighetsprojekt med ökad samordning för att effektivare begränsa risker med
farliga ämnen i varor. Projekten bör planeras i samråd med kommuner och
branschorganisationer
utarbeta strategier för tillsyn av varor som säljs via e-handel
prioritera tillsynsinsatser i miljöer där barn och unga vistas. Dessa miljöer
inkluderar varor i hemmet men även miljöer för fritidsaktiviteter som fritidshem,
förskolor och skolor, lekplatser, sport- och idrottsmiljöer
verka för ett fortsatt tillsynssamarbete på varuområdet mellan EU:s
medlemsländer.

6.2 Företagen behöver öka sina insatser även om detaljregler
saknas
Företagen har enligt lagstiftningen ansvaret att se till att deras varor och kemiska produkter
inte skadar människa och miljö. Ett sätt att förebygga skador är att företagen byter ut farliga
ämnen utan att lagstiftningen ställer detaljkrav. Arbetet med substitution är dessutom
innovationsdrivande och kan ge nya affärs- och exportmöjligheter för svenska företag som
ligger långt framme inom miljöområdet. För att stimulera företagens arbete med substitution
behövs, enligt Kemikalieinspektionens bedömning, stöd och verktyg.
Kemikalieinspektionen delar den syn som regeringen presenterar i Handlingsplan Smart
industri – en ny industrialiseringsstrategi för Sverige 233:
”Det behövs mer fokus i arbetet för att minska påverkan av farliga kemikalier och utfasning
av särskilt farliga ämnen.”
”Information, kunskap och substitution av särskilt farliga ämnen till allt mindre farliga
ämnen är ledord för hållbar industri och näringsliv.”
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6.2.1 Databaser, guider och vägledning för att stödja kommuner och
företagens arbete med substitution
En åtgärd i regeringens Handlingsplan Smart industri gäller inrättandet av ett svenskt centrum
för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och i varor. Regeringen tillsatte en
särskild utredare för att undersöka förutsättningarna för att inrätta ett sådant centrum för att
stödja näringslivet. Regeringen pekar även på att kommunerna behöver stöd i sitt
substitutionsarbete. Utredaren lämnade sitt betänkande 234 till regeringen i mars 2017.
Kemikalieinspektionens erfarenheter från kommunnätverket och från branschdialogerna talar
för att det finns ett större intresse än någonsin tidigare hos kommuner och delar av det
svenska näringslivet att mer aktivt arbeta med substitution av farliga kemikalier i varor. Det
gäller framförallt för företag som säljer konsumentnära varor. Erfarenheterna talar också för
att många företag, särskilt små och medelstora, liksom de flesta kommuner har begränsad
kompetens på området kemiska risker. Både kommuner och företag efterfrågar därför i allt
högre utsträckning konkreta och specifika råd om valet av enskilda ämnen, kemiska
produkter, material och varor. På grund av vår myndighetsroll kan inte
Kemikalieinspektionen ge sådana specifika råd. Däremot kan vi ge mer generella råd utifrån
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som kan vägleda deras val och prioriteringar, och vi kan
informera om till exempel vilka ämnen som är begränsade, klassificerade som farliga eller
finns upptagna på EU:s kandidatlista för särskilt farliga ämnen. Även om ett centrum för
substitution i vissa fall också skulle ha svårt att bedriva rådgivning på den mer detaljerade
nivån, så skulle det dock kunna vara betydligt friare och mer långtgående i sin rådgivning än
vad en myndighet kan vara.
Det nya substitutionscentrumet kommer att behöva samverka med och få stöd från
Kemikalieinspektionen i frågor som till exempel gäller vetenskapliga kriterier och prioritering
av ämnen för utfasning enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Det kan handla om vilka
ämnen som ska betraktas som hormonstörande eller hur ämnen i ökad utsträckning kan
bedömas gruppvis. Vi menar även att ett centrum för substitution behöver tillgång till och
möjlighet att stödja sig mot bland annat de databaser och andra verktyg som
Kemikalieinspektionen som myndighet har utvecklat och tillhandahåller. Dessa databaser och
verktyg är dock i behov av utveckling och löpande uppdatering.
Vår databas Prioriteringsguiden PRIO är idag en etablerad guide som används av tillverkande
industri, importörer av varor eller andra som arbetar med inköp som stöd att fatta mer
välinformerade beslut om vilka farliga kemikalier man bör undvika. Vi ser ett behov av en
relativt omfattande vidareutveckling av PRIO, för att det ska bli ett ännu starkare stöd i
substitutionsarbetet. Vår databas Varuguiden syftar till att inordna varor i ett system som visar
vilka varor och material som används i Sverige. Varuguiden innehåller generella kunskaper
om varor och deras vanliga sammansättning. En utvecklad och uppdaterad version av
Varuguiden skulle också vara ett bra stöd i substitutionsarbetet för företagen. En närmare
koppling mellan PRIO och Varuguiden skulle kunna ge bättre förutsättningar för företag och
andra att använda PRIO för bedömningar av ämnen i material och varor.
En ytterligare utveckling av Kemikalieinspektionens olika databaser och kompetens i en
substitutionsstödjande riktning skulle, förutom att ge ett bra stöd till det blivande
substitutionscentrumet, även innebära en möjlighet att få ut ytterligare substitutionsdrivande
effekt av kommunnätverket och myndighetens branschdialoger. Det skulle skapa bättre
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förutsättningar för aktörernas substitutionsarbete genom att informationen i våra databaser
ytterligare kan anpassas efter målgrupp, till exempel kommuner och olika sorters företag.
Så vill Kemikalieinspektionen stärka sitt arbete för att främja det svenska
näringslivets substitution av farliga ämnen under 2018–2020:
Kemikalieinspektionen har i budgetunderlaget för 2018–2020 föreslagit hur myndigheten
kan stärka sitt proaktiva och utåtriktade arbete för att främja det svenska näringslivets
substitution av farliga ämnen. Förutsatt den finansieringen avser Kemikalieinspektionen
att:
•
•
•

ge stöd till det kommande centrumet för substitution i svåra frågor kopplade till
vetenskap eller lagstiftning när det behövs som en grund för centrumets egen
rådgivning
upprätthålla, utveckla och uppdatera myndighetens olika verktyg för substitution
(PRIO, Varuguiden samt våra andra verktyg) så att de effektivt även kan användas
i centrumets rådgivning
i samarbete med näringslivet och kommuner utveckla PRIO till att kunna ge ett
bra stöd i deras arbete med substitution av farliga ämnen, bland annat genom att
o vidareutveckla PRIO med delar inriktade på företag som har egen
produktutveckling, på handelsföretag respektive på offentlig upphandling
o i den vidareutvecklingen införa en ny varumodul i PRIO med information om
varors innehåll av olika material och deras innehåll av farliga ämnen
o genomföra workshops med nytt utbildningsmaterial för företag respektive
kommuner.

Substitution av farliga ämnen är ett prioriterat område i flera nordiska länder. Det innebär att
det också finns databaser, verktyg, vägledningar och likande i flera av länderna med syftet att
stimulera företag att byta ut farliga ämnen mot mindre farliga alternativ.
Kemikalieinspektionen fick i regleringsbrevet för 2017 ett uppdrag om att kartlägga
förekomsten av sådana farliga ämnen i produkter och varor som inte är begränsade inom EU
(se kapitel 6.5). Ett möjligt resultat av kartläggningen är att den kan bidra till utvecklingen av
Varuguiden och PRIO. Danska miljömyndigheter har lång erfarenhet från kartläggning av
farliga ämnen i varor och har samlat på sig mycket information.
Kemikalieinspektionen avser att:
•

undersöka förutsättningarna för ett samarbete med ett eller flera nordiska länder
om gemensamma kartläggningsinsatser som kan stödja företag i deras
substitutionsarbete.

6.2.2 Breda branschdialoger för hållbar produktion och konsumtion
Kemikalieinspektionen prioriterade under den första fasen (2011–2014) av handlingsplanen
för en giftfri vardag branschdialogerna som ett styrmedel för att företagen skulle öka
substitutionen av farliga ämnen. Både vi och de deltagande företagen var övervägande
positiva till hur dialogen fungerade som arbetsmetod (se kapitel 5.3 Informativa styrmedel).
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Kunskap och information om kemikalier är en förutsättning för att uppnå hållbara och
cirkulära materialflöden. Kemikalieaspekten behöver finnas med som en integrerad del i alla
led från innovation och produktutveckling, via produktion och konsumtion, till
avfallshantering och materialåtervinning.
Vi ser därför ett behov av bredare branschdialoger med inriktning på hållbarhetsfrågor. En
fråga som skulle lämpa sig för dialog är behovet av bättre information om innehåll i varor (se
förslagen om EU:s regelverk i kapitel 6.1). Det skulle ge svenska företag möjlighet att vara
föregångare i att ställa krav på sina leverantörer och förbättra informationsöverföringen.
Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen kommer tillsammans under 2017 att bjuda in
textilbranschen till dialog med fokus på hållbarhetsfrågor i ett bredare perspektiv 235. Dialogen
är även tänkt att omfatta frågor om innovation. Det kan exempelvis gälla finansiering och
koppling till de strategiska innovationsprogrammen 236. Avsikten är att dialogen bland annat
ska omfatta hållbar produktion, ökad återanvändning och materialåtervinning samt nya
affärsmodeller och samverkansformer mellan handeln och konsumenterna. I ett första steg är
avsikten att dialogen ska pågå under tre år, för att därefter utvärderas. Dialogens innehåll och
mål ska tas fram i samarbete mellan deltagande företag och myndigheter. Beroende på vilka
teman som kommer att behandlas i dialogen kommer även andra myndigheter att bjudas in
som till exempel Upphandlingsmyndigheten, Konsumentverket eller Vinnova.
Baserat på utvärderingen kan det bli aktuellt med dialoger framöver med andra branscher med
stora materialflöden som kan vara lämpliga för återvinning. Exempel på sådana branscher är
elektronik- och byggbranschen. En annan möjlighet är dialoger mellan myndigheter och
företag baserat på material (till exempel plast) eller baserat på funktion i företag (till exempel
produktutvecklare eller inköpare).

Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket kommer att:
•

bjuda in textilbranschen till dialog med fokus på hållbarhetsfrågor i ett bredare
perspektiv. Syftet med dialogen är att bidra till minskad miljö- och hälsopåverkan
från textilier i materialets hela livscykel.

6.2.3 Innovation för att utveckla bättre alternativ
För att kunna byta ut farliga ämnen mot mindre farliga alternativ och snabba på utfasningen
av särskilt farliga ämnen behöver nya lösningar utvecklas. Framtidens kemikalier och material
måste vara utformade så att de inte skadar människa och miljö och behöver även i stor
utsträckning vara biobaserade och fungera i en cirkulär ekonomi. Vid designen av varor, nya
tekniska lösningar och infrastruktur måste kemiska ämnens toxikologiska egenskaper beaktas
från början för att inte bygga in nya problem som i framtiden kan skada människors hälsa och
miljön. Hållbar utveckling kan inte nås utan fungerande kemikaliekontroll och inte heller utan
att vi inkluderar en medvetenhet om kemikalierisker vid formandet av framtidens lösningar.
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Det måste skapas synergier som leder till att nya lösningar inom exempelvis klimatområdet
även bidrar till att minska vår exponering för farliga ämnen.
Det krävs därför att satsningar på innovations- och utvecklingsprojekt från början omfattar
kemikalieaspekter, toxikologisk kompetens och samverkan mellan toxikologer, ingenjörer och
innovatörer. Kemikalieinspektionen samverkar med innovationsprogram för att bidra med vår
kunskap om kemikalierisker och regelutveckling inom kemikalieområdet och om hur
minskade kemikalierisker kan bidra till hållbar utveckling. Vi ser det som ett strategiskt
utvecklingsområde att utöka vårt arbete med innovationsfrågor genom att delta i fler
sammanhang och om möjlighet finns även delta i mer konkreta samverkansprojekt med
inriktning på en giftfri vardag.
Vinnova har i uppdrag att stimulera nyetableringar av test- och demonstrationsmiljöer, både i
privat och i offentlig verksamhet. För att stimulera innovation för en giftfri miljö är en
möjlighet att Kemikalieinspektionen i samverkan med exempelvis näringsliv och kommuner
tar initiativ till att etablera en testbädd för exempelvis en giftfri och cirkulär skola om
möjlighet ges under regeringens satsning ”Testbädd Sverige”. Möjlighet till samarbete kan
också finnas med regionerna som i många fall har utvecklingsmedel för innovationsprojekt.
Ett exempel är Västra Götalandsregionen som driver innovationssatsningar med målet om att
öka utbud och efterfrågan av cirkulära och giftfria produkter, tjänster och system inom textiloch möbelbranschen och samtidigt bidra till stärkt innovationskraft och nya affärsmöjligheter
för företag 237. Kemikalieinspektionen skulle kunna bidra med kunskap om exempelvis vilka
ämnen som bör fasas ut och hur nya innovationer bör designas och testas för att inte orsaka
problem för människa och miljö på grund av toxiska ämnen. En kontakt har tagits av
Kemikalieinspektionen och intresse för samverkan finns. Innovationsupphandling är
ytterligare ett område där vi skulle kunna bidra med kunskap om kemikalierisker samt lyfta
fram värdet av att alternativa lösningar utvecklas.
Kemikalieinspektionen har i budgetunderlaget för 2018–2020 föreslagit hur vi kan bidra till
strategiska innovationsprogram. Förutsatt den finansieringen kan vi fortsätta vår samverkan
med det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 238 för att bidra till att
kemikalieaspekter inkluderas i fler innovationsprojekt och att medvetenheten om
kemikalierisker ökar. Vi kan också utöka vår samverkan med fler strategiska
innovationsprogram (SIP), exempelvis Bioinnovation 239, för att bland annat lyfta behovet av
innovation för att ersätta farliga ämnen. Därtill kan vi utöka vårt deltagande i regeringens
samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi 240 samt programmet Uppkopplad
industri och nya material 241 för att programmen ska resultera i långsiktigt hållbara lösningar
som undviker att människa och miljö exponeras för farliga kemiska ämnen.
Genom att utveckla en närmare samverkan med tekniska högskolor och institut skulle
Kemikalieinspektionen kunna bidra till att öka medvetenheten om vikten av att innovatörer,
forskare och nya ingenjörer tar hänsyn till kemikalierisker. Vi har tagit inledande kontakter
med några tekniska högskolor för att undersöka intresset för att vi medverkar vid
utbildningsinsatser i huvudsak riktad till forskare och personer inom forskarutbildningen.
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http://www.vgregion.se/regional-utveckling/program/cirkulart-mode-och-hallbara-miljoer/
RE:Source är nationell branschöverskridande innovationsarena, en mötesplats för en mängd aktörer inom
svensk industri, avfallshantering och forskning. http://www.resource-sip.se/
239
http://www.bioinnovation.se/
240
http://www.regeringen.se/samverkansprogram
241
http://www.regeringen.se/samverkansprogram
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Kemikalieinspektionen har i budgetunderlaget för 2018–2020 föreslagit hur vi kan
bidra till strategiska innovationsprogram. Förutsatt den finansieringen avser
Kemikalieinspektionen att:
•
•
•

•

fortsätta vår samverkan med det strategiska innovationsprogrammet RE:Source
för att bidra till att kemikalieaspekter inkluderas i fler innovationsprojekt och att
medvetenheten om kemikalierisker ökar
utöka vår samverkan med fler strategiska innovationsprogram (SIP), exempelvis
Bioinnovation, för att bland annat lyfta behovet av innovation för att ersätta
farliga ämnen
utöka vårt deltagande i regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad
ekonomi samt programmet Uppkopplad industri och nya material för att
programmen ska resultera i långsiktigt hållbara lösningar som undviker att
människa och miljö exponeras för farliga kemiska ämnen
utöka vår samverkan med tekniska högskolor och institut för att bidra med vår
regulatoriska och toxikologiska kompetens och öka medvetenheten om vikten av
att ta hänsyn till kemikalierisker hos innovatörer, forskare och nya ingenjörer.

6.3 Förutsättningarna för en giftfri konsumtion måste stärkas
De totala inköpen i samhället är mycket stora. Ökade krav i samband med inköp och
upphandling kan därför ha en mycket stark pådrivande roll i arbetet för en giftfri vardag.
Detta avsnitt avser åtgärder för att förbättra möjligheterna för såväl företag, som offentliga
aktörer och privata konsumenter att göra medvetna val i riktning mot en giftfri konsumtion.
Kemikalieinspektionen startade år 2015 flera nya aktiviteter inom ramen för handlingsplanen
för en giftfri vardag. Det gäller exempelvis kommunnätverket för giftfri vardag där vi
tillsammans med Upphandlingsmyndigheten särskilt lyft upphandlingsfrågorna och
samarbetet med Håll Sverige Rent, med en satsning på pedagoger i förskola och skola. Även
om det har gått kort tid sedan aktiviteterna startade, så tyder genomförda utvärderingar på att
de har haft ett stort genomslag i samhället (se kapitel 5.3 Informativa styrmedel). Vi avser
därför att satsa ytterligare på dessa aktiviteter.
6.3.1 Ökade kemikaliekrav vid offentlig upphandling
Ett viktigt område där kommuner har ett fortsatt stort behov av stöd är kemikaliekrav vid
offentlig upphandling. Det gäller både vilka krav som ska ställas och uppföljning av kraven.
För att underlätta för kommunerna att ställa kemikaliekrav samarbetar Kemikalieinspektionen
med Upphandlingsmyndigheten och andra myndigheter för att ge upphandlingsstöd.
Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen anordnar tillsammans med
länsstyrelserna åren 2017–2018 gemensamma seminarier i varje län (sammanlagt 21
seminarier) om upphandling och giftfri vardag. Erfarenheterna från de seminarierna kommer
att ligga till grund för att bedöma behovet av ytterligare informationsinsatser om offentlig
upphandling efter år 2018. Upphandlingsmyndigheten kommer också, i samarbete med
Kemikalieinspektionen, Folkhälsomyndigheten och Boverket, att under åren 2017–2018
utveckla upphandlingskriterier för fler inomhusmiljöer utöver förskolemiljöer, till exempel
skolor, fritidslokaler och träningshallar.
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Naturvårdsverket kommer under 2017 att initiera en beställargrupp om minskad
miljöpåverkan från konstgräsplaner 242, där även Kemikalieinspektionen kan ha en roll. Syftet
är att höja kvaliteten i upphandlingar genom gemensam uppbyggnad av kunskap och
samverkan kring krav och upphandlingsmetoder för att på sikt åstadkomma nya lösningar som
kan minska spridning av mikroplaster och andra föroreningar från konstgräsplaner.
Naturvårdsverket ska även utreda möjligheterna till en långsiktig finansiering av
beställargrupper.
Kemikalieinspektionens databas PRIO skulle kunna ge ett bättre stöd till kommunerna vid
offentlig upphandling. Det kan ske både genom att PRIO anpassas med en del som är särskilt
inriktad på offentlig upphandling och genom en starkare koppling mellan PRIO och
Upphandlingsmyndighetens kriterier.

Kemikalieinspektionen avser att:
•
•
•

tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och länsstyrelserna under 2017–2018
anordna gemensamma seminarier i varje län (sammanlagt 21 seminarier) om
upphandling och giftfri vardag
ge stöd till Upphandlingsmyndigheten i att ta fram ytterligare
upphandlingskriterier för offentliga inomhusmiljöer där barn vistas
utreda hur PRIO bättre kan kopplas till framtagandet av nya upphandlingskriterier
och till utvecklingen av befintliga kriterier i samråd med
Upphandlingsmyndigheten.

6.3.2 Vidareutveckla kommunnätverket för giftfri vardag
Upphandlingsfrågorna är en av de prioriterade frågorna för kommunnätverket för en giftfri
vardag. Nätverket riktar sig främst till landets kommuner, men länsstyrelser, landsting och
regioner som aktivt arbetar med en giftfri vardag kan också vara medlemmar.
Kemikalieinspektionen avser att fortsätta att arbeta med informationsspridning till samt
utbildning för nätverksmedlemmarna bland annat genom de länsvisa seminarierna om
upphandling, som nämns i avsnittet om offentlig upphandling ovan. Kemikalieinspektionen
kommer också att öka sitt stöd och vidareutveckla kommunnätverket på andra sätt.
Kommunerna efterfrågar ofta mer stöd och råd från centrala myndigheter. Det kan gälla råd
till kommunerna i viktiga sakfrågor som kan hjälpa dem att tillämpa försiktighetsprincipen
och fatta väl avvägda beslut när det gäller inköp av material. Exempel på frågor är för- och
nackdelar med olika plastmaterial, risker med konstgräsplaner och lämpliga golvmaterial i
förskolor. Vissa frågor ligger inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde och för andra
frågor kan samarbete med andra centrala myndigheter krävas för att kunna förbättra stödet till
kommunerna så att de kan fatta egna, väl avvägda beslut.
Utöver att vara verksamhetsutövare och inköpare så har kommuner även en viktig roll att
informera sina kommuninvånare om miljö- och andra hållbarhetsfrågor. Genom
kommunnätverket för en giftfri vardag finns en möjlighet för oss att via nätverkets
medlemmar nå ut med information till medborgare exempelvis om hur de kan göra
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Naturvårdsverket 2017, Rapport 6772. Mikroplaster, Redovisning av regeringsuppdrag om källor till
mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige.
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kemikalieval i sin vardag och använda sin rättighet att få information om vilka särskilt farliga
ämnen som ingår i varor.
Det föreslagna centrumet för ökad substitution kan bli en viktig samarbetspartner för
Kemikalieinspektionen vad det gäller stödet till kommunerna. Centrumet kan komplettera vårt
arbete genom att erbjuda ett mer konkret stöd till kommunerna i deras arbete med att finna
specifika alternativ för sina inköp (se även kapitel 6.2 Företagen behöver fortsätta sitt arbete
även om detaljregler saknas).
Kemikalieinspektionen avser att öka stödet till kommunerna genom att:
•

ta fram råd till kommunerna i viktiga sakfrågor som kan hjälpa dem att tillämpa
försiktighetsprincipen och fatta väl avvägda beslut

•

samordna en nationell informationskampanj gemensamt med kommunerna om
kemikalieval i vardagen, gärna tillsammans med andra relevanta myndigheter.

6.3.3 Öka kunskapen hos pedagoger och elever om hållbar konsumtion
Vi bedömer att pedagogers och elevers kunskap om kemiska risker är viktig i arbetet för en
giftfri vardag. Kommande generationers konsumenter går nu i förskolor och skolor. De har
redan idag påverkan på föräldrarnas konsumtionsvanor. De kan i framtiden, förutom att vara
konsumenter, även i arbetslivet komma att ha roller där kunskap om kemiska risker är av stor
betydelse, till exempel inom produktutveckling eller inköp.
Kemikalieinspektionens samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent har resulterat i
pedagogiskt material om kemikalier för förskola och skola upp till och med gymnasiet.
Materialet sprids via nätverket Grön Flagg 243 till pedagoger i flera tusen svenska skolor och
förskolor. Även skolor och förskolor som inte deltar i Grön Flagg kan beställa eller ladda ner
materialet.
Kemikalieinspektionen avser att fortsätta samarbetet med Håll Sverige Rent för att:
•

•
•

bättre nå mellanstadie- och högstadieelever. Det kan till exempel ske genom Håll
Sverige Rents satsningar Skräpplockarkampanjen ”Vi håller rent” (som varje år
engagerar cirka 800 000 personer) och ”Skräplabbet” (ett pedagogiskt koncept som
riktar sig till grundskolan)
underlätta för pedagoger att använda materialet genom att genomföra utbildningar
runt om i Sverige
underlätta för kommuner att stötta sina skolor. Det kan ske med ett
”kommunpaket” med tryckt skolmaterial och en introduktionsfilm.
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Grön Flagg är stiftelsen Håll Sverige Rents program för att hjälpa lärare och pedagoger att väcka
upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga. Grön Flagg ingår i det internationella nätverket EcoSchools, som förenar miljontals barn och unga runt om i världen.
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6.4 Bättre kemikaliekontroll behövs för giftfria och resurseffektiva
kretslopp
Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket samarbetar för att minska exponering för farliga
ämnen i ett livscykelperspektiv från återvunnet material, detta för att bidra till att uppnå
etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi.
God information om förekomsten av farliga ämnen i varor samt ett aktivt substitutionsarbete
är viktiga förutsättningar för giftfria och resurseffektiva kretslopp. Ett antal förslag för att
styra mot en sådan utveckling har behandlats i avsnitt 6.1- 6.3 i denna rapport. I detta avsnitt
tar vi upp några ytterligare insatser för att främja giftfria och resurseffektiva kretslopp.
Förebyggande åtgärder är kostnadseffektiva. Att sanera eller bota i efterhand kan innebära
stora samhällskostnader. Det behövs mer avfallsförebyggande åtgärder, till exempel så att
ämnen, material och varor designas så att de kan återanvändas, alltså att de har en lång
livslängd och att deras komponenter kan separeras. Det finns även stor potential för nya
affärsmodeller, exempelvis genom delningstjänster, leasing och andra sätt där producenten tar
ett förlängt ansvar för sina varor och att mindre resurser förbrukas. Exempel finns i den
statliga utredningen om styrmedel för en cirkulär ekonomi. 244 Kemikalieinspektionen kommer
att undersöka förutsättningarna för att ta fram en vägledning för varutillverkande och
importerande företag. Syftet är att vägledningen ska underlätta, stimulera och ge stöd för
företag att tidigt i tillverkningsprocessen planera för återanvändning eller säker användning av
återvunnet material som är anpassade för en cirkulär ekonomi. Denna vägledning skulle
därmed kunna bli ett bra komplement till vägledningen för återvinningsbranschen. Arbete
sker i samverkan 245 med Tillväxtverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna.
Återanvändning av produkter är generellt positivt för att minska resursförbrukningen. Äldre
varor kan dock ibland innehålla kemikalier som på grund av sina miljö- och hälsofarliga
egenskaper har fasats ut i produktionen av nya varor. Det kan därmed finnas en risk att den
som använder dessa äldre varor kan exponeras för ämnen som inte finns i motsvarande nya
produkter. Kemikalieinspektionen avser därför att göra en studie som både belyser
möjligheter och risker i samband med en ökad återanvändning av varor.
Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket ser att det är angeläget att fortsätta samarbeta
med olika aktörer och medverka inom strategiska arbeten om cirkulär ekonomi såsom
relevanta forskningsprojekt som till exempel Re:source och andra program och projekt om
cirkulär ekonomi som stödjs av Mistra och Vinnova. Vi kan i dessa sammanhang bidra med
ökad kunskap och förståelse om betydelsen av kemikalieval för att uppnå giftfria
materialkretslopp. Forskningen är värdefull eftersom vi fortsatt behöver mera kunskap om
förekomst av farliga ämnen i återvunnet material, hur farliga ämnen påverkar möjligheten till
återvinning, hur det går att avgifta kretsloppen och vilka ekonomiska incitament det finns.
Generellt bedömer vi att det behövs en ökad tillgång till ekotoxikologisk kompetens i
forsknings- och utvecklingsprojekt. Utöver att satsa på mer avfallsförebyggande åtgärder
behövs ytterligare insatser för att främja resurseffektiva kretslopp även i andra delar av
produktlivscykeln.
Naturvårdsverket bidrar även med andra insatser för en giftfri vardag, inom ramen för sin
verksamhet. Dessa insatser bidrar till giftfria och resurseffektiva kretslopp och till en giftfri
vardag i bredare bemärkelse. Bland mål i Naturvårdsverkets verksamhetsplan för den
närmaste treårsperioden ingår att
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SOU 2017:22. Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi.
Miljömålsrådet, 2017. Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2017.
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•
•
•

kunskapen hos verksamhetsutövare har ökat om miljö- och hälsoskadliga ämnen
användningen av särskilt farliga ämnen hos verksamhetsutövare har minskat
utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen från pågående och gamla miljöfarliga
verksamheter har minskat
kopplingen har stärkts mellan olika lagstiftningar som berör miljö- och hälsoskadliga
ämnen.

•

Kemikalieinspektionen avser att:
•
•

undersöka förutsättningarna för att ta fram en vägledning för varutillverkande och
importerande företag, som ska stimulera och ge stöd för företag att tidigt i
tillverkningsprocessen planera för återanvändning eller säker materialåtervinning
göra en studie om möjligheter och risker i samband med en ökad återanvändning
av varor.

Naturvårdsverket avser att förbättra kunskapsunderlag och stärka:
•
•

•
•
•

vägledningen om hantering av POPs-avfall, vägledning om klassificering av
farligt avfall och vid ytterligare behov även vägledning om när avfall upphör att
vara avfall
stödet till regeringen i det internationella arbetet, bland annat bidra effektivt i det
internationella miljöarbetet som har betydelse för en giftfri vardag respektive
giftfria och resurseffektiva kretslopp, exempelvis Basel-, Minamata- och
Stockholmskonventionerna
fortsatt stöd till regeringen i arbetet avseende avfall och cirkulär ekonomi, bland
annat vad gäller farliga ämnen i batterier, elektronisk utrustning och bilar och de
därtill hörande regelverken, både nationellt och i EU
arbetet med de avfallsströmmar där ökad och säker materialåtervinning är särskilt
prioriterad på grund av förekomst av farliga ämnen, till exempel plast och däck
samverkan med andra myndigheter, miljöövervakning och tillsynsvägledning om
PFAS och PFAS-liknande ämnen.

6.5 Problembilden behöver följas och analyseras och
kommuniceras löpande
En förutsättning för flera av de förslag som vi har presenterat i de tidigare kapitlen är att alla
relevanta aktörer har en uppdaterad bild av var farliga ämnen förekommer i samhället.
Produktregistret, vilket utvecklas och förvaltas av Kemikalieinspektionen, innehåller
uppgifter om sammansättningen av de kemiska produkter som förekommer på den svenska
marknaden och uppgifterna i registret uppdateras årligen. När det gäller ämnen i varor blir
dock bilden allt mer komplex och den kan förändras snabbt över tid. Därför behövs en
förbättrad och systematisk omvärldsbevakning och en utökad kartläggning av farliga ämnens
förekomst i varor. Kunskapen om samhällsekonomiska kostnader orsakade av bristande
kemikaliekontroll behöver också utvecklas och det behövs också uppföljning av att
genomförda beslut om riskbegränsande åtgärder får avsedd effekt.
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6.5.1 Förbättrad och systematisk omvärldsbevakning
Regeringen beslutade i april 2017 att inrätta en samordningsgrupp av myndighetschefer
(SamTox) 246 för tidigare upptäckt av nya potentiella kemikaliehot, baserat på ett förslag från
Kemikalieinspektionen. Syftet med samordningsgruppen är en utökad samverkan och
kunskapsutbyte mellan myndigheter, akademi och andra aktörer så att samhället tidigare kan
upptäcka och sätta in åtgärder mot nya potentiella kemikaliehot. Syftet är också att säkerställa
att det finns en struktur för snabb och systematisk överföring av information och samarbete
kring åtgärder mellan ansvariga myndigheter och andra aktörer vid upptäckten av ett allvarligt
kemikaliehot. Vid Kemikalieinspektionen finns Toxikologiska rådet som är ett expertorgan
för rådgivning och samråd i toxikologiska frågor. SamTox kommer att få stöd i sitt arbete av
Toxikologiska rådet, som inom ramen för sitt uppdrag ska värdera och signalera nya
potentiella kemikaliehot.
De potentiella nya hot som SamTox kommer att identifiera kan leda till aktiviteter inom
handlingsplanen. Vi bedömer också att den omfattande kartläggning av farliga ämnen, som
inte är reglerade, som pågår på Kemikalieinspektionen, kommer att vara en viktig källa för att
identifiera ämnen som kräver åtgärder. Inriktningen på det arbetet beskrivs vidare nedan.
Andra källor är den miljöövervakning, inklusive hälsorelaterad miljöövervakning, som utförs
av Naturvårdsverket samt Giftinformationscentralens statistik över tillbud och olyckor.
Pågående och kommande trender i teknikutvecklingen som kan leda till ändringar i
kemikalieanvändningen är också viktiga att följa. Patentdatabaser är en ytterligare källa som
kan ge information om framtida teknikskiften.
Kemikalieinspektionen avser att i vår prioritering av aktiviteter inom ramen för
handlingsplanen:
•
•
•
•

använda den omvärldsbevakning, som årligen kommer att tas fram av
myndigheternas samordningsgrupp SamTox och expertorganet Toxikologiska
rådet
följa resultaten av den utökade miljöövervakningen, inklusive hälsorelaterad
miljöövervakning, som utförs av Naturvårdsverket
fortsätta samarbete med och inhämta information från Giftinformationscentralen
ta del av tillgänglig information från Patentverket i vår bevakning av nya patent
som kan leda till förändringar på marknaden.

6.5.2 Kartläggningsuppdraget
Kemikalieinspektionen fick i regleringsbrevet för 2017 ett uppdrag om att kartlägga
förekomsten av farliga ämnen i produkter och varor som ännu inte är begränsade inom EU.
Kartläggningen ska främst ta sikte på särskilt farliga ämnen, men kan även omfatta farliga
ämnen i de fall det är relevant för att skydda människors hälsa och miljön. Barn och unga
prioriteras och ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas. Framför allt ska förekomsten i
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I samordningsgruppen ska cheferna för följande myndigheter ingå: Kemikalieinspektionen,
Naturvårdsverket, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges Geologiska
Undersökning och Havs- och vattenmyndigheten. Chefen för Kemikalieinspektionen ska vara sammankallande
för gruppen och ordförande för denna.
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konsumenttillgängliga varor och produkter kartläggas. Uppdraget ska delredovisas senast den
15 september 2018 och slutredovisas senast den 1 december 2020.
Projektet kommer att skapa en ökad kunskap om farliga ämnens förekomst i material, varor
och kemiska produkter samt flöden i samhället och en övergripande bild av exponeringen.
Kartläggningsuppdraget skapar därigenom bättre förutsättningar för prioritering av ämnen där
det behövs någon form av vidare åtgärd. Åtgärder kan vara alltifrån klassificering och
begränsning till information, dialog eller bilaterala kontakter mellan Kemikalieinspektionen
och andra myndigheter för vidare åtgärder.
Uppdraget syftar också till att ge företagen en bättre grund för substitution av farliga ämnen
samt vid kravställande gentemot underleverantörer. I förlängningen ger projektet
förutsättningar för hjälp till konsumenter och yrkesmässiga användare att kunna välja bättre
och säkrare produkter. Ett konkret mål med uppdraget är att upprätta underlag för
prioriteringslistor på farliga ämnen i olika varor och produkter med förslag till åtgärder. Ett
annat mål är att förmedla vidare den kunskap som uppdraget genererat. Ambitionen är att en
stor del av kunskapen görs allmänt tillgänglig genom databaser och rapporter. De resultat som
kommer fram i kartläggningen kan till exempel användas till att uppdatera Varuguiden, som
vi har beskrivit i kapitel 6.2.
Kartläggningsarbetet kommer dels att ske genom en systematisk genomgång av olika
material, ämnen och branscher, dels genom mindre delprojekt kopplade till direkta
kartläggningsbehov som finns på myndigheten, i nya regeringsuppdrag, inspektionsprojekt
eller andra aktiviteter. Genom den systematiska metodiken i kartläggningsprojektet kan vi
närmare granska aktuella och kommande användningar av produkter i hemmen som
potentiellt kan ge skadliga exponeringar. En intressant användning att följa är den nya
tekniken med 3D-skrivare och andra 3D-produkter.
Planen är att i den första etappen av kartläggningen börja med en detaljerad kartläggning av
olika typer av gummi och silikon- och pappersmaterial. Alla vanliga gummi-, silikon- och
papperstyper och kvalitéer på marknaden ska kartläggas och innehållet av kemiska ämnen ska
redovisas för respektive typ. Denna kartläggning inkluderar också kemiska ämnen som
tillsätts för att ge vissa egenskaper till materialet såsom exempelvis vattenbeständighet.
Kartläggningen behöver ta hänsyn till att kemikalieinnehållet kan variera beroende på skilda
villkor som gäller för olika marknader runt om i världen. Under 2018, när tidsgränsen för
registreringarna i Reach-förordningen går ut för lågvolymkemikalier, kommer vi i
kartläggningsuppdraget att arbeta vidare med ämnen och branscher och inventera förekomsten
av särskilt farliga ämnen genom de uppgifter som har lämnats av företagen till Echa:s
databaser. I bedömningen av hur vi går vidare kommer bland annat barns och ungas
exponering i olika miljöer att vara vägledande.
Under 2017 kommer vi också att titta närmare på förekomsten av farliga ämnen i
intimhygienprodukter, vilket kommer att bidra till ett tillsynsprojekt med den inriktningen (se
kapitel 3.4). Aktuella ämnen att kartlägga inom detta projekt är glyfosat, tennorganiska
föreningar, parfymämnen, bekämpningsmedelsrester och eventuellt PFAS-ämnen.
Kemikalieinspektionen har också fått ett utvidgat uppdrag om plastpartiklar i kosmetiska
produkter. Här finns det initialt ett kartläggningsbehov, som vi kommer att genomföra i
kartläggningsuppdraget. Kartläggningen är nödvändig för att kunna gå vidare med skarpa
förslag till åtgärder. Vi inväntar resultat från ett projekt om plast som Echa driver och
kommer att arbeta vidare med plast utifrån resultaten från detta projekt de kommande åren.
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Ytterligare ett projekt som vi prioriterar under 2017 är att kartlägga farliga ämnen som har
identifierats genom den positiva miljömärkningen. Miljömärkningen har under flera år lagt
ner ett stort arbete på att systematiskt gå igenom olika varugrupper för konsumenter för att
kunna ställa kemikaliekrav. Genom att låta en konsult granska en stor mängd
bakgrundsdokument och kriteriedokument kan vi få en bild av vilka kemikalier som har
förekommit och har varit problematiska i olika typer av varugrupper.
Kemikalieinspektionen avser att:
•

inom kartläggningsprojektet identifiera ämnen som används på ett sådant sätt att
vidare åtgärder kan behövas och använda resultaten som en grund för fortsatt
arbete inom samtliga de styrmedel som används inom handlingsplanen.

6.5.3 Utveckla kunskapen om samhällsekonomiska kostnader orsakade av
bristande kemikaliekontroll
Det behövs även bättre kunskap om samhällsekonomiska konsekvenser och kostnader
orsakade av bristande kemikaliekontroll för att tydliggöra nyttan av vidare åtgärder.
Kemikalieinspektionen har tidigare initierat och utarbetat studier och rapporter om bland
annat kostnader som orsakas av hormonstörande ämnen 247, samhällsekonomisk kostnad för
frakturer orsakade av kadmiumintag via maten 248och en inventering av värderingsstudier om
kemikalier 249. Den senare av dessa studier (inventeringen) ger indikationer om att det redan
finns flera studier gjorda på vissa typer av farliga ämnen eller effekter, till exempel
tungmetaller, hormonstörande ämnen och bekämpningsmedel. Det har dock gjorts färre
studier på till exempel flamskyddsmedel, antimikrobiella medel, mjukgörare och allergena
ämnen. Det kan därför vara särskilt angeläget med fortsatta studier inom dessa områden.
Kartläggningsarbetet bidrar också till att identifiera och prioritera områden för ytterligare
sådana studier.

Kemikalieinspektionen avser att:
•

ta initiativ till ytterligare studier för att öka kunskapen om samhällsekonomiska
konsekvenser och kostnader orsakade av bristande kemikaliekontroll, till exempel
om kostnader som kan kopplas till exponering för PFAS

•

kommunicera och sprida kunskap om samhällsekonomiska kostnader som kan
kopplas till exponering för farliga ämnen.

247

Ing-Marie Olsson et al. 2014. TemaNord 2014:557. The Cost of Inaction. A socioeconomic analysis of costs
linked to the effect of endocrine disrupting substances on male reproductive health.
248
Kemikalieinspektionen, 2012. PM 12/12. Samhällsekonomisk kostnad för frakturer orsakade av
kadmiumintag via maten.
249
Sørensen et al. 2017. Nordiske Arbejdspapirer, 2017:903. Valuation literature on Chemicals: A Description of
an Inventory of Valuation Literature on Chemicals.
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6.5.4 Uppföljning av genomförda riskminskande åtgärder
Det är viktigt att följa upp att genomförda beslut om riskbegränsande åtgärder får önskad
effekt. I handlingsplanen har åtgärder vidtagits mot ett stort antal ämnen. Den mest direkta
uppföljningen är att följa upp ämnena i produktregistret. Det ger dock bara en bild av
förändringen i användning i kemiska produkter i Sverige. Därför är det önskvärt att efter
genomförd åtgärd även kunna följa den faktiska totala exponeringen genom mätningar av ett
ämnes halter i olika medier. Det kan vara mätningar av förekomst i varor, material,
inomhusmiljö och andra delar av teknosfären samt i den yttre miljön såsom, vatten, mark och
levande organismer inklusive blod och modersmjölk hos människor. För den hälsorelaterade
miljöövervakningen är förstärkningen i budgetpropositionen för 2017 250 ett steg i den
riktningen.
För ämnen som är svårnedbrytbara och har en bred spridning i teknosfären och i miljön kan
det ta lång tid innan åtgärderna leder till att exponeringen minskar. I vissa fall kan
användningen av ett ämne vara så utbredd i samhället att den riskbegränsande åtgärdens effekt
sannolikt kan följas upp bäst genom mätningar där ämnets spridning integreras. Exempel på
sådana mätpunkter kan vara dagvatten, avlopp och reningsverk.
Om exponeringen inte påtagligt minskar kan det vara skäl till att genomföra ytterligare
åtgärder. Uppföljningen av genomförda beslut ger också ett långsiktigt lärande om olika
styrmedels effektivitet.
I miljöövervakningen följs ett antal ämnen upp och några resultat av den uppföljningen
redovisas i kapitel 2. För ett stort antal av de ämnen som åtgärdats inom handlingsplanen
finns ingen sådan löpande uppföljning. Vissa av ämnena i handlingsplanen har ingått i så
kallad screening. För dessa finns mätvärden vid ett enskilt tillfälle. För att bättre kunna följa
upp bredden av ämnen som ingår i handlingsplanen kan det vara relevant att mäta vissa
ämnen igen, efter lämplig tid. Hur uppföljningen kan utvecklas har inte närmare utretts inom
ramen för handlingsplanen, men vi avser att gå vidare med sådana förslag i den fördjupade
utvärderingen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Att löpande kommunicera problembilden
brett till samhället är viktigt så att alla de aktörer som behöver bidra till lösningar och åtgärder
prioriterar arbetet för en giftfri vardag och Giftfri miljö.
Kemikalieinspektionen avser att:
•

i den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö föreslå hur
Kemikalieinspektionen och andra berörda myndigheter bättre kan följa upp
genomförda riskbegränsande åtgärder.
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Prop. 2016/17:1. Budgetpropositionen för 2017. Tillgänglig:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/09/prop.-2016171/
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Uppdrag till Kemikalieinspektionen om framtagande och genomförande av
handlingsplan fijr en giftfri vardag
1 bilaga·
Regering�s beslut
Reg�ringen uppdrar åt Kemikalieinspektion.en att senast den 1 mars 2011
till Regeringskansliet _(Miljödepartementet) redovisa en handlingsplan
för en giftfri vardag. I handlingsplanen ska myndigheten redovisa de
åtgärder som behöver vidtas för att bidra till en giftfri vardag, tydliga
målsättningar för Kemikalieinspektionens åtgärdfr och verksamhet
under 2_011""2014, en resursuppskattning för dessa åtgärder samt en
tidsplan för hur detta ska genomföra_s.,
.

'

.

Utifrån handlingsplanen ska Kerrii:kaliei�spektionen inom sitt
ansvarsområcle uricler perioclen° 20H-2014 genomföra en bred satsning på
åtgärder nationellt, regionalt, inom ED och internationellt.
Kemikalieinspektionen ska senast den 31 december 2012 lämna en
delredovisning till Regeringskansliet (Miljödepartementet) av hur
arbetet med genomförandet ay handlingsplanen har fortskridit,
genomförda insatser samt ge förslag på eventuella behov av revidering av
inriktning av arbetet, samt en framåtsyftande del med förslag på åtgärder
under åren 2015�2018. Om Kemikalieinspektionens förslag skulle
innebära ökade utgifter för_ myrn;li,ghetens verksamhet ska även förslag
lämnas på hur dessa kan hanteras inom myndighetens anslag.
Kemikalieinspektionen ska senast den 31 december 2013 lämna
ytterligare en delredovisning till Regeringskansliet (Miljödepartementet)
av hur arbetet med genomförandet civ handlingsplanen har fortskridit,
genomförda insatser.samt ge försl_ag på eventuella behov av revidering av
in�}ktning av arbetet.
. : , ,: .-. ,l. · . . ·
Kemikalieinspektionen ska senast den 31 december 2014 till
Regeringskansliet (Miljödepartementet) lämna en slutredovisning av
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Kemikalieinspektionen ska löpande under uppdragets längd analysera
och lämna förslag till förändringar i relevant lagstiftning och
konventioner i syfte att stärka regleringen av kemikalier. Denna analys
ska bl.a. omfatta förslag på hur en internationell process för identifiering
av ämnen av globalt intresse kan se ut, arbetet för ett stärkt
internationellt ramverk för kemikalier och avfall, överlappningen mellan
Reach och produktlagstiftningen inom EU, regleringen av nanomaterial,
omhändertagande av kombinationseffekter samt informationskrav för
ämnen i varor. Kemikalieinspektionen ska analysera behovet av och
lämpligheten i att införa ekonomiska styrmedel för att styra mot
minskad användning av farliga kemikalier samt identifiera och ge förslag
på andra aktörer som behöver engageras i arbetet med handlingsplanen.
En bedömning av effekter för miljö, hälsa, och näringsliv av föreslagna
åtgärder ska göras. Konsekvenser för myndigheter ska redovisas. Om
åtgärden innefattar förslag på lagstiftning ska konsekvenser för företagen
redovisas.
Kemikalieinspektionen ska prioritera följande områden:
Agera för förbå'ttrad kunskap
Arbetet med att ta fram ytterligare kunskap, samt att relevant EU
lagstiftning stärks, ska intensifieras avseende risker för växande individer
i allmänhet samt risker med hormonstörande ämnen, kombinations
effekter och nanomaterial i synnerhet. I detta arbete ska Kemikalie
inspektionen verka för att användningen av försöksdjur ska begränsas så
långt möjligt.
Ökade insatser inom Reach
Arbetet inom Reach med att identifiera, begränsa och fasa ut farliga
kemikalier ska intensifieras. Bland annat bör arbetet med förslag till
kandidatämnen för tillståndsprövning samt dossierer om begränsningar
påskyndas.
Livsmedel fria från hå'lsoskadliga kemikalier
Inom ramen för sitt ansvarsområde ska Kemikalieinspektionen arbeta för
att minska riskerna från hälsoskadliga ämnen i livsmedel, bl.a.
bekämpningsmedelsrester och kadmium.
Information om kemikalier i vttror
Informationen om kemikalier i varor ska förbättras i varukedjan samt för
konsumenterna. Åtgärderna bör inriktas mot både stärkt lagstiftning
samt frivilliga initiativ.
Ökad vanttillsyn
Kemikalieinspektionen ska öka kontrollen av farliga ämnen i varor och
därigenom bidra till att leverantörer och användare får ökad kunskap om
förekomst av farliga ämnen i varor.

7.2 Kemiska ämnen för vilka Kemikalieinspektionen har lämnat
förslag till åtgärder till den europeiska kemikaliemyndigheten
(Echa) 2011 – 2017
Ämne

Process

Farlighet som motiverar
Kemikalie-inspektionens
förslag
Reproduktionstoxiskt kategori
1A
Reproduktionstoxiskt och
utvecklingsneurotoxiskt.
Förslag på haltgräns för bly i
varor som barn kan stoppa i
munnen
Reproduktionstoxiskt

EU-beslut

Bly

Klassificering

Bly och blyföreningar i
konsumentvaror

Begränsning

Butylakrylat

Ämnesutvärdering

Citral

Ämnesutvärdering

Allergiframkallande (hud)
Risk för konsument- och
yrkesexponering

Citronellal

Ämnesutvärdering

Allergiframkallande (hud)
Risk för konsument- och
yrkesexponering

di-C6-10-alkylftalat (med
≥0.3% C6)

Särskilt farligt ämne
(SVHC)
Klassificering

Reproduktionstoxiskt,
kategori 1B

Avslutades med en
uppmaning till
nationella
tillsynsmyndigheter att
kontrollera att
gränsvärden i
produkter tillgängliga
för konsumenter och
yrkesutövare inte
överskrids. Inga krav
på ytterligare
information.
Avslutades en
uppmaning till
nationella
tillsynsmyndigheter att
kontrollera att
gränsvärden i
produkter tillgängliga
för konsumenter och
yrkesutövare inte
överskrids. Inga krav
på ytterligare
information
Upptaget på
kandidatförteckningen
Upptaget på bilaga IV
till CLP (ATP 7)

Dietyltoluamid
(DEET)

Klassificering

Dibutyltennklorid

Särskilt farligt ämne
(SVHC)

Förslag till harmoniserad
klassificering och märkning
ska lämnas eftersom ämnet
används i biocidprodukter och
data indikerar att befintlig
klassificering bör ändras.
Förslag att klassificering för
miljöfara tas bort.
Reproduktionstoxiskt

Dibutylbis(pentan-2,4dionato-O,O')tin

Reproduktionstoxiskt,
kategori 1B
Skador på thymus
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Upptaget på bilaga IV
till CLP (ATP 9)
Upptaget i bilaga XVII
till Reach (post 63)

EU-process pågår

EU-process pågår

Upptaget på
kandidatförteckningen

Ämne

Process

Dicyklohexylftalat
(DCHP)

Klassificering
Särskilt farligt ämne
(SVHC)
Klassificering

Dihexylftalat, rak och
grenad (DIHP)
Dihexylftalat, rak och
grenad (DIHP)
Diklordioktyltenn
Dimetylformamid
Dioktyltenndilaurat

Diisopropylnaftalen
(DIPN)
Etylentiourea
Hexametylendiakrylat
1,6-hexandioldiakrylat
(HDDA)

Särskilt farligt ämne
(SVHC)
Klassificering
Särskilt farligt ämne
(SVHC)
Klassificering

Ämnesutvärdering
Särskilt farligt ämne
(SVHC)
Särskilt farligt ämne
(SVHC)

Hexylftalat

Klassificering

Hydroxymetyl
pentylcyklohexenkarboxal
-dehyd (HICC)
Imidazoliumförening

Klassificering

Kadmium

Särskilt farligt ämne
(SVHC)

Kadmium

Begränsning

Kadmiumnitrat

Klassificering

Kadmiumfluorid

Särskilt farligt ämne
(SVHC)

Ämnesutvärdering

Farlighet som motiverar
Kemikalie-inspektionens
förslag
Reproduktionstoxiskt
kategori 1B
Misstänkt hormonstörande
Reproduktionstoxiskt kategori
1B
Reproduktionstoxiskt
Reproduktionstoxiskt kategori
1B
Reproduktionstoxiskt kategori
1B
Reproduktionstoxiskt kategori
1B
Skador på thymus
Persistent, bioackumulerande
och toxiskt (PBT)
Reproduktionstoxiskt
Allergiframkallande (hud)

Reproduktionstoxiskt kategori
1B
Allergiframkallande (hud),
kategori 1A
Svårnedbrytbart och
bioackumulerande (PBT)
Cancerframkallande
Kan skada njure och ben
(benskörhet)
Förbud mot kadmium i
konstnärsfärger

Cancerframkallande,
kategori 1B
Mutagent, kategori 1B
Skador på njure och ben
(benskörhet)
Cancerframkallande Mutagent
Reproduktionstoxiskt

EU-beslut

EU-process pågår

Upptaget på bilaga VI
till CLP (ATP 7)
Upptaget på
kandidatförteckningen
EU-process pågår
Upptaget på
kandidatförteckningen
EU-process pågår

EU-process pågår
Upptaget på
kandidatförteckningen
Ämnet ej upptaget på
kandidatförteckningen.
Beslut av EUkommissionen
(2016) 251 att ämnet inte
är att betrakta som ett
SVHC-ämne.
EU-process pågår
Upptaget på bilaga IV
till CLP (ATP 9)
EU-process pågår
Upptaget på
kandidatförteckningen
Förbudet accepterades
inte av RAC och
SEAC och
genomfördes därför
inte av kommissionen.
Upptaget på bilaga VI
till CLP (ATP 10)

Upptaget på
kandidatförteckningen

Europeiska unionens officiella tidning, 2016. KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU)
2016/2091 av den 28 november 2016 om att inte identifiera hexametylendiakrylat (hexan-1,6-dioldiakrylat)
(HDDA) som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter i enlighet med artikel 57 f i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1907/2006.
251
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Ämne

Process

Kadmiumhydroxid

Klassificering

Kadmiumkarbonat

Klassificering

Kadmiumklorid

Särskilt farligt ämne
(SVHC)

Kadmiumoxid

Särskilt farligt ämne
(SVHC)

Kadmiumsulfat

Särskilt farligt ämne
(SVHC)

Kadmiumsulfid

Särskilt farligt ämne
(SVHC)

Linalool

Klassificering

Metoxiättiksyra

Särskilt farligt ämne
(SVHC)
Klassificering

2-Metylimidazol
Nonyl/
Nonylfenoletoxilater

Begränsning

Perfluorodekansyra och
dess natrium- och
ammoniumsalter

Klassificering
Särskilt farligt ämne
(SVHC)

Perfluorohexansulfonsyra
och dess salter
Perfluorononansyra och
dess natrium- och
ammoniumsalter

Särskilt farligt ämne
(SVHC)
Klassificering
Särskilt farligt ämne
(SVHC)

Silverzinkzeolit

Klassificering

Farlighet som motiverar
Kemikalie-inspektionens
förslag
Kan skada njure och ben
(benskörhet)
Cancerframkallande, kategori
1B
Mutagent, kategori 1B
Skador på njure och ben
(benskörhet)
Cancerframkallande, kategori
1B
Mutagent, kategori 1B
Skador på njure och ben
(benskörhet)
Cancerframkallande
Mutagent
Reproduktionstoxiskt
Kan skada njure och ben
(benskörhet)

EU-beslut

Cancerframkallande
Kan skada njure och ben
(benskörhet)
Cancerframkallande
Mutagent
Reproduktionstoxiskt
Kan skada njure och ben
(benskörhet)
Cancerframkallande
Kan skada njure och ben
(benskörhet)
Allergiframkallande
(hud), kategori 1B
Reproduktionstoxiskt

Upptaget på
kandidatförteckningen

Reproduktionstoxiskt,
kategori 1B.
Giftigt i miljön och
hormonstörande. Förslag på
haltgräns i textilier som
importeras till EU och som
kan tvättas i vatten
Cancerframkallande
kategori 2
Reproduktionstoxiskt
kategori 1B
PBT
vPvB
Cancerframkallande kategori
2 Reproduktionstoxiskt
kategori 1B
PBT
Reproduktionstoxiskt
kategori 1B
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Upptaget på bilaga VI
till CLP (ATP 10)

Upptaget på bilaga VI
till CLP (ATP 10)

Upptaget på
kandidatförteckningen

Upptaget på
kandidatförteckningen

Upptaget på
kandidatförteckningen
Upptaget på bilaga VI
till CLP (ATP 10)
Upptaget på
kandidatförteckningen
EU-process pågår
Upptaget i bilaga XVII
(post 46a)

Upptaget på
kandidatförteckningen

Upptaget på
kandidatförteckningen
Upptaget på
kandidatförteckningen

EU-process pågår

Ämne

Process

Tiram

Trimetoxy(metyl)silan
Trimetoxyvinylsilan

EU-beslut

Ämnesutvärdering

Farlighet som motiverar
Kemikalie-inspektionens
förslag
Misstänkt hormonstörande

Ämnesutvärdering
Klassificering
Ämnesutvärdering
Klassificering

Allergiframkallande (hud)
kategori 1B
Allergiframkallande (hud)
kategori 1B

EU-process pågår
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Avslutades utan krav
på ytterligare
information.

EU-process pågår

7.3 Skäl till att Kemikalieinspektionen har föreslagit åtgärder mot
ämnena
Kemiskt ämne

Åtgärd vi
föreslår

Bly

Klassificering:
Reproduktionstoxiskt kategori
1A

Bly och dess föreningar

Butylakrylat

Citral

Citronellal

På detta sätt
bedömer vi att
ämnet är farligt
Kan skada
fortplantningen

Därför vi har
valt ämnet

Var ämnet finns

Används i höga
volymer. Många
är exponerade.

Begränsning
Förbud i
konsumentvaror
som barn kan
stoppa i
munnen.

Bly kan skada
den neurologiska
utvecklingen hos
barn i låga halter.
Ingen säker nivå
kan fastställas.

Ämnesutvärdering:
Företagen ska
testa om ämnet
kan skada
fortplantningen
eller är
mutagent
Ämnesutvärdering
Nationella
tillsynsmyndigheter bör
kontrollera att
gränsvärden för
Citral i
produkter
tillgängliga för
konsumenter
och
yrkesutövare
inte överskrids.
Ämnesutvärdering
Nationella
tillsynsmyndigheter bör
kontrollera att
gränsvärden för
Citronellal i
produkter
tillgängliga för
konsumenter
och

Viktig
information
saknas om
ämnets farlighet.
Misstänkts kunna
skada
fortplantningen.

Barn utsätts i för
hög grad av bly
redan via födan.
Viktigt att
minska varje
ytterligare
exponering för
bly.
Yrkesarbetande
är utsatta för
ämnet.

Finns i många
konsumentvaror, t.ex.
batterier, elektronik,
kristallglas,
fiskesänken, smycken
och ammunition. I
legeringen mässing
t.ex. i kaffemaskiner,
kranar, knappar.
Exempel på varor
som kan innehålla bly
är kläder,
accessoarer,
inredningsartiklar,
sportutrustning och
kontorsvaror.
Används främst
yrkesmässigt.

Ämnet är
hudsensibiliseran
de.

Både
konsumenter och
arbetstagare är
utsatta för ämnet.

Doftämne som är
vanligt i t.ex. olika
rengöringsprodukter,
vaxer, polish,
luftrenare,
desinfektionsprodukter, parfymer
och hygienprodukter.

Ämnet är
hudsensibiliseran
de.
Både
konsumenter och
arbetstagare är
utsatta för ämnet.

Ämnet är
hudsensibiliseran
de
Både
konsumenter och
arbetstagare är
utsatta för ämnet.

Doftämne som är
vanligt i t.ex. olika
rengöringsprodukter,
vaxer, polish,
luftrenare,
desinfektionsprodukter, parfymer
och hygienprodukter.
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Kemiskt ämne

di-C6-10-alkylftalat
(med ≥0.3% C6)

Dibutyltennklorid
Dibutylbis(pentan-2,4dionato-O,O')tin

Åtgärd vi
föreslår
yrkesutövare
inte överskrids.
Särskilt farligt
ämne (SVHC)
Reproduktionst
oxiskt
kategori 1B

Särskilt farligt
ämne (SVHC)
Klassificering
Reproduktionstoxiskt kategori
1B.
Skador på
thymus.

Dicyklohexylftalat
(DCHP)

Klassificering:
Reproduktionstoxiskt kategori
1B.
Allergiframkallande (hud).
Särskilt farligt
ämne (SVHC).

Dietyltoluamid
(DEET)

Klassificering
Akut toxiskt
kategori 4.
Ögonirriterande
kategori 2.
Hudirriterande
kategori 2.

Dihexylftalat, rak och
grenad (DIHP)

Klassificering:
Reproduktionst
oxiskt kategori
1B
Ämnesutvärderi
ng
Företagen ska
testa om ämnet
är persistent,
bioackumuleran
de och toxiskt
(PBT)

Diisopropylnaftalen
(DIPN)

På detta sätt
bedömer vi att
ämnet är farligt

Därför vi har
valt ämnet

Var ämnet finns

Kan skada
fortplantningen.

Tillhör gruppen
ftalater.

Kan skada
fortplantningen.
Kan skada
fortplantningen
Registrerat, ej
högvolymämne
(100-1000 ton/år)
med självklassificering av
industrin för
CMR.
Kan skada
fortplantningen
Misstänkt
hormonstörande
Allergiframkallande

Kan skada
fortplantningen.
Konsumenter
utsätts för ämnet.

Mjukgörare i plast
(PVC). Kan
förekomma i kablar
och byggmaterial.
Kan även förekomma
i konstnärsmaterial
som modellera och
fingerfärg.
Gummitillverkning

Finns en
misstanke om att
ämnet är
neurotoxiskt, men
underlaget är inte
tillräckligt starkt
för att uppfylla
kriterierna enligt
CLP.
Kan skada
fortplantningen

Viktig
information
saknas om
ämnets farlighet.
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Används i
framställning av lim,
tätningsmedel,
beläggningar,
målarfärg, thinner
och impregneringsprodukter.

Används i
relativt höga
volymer.
Volymerna kan
öka eftersom
ämnet kan ersätta
förbjudna
ftalater. Många är
eller kan bli
exponerade.
Tillhör gruppen
ftalater.
Många
människor är
exponerade.

Vanlig beståndsdel i
plast. Används vid
framställning av
nitrocellulosa,
etylcellulosa, klorerat
gummi,
polyvinylacetat och
annan polymeriserad
plast. Används även
för ytbeläggning av
papper.

Möjlig ersättare
till andra farliga
ftalater.

Kan användas t.ex.
som mjukgörare i
plast och smörjmedel.

Konsumenter
utsätts för ämnet

Används bl.a. i
självkopierande
papper.

Används ofta som
verksamt ämne i
myggmedel.

Kemiskt ämne

Åtgärd vi
föreslår

Diklordioktyltenn

Klassificering
Reproduktionst
oxiskt kategori
1B
Skador på
thymus

Dimetylformamid
Dioktyltenndilaurat

Etylentiourea
Hexametylendiakrylat
1,6-hexandioldiakrylat
(HDDA)

På detta sätt
bedömer vi att
ämnet är farligt
Kan skada
fortplantningen

Därför vi har
valt ämnet

Särskilt farligt
ämne (SVHC).
Klassificering
Reproduktionstoxiskt kategori
1B.
Skador på
thymus.

Kan skada
fortplantningen.
Kan skada
fortplantningen.

Kan skada
fortplantningen.
Konsumenter
utsätts för ämnet.

Särskilt farligt
ämne (SVHC)
Särskilt farligt
ämne (SVHC)
Allergiframkallande (hud)

Kan skada
fortplantningen
Studier i djur
visar att ämnet är
starkt allergiframkallande. Det
finns flera
rapporter om
människor som
drabbats av
allvarliga
allergiska
hudreaktioner
efter att de utsatts
för ämnet.
Kan skada
fortplantningen

Kan skada
fortplantningen
Arbetstagare är
utsatta för ämnet.

Hexylftalat, grenad

Klassificering:
Reproduktionstoxiskt kategori
1B

Hydroxymetyl
pentylcyklohexenkarbox
aldehyd (HICC)

Klassificering:
allergiframkalla
nde (hud.)

Allergiframkallan
de kategori 1A.

Imidazoliumförening

Ämnesutvärdering
Företagen ska
testa om ämnet
är persistent,
bioackumuleran

Viktig
information
saknas om
ämnets farlighet.
Misstänkt PBTämne
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Ämnet är inte
registrerat i EU
men misstänks
kunna vara en
ersättare av andra
redan reglerade
ftalater med
samma
kolkedjelängd.
Används i höga
volymer. Många
är exponerade.

Både
konsumenter och
arbetstagare är
utsatta för ämnet.

Var ämnet finns

Används som
intermediär till
diklordioktyltennstabilsatorer till PVC
samt som råmaterial
för framställning av
organiska
tennföreningar.
Lösningsmedel.
Har ett brett
användningsområde.
Används bl.a. vid
framställning av lim,
tätningsmedel,
målarfärg, textilfärg,
ytbehandling samt
tvätt- och rengöringsmedel
Används vid gummitillverkning
Används bl.a. i lim,
färg, tryckfärg.

Används som
smörjmedel i
styrservovätska och
som mjukgörare i
plast.

Syntetiskt doftämne
som används i många
konsumentprodukter,
t.ex. rengöringsmedel, luftfräschare
och hygienprodukter.
Används i
konsumentprodukter
bl.a. i vaxer och
polish.

Kemiskt ämne

Kadmium och dess
föreningar

Kadmium

Åtgärd vi
föreslår
de och toxiskt
(PBT)
Begränsning
Förbud i
konstnärsfärger
Förbudet
accepterades
inte av Echa:s
kommittéer och
genomfördes
därför inte
kommissionen.
Särskilt farligt
ämne (SVHC)

På detta sätt
bedömer vi att
ämnet är farligt

Därför vi har
valt ämnet

Var ämnet finns

Intaget av
kadmium i födan
i Sverige är så
hög att det
bedöms bidra till
en ökad risk för
benskörhet hos
känsliga grupper.

En minskning av
varje enskild
användning av
kadmium, även
om den är liten,
bidrar till att
intaget av
kadmium via
födan på sikt
minskar.
Cancerframkallande och kan
skada njure och
ben (benskörhet)
hos allmänbefolkningen.
Bidrar till den
totala ”kadmiumexponeringen”.
Cancerframkalla
nde och kan
skada njure och
ben (benskörhet)
hos
allmänbefolkning
en. Bidrar till den
totala ”kadmiumexponeringen”.
Används i höga
volymer.
Kadmiumförenin
gar är
prioriterade av
Kemikalieinspektionen på
grund av de
skador kadmium
orsakar på
människor.
Används i höga
volymer.
Kadmiumförenin
gar är
prioriterade av
Kemikalieinspekt
ionen på grund
av de skador
kadmium orsakar
på människor.
Cancerframkalla
nde och kan
skada njure och
ben (benskörhet)

Förekommer i
konstnärsfärger

Cancerframkallande
Kan skada njure
och ben
(benskörhet)

Kadmiumfluorid

Särskilt farligt
ämne (SVHC)

Cancerframkallande.
Mutagent.
Kan skada
fortplantningen.
Kan skada njure
och ben
(benskörhet).

Kadmiumhydroxid

Klassificering:
Cancerframkallande
kategori 1B.
Mutagent
kategori 1B.
Specifik
organtoxicitet
(STOT RE 1).

Cancerframkallande.
Mutagent.
Kan skada njurar
och ben
(benskörhet).

Kadmiumkarbonat

Klassificering:
Cancerframkall
ande kategori 2
Mutagent
kategori 1 B.
Specifik
organtoxicitet
(STOT RE 1).

Cancerframkallan
de
Mutagent
Kan skada njurar
och ben
(benskörhet).

Kadmiumklorid

Särskilt farligt
ämne (SVHC)

Cancerframkallan
de
Mutagent
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Batterier,
ytbehandlade
metallvaror av järn,
stål, mässing, och
aluminium.
I lödningar.

Mindre användning.

Används bland annat
för framställning av
kadmiumoxid (se
nedan).

Används främst för
framställning av
andra kadmiumföreningar.

Används vid
ytbehandling och vid
tillverkning av andra
kadmiumföreningar

Kemiskt ämne

Åtgärd vi
föreslår

På detta sätt
bedömer vi att
ämnet är farligt
Kan skada
fortplantningen
Kan skada njure
och ben
(benskörhet)
Cancerframkallan
de.
Mutagent.
Kan skada njurar
och ben
(benskörhet).

Kadmiumnitrat

Klassificering:
Cancerframkallande
kategori 1B.
Mutagent
kategori 1B.
Specifik
organtoxicitet
(STOT RE 1).

Kadmiumoxid

Särskilt farligt
ämne (SVHC)

Cancerframkallande.
Kan skada njure
och ben
(benskörhet).

Kadmiumsulfat

Särskilt farligt
ämne (SVHC)

Cancerframkallande.
Mutagent.
Kan skada
fortplantningen.

Kadmiumsulfid

Särskilt farligt
ämne (SVHC)

Linalool

Klassificering:
Allergiframkallande
(hud) kategori
1B.

Kan skada njure
och ben
(benskörhet).
Cancerframkallande.
Kan skada njure
och ben
(benskörhet).

Allergiframkallan
de. Lapptest på
patienter har visat
att många är
allergiska mot
ämnet.
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Därför vi har
valt ämnet
hos
allmänbefolkning
en. Bidrar till den
totala ”kadmiumexponeringen”.
Används i
relativt höga
volymer.
Kadmiumförenin
gar är
prioriterade av
Kemikalieinspektionen på grund
av de skador
kadmium orsakar
på människor.
Cancerframkalla
nde och kan
skada njure och
ben (benskörhet)
hos
allmänbefolkning
en. Bidrar till den
totala ”kadmiumexponeringen”.
Cancerframkalla
nde och kan
skada njure och
ben (benskörhet)
hos
allmänbefolkning
en. Bidrar till den
totala ”kadmiumexponeringen”.
Cancerframkallande och kan
skada njure och
ben (benskörhet)
hos
allmänbefolkning
en. Bidrar till den
totala ”kadmiumexponeringen”.
Används i höga
volymer. Många
är exponerade

Var ämnet finns

Används som
färgämne i glas- och
keramikindustrin.

Tillverkning av andra
kadmiumföreningar.
Kablar, Nickelkadmium batterier,
isoleringsmaterial,
plastvaror i bl.a.
fordon. Glasvaror och
emaljvaror.
Tillverkning av andra
kadmium-föreningar.

Tillsatsmedel vid
tillverkning av
glasmassa och glas.
Tillverkning av
oorganiska pigment.
Tillverkning av
organiska kadmiumföreningar.
Varor av glas,
keramik och plast.
Ämnet är ett av de
vanligaste
doftämnena och
förekommer i många
konsumentprodukter
som, t.ex. tvättmedel,
rengöringsprodukter,
hygienprodukter och
kosmetika.

Kemiskt ämne

Åtgärd vi
föreslår

På detta sätt
bedömer vi att
ämnet är farligt
Viktig
information
saknas om
ämnets farlighet.
Misstänkts kunna
skada
fortplantningen.
Viktig
information
saknas om
ämnets farlighet.

Därför vi har
valt ämnet

Var ämnet finns

Lysmeral

Ämnesutvärdering
Företagen ska
testa om ämnet
kan skada
fortplantningen.

Många
konsumenter är
utsatta för ämnet.

Doftämne som är
vanligt i konsumentprodukter, t.ex. olika
rengöringsprodukter.

Metakrylamid

Ämnesutvärdering

Yrkesarbetande
är utsatta för
ämnet.

Särskilt farligt
ämne (SVHC)

Kan skada
fortplantningen.

Nonylfenol och
nonylfenoletoxilater
(NF och NFE)

Begränsning
Förbud i
textilier som
kan tvättas i
vatten.

Kan ge skador i
vattenmiljö p.g.a.
akvatisk giftighet
och
hormonstörande
egenskaper

Kan skada
fortplantningen.
Misstänkt
hormonstörande.
Tvätt av textilier
är en viktig källa
till utsläpp i
miljö. Utsläpp av
NFE till miljö
förväntas minska
med 30 %.

Används bl.a. i färg,
lim, fogmassa,
ytbeläggning av textil
och i polymertillverkning.
Kalkborttagningsmedel.

Metoxiättiksyra

2-Methylimidazol

Klassificering:
Reproduktionstoxiskt kategori
1B.

Kan skada
fortplantningen.

Registrerat ämne
med
självklassificerin
g av industrin för
CMR.

Perfluorodekansyra och
dess natrium- och
ammoniumsalter

Klassificering:
Cancerframkall
ande kategori 2
Reproduktionst
oxiskt kategori
1B
Särskilt farligt
ämne (SVHC)
PBT

Cancerframkallande.
Kan skada
fortplantningen.
Tillhör gruppen
PFAS.

Kan ersätta andra
reglerade
perfluorerade
alkylsyror.

Särskilt farligt
ämne (SVHC)
vPvB

vPvB-ämne

Perfluorohexansulfonsyra och dess salter

PBT-ämne
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Kan finnas som
förorening i
PFOS och kan
eventuellt ersätta
andra redan
reglerade
perfluorerade
ämnen

Förbudet omfattar
nonylfenoletoxilater
och innebär att även
importerade textilier
omfattas. Importen
står för 80 % av
textilier som säljs på
EU-marknaden.
Används som
intermediär i
industriell
framställning av bl. a.
läkemedel, färg och
produkter för
fotoframkallning
Ett högfluorerat ämne
med många
användningsområden. PFNA
används framför allt
vid framställningen
av fluoropolymerer,
främst polyvinyliden
fluorid. PFNA
används också som
tillsats i smörjolja,
brandsläckare,
rengöringsmedel,pole
rmedel och medel för
behandling av
textilier.
Ännu inte registrerat i
EU.

Kemiskt ämne

Åtgärd vi
föreslår

Perfluorononansyra och
dess natrium- och
ammoniumsalter

Klassificering:
Cancerframkall
ande kategori 2
Reproduktionst
oxiskt kategori
1B
Särskilt farligt
ämne (SVHC)

På detta sätt
bedömer vi att
ämnet är farligt
Cancerframkallan
de
Kan skada
fortplantningen.

Därför vi har
valt ämnet

Var ämnet finns

Kan ersätta andra
reglerade
perfluorerade
alkylsyror.

Ett högfluorerat ämne
med många
användningsområden.
Ämnet används t.ex. i
brandsläckare,
rengöringsmedel,
polermedel och i
medel för behandling
av textilier.

Kan skada
fortplantningen.

Stor
konsumentanvän
dning.

Misstänkt
hormonstörande.

Misstänkt
hormonstörande.

Desinfektionsmedel,
bl.a. i textil,
ytbehandling och i
plast.
Används
yrkesmässigt vid
gummitillverkning.

Viktig
information
saknas om
ämnets farlighet.

Både
konsumenter och
arbetstagare kan
exponeras.

Används bl.a. i
fogmassor.

Viktig
information
saknas om
ämnets farlighet.
Registrerat,
högvolymämne
(10000–100000
ton/år).
Klassificeringsförslaget är en
konsekvens av ett
beslut i
Medlemstatskom
mittén i
processen för
Ämnesutvärdering där vi
var utvärderande
medlemsland.

Både
konsumenter och
arbetstagare kan
exponeras.

Används bl.a. i
fogmassor.
Används bl. a i
tätningsmedel och
ytbehandlingsmedel.

Tillhör gruppen
PFAS.
PBT-ämne

Silverzinkzeolit

Tiram

Trimetoxy(metyl)silan

Trimetoxyvinylsilan

Klassificering:
Reproduktionstoxiskt kategori
2.
Ämnesutvärderi
ng
Ingen åtgärd
föreslås.
Befintliga
skyddsåtgärder
är tillräckliga.
Ämnesutvärderi
ng
Företagen ska
testa om ämnet
kan skada
fortplantningen,
är mutagent
eller är
allergiframkallande.
Klassificering
Allergiframkallande (hud),
kategori 1B.
Ämnesutvärderi
ng
Företagen ska
testa om ämnet
kan skada
fortplantningen,
är mutagent
eller är
allergiframkallande.
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7.4 Kemiska ämnen för vilka Kemikalieinspektionen har påbörjat
eller planerar lämna förslag till åtgärder inom Reach, CLP samt
nationella begränsningar.
Kemiskt ämne

Åtgärd vi föreslår
eller planerar

Känd eller
misstänkt farlighet

Därför vi har valt
ämnet

Var ämnet finns

Gruppen
allergiframkallande ämnen
i textilier, bl.a.
färgämnen

Utreda möjligheten
till en EUbegränsning

Allergiframkallande
på hud.

Minska risken för
hudallergi till följd av
kontakt med textilier.
Studier genomförda på
patienter i EU som har
testats för hudallergi
visar att cirka ett par
procent av patienterna
reagerar på ämnen
som finns i textilier.

Används vid
tillverkning av
textilier

Ammoniumbro
mid

Klassificering

Misstänks kunna
skada
fortplantningen

Används i höga
volymer.

Används vid
tillverkning av
textilier

Misstänks kunna
skada
fortplantningen

Registrerat ämne (10 100 ton/år) med
självklassificering av
industrin som CMR.

Används bl.a. i
beläggningar,
målarfärg, thinner
och
färgborttagningsmedel.

Används i höga
volymer. Många är
exponerade.

Finns i många
konsumentvaror,
t.ex. batterier,
elektronik,
kristallglas,
fiskesänken,
smycken och
ammunition. I
legeringen
mässing t.ex. i
kaffemaskiner,
kranar, knappar.

Kan i viss mån ersätta
varandra.

Används främst i
vissa plaster och
termopapper.

Sker i samarbete
med Frankrike

Reproduktionstoxis
kt kategori 1B

Kan skada
fortplantningen

Arbetet har
påbörjats.
Azofärgämnen
(2 stycken)

Screening
Genomgång av
registranternas
underlag för
eventuellt behov av
riskhanteringsåtgär
der.

Bariumdiboront
etraoxid

Klassificering

Bly (metall)

Riskhanteringsanal
ys (RMOA)

Kan skada
fortplantningen.

Eventuellt särskilt
farligt ämne
(SVHC)

Barn som exponeras
för bly kan få en
bestående försämring
av IQ-utvecklingen
genom att
exponeringen för bly
kan påverka på både
hjärnan och
nervsystemet.

Utredning Reproduktionstoxis
kt kategori 1B

Kandidatförtecknin
gen.

Bisfenoler
(Bisfenol AF,
bisfenol F och
4,4’-

Kartläggning,
kunskapssammanst
ällning samt
identifiering av
möjliga åtgärder.

Misstänkt
hormonstörande.

Gruppbedömning

Regeringsuppdrag.

136

Kemiskt ämne

Åtgärd vi föreslår
eller planerar

Isobutyletyliden
difenol)

Riskhanteringsanal
ys (RMOA) för
bisfenol AF och
bisfenol F.

Borföreningar

Riskhanteringsanal
ys (RMOA)
planeras

Gruppvis
bedömning

Känd eller
misstänkt farlighet

Därför vi har valt
ämnet

Var ämnet finns

Misstänks kunna
skada
fortplantningen.

Utredning av haltgräns
för klassificering för
reproduktionstoxiskt
kategori 1B.

Används t.ex. i
träskyddsbehandlat virke och
flamskyddsbehandlat
isoleringsmaterial
.

Misstänks vara
svårnedbrytbart,
bioackumulerande
och giftigt.

Stor och utbredd
användning.

Används som
flamskyddsmedel
samt mjukgörare i
PVC.

Misstänks kunna
skada
fortplantningen.

Arbetstagare och
konsumenter
exponeras.

Används som
parfymämne.

Misstänks kunna
skada
fortplantningen.
Potentiell
hormonstörare.

Stor och utbredd
användning.
Arbetstagare och
konsumenter
exponeras.

Används bl.a. i
laboratoriekemika
lier, ytbeläggning,
rengöringsmedel,
färger och
smörjmedel.

Kan skada
fortplantningen
Misstänkt
hormonstörande

Används i relativt
höga volymer.
Volymerna kan öka
eftersom ämnet kan
ersätta förbjudna
ftalater. Många är eller
kan bli exponerade.

Vanlig
beståndsdel i
plast. Används
vid framställning
av nitrocellulosa,
etylcellulosa,
klorerat gummi,
polyvinylacetat
och annan
polymeriserad
plast. Används
även för
ytbeläggning av
papper.

Eventuellt
Klassificering
Reproduktionstoxis
kt kategori 1B
Bromftalat

Ämnesutvärdering

Bis(2-etylhexyl)

Första steget
påbörjas med
utredning om
ämnet kan medföra
risk för hälsa eller
miljö.

tetrabromoftalat

Bourgeonal

Ämnesutvärdering

3-(4tertbutylfenyl)
propionaldehyd

Första steget
påbörjas med
utredning om
ämnet kan medföra
risk för hälsa eller
miljö.

Butanon

Ämnesutvärdering
Första steget
påbörjas med
utredning om
ämnet kan medföra
risk för hälsa eller
miljö.1

Dicyklohexylftal
at (DCHP)

Ämnesutvärdering
Ska utvärderas för
att avgöra om
ämnet också kan
vara hormonstörare
i miljön.

Misstänkt
hormonstörare.

Allergiframkallande

Tillhör gruppen
ftalater.

Dodecylfenol,
svavlad,

Riskhanteringsanal
ys (RMOA)
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Kemiskt ämne

Åtgärd vi föreslår
eller planerar

Känd eller
misstänkt farlighet

Därför vi har valt
ämnet

Var ämnet finns

karbonater,
kalciumsalter

Utreds för en
eventuell RMOA.

EDTAföreningar (9
stycken)

Screening

Misstänks kunna
skada
fortplantningen.

Används i höga
volymer.

Finns i många
olika
konsumentproduk
ter, bl.a.
rengöringsprodukt
er,
hygienprodukter,
färger och textil.

2etylhexylakrylat
(2-EHA)

Riskhanteringsanalys (RMOA)

Allergiframkallande
på hud.

Yrkesarbetande
exponeras för ämnet.

Används som
processkemikalie,
laboratoriekemika
lie i ytbeläggning
och färg.

Hydroxyisohexy
l 3cyklohexenkarb
oxaldehyd
(HICC)

Avvakta frivilliga
åtgärder och
eventuellt förbud i
kosmetika innan
beslut tas om
utredning av en
EU-begränsning.

Allergiframkallande
på hud.

Många konsumenter
exponeras för ämnet.
Cirka 2-3 procent av
patienter i EU som har
en kontaktallergi
reagerar på ämnet.

Används som
parfymämne i
bl.a. kosmetiska
produkter, tvättoch
rengöringsmedel.

Imidazolförenin
gar (3stycken)

Screening

Misstänkt
cancerframkallande

Gruppbedömning

Används som
industri- och
laboratoriekemikalie

Isoforondiisocya
nat (IPDI)

Riskhanteringsanalys (RMOA)

Allergiframkallande
vid inandning.

Yrkesarbetande
exponeras för ämnet.
Registranterna avråder
från användning i
konsumentprodukter.

Används vid
tillverkning av
polyuretan.

Genomgång av
registranternas
underlag för
eventuellt behov av
riskhanteringsåtgär
der.

Gruppbedömning

Bevaka till 2019.
Avvakta nya
studier.

Genomgång av
registranternas
underlag för
eventuellt behov av
riskhanteringsåtgär
der.

Tyskland har tagit
fram ett
begränsningsförslag
för diisocyanater där
IPDI ingår.
Järnkomplex (3
stycken)

Screening
Genomgång av
registranternas
underlag för
eventuellt behov av
riskhanteringsåtgär
der.

Misstänks kunna
skada
fortplantningen och
vara
hudsensibiliserande.
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Används i höga
volymer.

Används som
laboratoriekemikalie och i
gödselmedel.

Kemiskt ämne

Åtgärd vi föreslår
eller planerar

Känd eller
misstänkt farlighet

Därför vi har valt
ämnet

Var ämnet finns

Kadmiumhydroxid

Särskilt farligt
ämne (SVHC)

Cancerframkallande

Används i höga
volymer.
Kadmiumföreningar
är prioriterade av
Kemikalieinspektione
n på grund av de
skador kadmium
orsakar på människor.

Används bland
annat för
framställning av
kadmiumoxid (se
nedan).

Används i höga
volymer.
Kadmiumföreningar
är prioriterade av
Kemikalieinspektione
n på grund av de
skador kadmium
orsakar på människor.

Används främst
för framställning
av andra
kadmiumföreningar.

Används i relativt
höga volymer.
Kadmiumföreningar
är prioriterade av
Kemikalieinspektione
n på grund av de
skador kadmium
orsakar på människor.

Används som
färgämne i glasoch
keramikindustrin.

Allvarliga hälso- och
miljöegenskaper.

Kvicksilver i dentalt
amalgam bidrar till att
belasta miljön.

Den aktuella
användningen är i
dentalt amalgam.

Misstänks vara
svårnedbrytbart,
bioackumulerande
och giftigt

Stor och bred
användning.
Arbetstagare
exponeras.

Har en bred
användning som
processkemikalie.

Viktig information
saknas om ämnets
farlighet

Många konsumenter
exponeras för ämnet.

Doftämne som är
vanligt i
konsumentproduk
ter, t.ex. olika
rengöringsprodukter.

Viktig information
saknas om ämnets
farlighet.

Yrkesarbetande
exponeras för ämnet

Används bl.a. i
färg, lim,
fogmassa,
ytbeläggning av
textil och i

Kandidatförteckningen)

Mutagent
Kan skada njurar och
ben (benskörhet).

Riskhanteringsanal
ys (RMOA)
Kadmiumkarbonat

Särskilt farligt
ämne (SVHC)
Kandidatförteckningen)
Riskhanteringsanalys (RMOA)

Kadmiumnitrat

Särskilt farligt
ämne (SVHC)
Kandidatförteckningen)
Riskhanteringsanalys (RMOA)

Kvicksilver i
dentalt amalgam

Eventuell EUbegränsning

Cancerframkallande.
Kan påverka
arvsmassan.
Kan skada njurar och
ben (benskörhet).

Cancerframkallande.
Kan påverka
arvsmassan.
Kan skada njurar och
ben (benskörhet)

(Avvakta
implementeringen
av Minamatakonventionen i
EU).
Lucirin

Ämnesutvärdering

Dfenyl(2,4,6-

Första steget
påbörjas med
utredning om
ämnet kan medföra
risk för hälsa eller
miljö.

trimetylbenzoyl)
fosfinoxid

Lysmeral

Ämnesutvärdering
Företagen ska testa
om ämnet kan
skada
fortplantningen.

Metakrylamid

Ämnesutvärdering:
Uppdateras i juni
när vi vet mer om
slutsatser

Misstänks vara
allergiframkallande.
Misstänkt
hormonstörare.
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Kemiskt ämne

Åtgärd vi föreslår
eller planerar

Känd eller
misstänkt farlighet

Därför vi har valt
ämnet

Var ämnet finns
polymertillverkning.

2Methylimidazol

Riskhanteringsanalys (RMOA)

Kan skada
fortplantningen.

Registrerat ämne med
självklassificering av
industrin för CMR.

Används som
intermediär i
industriell
framställning av
bl. a. läkemedel,
färg och
produkter för
fotoframkallning.

Ämnena är starkt
frätande.

Barn och vuxna är
utsatta för tillbud i
hemmet.
Giftinformationscentra
len (GIC) får 200 –
300 förfrågningar
årligen. I cirka 60
procent av fallen har
GIC bedömt att
tillbuden har varit så
allvarliga att
frågeställaren har
uppmanats att söka
vård.

Den aktuella
användningen är i
propplösare för
konsumentanvänd
ning. Andra
användningsområ
den är
kalkborttagning,
sanitetsrengöring,
ugnsrengöring,
fasadrengöring
och
färgborttagning.

Planeras.

N-Alkyl (C12C14)-1,3
diaminopropan
och liknande
aminer

Riskhanteringsanalys (RMOA)

Natriumhydroxid

Uppdatera
Riskhanteringsanal
ysen.

Kaliumhydroxid

Utreds för en
eventuell RMOA.

Utredning om
nationell
begränsning av
ämnena i
propplösare
avsedda för
konsumentanvändning.

Natriumoktaborat

Riskhanteringsanalys (RMOA)

Kan skada
fortplantningen.

Har en harmoniserad
klassificering som ett
ämne som kan störa
fortplantningen. Ingår
i gruppen
borföreningar. Flera
borföreningar finns
redan på kandidat
förteckningen.

Används t.ex. i
träskyddsbehandlat virke
och i flamskyddat
isoleringsmaterial
.

PFAS

EU-Begränsning
(kolkedjelängd 914)

Mycket
svårnedbrytbara i
miljön.

Ämnena har en bred
användning. Utsläpp
till miljön kan
förorena
dricksvattentäkter.

Används bl.a. i
brandsläckningsskum, textilier,
papper.

Misstänks kunna
skada
fortplantningen.

Stor och utbredd
användning.
Arbetstagare och

Används i
desinfektionsmedel,

per- och
polyfluorerade
alkylsubstanser

Samarbete med
Tyskland.
Utökad anmälan till
produktregistret.
Översyn av övriga
användningar
(nationell åtgärd).

Piperonyl
butoxid

Ämnesutvärdering
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Kemiskt ämne

Åtgärd vi föreslår
eller planerar

Känd eller
misstänkt farlighet

Därför vi har valt
ämnet

Var ämnet finns

2-(2butoxyetoxy)

Första steget
påbörjas med
utredning om
ämnet kan medföra
risk för hälsa eller
miljö.

Potentiell
hormonstörare.

konsumenter
exponeras.

bekämpningsmedel, läkemedel
och tvätt- och
rengöringsmedel.

Klassificering

Misstänks kunna
skada
fortplantningen.

Yrkesarbetande
exponeras för ämnet

Används i UVfilter i färg, lack,
fernissa och
ytbeläggning.

etyl6propylpiperonyl
eter
Tiourea

Utredning Reproduktionstoxis
kt kategori 1B
Eventuell
Riskhanteringsanal
ys (RMOA)
Tripropylenegly
col diakrylat
(TPGDA)

Riskhanteringsanal
ys (RMOA)

Zinc
bis[bis(dodecylf
enyl) ]
bis(ditiofosfat)

Riskhanteringsanalys (RMOA)

Allergiframkallande
på hud.

Utreds för en
eventuell RMOA.
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7.5 Rapport från SWETOX avseende den Nationella plattformen för
nanosäkerhet

SweNanoSafe
Nationell plattform för nanosäkerhet vid Swetox

Bidrag till KemIs rapport avseende Giftfri Vardag 2015-2017
Version 4, 2017-03-06

142

SweNanoSafe
Nationell plattform för nanosäkerhet vid Swetox
Bakgrund
Genom regeringens regleringsbrev till Kemikalieinspektionen tilldelas forskningscentrumet
Swetox medel från och med år 2016 för att ”vidareutveckla en plattform för säker hantering
av nanomaterial som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö och skydda
människors hälsa. Medlen ska användas till att kommunicera och föra ut kunskap om risker
med nanomaterial till akademi, näringsliv, myndigheter och organisationer samt identifiera
eventuella hinder för säker hantering”.
Regeringsuppdraget grundas på betänkandet från utredningen Säker utveckling – en nationell
handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70), i vilket
bland annat redovisas förslag till åtgärder för kommunikation och samverkan samt överblick
och spridning av kunskap rörande hälso- och miljörisker med nanomaterial.
Arbetet med den Nationella plattformen för nanosäkerhet organiseras vid Swetox Södertälje.
Swetox är ett forskningscentrum där elva svenska universitet samverkar genom ett nationellt
konsortium inom området kemikalier, hälsa, miljö. Swetox bildades 2014 och möjliggör
tvärvetenskaplig forskning, utbildning och utåtriktad verksamhet inom området. Nanosäkerhet
är ett prioriterat område. Ytterligare information finns att tillgå i Swetox strategiska plan.
Den Nationella plattformen för nanosäkerhet har tilldelats kortnamnet SweNanoSafe.

Övergripande mål
SweNanoSafe etableras i samverkan med myndigheter, akademi, näringsliv och
organisationer och syftar till att:
•

•
•

säkerställa kunskapsuppbyggnad, kunskapsöverföring och kommunikation så att
arbetet för nanosäkerhet effektiviseras och samverkan mellan aktörerna underlättas. I
detta ingår att förbättra kunskapsunderlaget genom att tillgängliggöra
forskningskompetens,
stärka utbildningen inom nanosäkerhet inom akademi och för andra aktörer i
samhället, såsom myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer, och
öka kunskapen om hinder för en säker hantering av nanomaterial och hur dessa hinder
kan hanteras.

Plattformen kan i en del ses som en vidareutveckling av det myndighetsnätverk om
nanomaterial som Kemikalieinspektionen har initierat och organiserat sedan 2011.

Organisation för samverkan
Arbetet i SweNanoSafe organiseras genom en projektgrupp. För effektiv samverkan etablerar
plattformen ett samverkansråd och en expertpanel, se organisationsbilden nedan.
Samverkansrådet består av representanter för de aktörsgrupper som omnämns i
regeringsuppdraget – myndigheter, näringsliv, organisationer och akademi. Syftet med rådet
är att genomföra dialog och samråd mellan aktörerna och med expertpanelen och
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projektgruppen. Genom samverkansrådet kan behoven av kunskap och information om
nanosäkerhet hos dem som arbetar inom området lyftas. Samverkansrådet har därför en
strategisk nyckelroll i plattformen genom att nyttan med plattformen maximeras för berörda
aktörer.
Expertpanelen består av ledamöter med specialistkompetens från olika discipliner som rör
nanosäkerhet. Syftet med panelen är att säkerställa en hög vetenskaplig kvalitet och aktualitet
på den information som genereras och kommuniceras via plattformen. Genom sin
multidisciplinära sammansättning möjliggörs en belysning av nanosäkerhetsfrågor ur olika
perspektiv. Expertpanelens uppdrag omfattar att 1) kvalitetssäkra och möjliggöra
tvärvetenskaplig analys, 2) tillföra ny kunskap baserad på svensk och internationell forskning,
3) initiera och ge vägledning till forskningssammanställningar, 4) medverka till konferenser,
workshops och utbildningsintitiativ samt 5) bidra till uppbyggnad av ett brett svenskt
forskarnätverk inom nanosäkerhet.
Plattformen leds av en styrgrupp, vars ordförande är Swetox chef. Bland övriga medlemmar
ingår projektledaren, ordföranden och representanter för samverkansrådet, däribland från
Kemikalieinspektionen, och ordföranden för expertpanelen. Genom referensgruppen bidrar
seniora rådgivare inom nanosäkerhet och kommunikation till arbetet i plattformen.
Kemikalieinspektionen bidrar till det operativa arbetet i plattformen bland annat genom
representation i styrgruppen, samverkansrådet och expertpanelen.

För att effektivt bidra till en ökad kommunikation och samverkan mellan de berörda aktörerna
utvecklar plattformen en webbportal (SweNanoSafe.se) där aktuell och relevant information
från forskning och myndigheter ska finnas tillgänglig tillsammans med grundläggande
information om kunskapsläget, lagstiftning och andra aktiviteter inom nanosäkerhetsområdet.
Webbportalen ska utgöra en källa till kunskap och möjliggöra interaktion mellan aktörerna,
som ett komplement till de möten, konferenser och utbildningar som plattformen planerar att
anordna. Webbportalen ska också tjäna som ett forum för hantering och dokumentation av
frågor och svar.

Resultat 2016 och 2017
Arbetet med plattformen påbörjades vid Swetox Södertälje i januari 2016 och en övergripande
verksamhetsplan för åren 2016 till 2018 överlämnades till Miljö- och energidepartementet i
mars 2016. Plattformen invigdes i maj 2016 med en kick-off konferens som samlade ett
hundratal intressenter inom området.
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Under år 2016 har infrastrukturen för plattformens arbete stegvis byggts upp. Styrgruppen,
projektgruppen med referensgrupp, och expertpanelen är etablerade. Samverkansrådet är
under uppbyggnad med representation fastställd från Kemikalieinspektionen,
Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket och Läkemedelsverket. Dessa
myndigheter har också bidragit till en uppdaterad omvärldsbeskrivning av gällande
lagstiftning inom nanosäkerhetsområdet och med information om myndigheternas aktiviteter
inom området.
Arbetet i plattformen bedrevs under år 2016, och pågår under år 2017, med fokus på analys av
kunskapsbehov, kunskapsinsamling, omvärldsanalys, dialoger med aktörer samt upphandling,
design, produktion av innehåll till och testning av webbportalen. Under år 2016 har
plattformen presenterat sin verksamhet vid ett symposium om nanosäkerhet i Lund samt vid
Forum för Giftfri Miljö i Västerås. Vidare har representanter för plattformen deltagit i tre
internationella konferenser om nanosäkerhet.
SweNanoSafe arrangerade under våren 2017 en första konferens om nanosäkerhet med både
nationella och internationella föreläsare i samarbete med Kemikalieinspektionen, svenska
NANoREG projektet och projektet Mistra Miljösäker Nanoteknik. En rapport från
konferensen finns tillgänglig på följande länk: http://swetox.se/wpcontent/uploads/2017/05/swenanosafe-conference-report-2017.1-.pdf.
Under hösten 2017 planeras ett fokusmöte med tema arbetsmiljö i samarbete med europeiska
experter inom arbetsmiljörisker förknippade med nanomaterial.

Fortsatt arbete 2018 och 2019
Målet med det fortsatta arbetet är att etablera långsiktiga former för samverkan mellan
myndigheter, akademi, näringsliv och organisationer i Sverige. I det fortsatta arbetet utvecklas
kunskapsförmedling via webbportalen och fysiska möten till en nivå som svarar mot behoven
hos de olika aktörerna. Verktygen för att underlätta kommunikation och samverkan mellan
myndigheter, akademi, näringsliv och organisationer etableras och plattformen bidrar till en
säkrare hantering av nanomaterial. Plattformens möjligheter att ge vetenskapligt stöd i det
arbete som utförs av myndigheter inom ramen för EU, OECD och internationella
organisationer utvecklas. Plattformen upprättar även samarbete med Nordiska och Europeiska
center för nanosäkerhet och befintliga forskarnäverk på EU nivå. Utbildningsinsatser etableras
och genomförs enligt aktörernas behov. Arbetet med att identifiera eventuella hinder för en
säker hantering av nanomaterial intensifieras, inkluderande förslag på åtgärder. Förslag ges på
hur en bättre integration av nanosäkerhet med utveckling och innovation inom
nanomaterialområdet kan komma till stånd.
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7.6 Publikationer (rapporter, kunskapssammanställningar och
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http://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2012/tillsyn-5-12-tillsyn-av-informationsplikten-ireach.pdf
11. Kemikalieinspektionen, 2012. Tillsyn 6/12. Enforcement of the information duty in
REACH. Inspection project 2011-2012. Sundbyberg: Kemikalieinspektionen. Tillgänglig:
http://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2012/tillsyn-6-12-enforcement-of-the-informationduty-in-reach.pdf
12. Kemikalieinspektionen, 2012. PM 4/12. Swedish agencies and nanomaterial: Activities
and developments. Sundbyberg: Kemikalieinspektionen. Tillgänglig:
http://www.kemi.se/global/pm/2012/pm-4-12.pdf
13. Kemikalieinspektionen, 2012. Rapport 3/12. Children and Chemical Safety - An Inventory
of Activities by International and National Organizations and Agencies. Sundbyberg:
Kemikalieinspektionen. Tillgänglig: http://www.kemi.se/global/rapporter/2012/rapport-312.pdf
14. Kemikalieinspektionen, 2012. Rapport 5/12. Mapping research and development within
the nanofield in Sweden. Sundbyberg: Kemikalieinspektionen. Tillgänglig:
http://www.kemi.se/global/rapporter/2012/rapport-5-12.pdf
15. Kemikalieinspektionen, 2012. PM 6/12. Literature survey of chemicals in toys.
Sundbyberg: Kemikalieinspektionen. Tillgänglig: http://www.kemi.se/global/pm/2012/pm-612-literature-survey-toys.pdf
16. Kemikalieinspektionen, 2012. PM 7/12. Kemisk karakterisering av plastdetaljer i leksaker
och barnartiklar. Sundbyberg: Kemikalieinspektionen. Tillgänglig:
http://www.kemi.se/global/pm/2012/pm-7-12-bpa-i-leksaker.pdf
17. Kemikalieinspektionen, 2012. Broschyr. Hus utan Lus. Sundbyberg:
Kemikalieinspektionen. Tillgänglig: http://www.kemi.se/global/broschyrer/hus-utan-lusfolder.pdf
18. Kemikalieinspektionen, 2012. PM 9/12. The sensitivity of the Baltic Sea ecosystems to
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