
kemikalieinspektionen.se

Handlingsplan för en giftfri vardag  
2011 – 2014 slutredovisning

Rapport från ett regeringsuppdrag

R
APPO

R
T 1/15



Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och 
internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre 
miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel och ämnen i varor 
och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas.  
Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.

© Kemikalieinspektionen. Tryck: Arkitektkopia, Stockholm 2015.

ISSN 0284-1185. Artikelnummer: 361 141. 

Den här trycksaken kan beställas från Arkitektkopia AB, Box 11093, 161 11 Bromma,  
telefon: 08-505 933 35, fax: 08-505 933 99, e-post: kemi@cm.se.



 

Förord 

Regeringen gav i december 2010 Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram och genomföra 

en handlingsplan för en giftfri vardag för åren 2011 – 2014. Denna rapport är en slutredo-

visning till regeringen av arbetet med handlingsplanen under åren 2011 – 2014. 

Regeringens satsning på handlingsplanen för en giftfri vardag har gjort det möjligt för 

Kemikalieinspektionen att kraftigt utöka insatserna nationellt, inom EU och internationellt. 

Vårt arbete har främst varit inriktat på åtgärder för att skydda barns och ungdomars hälsa. 

Under åren 2011 – 2014 har vi prioriterat arbetet med EU:s kemikalielagstiftning, inter-

nationellt arbete, tillsyn av farliga ämnen i varor och dialoger med näringslivet för att minska 

riskerna med farliga ämnen i varor. Vi samarbetar med andra myndigheter inom handlings-

planens olika delprojekt. Rapporten redogör både vilka mål som vi har nått och varför vi inte 

nått andra mål. Vi utvärderar också de styrmedel som har använts. 

Vi anser att arbetet med handlingsplanen kommer att bidra både till att färre människor skadas 

och till klara samhällsekonomiska vinster. Det är svårt att beräkna samhällets kostnader för 

skador på hälsa och miljö. De få studier som finns talar dock för att kostnaderna är höga. 

Vi har på regeringens uppdrag även redovisat hur handlingsplanen kan vidareutvecklas för 

åren 2015 – 2020. Vi vill fortsatt arbeta med EU-lagstiftning, internationella överens-

kommelser och nationell tillsyn. Det behövs också nationella åtgärdsprogram för 

högfluorerade ämnen, hormonstörande ämnen och allergiframkallande ämnen. 

Dagens barn och ungdomar är morgondagens konsumenter och de påverkar redan idag 

föräldrarnas konsumtionsmönster. De kommer också att vara morgondagens makthavare i 

form av produktutvecklare och inköpschefer. Vi anser därför att det är viktigt att handlings-

planen för en giftfri vardag för åren 2015 – 2020 bidrar till att på förskolor och skolor öka 

pedagogers och elevers kunskap om hållbar konsumtion.  
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Sammanfattning 

Regeringen gav i december år 2010 Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram och genom-

föra en handlingsplan för en giftfri vardag för åren 2011–2014. I mars 2011 redovisade vi en 

handlingsplan till regeringen, med särskild inriktning på att skydda barn bättre från att utsättas 

för farliga kemikalier i vardagen. Den nu aktuella rapporten är en slutredovisning till 

regeringen av arbetet med handlingsplanen 2011–2014.  

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 den kraftigt 

ökande materiella välfärden i världen, inte minst i Asien och Sydamerika. Att producera och 

använda kemikalier orsakar dock även svåra hälso- och miljöproblem. 

Kemikalieinspektionens arbete har fokuserat på att skydda människans fortplantning och 

barns hälsa. Det har varit utgångspunkten i allt från nationell tillsyn och dialog med svenska 

företag till förslag på åtgärder mot farliga kemiska ämnen i EU och internationellt. Genom att 

skydda barnen skyddar vi normalt även de vuxna. 

Kemikalieinspektionen har i två delredovisningar till regeringen av handlingsplanen för en 

giftfri vardag 2011–2014 pekat ut tre särskilda utmaningar för framtiden: 

 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. 

Handlingsplanen för giftfri vardag 2011–2014 är indelad i nio delområden med uppsatta mål 

för varje delområde. Kemikalieinspektionen bedömer att målen är helt eller till stor del 

uppfyllda för fyra delområden, delvis uppnådda för fyra delområden och inte uppnått för ett 

delområde.  

De mål som gäller förslag på åtgärder i EU mot enskilda kemiska ämnen, internationellt 

arbete och tillsyn i Sverige är exempel på mål som är helt eller till stor del uppfyllda. Det mål 

som bland annat innebär att EU:s lagstiftning med hög skyddsnivå tar hänsyn till hormon-

störande ämnen är inte uppnått. Vår bedömning är dock att förutsättningarna idag finns för att 

utveckla befintlig lagstiftning och att skälet till att detta inte sker främst ligger hos EU-

kommissionen.  

Vi anser att grunden för den svenska kemikaliepolitiken även i fortsättningen bör vara att 

utveckla administrativa styrmedel, främst EU-lagstiftning, men även internationella överens-

kommelser. Både harmoniserad klassificering av farliga ämnen och listning av särskilt farliga 

ämnen på kandidatförteckningen har hög dynamisk effektivitet genom att skapa ett starkt 

tryck på produktutveckling. Det är i många fall inte kostnadseffektivt att utarbeta förslag till 

förbud i EU, utan det bör reserveras för risker som inte effektivt kan åtgärdas på andra sätt. 

Det är viktigt att processerna i kemikalielagstiftningen Reach utvecklas så att arbetet med att 

utfärda förbud blir betydligt mer kostnadseffektivt. 

Tillsyn är ett av de viktigaste styrmedlen för att minska riskerna med farliga ämnen i varor. 

En betydande brist med detta styrmedel är dock att Kemikalieinspektionens åtalsanmälningar 

oftast inte får någon rättslig följd. En övergång till sanktionsavgifter för sådana överträdelser 

skulle kunna innebära en mer rättvis behandling av företagen, snabbare beslut och minskad 

belastning på rättssystemet. Kemikalieinspektionen har gått igenom lagstiftningen inom sitt 
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ansvarsområde för att se hur man kan få till stånd ett effektivare system att hantera över-

trädelser på. Vi kommer under våren 2015 att lämna ett förslag till Miljödepartementet med 

de förändringar som vi anser bör genomföras för att få till en effektivare och rättssäkrare 

tillsyn. 

Dialoger med företag är både kostnadseffektiva och ett viktigt komplement till lagstiftningen. 

Ett viktigt mål med dialogerna är att öka företagens medvetenhet och kunskap om risker med 

farliga ämnen i varor. Myndigheterna får i dialogerna en ökad förståelse för företagens 

villkor. De företag som deltar i dialogerna ser ett stort värde i att de fortsätter även efter år 

2014. 

Vi menar också att det är kostnadseffektivt att i ökad utsträckning rikta oss till medborgarna 

med information både i deras roll som konsumenter och i deras roll som föräldrar. 

Vi anser att samtliga administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel som har använts 

eller föreslagits inom ramen för handlingsplanen giftfri vardag i stort är eller kan bli effektiva. 

I vissa fall är det möjligt att betydligt snabbare få resultat nationellt med ekonomiska och 

informativa styrmedel än med nya förbud på EU-nivå. Exempel på ekonomiska styrmedel 

som vi menar kan ge stora möjligheter är kemikaliekrav vid offentlig upphandling och skatt 

på farliga ämnen i vissa varugrupper.  

Vi anser att arbetet inom ramen för handlingsplanen både kommer att bidra till att färre 

människor skadas och även till klara samhällsekonomiska vinster. Det finns endast ett fåtal 

studier som granskar sambandet mellan skador som orsakas av kemikalier och de samhälls-

ekonomiska kostnaderna. De studier som har utförts innehåller stora osäkerheter, men talar 

dock för att kostnaderna är höga. 

Vi har på regeringens uppdrag redovisat hur handlingsplanen för en giftfri vardag kan 

vidareutvecklas för åren 2015–2020. Vi anser att tillämpning och utveckling av EU:s 

kemikalieregler framöver är det enskilt viktigaste området för att få till stånd en effektiv och 

förebyggande kemikaliekontroll. Det är även viktigt att fortsätta utveckla de ekonomiska och 

informativa styrmedlen. Kemikalieinspektionen anser att det de kommande sex åren behövs 

nationella åtgärdsprogram för: 

 högfluorerade ämnen 

 hormonstörande ämnen  

 allergiframkallande ämnen 

Syftet med åtgärdsprogram är att samhällets olika aktörer i högre utsträckning ska genomföra 

åtgärder för att minska de kemiska riskerna i vardagen. Åtgärdsprogrammen är tänkta att 

baseras på breda nätverk med myndigheter och forskare, dialoger med näringslivet, 

kemikaliekrav vid offentlig upphandling samt utbildnings- och kommunikationsinsatser. 

Vi vill också genomföra en utbildningssatsning under åren 2015–2020 i samarbete med Håll 

Sverige Rent med giftfri vardag som tema i deras Grön Flagg, som är det största nätverket för 

förskolor och skolor inom området hållbar utveckling. 

Vi menar att det sätt på vilket människa och miljö utsätts för farliga kemiska ämnen, liksom 

flera av nutidens andra stora miljöproblem, hänger ihop med våra produktions- och konsum-

tionsmönster. Det är därför viktigt att Sverige verkar för att kemikaliefrågorna får en fram-

trädande plats i FN:s utvecklingsarbete för hållbar konsumtion. 
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Summary 

In December 2010, the Swedish government assigned the Swedish Chemicals Agency with 

the task to develop and implement an action plan for a toxic-free everyday environment for 

the years 2011-2014. In March 2011, we reported an action plan to the government, with 

particular focus on protecting children better from exposure to hazardous chemicals in 

everyday life. The present report is the final report to the government of the Action Plan 

2011-2014. 

The production of chemicals in the world has increased steadily since World War II. An 

important reason for this is that chemicals are needed for the increased production of articles. 

Producing chemicals and articles contributes to a large extent to the development of the world 

economy and the rapidly increasing material welfare of the world, particularly in Asia and 

South America. But the production and use of chemicals causes, however, even severe health 

and environmental problems. 

The Swedish Chemicals Agency's work has focused on protecting human reproduction and 

child health. It has been the starting point of everything from national enforcement and 

dialogue with Swedish companies to proposals of measures in the EU and internationally 

aimed at hazardous chemicals. By protecting children, we normally protect also adults. 

The Swedish Chemicals Agency has in two interim reports to the government of the action 

plan for a toxic-free everyday environment 2011-2014 identified three specific challenges for 

the future: 

 Hazardous substances in articles are a growing problem. 

 Our food and drinking water needs to be better protected. 

 Children and young people are particularly sensitive to the effects of chemicals. 

The action plan for a toxic-free everyday environment 2011-2014 is divided into nine sub-

areas with targets for each area. The Swedish Chemicals Agency believes that the targets have 

completely or largely been met for four sub-areas, partially achieved for four sub-areas and 

not achieved for one sub-area. 

Examples of sub-areas with targets that have been completely or largely met are measures in 

the EU aimed at individual chemical substances, international work and enforcement in 

Sweden.  The target that the EU legislation with a high level of protection should take account 

of endocrine disruptors has not been achieved. However, we believe that there are 

prerequisites today for developing the legislation and that the reason why this does not occur 

mainly lies with the European Commission. 

We believe that the basis for the Swedish chemicals policy should continue to be the 

development of administrative instruments, mainly EU legislation, but also international 

agreements. Both harmonised classification of hazardous substances and listing of substances 

of very high concern on the Candidate List is highly efficient by creating a strong pressure on 

product development. It is often not cost-effective to develop proposals for bans in the EU, 

therefore this should be reserved for risks that cannot be effectively addressed in other ways. 

It is important that the processes in the chemicals legislation REACH be developed so that the 

work of issuing a ban will be much more cost effective. 

Enforcement is one of the most important instruments to reduce risks from hazardous 

substances in articles. A significant shortcoming with enforcement, however, is that even if a 

company does not comply with the legislation there will in many cases be no legal 

consequence. A transition to sanction charges for some violations could mean a more 
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equitable treatment of companies, faster decisions and reduce the burden on the judicial 

system. The Swedish Chemicals Agency considers that a review is required of the penal rules 

within the Agency's area of responsibility in order to see how we can bring about a more 

efficient system to deal with violations. We will during the spring of 2015 submit a proposal 

to the Ministry of the Environment and Energy with the changes we believe should be carried 

out in order to get a more efficient and fair enforcement. We believe that if possible, the 

Swedish Chemicals Agency should be authorised to decide on sanction charges as a possible 

alternative to notifying the prosecutor. 

Dialogues with companies are both cost effective and an important complement to the 

legislation. An important goal of the dialogues is to increase the company's awareness and 

knowledge about the risks of hazardous substances in articles. Dialogues also give the partici-

pating authorities a better understanding of company conditions. Companies participating in 

the dialogues find great value in continuing dialogues beyond 2014.We also believe that it is 

cost effective in a larger extent to approach citizens with information both in their roles as 

consumers and in their role as parents. 

We believe that all administrative, economic and communicative instruments that have been 

used or proposed within the framework of the action plan of a toxic-free everyday environ-

ment at large are or may become effective. In some cases it is possible for much faster results 

nationally with economic and informative instruments than with new bans at EU level. 

Examples of economic instruments that we believe can provide great opportunities are 

chemical requirements in public procurement and tax on hazardous substances in certain 

product categories. 

We believe that the work of the action plan will both contribute to fewer people being injured 

and yield economic gains. There are only a few studies that examine the relationship between 

damage caused by chemicals and the economic costs. The studies that have been conducted 

contain large uncertainties, but indications are that the costs are high.We have a government 

mandate on how the action plan for a toxic-free everyday environment can be further 

developed in 2015-2020. We consider the application and development of the EU chemicals 

regulation in the future is the single most important area for achieving an effective prevention 

and control of chemicals. It is also important to continue to develop the economic and 

informative instruments. The Swedish Chemicals Agency believes that during the next six 

years there is a need for national action on: 

 highly fluorinated substances 

 endocrine disruptors 

 allergens 

The purpose of the action is that the actors of society to a greater extent should implement 

measures to reduce the chemical risks in everyday life. Action programmes are supposed to 

be based on a broad network of agencies and researchers, dialogues with industry, chemical 

requirements in public procurement, training and communication efforts. 

We also want to implement an education initiative in the years 2015-2020 in cooperation with 

Håll Sverige Rent (Keep Sweden Tidy) with a toxic-free everyday environment as a theme in 

their Grön Flagg (Green Flag), which is the largest network of kindergartens and schools in 

the field of sustainable development. 

We believe that the way in which humans and the environment are exposed to hazardous 

chemical substances, like many of today's other major environmental problems are associated 

with production and consumption patterns. It is therefore important that Sweden push for 

placing chemical issues at the forefront in the UN's development work for sustainable 

consumption. 
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1 Slutredovisning av handlingsplan för en giftfri 
vardag i korthet 

Regeringen gav i december år 2010 Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram och genom-

föra en handlingsplan för en giftfri vardag för åren 2011 – 2014. I mars 2011 redovisade vi en 

handlingsplan till regeringen, med särskild inriktning på att skydda barn bättre från att utsättas 

för farliga kemikalier i vardagen. Vi har på regeringens uppdrag även redovisat hur handlings-

planen kan vidareutvecklas för åren 2015 - 2020. Den här rapporten är en slutredovisning till 

regeringen av arbetet med handlingsplanen under perioden 2011 – 2014.  

Vårt arbete har fokuserat på att skydda människans fortplantning och barns hälsa. Genom att 

skydda barnen skyddar vi normalt även de vuxna. Det har varit utgångspunkten i allt från 

nationell tillsyn och dialog med svenska företag till förslag på åtgärder mot farliga kemiska 

ämnen i EU och internationellt. Kemiska risker i arbetsmiljön ingår inte i uppdraget. 

Utmaningarna är stora 

Produktionen av kemikalier i världen har ökat konstant sedan 1940-talet. Enligt OECD:s 

prognoser kommer ökningen att fortsätta under överskådlig framtid. En viktig orsak är att 

kemikalier behövs för den ökade tillverkningen av varor. Produktionen av kemikalier och 

varor bidrar starkt till utvecklingen av världsekonomin och den kraftigt ökande materiella 

välfärden i världen, inte minst i Asien och Sydamerika.  

Men produktionen och användningen av kemikalier orsakar också svåra hälso- och miljö-

problem. Det blir allt tydligare att det kommer att bli svårt att nå nationella och internationella 

miljömål som gäller kemikalier. Det sätt på vilket människa och miljö utsätts för farliga 

kemiska ämnen hänger, i likhet med flera av nutidens andra stora miljöproblem, ihop med 

våra konsumtions- och produktionsmönster.  

Kemikalieinspektionen har i två delredovisningar av handlingsplanen till regeringen pekat ut 

tre särskilda utmaningar för framtiden: 

 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. 

Under arbetet har det ytterligare bekräftats att de här är särskilda utmaningar. En FN-rapport 

lyfter fram hur varor i ökande omfattning står för spridningen av farliga ämnen globalt. Vår 

tillsyn visar att det ofta förekommer förbjudna ämnen i varor.  

Dricksvattentäkter i flera svenska kommuner är kraftigt förorenade med högfluorerade ämnen. 

De högsta halterna upptäcktes i slutet av år 2013 i dricksvattnet i Kallinge. Både barn och 

vuxna i Kallinge har kraftigt förhöjda halter av högfluorerade ämnen i blodet.  

FN publicerade år 2013 en rapport, framtagen av internationella experter, om riskerna med 

hormonstörande ämnen. Rapporten uttrycker oro för att allt mer talar för att hormonstörande 

ämnen i vår miljö kan skada både fostret och det växande barnet.  

Så här har vi mött utmaningarna åren 2011 – 2014 

Handlingsplanen för giftfri vardag 2011 – 2014 är indelad i nio delområden med mål för varje 

delområde. Vi bedömer att målen är helt eller till stor del uppnådda för fyra delområden, 

delvis uppnådda för fyra delområden och inte uppnått för ett delområde. Insatserna inom 

handlingsplanens olika delområden sammanfattas kort nedan. 
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Delområde 1 - Ökad kunskap om kemiska hälsorisker 

Insatserna i delområde 1 har varit inriktade på att få fram vetenskapligt gedigna underlag för 

förslag i OECD och EU. En slutsats är att EU:s kemikalielagstiftning inte tar tillräcklig 

hänsyn till barns särskilda känslighet i allt från testmetoder och riskbedömningsmetodik till 

riskbegränsande åtgärder.  

En annan slutsats är att det normalt inte går att vetenskapligt fastställa någon säker nivå för 

hormonstörande ämnen under vilken människa och miljö inte skadas. Vi har därför i EU 

verkat för att lagstiftningen ska beakta detta. Europeiska kommissionens beslut om kriterier 

för hormonstörande ämnen är kraftigt försenat.  

En ytterligare slutsats är att det krävs en särskild EU-förordning eller omfattande ändringar av 

Reach för att regler om nanomaterial ska ge en hög skyddsnivå. Vi har diskuterat detta med 

experter från kommissionen och myndighetsrepresentanter från andra medlemsländer i EU. 

Kommissionens arbete med kemikaliers kombinationseffekter är försenat.  

Vi har tagit fram en rapport om vetenskapliga och praktiska aspekter för hur man i 

lagstiftningen kan ta hänsyn till kombinationseffekter i form av säkerhetsfaktorer.  

Vi bedömer att handlingsplanens mål för delområde 1 inte är uppnått. Vår bedömning är att 

förutsättningarna idag finns för att utveckla lagstiftningen och att skälet till att detta inte sker 

främst ligger hos EU-kommissionen. 

Delområde 2 - Ökad satsning på EU:s kemikalielagstiftning 

Sverige tillhör den grupp medlemsländer som lämnar flest förslag på åtgärder mot enskilda 

hälso- och miljöfarliga kemiska ämnen. Kemikalieinspektionen har inom ramen för delom-

råde 2 lämnat in  

 sju ämnesutvärderingar 

 förslag på EU-harmoniserad klassificering för tolv ämnen  

 elva förslag på särskilt farliga ämnen till kandidatförteckningen  

 samt förslag på förbud (begränsningar) av tre ämnen.  

Ämnena har valts ut för förslag på åtgärder därför att de förekommer i varor som hanteras av 

konsumenter och för att barn kan utsättas för dem.  

Bly- och kadmiumföreningar är också prioriterade, eftersom det trots alla tidigare åtgärder är 

fortsatt viktigt att minska de nivåer som människa och miljö utsätts för.  

Vi bedömer att handlingsplanens mål för delområde 2 till stor del är uppnått. 

Delområde 3 - Minska riskerna från hälsofarliga ämnen i livsmedel 

Insatserna inom delområde 3 har visat att många svenskar utsätts för så mycket kadmium att 

det kan bidra till ökad risk för benskörhet och för påverkan på njurarna. De samhällsekono-

miska kostnaderna kan vara mycket höga. Vi har presenterat delar av ett förslag till en 

nationell kadmiumstrategi för berörda myndigheter. Förslaget kommer att förankras vidare 

under år 2015.  

Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket anser att förorening av dricksvattentäkter med 

högfluorerade ämnen kan vara ett hot mot dricksvattenförsörjningen i drabbade kommuner. 

För att minska riskerna krävs sannolikt en rad olika åtgärder, som lagstiftning, ekonomiska 

och informativa styrmedel, frivilliga åtgärder och forskning.  
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Vi bedömer att handlingsplanens mål för delområde 5 delvis är uppnått. EU-kommissionen 

har motsatt sig den del av målet som gäller att Sverige inför stränga nationella regler för 

kadmium i mineralgödsel. 

Delområde 4 - Bättre information om farliga ämnen i varor 

Inom delområde 4 har Kemikalieinspektionen aktivt deltagit i FN:s miljöprogram UNEP:s 

globala projekt om information om farliga kemiska ämnen i varor. Arbetet har varit fram-

gångsrikt och det finns goda förutsättningar för att ett frivilligt globalt program beslutas år 

2015.  

Kemikalieinspektionen har samarbete med myndigheter i de medlemsländer som har samma 

syn som Sverige på hur företagen ska tillämpa kraven i Reach att lämna information till 

kunder om innehållet av särskilt farliga ämnen i varor. Vi har publicerat en för länderna 

gemensam vägledning till företagen på vår webbplats.  

Vi bedömer att handlingsplanens mål för delområde 4 delvis är uppnått. Den del av målet 

som handlar om utökade informationskrav i EU-lagstiftningen är till del inte uppnådd. 

Delområde 5 - Företags eget arbete för att byta ut farliga ämnen 

I delområde 5 har dialoger genomförts med företag från leksaks-, kosmetika- och textil-

branschen. Alla tre branscherna har satt upp uppföljningsbara mål. Målen handlar om utbyte 

av farliga ämnen, utbildning och information och syftar till att företagen ska gå före lagstift-

ningen. De företag som deltar i dialogerna ser ett stort värde i att dialogerna fortsätter även 

efter år 2014.  

Vi har ökat vår kunskap om biocidanvändning i varor. Vi har visat att kläder som har 

behandlats med biocider vid tvätt släpper biocider, vilket leder till ökade utsläpp till miljön. 

Det är osäkert om biocidanvändning i textilier har någon funktion, och om så är fallet skulle 

den snabbt avta efter upprepade tvättar. Sannolikt har även kunskapen i viss mån ökat hos 

företag, kommuner och konsumenter om när biocider fyller en rimlig funktion. Vi har dock 

inga belägg för att detta är fallet.  

Målet om konsumenters användning växtskyddsmedel och medlens användning på allmänna 

platser är inte uppfyllt.  

Vi bedömer att handlingsplanens mål för delområde 5 delvis är uppnått. 

Delområde 6 - Ökad tillsyn av farliga ämnen i varor 

Kemikalieinspektionen ökade under år 2012 kraftigt tillsynen över farliga ämnen i varor och 

vi har legat kvar på den höga nivån även under åren 2013 och 2014. Andelen varor med 

brister som leder till åtalsanmälningar har varit störst för  

 leksaker (drygt 80 av 550 analyserade varor)  

 smycken (125 av 1200)  

 och enklare hemelektronik (drygt 35 av 240).  

Överträdelserna har främst gällt att gränsvärden för bly, kadmium, ftalater och bromerade 

flamskyddsmedel har överskridits.  

Vi bedömer att handlingsplanens mål för delområde 6 är uppnått. 
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Delområde 7 - Ökat internationellt arbete 

Inom delområde 7 har konventionen om kvicksilver (Minamatakonventionen) beslutats i 

januari 2013 och signerats av fler än 120 länder.  

Stockholmskonventionens parter har beslutat om upptag i konventionen av HBCDD och 

endosulfan. EU har nominerat ytterligare fyra ämnen.  

Vi bedömer att handlingsplanens mål för delområde 7 är uppnått.  

Delområde 8 - Nya lagstiftningsinitiativ 

Kemikalieinspektionen har överlämnat en rapport till regeringen inom delområde 8 om EU-

arbetet och det internationella arbetet. Analysen visade att det finns luckor och behov av 

regelutveckling. Några exempel på detta är möjligheten i Reach att bedöma och reglera 

grupper av ämnen, bristen på regler om farliga ämnen i textilier och hur lagstiftningen tar 

hänsyn till barns särskilda känslighet.  

Vi bedömer att handlingsplanens mål för delområde 8 är uppnått. 

Delområde 9 - Andra styrmedel än lagstiftning 

I delområde 9 har vi utrett om ekonomiska styrmedel i högre utsträckning kan användas för 

att skydda människa och miljö. Regeringen har efter det tillsatt en utredning för att närmare 

analysera möjligheten att införa skatt på farliga ämnen i vissa varugrupper. Vi har tagit fram 

en rapport som kan användas som underlag av utredningen.  

Konsumentverket har börjat utveckla en ny konsumentupplysningstjänst för hållbar 

konsumtion bland annat med stöd av Kemikalieinspektionen.  

Vi har även finansierat Konkurrensverkets arbete i deras regeringsuppdrag Upphandlings-

kriterier för Giftfri förskola. Resultatet av uppdraget ska redovisas till regeringen maj 2015.  

Vi bedömer att handlingsplanens mål för delområde 9 delvis är uppnått. Mycket utveck-

lingsarbete är på gång när det gäller skatter, offentlig upphandling och kommunikation som 

kommer att kunna leda till en väsentligt ökad användning av ekonomiska och informativa 

styrmedel inom några år. 

EU-lagstiftning och globala överenskommelser är grunden för alla 
styrmedel 

Styrmedel är de redskap staten använder för att åstadkomma åtgärder som bidrar till målupp-

fyllelse. Vi bedömer i vår utvärdering, förutom handlingsplanens måluppfyllelse, även styr-

medlens effektivitet. I vår bedömning utgår vi både från styrmedlens kostnadseffektivitet och 

från deras bidrag till utveckling av mindre farliga varor (dynamisk effektivitet). Bedömningen 

är i huvudsak kvalitativ.  

Vi anser att grunden för den svenska kemikaliepolitiken även i fortsättningen bör vara 

utveckling av administrativa styrmedel, främst EU-lagstiftning, men även internationella 

överenskommelser. Det är först när samhället har tagit ställning till att ett visst kemiskt ämne 

ska betraktas som farligt som ekonomiska och informativa styrmedel normalt kan bli 

effektiva. För att det ska vara möjligt att påverka utvecklingen av de administrativa styr-

medlen krävs att Sverige tar fram tekniska förslag både på regelutveckling och på åtgärder 

mot enskilda ämnen. Insatserna bör vara långsiktiga med bred närvaro i EU:s arbets- och 

expertgrupper. 
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Vi bedömer att ämnesutvärderingarna är kostnadseffektiva. De utförs av medlemsländerna, 

men den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) står för en stor del av kostnaderna. En stor 

brist i dagens kemikaliekontroll är att det normalt finns alldeles för lite kunskaper om riskerna 

med kemiska ämnen. Genom ämnesutvärderingar är det möjligt att ställa krav på företagen att 

ta fram ytterligare kunskap om sina ämnen. Det kan i många fall vara en förutsättning för att 

kunna gå vidare med förslag om harmoniserad klassificering eller om upptag av ämnet på 

kandidatförteckningen. 

Vi anser att det är kostnadseffektivt att ta fram förslag på att ämnen ska få en harmoniserad 

klassificering i EU eller på att ämnen ska betraktas som särskilt farliga och föras upp på EU:s 

kandidatförteckning över ämnen som bör ersättas med säkrare alternativ. Både harmoniserad 

klassificering och listning av ämnen på kandidatförteckningen har dessutom hög dynamisk 

effektivitet genom att skapa ett starkt tryck på produktutveckling.  

Det är i många fall inte kostnadseffektivt att utarbeta förslag på förbud (begränsningar) av 

kemiska ämnen i EU, utan det bör reserveras för risker som inte kan åtgärdas på andra sätt. 

Det är viktigt att processerna i kemikalielagstiftningen Reach utvecklas så att arbetet med att 

utfärda förbud blir betydligt mer kostnadseffektivt. 

Vi menar att tillsynen är ett av de viktigaste styrmedlen för att minska riskerna med farliga 

ämnen i varor. Inspektionerna har med stöd av kemiska analysresultat lett till att företagen har 

tagit bort många varor från marknaden. En betydande brist med styrmedlet tillsyn är att 

Kemikalieinspektionens stora antal åtalsanmälningar normalt inte får någon rättslig följd. 

Styrmedlet skulle bli ännu effektivare om påföljder dömdes ut och att dessa kom snabbt efter 

det att överträdelsen upptäckts. Signalen till företagen skulle bli tydligare och med hög 

sannolikhet innebära att reglerna skulle efterlevas bättre. En övergång till sanktionsavgifter 

för sådana överträdelser skulle kunna innebära en mer rättvis behandling av företagen, 

snabbare beslut och minskad belastning på rättssystemet. Kemikalieinspektionen har gått 

igenom lagstiftningen inom sitt ansvarsområde för att se hur man kan få till stånd ett 

effektivare system att hantera överträdelser på. Vi kommer under våren 2015 att lämna ett 

förslag till Miljödepartementet med de förändringar som vi anser bör genomföras för att få till 

en effektivare och rättssäkrare tillsyn. 

Alltmer både av kemikalier och av varor tillverkas utanför EU, med den största tillväxten i 

Asien. Farliga ämnen som allt mindre används i EU, både på grund av lagstiftning och på 

grund av frivilliga åtgärder från industrin, kommer in via import av varor från tillverkare 

utanför EU. Ett tydligt exempel på detta är ftalaten DEHP som förekommer i hög utsträckning 

i varor importerade från Asien. Erfarenheterna från arbetet med handlingsplanen bekräftar att 

globala överenskommelser blir allt viktigare. 

Kemikalielagstiftning, globala överenskommelser och tillsyn räcker inte för att i tillräcklig 

utsträckning förhindra att människor och miljö skadas. Kombinationen av det stora antalet 

kemiska ämnen som används i varuproduktionen och antalet varor som produceras gör att det 

är omöjligt att skapa lagstiftning som i detalj kan reglera alla kemiska hälso- och miljörisker. 

Vi anser att ekonomiska styrmedel som kemikaliekrav vid offentlig upphandling och skatter 

på farliga ämnen i varor kan bli viktiga komplement till lagstiftningen.   

Vi menar att dialoger med företag både är kostnadseffektiva och ett viktigt komplement till 

lagstiftningen. Ett viktigt mål med dialogerna är att hos företagen öka medvetenheten och 

kunskapen om risker med farliga ämnen i varor. Myndigheterna får i dialogerna en ökad 

förståelse för hur företagen arbetar, lär sig mera om möjligheter och hinder med produktut-

veckling samt hur nya regler tas emot. 
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Vi anser att det är kostnadseffektivt att i ökad utsträckning rikta oss till medborgarna med 

information både i deras roll som konsumenter och i deras roll som föräldrar. Förhållandena 

mellan medborgarna, politikerna och företag är viktiga faktorer som påverkar förutsättning-

arna 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. Vi menar att 

arbetet med handlingsplanen för en giftfri vardag har bidragit till att öka intresset för var-

dagens kemikaliefrågor hos bland annat kommuner, pedagoger och intresseorganisationer.  

Vi bedömer att samtliga administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel som har 

används eller föreslagits inom ramen för handlingsplanen giftfri vardag i stort är eller kan bli 

effektiva. Styrmedlen kompletterar varandra och kan sällan ersätta varandra. Administrativa 

styrmedel i form av EU-lagstiftning kan normalt inte ersättas av ekonomiska eller informativa 

styrmedel. En väl utvecklad EU-lagstiftning är snarast en förutsättning för att ekonomiska och 

informativa styrmedel ska vara effektiva. I vissa fall kan det dock vara möjligt att snabbare få 

effekter nationellt med ekonomiska och informativa styrmedel än med förbud på EU-nivå. 

Sverige har dessutom större rådighet över ekonomiska och informativa styrmedel än över 

administrativa styrmedel, eftersom dessa i huvudsak beslutas på EU-nivå.  

Det finns ett stort behov av att utveckla ytterligare administrativa, ekonomiska och informa-

tiva styrmedel. Nationella förbud har inte varit en del av handlingsplanen och ingår därför inte 

bland de utvärderade styrmedlen. Vi vill ändå lyfta fram att nationella förbud i vissa fall 

skulle kunna vara effektiva. Det gäller särskilt om förbudet direkt kopplar till svenska förhåll-

anden, till exempel att skydda grundvatten från att förorenas med högfluorerade ämnen. Det 

kan uppstå konflikter mellan sådana nationella regler och EU-rätten.  

En kombination av styrmedel ger mest riskminskning 

I vissa fall kan det dröja många år efter det att ett styrmedel är infört innan förbättringar i 

hälsa slår igenom. Styrmedlets bidrag till detta är normalt svårt, ofta omöjligt, att mäta. 

Effekterna i samhället är lättare att följa, till exempel genom att följa hur användningen 

minskar av de kemiska ämnen som styrmedlen riktas emot. Även detta är förlopp som 

normalt är ett tiotal år långa. Det startar ofta med att ett ämne i EU-lagstiftningen klassificeras 

som hälsofarligt, till exempel kan skada fortplantningen. Om det dessutom förs upp på kandi-

datförteckningen som ett särskilt farligt ämne ökar trycket från inköpare på att ämnet ska 

bytas ut. Detta kan också leda till att krav kan ställas vid offentlig upphandling och framöver 

kanske även att varor som innehåller ämnet ska beskattas.  

Vår bedömning är att ju fler styrmedel som kan användas desto snabbare går avvecklings-

processen. De ftalater som kan skada fortplantningen är exempel på ämnen som minskar 

kraftigt på den europeiska marknaden genom klassificering och upptag på kandidatförteck-

ningen med efterföljande tryck på substitution av ämnena.  

Handlingsplanen bidrar till bättre hälsa och minskade 
samhällskostnader 

Vi anser att arbetet inom ramen för handlingsplanen kommer att bidra både till att färre 

människor skadas och till klara samhällsekonomiska vinster. I många fall kan det dröja åratal 

efter det att ett styrmedel införts innan förbättringarna slår igenom i form av minskade skador. 

Det är svårt att beräkna vilka framtida kostnader samhället kan undvika genom att införa 

styrmedlen. Det finns endast ett fåtal studier som tittar på sambandet mellan skador som 
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orsakas av kemikalier och de samhällsekonomiska kostnaderna. Studierna innehåller stora 

osäkerheter och baseras normalt på att experter bedömer i vilken omfattning olika faktorer 

bidrar till att sjukdomar uppkommer. De få studier som har utförts talar dock för att kostna-

derna är höga. Vi ger här några exempel på vad vi har prioriterat i handlingsplanen för att 

både minska risken för att människor ska skadas och minska framtida kostnader för samhället. 

Astma och allergier 

Astma och allergier hör till de vanligaste kroniska sjukdomarna i världen. Sedan 1980-talet 

har antalet människor i Sverige som drabbas av allergier tredubblats. En tredjedel av alla barn 

och ungdomar har idag någon form av allergi. Kosmetika och hygienprodukter kan innehålla 

allergiframkallande ämnen som orsakar kontaktallergi och eksem. Flickor får oftare över-

känslighetsreaktioner mot sådana produkter än pojkar och allt fler med stigande ålder. Vid 4 

års ålder har cirka 4 procent besvär, vid 12 års ålder cirka 6 procent och bland unga kvinnor 

(18 – 29 år) cirka 13 procent. Allergiframkallande ämnen kan dessutom finnas i många andra 

produkter som rengöringsmedel, smycken och kläder.  

De svenska kostnaderna för allergisjukdomar har beräknats och uppgick i 2005 års prisnivå 

sannolikt till över 10 miljarder kronor totalt per år, varav kostnaden för astma uppgick till 

cirka 7 miljarder kronor. Även om kemikalier endast skulle bidra till en begränsad del av alla 

fall av astma och allergier så innebär det betydande kostnader. Åtgärder mot allergifram-

kallande ämnen medför både minskat lidande och lägre kostnader för individ och samhälle. 

Vi har i handlingsplanen prioriterat arbetet med allergiframkallande ämnen på grund av att så 

många, inte minst barn, drabbas. Det innebär att vi med inriktning på allergiframkallande 

ämnen har lämnat förslag i EU på klassificeringar, inspekterat företag att de följer lagstift-

ningen och har haft dialoger med företag för att de ska gå längre än vad lagstiftningen kräver. 

Tungmetaller 

Tungmetallerna kvicksilver, bly och kadmium kan fortfarande trots många åtgärder orsaka 

skador. 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 orsaka 

samhällsekonomiska kostnader för frakturer som uppgår till över 4 miljarder kronor per år.  

Vi har i handlingsplanen prioriterat arbetet med tungmetallerna. Det innebär att vi har arbetat 

med förbud både internationellt och i EU. Vi har lämnat förslag på att olika tungmetallför-

eningar ska tas upp på kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen och genomfört 

tillsyn för att säkerställa att företagen följer gällande regler. 

Hormonstörande ämnen 

En nordisk rapport pekar på att kostnaderna för hormonstörande ämnens effekter på människa 

kan vara höga. 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 med mer eller mindre vetenskapligt 

stöd kan tänkas orsaka. Det innebär att de totala kostnaderna kan vara betydligt högre. 

En annan rapport pekade på att om 2 – 5 procent av samhällets kostnader för hormonrelate-

rade sjukdomar beror på kemikalier, så är kostnaderna i EU för detta mellan 13 – 31 miljarder 

euro per år i sjukvårdskostnader och förlorad produktivitet. Beräkningarna i denna rapport 
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omfattade betydligt fler sjukdomstillstånd än den nordiska rapporten, varav för en del sjukdo-

mar de vetenskapliga bevisen är svagare för att hormonstörande ämnen spelar en viktig roll. 

Vi har i handlingsplanen prioriterat arbetet med hormonstörande ämnen. Sverige och några 

medlemsländer till har varit pådrivande för att EU ska utveckla skarpa regler för hormon-

störande ämnen. Kommissionens försening av lagstiftningsarbetet är olycklig, eftersom det 

sannolikt innebär nya, onödiga skador på hälsa och miljö med ökande kostnader som följd.  

Långlivade och bioackumulerande ämnen 

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. I dessa kostnader 

ingår endast tekniska åtgärder. De innefattar inte kostnader 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. Om det ens är 

möjligt att sanera marken kan kostnaderna bli höga. 

Vi har i handlingsplanen prioriterat arbetet med högfluorerade ämnen. Vi har föreslagit att 

flera högfluorerade ämnen ska klassificeras och tas upp på EU:s kandidatförteckning som 

särskilt farliga ämnen. Vi samarbetar med Livsmedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap och andra myndigheter för att komma fram till vilka åtgärder som behövs 

nationellt, i EU och internationellt för denna grupp av ämnen. 

Våra förslag har blivit väl mottagna 

Kemikalieinspektionen har under åren 2011 – 2014 inom ramen för handlingsplanen lämnat 

över 30 förslag på nationella åtgärder till regeringen. Förslagen sträcker sig från forskning och 

miljöövervakning över miljöskatter och kemikaliekrav vid offentlig upphandling till resurs-

förstärkningar till myndigheter och svenska insatser för nya EU-förordningar. Ett av förslagen 

var att permanenta satsningen på en giftfri vardag bland annat för att säkerställa att Sverige 

ska kunna behålla positionen som ett av de medlemsländer som mest aktivt arbetar med 

tillämpning och utveckling av EU:s kemikalielagstiftning Reach.  

Regeringen skickade Kemikalieinspektionens förslag på remiss för att senare använda det 

som ett underlag för kemikaliepropositionen 2013/14:39 ”På väg mot en giftfri vardag – 

plattform för kemikaliepolitiken”. Riksdagen har genom att anta regerings budgetproposition 

2013/14:1 och kemikaliepropositionen bekräftat många av förslagen som vi lämnat inom 

ramen för handlingsplanen. 

Så här vill vi möta utmaningarna åren 2015 – 2020. 

Kemikalieinspektionen anser att det fortsatt är särskilt viktigt att skydda barns och ungdomars 

hälsa från att skadas av kemikalier. 

Vi anser att tillämpning och utveckling av EU:s kemikalieregler även framöver är det enskilt 

viktigaste området för att få till stånd en effektiv och förebyggande kemikaliekontroll. Vi 

anser att EU-arbetet med hormonstörande ämnen bör vara prioriterat framöver. Det är också 
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viktigt att bevaka och vid behov påverka utvecklingen av EU-lagstiftningen inom områdena 

kombinationseffekter, nanomaterial och gruppbedömningar av kemiska ämnen. 

Vi vill fortsätta att prioritera EU-processerna ämnesutvärdering, harmoniserad klassificering, 

särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen) och förbud mot viss användning av kemikalier 

(begränsning). I vår bedömning av styrmedlen pekar vi på att EU-arbetet med harmoniserad 

klassificering och kandidatförteckningen både är kostnadseffektiva och har hög dynamisk 

effektivitet. Vår avsikt är att minska antalet begränsningsförslag något i avvaktan på resul-

taten av Sveriges och andras ambition att göra EU-processen effektivare.  

I det internationella arbetet vill vi fortsatt prioritera Minamatakonventionen, Stockholms-

konventionen och arbetet med utvecklingen av ett globalt informationssystem för kemiska 

ämnen i varor inom ramen för den internationella kemikaliestrategin (SAICM). Vi ser även ett 

behov av ökat bilateralt samarbete med strategiska länder med hög varuproduktion som Kina 

och Indien. 

Styrmedlet inspektion är ett av de viktigaste styrmedlen för att minska riskerna med farliga 

ämnen i varor. Vi vill därför fortsatt prioritera tillsyn av förbjudna ämnen i konsumentvaror. 

Tillsynen kommer i vissa projekt kompletteras med andra åtgärder för att genom ett helhets-

grepp få ökat genomslag i samhället.  

I utvärderingen av använda styrmedel pekar vi också på att de administrativa styrmedlen inte 

är tillräckliga. Vi vill därför fortsatt prioritera dialoger med näringslivet, med syftet att företag 

ska gå längre i sitt skyddsarbete än vad lagstiftningen kräver. Vi anser att ekonomiska styr-

medel som kemikaliekrav vid offentlig upphandling och skatter på farliga ämnen i varor kan 

bli viktiga komplement till lagstiftningen. Det är särskilt viktigt att kriterier för kemikaliekrav 

vid upphandling utvecklas för hormonstörande ämnen. I styrmedelsanalysen bedömer vi det 

som kostnadseffektivt att i ökad utsträckning rikta oss till medborgarna med information både 

i deras roll som konsumenter och i deras roll som föräldrar. Kemikalieinspektionen deltar 

aktivt i konsumentverkets nya konsumentupplysningstjänst. 

Vi vill även genomföra ett antal nya satsningar under åren 2015 – 2020.  Allt fler vetenskap-

liga undersökningar talar för att hormonstörande ämnen i vår miljö kan påverka vår förmåga 

att få barn. Särskilt känslig för störningar är foster och små barn på grund av den snabba ut-

vecklingen av olika organsystem. Allergi är västvärldens största folksjukdom. Det är vanligt 

att konsumenter drabbas av allergiska besvär från allergiframkallande ämnen i kemiska pro-

dukter och i varor som exempelvis kläder. Vi ser med stor oro på att dricksvattentäkter i flera 

svenska kommuner är förorenade med högfluorerade ämnen. Vi vill därför under kommande 

sex år genomföra nationella åtgärdsprogram för: 

 högfluorerade ämnen 

 hormonstörande ämnen 

 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 ska baseras på breda nätverk med myndigheter och forskare, dialoger 

med näringslivet, kemikaliekrav vid offentlig upphandling samt utbildnings- och kommunika-

tionsinsatser. Avsikten är att åtgärdsprogrammen ska påbörjas stegvis. Under år 2015 ska det 

nationella åtgärdsprogrammet för högfluorerade ämnen starta. 

Flera kommuner arbetar aktivt inom området giftfri vardag, inte minst inom förskolan. Vi vill 

de kommande åren i ökad utsträckning samverka med Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) för att stimulera och stödja kommuner att aktivt arbeta med giftfri vardag. 
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Vi ser ett ökat behov av att satsa på utbildning för att få nya generationer vuxna med goda 

kunskaper om hållbar användning av kemikalier. Den ideella stiftelsen Håll Sverige Rent har 

lång erfarenhet av att utbilda barn och unga i miljöfrågor. Vi vill därför genomföra en utbild-

ningssatsning under åren 2015 – 2020 i samarbete med Håll Sverige Rent med giftfri vardag 

som tema i deras Grön Flagg, som är det största nätverket för förskolor och skolor inom 

området hållbar utveckling. 

Långsiktigt är det nödvändigt med en hållbar konsumtion 

Det ingår inte i handlingsplanen för en giftfri vardag att lämna förslag på förändringar som 

bidrar till en samhällsstruktur som främjar en hållbar livsstil. Detta är inte heller möjligt att 

ensidigt koppla till kemikaliefrågan. Vi menar dock att det sätt på vilket människa och miljö 

utsätts för farliga kemiska ämnen hänger, liksom flera av nutidens andra stora miljöproblem, 

ihop med våra produktions- och konsumtionsmönster. De styrmedel som används i handlings-

planen är viktiga för att hålla nere riskerna i vardagen. Dessa kan dock inte långsiktig lösa 

grundläggande hälso- och miljöproblem med kemikalier kopplade till vår konsumtion. Vi 

anser att det är viktigt att Sverige verkar för att kemikaliefrågorna får en framträdande plats i 

FN:s utvecklingsarbete med hållbar konsumtion. 

2 Genomförandet av handlingsplanen Giftfri 
vardag 2011 – 2014 

Regeringen gav i december år 2010 Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram och genom-

föra en handlingsplan för en giftfri vardag för åren 2011 – 20141. Vi redovisade i mars 2011 

för regeringen en handlingsplan med särskilt inriktning på att skydda barn bättre från att 

utsättas för farliga kemikalier i vardagen2. Denna rapport är en slutredovisning till regeringen 

av arbetet med handlingsplanen under perioden 2011 – 2014.  

Kemikalieinspektionens arbete har fokuserat på att skydda människans fortplantning och 

barns hälsa. Det har varit utgångspunkten i allt från nationell tillsyn och dialog med svenska 

företag till förslag på åtgärder mot farliga kemiska ämnen i EU och internationellt. Genom att 

skydda barnen skyddar vi normalt även de vuxna. Kemiska risker i arbetsmiljön ingår inte i 

uppdraget. 

Kemikalieinspektionen har i två delredovisningar3 4 till regeringen av handlingsplanen för en 

giftfri vardag 2011 – 2014 pekat på tre särskilda utmaningar för framtiden:  

 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. 

Produktionen av kemikalier i världen har ökat konstant sedan andra världskriget. Enligt 

OECD:s prognoser kommer ökningen att fortsätta under överskådlig framtid. En viktig orsak 

till detta är att kemikalier behövs för den ökade tillverkningen av varor. Produktionen av 

                                                 
1 Uppdrag till Kemikalieinspektionen om framtagande och genomförande av handlingsplan för en giftfri vardag. 

Regeringsbeslut 1:9. 2010-12-22. Se bilaga 10.8. 
2 Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 – 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen. Mars 2011. 
3 Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 – 2014. Delredovisning 2011 – 2012. KemI Rapport nr 2/13. 2013. 
4 Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 – 2014. Delredovisning 2011 – 2014  KemI Rapport nr 1/14. 2014. 
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kemikalier och varor bidrar starkt till utvecklingen av världsekonomin och den kraftigt 

ökande materiella välfärden i världen, inte minst i Asien och Sydamerika5. 

Kemikalieproduktionen orsakar även svåra hälso- och miljöproblem. Det blir allt tydligare att 

det kommer att bli svårt att nå nationella och internationella miljömål som gäller kemikalier6. 

Det sätt på vilket människa och miljö utsätts för farliga kemiska ämnen hänger, liksom flera 

av nutidens andra stora miljöproblem, ihop med våra konsumtions- och produktionsmönster.  

Kadmium är sannolikt redan ett folkhälsoproblem. Fisk från många av Sveriges sjöar, vatten-

drag och kuster kan i praktiken sedan länge inte användas som livsmedel av barn och kvinnor 

i fertil ålder på grund av höga halter av PCB, dioxiner och kvicksilver. Det är viktigt att inte 

bygga upp ytterligare hälso- och miljöproblem med kemiska ämnen som finns kvar i miljön 

under lång tid. Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara i miljön och kan orsaka 

mycket långsiktiga problem. Vi ser med stor oro på att dricksvattentäkter i flera svenska 

kommuner är förorenade med högfluorerade ämnen. 

Kemikalieinspektionen anser att det är särskilt viktigt att skydda barns och ungdomars hälsa 

från att skadas av kemikalier. Allt fler vetenskapliga undersökningar talar för att hormon-

störande ämnen i vår miljö kan påverka vår förmåga att få barn. Vi vet också att foster och 

små barn är särskilt känslig för störningar på grund av den snabba utvecklingen av olika 

organsystem. Särskilt sårbara organsystem hos foster och barn ar fortplantningssystemet, 

immunsystemet och nervsystemet. FN publicerade år 2013 en rapport7 framtagen av inter-

nationella 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. 

Det har i epidemiologiska undersökningar rapporterats statistiska samband mellan exponering 

för 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. 

Vi redovisar i detta kapitel vad vi har gjort inom ramen för handlingsplanen för en giftfri 

vardag för att möta utmaningarna under åren 2011 - 2014. I kapitel 8 redovisar vi hur vi ser på 

behovet av åtgärder under åren 2015 – 2020. 

2.1 Ökad kunskap om kemiska hälsorisker 

Insatser åren 2011 – 2014 

Kemikalieinspektionen har under åren 2011 till och med 2014 genomfört en rad aktiviteter för 

att stärka myndighetens vetenskapliga underlag för att bättre kunna påverka utvecklingen av 

EU:s rättsakter och för att få genomslag i det internationella arbetet. Liksom under de tidigare 

tre åren av handlingsplanen har vi även under år 2014 genomfört arbetsseminarier, tagit fram 

vetenskapliga rapporter och samarbetat med forskare och med experter från andra myndig-

heter. Forskare har på Kemikalieinspektionens uppdrag tagit fram underlagsrapporter om 

hormonstörande ämnen, kombinationseffekter, nanomaterial och barns särskilda känslighet. 

Vi har aktivt deltagit på möten och lämnat skriftliga synpunkter i OECD-arbetet med att 

utveckla internationellt erkända testmetoder och vägledningsdokument, både för bedömning 

av kemikaliers hormonstörande egenskaper och för bedömning av riskerna med nanomaterial. 

                                                 
5 Global Chemicals Outlook – Towards Sound Management of Chemicals. UNEP, 2013. 
6 Global Chemicals Outlook – Towards Sound Management of Chemicals. UNEP, 2013. 
7 State of the Science of endocrine Disrupting Chemicals – 2012. WHO och Unep, 2013. 
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Hormonstörande ämnen.  

Det till Kemikalieinspektionen kopplade Toxikologiska rådet har genomfört ett seminarium 

om hormonstörande ämnen med internationella föreläsare. Vi har ordnat ett myndighetsmöte 

med Livsmedelsverket, Arbetsmiljöverket, Läkemedelsverket och Naturvårdsverket för att 

diskutera hur kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen bör vara uppbyggda och hur 

de olika regelverken som myndigheterna ansvarar för kommer att påverkas. 

Kemikalieinspektionen har publicerat en rapport8 som Institutet för Miljömedicin på uppdrag 

av Kemikalieinspektionen har tagit fram om svårigheten att vetenskapligt fastställa säkra 

nivåer under vilka hormonstörande ämnen inte orsakar skador på människa och miljö.  

Vi genomförde ett arbetsseminarium med forskare och myndighetsexperter december 2014 i 

samarbete med Swetox9, om hur vi kan underlätta att använda alternativa testmetoder till 

djurförsök i lagstiftningen för bedömningen av hormonstörande ämnen10. 

Vi har presenterat ett positionsdokument för EU-kommissionen och övriga medlemsländer för 

att motivera varför det inte är möjligt att fastställa säkra exponeringsnivåer för hormon-

störande ämnen. Vidare framförde vi att hormonstörande ämnen på tillståndslistan i Reach 

endast ska få tillstånd att användas om det finns tillräckliga socioekonomiska skäl för fortsatt 

användning. Ett arbetsseminarium för forskare och myndighetsexperter genomfördes oktober 

2013 för att belysa att hormonstörande ämnen som kan ge skador i miljön oftast även kan 

skada människor och tvärtom. Ett sådant ställningstagande skulle på sikt kunna innebära att 

det i huvudsak skulle vara tillräckligt med bevis på effekter på antingen hälsa eller miljö för 

att dra slutsatser för båda områdena med ett effektivare beslutsfattande i EU som följd.  

EU-kommissionen skulle enligt ursprunglig tidplan presentera ett förslag på kriterier för 

hormonstörande ämnen så att beslut kunde fattas senast december 2013. Arbetet är kraftigt 

försenat och ansvaret för utveckling av kriterier för hormonstörande ämnen har flyttats från 

generaldirektoratet för miljö till generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor. 

Kriterierna ska tillämpas både i förordningarna om bekämpningsmedel och i Reach. 

Kriterierna kommer även att vara viktiga för regelverk på områdena livsmedel, arbetsmiljö 

och avfall. 

Kemikalieinspektionen har aktivt deltagit i olika planerings- och arbetsgrupper bland annat 

för att påverka vilka vetenskapliga aspekter kommissionen bör ta hänsyn till vid utformningen 

av kriterierna. Målet med Kemikalieinspektionens deltagande är att kriterierna identifierar 

hormonstörande ämnen baserat på inneboende egenskaper utan att väga in ämnenas effekt-

nivåer, och att regleringen av olika hormonstörande ämnen bedöms ämne för ämne i ett senare 

skede. Kommissionen ska revidera EU:s strategi för hormonstörande ämnen där kriterierna 

och de regulatoriska aspekterna är viktiga delfrågor. Kemikalieinspektionen har i det arbetet 

bland annat lyft fram att: 

 Informationskraven i Reach bör omfatta hormonstörande egenskaper. 

 Åtgärder krävs för att stimulera utveckling och validering av testmetoder. 

                                                 
8 ”Is it possible to determine thresholds for the effect of endocrine disrupters? A summery of scientific 

argumentation from 15 relevant publications on endocrine disruption” KemI PM 2/13. 
9  Swetox – Swedish Toxicology Sciences Research Center. 
10 “Emerging trends in methods to identify endocrine disruptors - report from a workshop”. 
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 Tidsgränser bör sättas för när kriterier för hormonstörande ämnen, och lämpliga 

åtgärder för ämnen som betraktas som hormonstörande, ska vara införda i relevanta 

EU-lagstiftningar. 

Kemikalieinspektionen har gett stöd till regeringskansliet inför stämningen av kommissionen 

för passivitet när det gäller att ta fram kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen. 

Kombinationseffekter 

EU-kommissionens arbete med kombinationseffekter går fortsatt långsamt. På uppdrag av 

Europeiska unionens råd har kommissionen tagit fram en rapport om hur kombinations-

effekter mellan kemiska ämnen hanteras i EU:s olika lagstiftningar. Kommissionen ska 

tillsätta en arbetsgrupp med representanter från de berörda EU-myndigheterna för att behandla 

frågan hur kombinationseffekter ska hanteras i lagstiftningarna. Vi har anmält intresse att 

delta i en expertgrupp och i en policygrupp som ska kopplas till arbetsgruppen. Som förbe-

redelse för arbetet har vi analyserat vilka förändringar som behövs i Reach för att reglerna 

med hög skyddsnivå ska ta hänsyn till kombinationseffekter. Vi har även deltagit i arbetet att 

utveckla vägledning11 för hur kombinationseffekter ska hanteras i biocidförordningen.  

Kemikalieinspektionen leder tillsammans med Livsmedelsverket, Naturvårdsverket samt 

Havs- och vattenmyndigheten en referensgrupp för en riktad forskningssatsning om kombina-

tionseffekter med tre stora nationella forskningsprojekt. 

Kemikalieinspektionen har låtit ta fram en rapport om vetenskapliga och praktiska aspekter på 

användningen av standardiserade säkerhetsfaktorer (default mixture assessment factors) för att 

få underlag till kommande diskussioner i EU om hur man ska ta hänsyn till kombinations-

effekter i lagstiftningen12. 

Två av Kemikalieinspektionens medarbetare är medförfattare till en vetenskaplig artikel13 om 

hur man kan göra en riskbedömning som tar hänsyn till samverkanseffekter mellan ämnen. 

Artikeln behandlar samverkanseffekter både på hälsa och på miljö av högfluorerade ämnen i 

Sverige. Perfluorerade och andra högfluorerade ämnen är en prioriterad ämnesgrupp i 

handlingsplanen. 

Kunskapen om kemikaliernas påverkan på Östersjöns känsliga ekosystem är eftersatt. Kemi-

kalieinspektionen har genomfört ett projekt (BaltSens) i syfte att relevanta lagstiftningar på 

sikt ska kompletteras med riktlinjer för riskbedömning av kemikaliers påverkan på Öster-

sjön14. Projektet avslutades med en workshop med deltagare från Sverige, Finland, Lettland, 

Litauen och Polen. Mötet var överens om att Östersjöns miljö är särskilt känslig och att det är 

viktigt att ta hänsyn till detta i riskbedömningar.  

Nanomaterial 

Kommissionens arbete med hur nanomaterial ska hanteras i EU-lagstiftningarna är kraftigt 

försenat. Kemikalieinspektionen har analyserat vilka regelförändringar som behövs i EU-

lagstiftningen för att riskerna med nanomaterial ska omfattas med en hög skyddsnivå. Analysen 

                                                 
11 Transitional Guidance on mixture toxicity assessment for biocidal products for the environment, ECHA, May 

2014. 
12 Risk Assessment of Chemical Mixtures – Possibilities to use a Mixture Assessment Factor. PM 2/15. KemI, 

2015. 
13 Cumulative health risk assessment of 17 perfluoroalkylated and polyfluoroalkylated substances (PFASs) in the 

Swedish population. Borg D, Lund BO, Lindquist NG, Håkansson H. Environ Int. 2013, 59: 112-23. 
14 The sensitivity of the Baltic Sea ecosystems to hazardous compounds – The BaltSens project. PM 9/12. KemI, 

oktober 2012. 
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har även diskuterats med experter från kommissionen och med myndighetsrepresentanter från 

andra medlemsländer i EU.  

Vi har under år 2014, med stöd av konsulten RPA, genomfört en konsekvensutredning15 av nya 

EU-regler för nanomaterial. Syftet är att bättre kunna driva på att sådana regler införs på EU-nivå. 

På ett möte i mars 2014 erbjöd Sverige, med stöd från många andra medlemsländer, att 

medlemsländerna skulle bidra till kommissionens arbete för om möjligt påskynda processen. 

Kommissionen anordnade ett extra arbetsseminarium i maj för att delvis tillmötesgå med-

lemsländerna. Vi har aktivt kommenterat kommissionens utkast till förslag på ändringar 

Reach bilagor. I september meddelade kommissionen att bilagorna inte skulle diskuteras 

vidare med medlemsländerna under år 2014. 

Kemikalieinspektionen har initierat ett nätverk med andra svenska myndigheter om nano-

material. Fyra myndighetsmöten har ägt rum. Mötena har bland annat handlat om att kart-

lägga vad myndigheterna gör på nanoområdet och de etiska aspekterna på den snabba 

utvecklingen. I slutet av år 2013 genomfördes det tredje myndighetsmötet för att diskutera 

betänkandet från en utredning: ”Säker utveckling! – nationell handlingsplan för säker 

användning och hantering av nanomaterial”16 17. Kemikalieinspektionens förslag på en 

särskild nanoförordning i EU har diskuterats på ett nordiskt arbetsseminarium. 

Kemikaliespektionen har tillsammans med Nordiska nanomaterialgruppen anordnat ett 

arbetsseminarium och ett myndighetsmöte i Stockholm november 2014 med inriktning på hur 

nanomaterial tas upp och sprids i kroppen och i miljön18 19. Det senare för att stötta sam-

verkan mellan myndigheter både i Sverige och inom Norden. 

Barns särskilda känslighet. 

Kemikalieinspektionen har kartlagt hur barns säkerhet hanteras i de EU-lagstiftningar som 

berör risker med kemikalier och kartlagt befintliga internationella aktiviteter som syftar till att 

skydda barn från att utsättas för farliga kemikalier20. Vi har medverkat i att utvärdera riktlinjer 

från OECD för testning av kemikaliers farlighet för att utreda hur bra skyddet är för unga och 

ofödda21. Utredningen visar att tester för utvecklingsskador är ett eftersatt område. Vi har låtit 

utreda hur barn omfattas främst av svensk kemikalielagstiftning, men även av lagstiftning i 

EU och USA22. Vi har låtit utreda hur EU:s kemikalielagstiftning Reach kan utvecklas för att 

bättre skydda barn23.  

Kemikalieinspektionen har i samarbete med Socialstyrelsen undersökt barns exponering för 

vissa kemiska ämnen på tre förskolor. Förekomsten av ftalater, flamskyddsmedel, organofos-

fater och vissa metaller analyserades i damm, på barnens händer och i madrasser och lek-

saker. Exponeringen av varje ftalat för sig tyder inte på några risker men den sammanlagda 

                                                 
15 Impact Assessment of Further Regulation of Nanomaterials at a European Level. PM 1/15. KemI, 2015. 
16 Betänkande av Utredningen om en nationell handlingsplan för säker användning och hantering av 

nanomaterial. SOU13/70. 
17 Ansvarsfull utveckling och användning av nanomaterial. Svenska myndigheter och nanomaterial. KemI PM 

8/13, 2013. 
18 ”Nordic workshop on toxico/biokinetics and environmental fate of nanomaterials, in a regulatory context”. 
19 ”Nanomaterials upptag och spridning i kroppen och miljön - Svenska myndigheter och nanomaterial. 
20 Children and Chemical Safety – An Inventory of Activities by International and National Organizations and 

Agencies. KemI rapport 3/12.  
21 Risk assessment of developmental neurotoxicity; evaluation of the OECD TG 426 test guideline and guidance 

documents IMM-rapport 1/13). 
22 ”Barn och kemikaliesäkerhet – lagstiftning och andra styrmedel” KemI-rapport 6/13, 2013. 
23 Increasing children´s protection through REACH. Department of Applied Environmental Science, Stockholm 

University. KemI PM 1/14, 2014. 
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mängden av olika ftalater med liknande egenskaper närmar sig nivåer som kan innebära risk. 

Resultaten har publicerats i en rapport.  

I bilaga 10.1 finns ytterligare information om Kemikalieinspektionens insatser inom ramen för 

handlingsplanen giftfri vardag på områdena hormonstörande ämnen, kombinationseffekter, 

nanomaterial och barns särskilda känslighet. Även publicerade rapporter, genomförda 

arbetsseminarier, aktuella vägledningsdokument m.m. redovisas i bilagan. 

2.2 Ökad satsning på EU:s kemikalielagstiftning 

Insatser åren 2011 – 2014 

Om ett kemiskt ämne har farliga egenskaper kan ett medlemsland föreslå att klassificeringen 

blir harmoniserad, det vill säga att den gäller för hela EU. Främst gäller det ämnen som kan 

orsaka genetisk skada, cancer, skada på fortplantningen eller luftvägsallergi. Klassificeringen 

är en grundsten i kemikaliekontrollen som reglerar förekomst och användning av farliga 

ämnen i en rad andra lagstiftningar som gäller till exempel barnsäkerhet, arbetsmiljö, 

kosmetika, bekämpningsmedel, avfall och transporter. Klassificeringen har också stor 

betydelse för vilka ämnen som ska betraktas som särskilt farliga och därmed kunna föreslås 

komma upp på kandidatförteckningen (figur 1). Ämnen på kandidatförteckningen kan sedan 

föras upp på bilaga 14 med krav på tillstånd enligt Reach-lagstiftningen. Klassificeringen har 

också direkt betydelse för förbud mot användning av kemiska ämnen med vissa farliga 

egenskaper i kemiska produkter avsedda för konsumenter och även stor indirekt betydelse för 

förbud mot farliga ämnen i varor.  

 

 

Figur 1. Bilden visar hur regleringen av kemikalier kan påverka människors vardag och hur 

olika regleringar hänger ihop. Reach och klassificering enligt CLP har stor betydelse för 
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kemikaliekontrollen i EU. Harmoniserad klassificering av kemiska ämnen ligger till exempel 

till grund för fortsatt arbete med att föra upp särskilt farliga ämnen på kandidatförteckningen 

och till eventuella ytterligare riskbegränsande åtgärder i EU. Klassificeringen av farliga 

ämnen påverkar också Reach och andra regelverk i EU. Konsumentskyddet förstärks på så 

sätt direkt, genom att många av de ämnen som får en harmoniserad klassificering blir 

förbjudna i kemiska produkter tillgängliga för konsumenter samt i vissa varor som till 

exempel leksaker. Tillverkare och importörer av kemikalier är skyldiga att ta fram och lämna 

information om bland annat hälso- och miljöegenskaper för sina ämnen till Echa. 

Efter startåret 2011 har Kemikalieinspektionen under 2012 till och med 2014 till Echa lämnat 

in sju ämnesutvärderingar, förslag på harmoniserad klassificering för tolv ämnen, elva förslag 

på ämnen till kandidatförteckningen samt förslag på tre begränsningar av ämnen.  

Tungmetaller är fortfarande ett hälso- och miljöproblem. Kemikalieinspektionen har tidigare i 

en rapport redovisat att många svenskar idag utsätts för så mycket kadmium att det bidrar till 

en ökad risk för benskörhet och för påverkan på njurarna. Många kadmiumföreningar är dess-

utom cancerframkallande och kan skada fortplantningen. Bly kan redan vid mycket låga 

nivåer påverka hjärnan och nervsystemets utveckling. Det går idag inte att fastställa en lägsta 

nivå för bly under vilken risken upphör för skador på mentala förmågor som exempelvis 

inlärning. Därför har vi valt att föreslå klassificering och andra åtgärder i EU för bly och ett 

antal kadmiumföreningar. I många fall är klassificering en nödvändig förutsättning för att det 

senare ska vara möjligt att ta upp ett ämne på kandidatförteckningen. 

Andra farliga kemiska ämnen har valts ut för förslag på åtgärder därför att de förekommer i 

varor som hanteras av konsumenter och för att barn kan utsättas för dem. PFNA är ett 

högfluorerat ämne med många användningsområden bland annat i brandsläckare, rengörings-

medel, medel för behandling av textilier och polermedel. DCHP är en vanlig beståndsdel i 

plast. DEET är vanligt i myggmedel som används direkt på huden. Lysmeral är ett doftämne 

som finns i många hushållsprodukter. DIPN används främst i självkopierande papper. 

Butylakrylat, som framförallt förekommer i arbetsmiljön, kan ge fosterskador. 

Silverzinkzeolit används som antibakteriellt ämne i plaster och textilier, till exempel i 

sportartiklar, pyjamasar, köksartiklar och tandborstar. 

Kemikalieinspektionen har lämnat in ämnesutvärderingar till Echa för: lysmeral, som 

misstänks kunna skada fortplantningsförmågan; diisopropylnaftalen (DIPN), som misstänkts 

vara svårnedbrytbart i miljön och bioackumulerande; trimetoxy(metyl)silan och trimetoxyvin-

ylsilan som misstänks kunna skada fortplantningen och vara allergiframkallande; butylakrylat, 

som misstänks kunna skada fortplantningsförmågan; tiram som misstänks vara hormon-

störande och en imidazoliumförening som misstänks vara persistent, bioackumulerande och 

toxiskt (PBT-ämne). 

Kemikalieinspektionen har föreslagit att bly, dihexylftalat (DIPH), perfluorononansyra 

(PFNA), perfluorodekansyra (PFDA), dicyklohexylftalat (DCHP) och silverzink zeolit ska 

klassificeras som skadliga för fortplantningsförmågan eller för det ofödda barnet. Vidare har 

Kemikalieinspektionen föreslagit att linalool och hydroxymetylpentylcyklohexenkarboxat 

(HICC) ska klassificeras som allergiframkallande och att dietyltoluamid (DEET) ska 

klassificeras som nervskadande. Vi har även föreslagit klassificering av tre kadmiumför-

eningar, nämligen kadmiumnitrat, kadmiumhydroxid och kadmiumkarbonat.  

Kemikalieinspektionen har föreslagit att kadmium, kadmiumoxid, kadmiumsulfid, 

kadmiumklorid, kadmiumfluorid, kadmiumsulfat, metoxyättiksyra, dimetylformamid, 

dibutyltennklorid, etylentiourea och dihexylftalat, rak och grenad, ska betraktas som särskilt 

farliga ämnen och föras upp på kandidatförteckningen.  
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Vidare har Kemikalieinspektionen föreslagit att användningen av bly i ett antal konsument-

artiklar ska förbjudas. Barn är särskilt känsliga för blyets påverkan på hjärnans och nerv-

systemets utveckling. Tvätt av textilier orsakar cirka hälften av utsläppet av nonylfenol till 

miljön. Vi har föreslagit ett förbud för nonylfenol och nonylfenoletoxilater i textilier 

importerade till EU för att komplettera gällande förbud. Vi har även föreslagit ett förbud för 

kadmium i konstnärsfärger. När penslar tvättas i vasken sköljs kadmium ut i avloppet. Detta 

kadmium kan exempelvis hamna i grödan om slammet från reningsverken sprids på åkern.  

Leksaker kan vara tillverkade av en rad olika material som plast, trä, metall, gummi, textil 

eller papper. Det innebär att många olika grupper av kemiska ämnen kan förekomma i 

leksaker. De olika materialen är dessutom ofta blandade. Kemikalieinspektionen har deltagit i 

ett antal möten i arbetsgruppen om kemiska ämnen när det gäller uppdateringen av leksaks-

direktivet. Vi har bland annat lagt fram förslag att bisfenol A, vissa flamskyddsmedel och 

vissa konserveringsmedel ska begränsas i leksaker. Vi har även föreslagit att leksaksdirektivet 

ska reglera biociders förekomst i leksaker. Dessutom har vi aktivt stöttat andra medlems-

länders förslag som att exempelvis begränsa förekomsten av vissa starkt allergiframkallande 

ämnen.  

I bilagorna 10.1, 10.2 och 10.3 finns ytterligare information om Kemikalieinspektionens 

insatser inom ramen för handlingsplanen giftfri vardag vad det gäller förslag på åtgärder 

mot enskilda kemiska ämnen. Där framgår också varför Kemikalieinspektionen har föreslagit 

åtgärder mot ämnena. Publicerade rapporter, genomförda arbetsseminarier, aktuella 

vägledningsdokument m.m. redovisas i bilaga 10.1. 

2.3 Minska riskerna från hälsofarliga ämnen i livsmedel 

Insatser åren 2011 – 2014 

Kadmium 

Många svenskar utsätts för så mycket kadmium att det finns risk att det bidrar till skador på 

skelett och njurar. Kadmium är sannolikt på gränsen till att vara ett folkhälsoproblem24. 

Kemikalieinspektionen har tagit fram ett utkast till en nationell strategi för att begränsa den 

mängd kadmium som människan och miljön utsätts för. Under arbetet med strategin fick 

Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag att inom ramen för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 

föreslå etappmål för minskad exponering för kadmium via livsmedel i samråd med Kemi-

kalieinspektionen, Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Viktiga delar av utkastet till 

nationell strategi togs om hand och förankrades med dessa myndigheter i samband med 

etappmålsuppdraget. Regeringen har skickat rapporten om etappmål och därtill kopplade 

åtgärdsförslag på remiss. De inkomna remissvaren har beaktats i det fortsatta arbetet med den 

nationella strategin, som ska förankras vidare under 2015.  

Jordbruksverket har på regeringens uppdrag gjort en konsekvensanalys av ett nationellt gräns-

värde för kadmium i mineralgödsel baserad på den nivå som kemikalieinspektionen har 

bedömt som långsiktigt hållbar. Sverige lämnade år 2011 in en anmälan till Europeiska 

kommissionen om ett nytt nationellt gränsvärde (46 mg Cd/kg fosfor). Jordbruksverket 

konstaterade i sin konsekvensanalys att även om det blir ett nytt gränsvärde på den föreslagna 

nivån kan det behöva sänkas ytterligare eller kompletteras med ett avgifts- eller skattesystem. 

EU-kommissionen ansåg att Sverige inte hade redovisat nya vetenskapliga belägg om hälso-

risker som är specifika för Sverige och som har kommit fram efter antagandet av gällande 

                                                 
24 Kadmiumhalten måste minska – för folkhälsans skull. En riskbedömning av kadmium med mineralgödsel i 

fokus. KemI Rapport nr 1/11. 
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förordning om gödselmedel25. Det finns enligt kommissionen därför inte tillräckliga skäl för 

Sverige att införa de planerade nationella bestämmelserna. 

Sverige har tidigare inom EU arbetat för låga EU-harmoniserade gränsvärden för kadmium i 

mineralgödsel. Dessa förhandlingar har dragit ut på tiden, men förväntas nu tas upp under 

våren 2015. Vi har föreslagit en rad andra åtgärder i EU för att långsiktigt minska kadmium-

halten i den svenska åkermarken. EU har efter förslag från Kemikalieinspektionen tagit upp 

kadmium och två kadmiumföreningar på kandidatförteckningen i Reach över särskilt farliga 

ämnen. Vi har lämnat förslag på stränga klassificeringar för tre kadmiumföreningar. Vi har 

föreslagit förbud mot kadmium i konstnärsfärger. För ytterligare information om Kemikalie-

inspektionens förslag om åtgärder mot olika kadmiumföreningar se bilaga 10.2.  

Kemikalieinspektionen har deltagit i Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om hållbar åter-

föring av fosfor. Där föreslås bland annat ett gränsvärde för kadmium i organiska gödsel-

medel. Vi samarbetar även med Naturvårdsverket inom regeringsuppdrag om Östersjö-

strategin där vi försöker få genomslag i länderna kring Östersjön för att vidta åtgärder mot 

kadmiumutsläpp, bland annat genom förslag om kartläggning av luftutsläpp av kadmium från 

småskalig förbränning inom regionen. 

Högfluorerade ämnen 

Högfluorerade kemiska ämnen kallas med ett samlingsnamn PFAS (poly- och perfluorerade 

alkylsubstanser). Ämnena är extremt svårnedbrytbara i naturen, lättrörliga i mark och vatten 

samt kan vara mer eller mindre bioackumulerande. Gruppen består av många hundra olika 

kemiska ämnen. Några är klassificerade som skadliga för fortplantningen. Endast för en 

bråkdel av ämnena finns det grundläggande kunskap om deras giftighet. Ett högfluorerat 

kemiskt ämne perfluorooktansulfonat (PFOS) är idag globalt reglerat inom 

Stockholmskonventionen.  

Halterna i livsmedel av de perfluorerade ämnen mot vilka åtgärder har genomförts (PFOS och 

perfluorooktanoat (PFOA)) minskar. Även om det inte syns någon ökning i livsmedel av vissa 

andra högfluorerade ämnen, så har undersökningar visat att unga kvinnor i Uppsala i ökad 

utsträckning utsatts för dessa ämnen. Analyserna av livsmedel talar för att födan inte är 

orsaken till detta. Senare undersökningar har visat vissa grundvattentäkter som försörjer delar 

av Uppsala med dricksvatten har förorenats med högfluorerade ämnen.  

Förutom i Uppsala är dricksvattentäkter i flera andra kommuner kraftigt förorenade med 

högfluorerade kemikalier. De högsta halter av högfluorerade ämnen upptäcktes i slutet av år 

2013 i dricksvattnet i Kallinge. Både vuxna och barn i Kallinge har kraftigt förhöjda halter av 

PFAS i blodet. 

Den huvudsakliga källan till föroreningarna är sannolikt tidigare användning av brandsläck-

ningsskum på brandövningsplatser vid flygfält. Förorening av grundvattnet med högfluo-

rerade ämnen har gjort att kommunala brunnar har stängts i flera kommuner. Livsmedels-

verket har gjort en enkätundersökning för att få fram hur många kommuner i landet som är 

drabbade av PFAS-föroreningar och i vilken omfattning. Det är cirka 70 dricksvattenanlägg-

ningar i Sverige som bedöms vara eller kunna vara påverkade av PFAS-föroreningar. I de 

flesta fall har PFAS påvisats i råvattnet eller i dricksvattnet. Anläggningarna försörjer nästan 

3,4 miljoner människor med dricksvatten26. 

                                                 
25 Europaparlamentets och rådets (EG) Förordning nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel. 
26 PFAA i råvatten och dricksvatten – resultat av en kartläggning 2014. Livsmedelsverket. 
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Kemikalieinspektionen har tillsammans med Livsmedelsverket tagit fram en rapport om hur 

högfluorerade ämnen kan förorena dricksvattnet med råd till kommuner hur de ska agera: 

”Brandskum som möjliga förorenare av dricksvattentäkter”27. Syftet med rapporten är att ge 

stöd till vattenproducenterna i deras bedömning av läget. En arbetsmetod beskrivs med 

konkreta råd hur man gör en faroanalys av PFAS, liksom när, var och hur kemisk analys av 

PFAS bör göras.  

Kemikalieinspektionen har tillsammans med Livsmedelsverket startat ett svenskt nätverk för 

kunskapsutbyte om högfluorerade ämnen. Intresset att medverka är stort hos centrala och 

lokala myndigheter, forskare och försvaret. Vi och Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap har i samarbete med Örebro universitet börjat analysera brandskum som finns på 

marknaden idag för att se om högfluorerade ämnen fortfarande används. 

Kemikalieinspektionen har under våren 2014 tagit fram en intern rapport28 som beskriver 

källor till kontamineringen av miljö och grundvatten. Rapporten har fokus på brandskum, men 

beskriver även översiktligt andra källor. I analysen ingick möjliga åtgärder för att begränsa 

pågående exponering och förhindrar framtida användning av högfluorerade ämnen. De 

högfluorerade ämnen som behandlas särskilt är PFOS och perfluorohexansulfonat (PFHxS). 

I bilaga 10.1 finns ytterligare information om Kemikalieinspektionens insatser inom ramen 

för handlingsplanen giftfri vardag vad det gäller förslag på åtgärder för att minska riskerna 

från hälsofarliga ämnen i livsmedel. Även publicerade rapporter, genomförda 

arbetsseminarier, aktuella vägledningsdokument m.m. redovisas i bilaga 10.1. 

2.4 Bättre information om farliga kemiska ämnen i varor 

Insatser åren 2011 – 2014 

Kemikalieinspektionen framhåller i en rapport29 bland annat behovet av att bredda använd-

ningen av styrmedel för att minska hälso- och miljöriskerna med kemikalier. Kopplingarna 

mellan farliga ämnen i varor och effektiv användning av material från uttjänta varor tydlig-

görs i rapporten. Även behovet av och möjligheterna för en ökad information om farliga 

ämnen i varor är centralt i rapporten. Strategierna har presenterats för en rad intressenter vid 

olika seminarier och konferenser. Rapporten utgjorde också ett underlag för Miljömålsbered-

ningens arbete med en strategi för Giftfri miljö. 

Enligt Reach (artikel 33) är den som tillverkar, importerar eller säljer en vara som innehåller 

0,1 procent eller mer av ett särskilt farligt ämne skyldig att lämna information om detta till 

konsumenter som begär det. Sverige och flera andra medlemsländer i EU tolkar informations-

kraven i Reach strängare än vad EU-kommissionen gör. I motsats till kommissionens tolkning 

tillämpar Sverige och de andra berörda medlemsländerna reglerna så att informationsskyldig-

heten gäller oavsett om en vara säljs separat eller om varan ingår i en sammansatt vara, till 

exempel ett cykelhandtag.  

Kemikalieinspektionen har fortsatt samarbetet med myndigheter i de medlemsländer som har 

samma syn som Sverige om hur företagen ska tillämpa kravet i Reach att lämna information 

till kunder om innehållet i varor av särskilt farliga ämnen. Ett projekt som vi, med stöd av 

                                                 
27 Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter. Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen. KemI 

PM 5/13. 
28 Användning och förekomst av högfluorerade ämnen, särskilt fokus på brandskum. Kemikalieinspektionen 27 

juni 2014. 
29 Kemikalier i varor. Strategier och styrmedel för att minska riskerna med farliga ämnen i vardagen. KemI-

rapport 3/11. 
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medel från Nordiska kemikaliegruppen (NKG), har drivit med dessa medlemsländer har år 

2012 resulterat i underlag till en alternativ vägledning till företagen hur denna informations-

regel ska tolkas. Belgien, Tyskland, Frankrike, Danmark, Norge och Sverige publicerade 

gemensamt en vägledning i juli 2013.  Vägledningen är publicerad på Kemikalieinspektionens 

webbplats. I Sverige används vägledningen av Tillsyns- och föreskriftsrådet för att ge företag 

information.  

Kommissionen har inlett en process för att tolkningsfrågan ska avgöras av EU-domstolen. 

Kemikalieinspektionen har gett stöd till miljödepartementet då Sverige under år 2014 

intervenerat i samband med att en fransk domstol begärt förhandsbesked från EU-domstolen 

om hur reglerna för haltgränsen 0,1 procent ska tolkas. 

Vi har, förutom att aktivt driva frågan om tillämpningen av artikel 33, även lämnat en rad 

förslag till regeringen på åtgärder för att förbättra informationen om särskilt farliga ämnen i 

varor30. Kemikalieinspektionen har på sin webbplats även publicerat en blankett för att 

underlätta för konsumenter att begära information om särskilt farliga ämnen förekommer i en 

vara. 

Kemikalieinspektionen har varit drivande i det globala projektet om information om ämnen i 

varor som leds av FN:s miljöprogram UNEP inom ramen för SAICM. År 2011 ansökte och 

beviljades Kemikalieinspektionen nordiska medel till en internationell workshop som UNEP 

arrangerade, vid vilken förslag på önskvärda steg för projektet togs fram.  

I denna fråga har Kemikalieinspektionen tillsammans med ordförandeskapet förhandlat för 

EU, både inför och på SAICM:s högnivåmöte i september 2012 (ICCM3). Inför högnivåmötet 

tog Kemikalieinspektionen fram och förankrade ett kompromissförslag som fick brett stöd av 

andra regioner, industrin och miljöorganisationer, och som med mindre ändringar beslutades 

av mötet. Högnivåmötet beslutade att till år 2015 utveckla ett förslag till internationellt 

program för information om ämnen i varor som bland annat ska innehålla vägledning om 

vilken information som bör överföras till aktörer i leverantörskedjan och genom varans hela 

livscykel. UNEP skrev år 2013 kontrakt med University of Massachusetts i USA med 

uppdraget att utreda hur ett internationellt informationssystem kan utformas. Kemikaliein-

spektionen är ordförande i styrgruppen för projektet. Det finns ett utkast till rapport och en 

slutlig version av rapporten ska sammanställas under våren 2015, inför nästa års högnivåmöte 

(ICCM4). 

Kemikalieinspektionen har tagit fram en broschyr med tips och råd om ohyra och hantering av 

bekämpningsmedel i hemmiljö. Under år 2013 har informationen om ohyra och bekämpnings-

medel distribuerats till bland andra hyresvärdar och studentkårer.   

Kemikalieinspektionen har bland annat deltagit i nyhetsprogram och i program med särskild 

inriktning på konsumentinformation både i radio och TV och berättat om hur man kan 

undvika risker med kemikalier i varor och vilken information man har rätt att kräva som 

konsument.  Intresset och uppmärksamhet från samhället och media för Kemikalieinspek-

tionens arbete med Giftfri vardag har varit stort. Även i sociala medier och bloggvärlden 

märks våra frågor och hänvisningar görs till Kemikalieinspektionens arbete och information. 

Särskilt uppmärksammat har vårt arbete med leksaker, kläder och textilier samt bisfenol A 

varit.  

                                                 
30 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14. 
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Vi har vidareutvecklat och distribuerat broschyren ”kemikalier i barns vardag”31 bland annat 

till alla barnavårdscentraler i Sverige. Broschyren ger praktiska råd till föräldrar hur de ska 

hantera både farliga kemiska produkter och varor som kan innehålla farliga ämnen. 

I bilaga 10.1 finns ytterligare information om Kemikalieinspektionens insatser inom ramen 

för handlingsplanen giftfri vardag vad det gäller åtgärder på området bättre information om 

farliga ämnen i varor. Även publicerade rapporter, genomförda arbetsseminarier, aktuella 

vägledningsdokument m.m. redovisas i bilaga 10.1. 

2.5 Företags eget arbete med att byta ut farliga ämnen 

Insatser åren 2011 – 2014 

Kemikalieinspektionen har branschdialoger med företag från leksaksbranschen och textil-

branschen samt med företag som säljer kosmetika och hygienprodukter. Under åren 2011 – 

2014 har 12 möten per bransch anordnats. De företag som medverkar i dialogerna är positiva 

till frivilliga åtaganden. Företagen arbetar i linje med de mål som de själva formulerade år 

2012 för att minska riskerna.  

De flesta mål gäller utbildning och information för att öka kunskapen om farliga ämnen i 

varor hos företag i de tre branscherna. Utbildningarna har till exempel handlat om gällande 

lagstiftning, om substitution, om kunskap om farliga ämnen och om metoder för företag att 

arbeta mer förebyggande med kemiska risker. Informationen har till exempel handlat om en 

kampanj riktad till frisörer om allergirisker med hårfärgningsprodukter och att produkterna 

inte är avsedda för personer under 16 år. Informationen har exempelvis också handlat om att 

sprida kunskap till de företag som inte är med i dialogen. 

Andra mål handlar om att byta ut farliga ämnen i varor. För medverkande företag i leksaks-

branschen gäller målen att öka kunskapen om ämnen som är uppsatta på kandidatförteck-

ningen för tillståndsprövning i Reach-lagstiftningen, och att arbeta fram en metod för att så 

långt möjligt få bort ämnen från leksaker som är cancerframkallande, kan skada fortplant-

ningen eller skada arvsmassan. För företag som säljer kosmetika och hygienprodukter handlar 

målen om att ta bort allergiframkallande doftämnen och begränsa användningen av allergi-

framkallande konserveringsmedel i produkter riktade till barn och ungdomar. För företag i 

textilbranschen handlar målen om att ta fram en positivlista eller standard för kemiska 

produkter som används i textiltillverkning och att få bort de farliga ämnena. Det gäller bland 

annat vissa farliga färgämnen, som lyfts fram i Kemikalieinspektionens rapport32 till 

regeringen om farliga ämnen i textilier. Textilföretagen har även bidragit med underlag till 

rapporten. Vidare vill företagen bidra med sin kompetens när Sverige agerar i EU för att få till 

stånd nya regler om farliga ämnen i textilier. I tabell 1 ges en översikt av företagens mål. 

Tabell 1 Mål för dialogernas arbete 

Kosmetika/hygienprodukter33 Leksaker Textil 

Kunskapsutbyte; Mer vetenskaplig 

debatt, ett samarbete mellan 

forskningen, myndigheterna och 

företagen. 

Kunskapsutbyte mellan deltagande 

företag, branschföreningar och 

myndighet. 

Kunskapshöjning hos de företag 

som aktivt deltar i dialogen. 

 

                                                 
31 Kemikalier i barns vardag. En broschyr för alla som vårdar barn. 

Femte reviderade upplagan, KemI, mars 2014. 
32 Chemicals in textiles. Risks to human health and the environment. KemI Rapport 6/14. 2014. 
33 Inom dialogen för kosmetika och hygienprodukter arbetar varje företag aktivt med två eller flera av dessa mål 

(utifrån vilka produkter och resurser som företagen har). 
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Kosmetika/hygienprodukter33 Leksaker Textil 

Informationsaktiviteter, till 

exempel: 

 Hårfärgningskampanj om 

åldersgräns och allergirisker 

 Utbildning av företag om regler 

och kemikaliearbete 

Information handlar bl.a. om att 

arbeta för att öka kunskapen om 

ämnen på kandidatlistan och i 

vilka material dessa kan före-

komma. Sprida kunskap utanför 

dialogen. 

Deltagarna bidrar med kunskap 

inom ramen för Kemikalieinspek-

tionens uppdrag att ta fram ett 

förslag till en kemikalielagstiftning 

för textil på EU-nivå 

Val av ämnen handlar om att fasa ut 

doftämnen och/eller konserverings-

medel som kan vara allergifram-

kallande, i produkter som riktar sig 

till barn och ungdomar 

Val av ämnen handlar bl.a. om att 

arbeta fram en modell för hur man 

som företag kan prioritera i sitt 

arbete med att minimera risken för 

att oönskade ämnen ingår i för 

höga halter 

Framtagandet av en gemensam 

restriktionslista av kemikalier för 

textilbranschen som kan användas 

som kravställning på leverantör vid 

tillverkning av textila material 

 

För att möta behovet av utbildning har vi hållit utbildningar och seminarier för företag i dessa 

tre branscher. Kemikalieinspektionen har tillsammans med Konsumentverket och Elsäker-

hetsverket under två dagar per år under tre års tid utbildat cirka hundra företag per år i lek-

saksbranschen. Vi höll tillsammans med Läkemedelsverket och Kemisk-tekniska leverantör-

förbundet (KTF) utbildning om ”Reach och kosmetiska produkter” för företag i kosmetika-

branschen samt för samma målgrupp en utbildning om ”Konserveringsmedel och konser-

vering av kosmetiska produkter”. Dessutom har vi haft gemensamma utbildningstillfällen för 

företag från de tre branscherna dels om ”att fasa ut farliga ämnen”, dels om ”vetenskapliga 

utvecklingsområden”. 

För att möta behovet av information har en kampanj med delfinansiering från Kemikalie-

inspektionen genomförts för att upplysa frisörer och andra som använder hårfärgningsmedel 

om risken att drabbas av allergi. Cirka 20 000 professionella hårsalonger över hela Sverige 

fick information om att hårfärgningsprodukter inte är avsedda för barn 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. 

Den av Läkemedelsverket publicerade foldern ”Håll koll på färgen” användes i kampanjen. 

Vidare har Kemikalieinspektionen tillsammans med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket 

tagit fram en broschyr om leksaker: ”Är leksaken säker?”. Den är riktad till företag och har 

bland annat spridits på utbildningar. Den finns också på Kemikalieinspektionens och övriga 

delaktiga myndigheters webbplats. Kemikalieinspektionen har även tagit fram ett faktablad 

om leksaksdirektivet som sprids på liknande sätt som broschyren. 

Många parfymämnen är misstänkt allergiframkallande. Läkemedelsverket, med delfinan-

siering från Kemikalieinspektionen, har analyserat förekomst och halt av 24 allergifram-

kallande parfymämnen i 50 olika kosmetika 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 parfym-

ämnena 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 
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barn och ungdomar. Resultaten har publicerats i rapporten ”Analys av parfymämnen i 

kosmetiska produkter för barn och ungdomar”34.  

Vi har även låtit genomföra undersökningar av kemikalier i leksaker35, analys av innehåll och 

avgivande av bisfenolA (BPA) i leksaker36, genomgång av förekomst av ämnen och material i 

elektronik37 samt analys av vissa kemikalier i textilier. Resultaten av undersökningarna 

används i myndigheternas dialog med branscherna. 

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 intresse-

organisationer lyfte fram problem och möjligheter för att få till stånd en mer giftfri vardag.  

Vi har under år 2013 haft inledande kontakter med företag i elektronikbranschen för att 

undersöka förutsättningarna att senare starta en dialog om utbyte av farliga ämnen i 

elektronik. 

Kemikalieinspektionen har genomfört en förstudie38 med bland annat en internet- och 

litteratursökning om biocidbehandling av material som ingår i konsumentvaror. Förstudien 

visar att det finns tekniska möjligheter att behandla de flesta material med biocider och även 

på en omfattande marknadsföring av varor behandlade med biocider.  

Vi har även låtit undersöka hur mycket importföretag, kommuner och miljö- och konsument-

organisationer vet om förekomst av biocider i konsumentprodukter39. Kunskapsnivån 

varierade mycket bland företagen. Åtta av trettio tillfrågade företag visste inte om de 

importerar behandlade produkter eller inte, och menade dessutom att de hade otillräcklig 

kunskap. I kommunerna var normalt miljökontorens representanter väl medvetna om risker 

med biocidbehandlade produkter, medan de kommunala konsumentvägledarna var mindre 

insatta. Miljö- och konsumentorganisationer hade god kunskap om biocidbehandling av 

konsumentprodukter. 

Allt fler kläder och andra textilier behandlas med biocidämnen i syfte att förhindra dålig lukt. 

Kemikalieinspektionen har låtit analysera förekomst och mängd biocidämnen som tvättas ut 

från 30 biocidbehandlade textilier, främst kläder. Analyserna visar att biocidämnen frisläpps 

från samtliga analyserade produkter, i vissa fall i hög grad. Studien illustrerar att kemikalier 

kan spridas från varor då de används och att de kan spridas till miljön så att människor kan 

exponeras indirekt via vatten och föda40. Det är osäkert om biocidanvändning i textilier har 

någon funktion, och om så är fallet skulle den snabbt avta efter upprepade tvättar. 

Kemikalieinspektionen har tillsammans med de nordiska ländernas kemikaliemyndigheter 

organiserat ett arbetsseminarium för att ta fram en nordisk strategi för att minska onödig 

användning av antibakteriella ämnen i varor bland annat med syftet att minska risken för ökad 

antibiotikaresistens. En slutsats från seminariet var att länderna bör prioritera insatser för att 

                                                 
34 Analys av parfymämnen i kosmetiska produkter för barn och ungdom. Läkemedelsverket. 2013-10-03. 
35 Literature survey of chemicals in toys. KemI PM 5/12. 
36 Kemisk karakterisering av plastdetaljer i leksaker och barnartiklar. KemI PM 7/12. 
37 Kemiska ämnen i elektroniska komponenter. En kartläggning av den kemiska sammansättningen i 

elektronikkomponenter. KemI PM 3/12. 
38 Biocide treated articles – an Internet survey. KemI PM 2/12. 
39 Biocide treated articles - assessing knowledge levels. KemI PM 10/12. 
40 Antibakteriella ämnen läcker från kläder vid tvätt. Analys av silver, triklosan och triklokarban i textilier före 

och efter tvätt. PM 4/11. 
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höja kunskapsnivån hos tillverkare och konsumenter. Vidare pekade man på att det är viktigt 

att mer kritiskt granska påståenden om behov av bakteriedödande funktion. Vi deltar också i 

den nationella samverkansgruppen mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner, 

liksom i referensgruppen till ett forskningsprojekt finansierat av Formas: ”INTERACT – 

interaktionen med biocider och metaller i utvecklingen av antibiotikaresistens”. 

Kemikalieinspektionen har tillsammans med de nordiska ländernas kemikaliemyndigheter 

organiserat ett arbetsseminarium för att diskutera hur vi i Norden kan samarbeta för att fasa ut 

farliga ämnen i textilier. Vid den första dagens seminarium deltog även textilföretag och 

experter på området för att bidra till en gemensam bild av vad som är på gång om kemikalier 

på textilområdet samt vilka möjligheter och hinder som finns. Den andra dagen diskuterade de 

nordiska kemikaliemyndigheterna olika styrmedel och hur ett framtida samarbete på nordisk 

nivå kan se ut. 

I bilaga 10.1 finns ytterligare information om Kemikalieinspektionens insatser inom ramen 

för handlingsplanen giftfri vardag vad det gäller åtgärder på området företags eget arbete 

med att byta ut farliga ämnen. Även publicerade rapporter, genomförda arbetsseminarier, 

aktuella vägledningsdokument m.m. redovisas i bilaga 10.1. 

2.6 Ökad tillsyn av farliga ämnen i varor 

Insatser åren 2011 – 2014 

Kemikalieinspektionen har kraftigt utökat de resurser som läggs på operativ tillsyn (figur 2) 

och tillsynsvägledning samt på kemiska analyser för kontroll av hur företagen följer regler om 

farliga ämnen i varor (figur 3). Fler inspektioner utförs på plats hos företagen. 

 

Figur 2. Kemikalieinspektionens totala kostnader för operativ tillsyn av varor under åren 2010–2014. 
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Figur 3. Antal varor analyserade på externt laboratorium i tillsynen under åren 2010–2014. 

Kemikalieinspektionen gör dels egna enkla analyser på plats med hjälp av ett så kallat XRF-

instrument, dels skickas varor iväg för mer avancerad extern analys. 

Kemikalieinspektionen har under åren 2012 och 2013 tillsammans med Konsumentverket och 

Elsäkerhetsverket genomfört ett tillsynsprojekt inriktat på leksaker och varor för barn.  

Under hösten 2011 och våren 2012 genomfördes ett inspektionsprojekt inriktat på informa-

tionskraven i Reach. Information och blankett till allmänheten om hur man utnyttjar sin rätt 

att få information om förekomst av särskilt farliga ämnen i varor har tagits fram och finns nu 

på www.kemikalieinspektionen.se.  

Varuinspektioner har genomförts under åren 2011 – 2014 inriktade på bland annat material i 

inomhusmiljöer (golv och textilier för användning i offentlig miljö), leksaker, barnvagnar, 

bilbarnstolar, blöjor och andra varor för barn, plastskor, kläder, smycken, prydnadsolje-

lampor, sportartiklar, byggprodukter och hemelektronik. Kemiska analyser har genomförts för 

att kontrollera hur företagen följer regler för farliga ämnen i varor, bland annat när det gäller 

användningen bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen, ftalater, kortkedjiga klor-

paraffiner, tungmetaller (bly och kadmium), organiska tennföreningar, azofärgämnen och 

ämnen upptagna på kandidatförteckningen i Reach-lagstiftningen. Detta har lett till att vi har 

upptäckt ett stort antal överträdelser som lett till åtalsanmälningar. 

Kemikalieinspektionen ökade under år 2012 kraftigt tillsynen över farliga ämnen i varor och 

vi låg kvar på den höga nivån även under år 2013 och 2014. Liksom under år 2012 har antalet 

inspektioner på plats av företag som säljer varor varit högt. Jämfört med inspektioner som vi 

gör per brev innebär inspektioner som vi gör på plats normalt att vi kontrollerar ett större antal 

varor, men också att granskningarna av företagens egen kemikaliekontroll blir bättre och att 

företagen får bättre kunskap om sina skyldigheter. Antalet inspektioner på plats hos företag 

som säljer varor har tredubblats från 12 (cirka 7 procent av totalantalet inspektioner) år 2010 

till 37 år 2014 (cirka 12 procent av totalantalet inspektioner).   

Vi gjorde under 2014 ett samverkansprojekt med närmare 100 kommuner. Kommunerna 

inspekterade ungefär 500 butiker och tog in knappt 1 200 prover som analyserades av Kemi-

kalieinspektionen (alla med XRF-utrustning, 263 av externt laboratorium). Vi följde upp med 

inspektioner av drygt 100 företag högre upp i leverantörskedjan. 

http://www.kemikalieinspektionen.se/
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Andelen varor med brister som leder till åtalsanmälningar har varit störst för leksaker (drygt 

80 av 550 analyserade varor), smycken (125 av ungefär 1 200) och enklare hemelektronik (35 

av 240). Överträdelserna har främst gällt att gränsvärden för bly, kadmium, ftalater och 

bromerade flamskyddsmedel har överskridits. 

Företagen har ansvaret för att deras produkter är säkra och uppfyller reglerna. Tillsyn av varor 

har skett med cirka 1050 inspektioner av företag som tillverkar, importerar eller säljer varor i 

Sverige. Kemikalieinspektionen uppskattade år 2011 antalet sådana företag i Sverige till 

ungefär 32 00041. Det är därför inte möjligt att ge någon heltäckande bild av hur företagen 

följer reglerna.  

Tabellen nedan visar översiktligt resultaten från Kemikalieinspektionens varutillsyn åren 

2011–2014. Tabellen visar antal varor för vilka analysresultatet visar på överträdelse av 

bestämmelse som innebär misstanke om brott. Antalet faktiska åtalsanmälningar är lägre, 

eftersom endast en anmälan har lämnats då fler varor från samma företag har brister. Proverna 

har tagits för att kontrollera hur företagen följer reglerna, inte för att kartlägga marknaden. 

Urvalet har följt Kemikalieinspektionens strategi för effektiv tillsyn av varor42. Varutyper där 

det är större sannolikhet för överträdelser har varit prioriterade vid urvalet av prover. 

Resultaten ger därför inte en representativ bild av respektive varugrupp på den svenska 

marknaden.  

Tabell 2: Andel varor som inte uppfyller bestämmelserna 

Varugrupp Antal 

analyserade 

varor 

Andel varor som 

inte uppfyller 

bestämmelser 

Vanlig typ av brist 

Leksaker och varor för barn (t 

ex leksaker, barnvagnar, blöjor, 

bilbarnstolar) 

550 15 % Förbjudna ftalater, bly i lödpunkter 

Material i inomhusmiljö (t ex 

golv, möbeltextilier) 

180 3 % Informationsskyldighet farliga 

ämnen i varor, azofärgämnen i 

textil. 

Kläder, skor och accessoarer (t 

ex plastskor, hudnära plagg, 

väskor) 

200 10 % Azo-färgämnen i textil, kortkedjiga 

klorparaffiner i plastmaterial 

Smycken 

 

1160¹ 11 % Bly och kadmium 

Elektrisk och elektronisk 

utrustning (t ex lampor, 

hårfönar, locktänger) 

240 15 % Bly i lödpunkter, förbjudna 

bromerade flamskyddsmedel 

Övrigt (t ex sportartiklar, 

prydnadsoljelampor) 

230 15 %  

Total: 2580 12 %  

¹ En del av dessa gjordes av Kemikalieinspektionen inom ramen för kommuners tillsynsärenden 

                                                 
41 Se behovsutredningen i KemI:s Tillsynsplan 2011. KemI, Tillsyn 2/11. 
42 Strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i varor. Rapport från ett regeringsuppdrag. KemI, Tillsyn 4/11. 
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Tillsynen visar en relativt hög frekvens regelöverträdelse inom tre varugrupper, leksaker, 

smycken och hemelektronik. Eftersom barn och unga är mer sårbara än vuxna är det särskilt 

beklagligt från 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. 

För det flesta varugrupper är det sannolikt tvärtom. Kemikalieinspektionen har till exempel i 

en rapport43 till regeringen visat att antalet farliga ämnen i textilier kan vara stort. För leksaker 

finns det omfattande regler med förbud för ett stort antal ämnen. För många varugrupper 

saknas i stort sett regler om farliga ämnen. 

I bilaga 10.1 finns ytterligare information om Kemikalieinspektionens insatser inom ramen 

för handlingsplanen giftfri vardag vad det gäller ökad tillsyn av farliga ämnen i varor. Även 

publicerade rapporter, genomförda arbetsseminarier, aktuella vägledningsdokument m.m. 

redovisas i bilaga 10.1. 

2.7 Ökat internationellt arbete 

Insatser åren 2011 – 2014 

Förhandlingar om en ny global kvicksilverkonvention började år 2010. Kemikaliein-

spektionen har stöttat regeringen genom att ta fram underlag och förslag till ståndpunkter 

inför förhandlingarna. Två av underlagsrapporterna har publicerats44 45. Kemikalieinspek-

tionen har särskilt bidragit med underlag kring varor som innehåller kvicksilver. Kemikaliein-

spektionens generaldirektör ingår i styrgruppen för förhandlingarna. Det avslutande femte 

förhandlingsmötet hölls i Genève i januari 2013 och den slutliga konventionstexten blev då 

klar. Den överenskomna texten innehåller regler om användning av kvicksilver i både 

produkter och i industriella processer, genom begränsningar och förbud. Som exempel kan 

nämnas att användningen av kvicksilver ska minska vid tillverkning av elektronik, batterier 

och bekämpningsmedel. Konventionen skrevs under oktober år 2013. De flesta reglerna 

kommer att gälla från år 2020.  

Stockholmskonventionen är en global miljö- och hälsoskyddskonvention för att skydda 

människors hälsa och miljön från svårnedbrytbara organiska föroreningar (persistent organic 

pollutants, POPs). Kemikalieinspektionen har stöttat regeringen i arbetet med Stockholms-

konventionen, bland annat genom att delta aktivt i Stockholmskonventionens expertkommitté 

(POPRC) för att förbereda upptag av nya ämnen i konventionen, samt inför och under 

konventionens partsmöten. En svensk expert från Kemikalieinspektionen är sedan maj 2014 

medlem i POPRC. Vid partsmötet 2011 enades parterna om att fasa ut endosulfan genom 

listning i konventionens annex A. EU nominerade under år 2011 tre ämnen för upptag i 

konventionen. De tre ämnena är hexaklorbutadien (HCBD), polyklorerade naftalener (PCNs) 

och pentaklorfenol. I maj 2013 nominerade EU dikofol och Norge dekaBDE. Kemikaliein-

spektionen har bidragit med underlag till flera av nomineringarna. I oktober 2011 beslutade 

expertkommittén en riskhanteringsplan för hexabromcyclododekan (HBCDD), som Kemika-

lieinspektionen bidragit med underlag till. I oktober 2012 fattade expertkommittén beslut om 

att rekommendera HBCDD för listning i Stockholmskonventionens bilaga för utfasning. Vid 

konventionens partsmöte år 2013 enades parterna om att fasa ut HBCDD genom listning i 

konventionens annex A. 

Vid det tionde expertmötet i oktober 2014 fattade expertkommittén beslut om att rekommen-

dera bekämpningsmedlet Pentaklorfenol, PCP för listning i Stockholmskonventionens bilaga 

                                                 
43 Chemicals in textiles. Risks to human health and the environment. KemI Rapport 6/14. 2014. 
44 Mercury phase-out. A study of the experiences of Swedish companies. KemI, PM 2/11. 
45 The Environmental Economics of a Global Ban on Mercury-added Products. KemI, PM 3/11. 
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för utfasning. Tre ämnen (hexaklorbutadien (HCBD), polyklorerade naftalener (PCNs) och 

pentaklorfenol) är därmed klara för att diskuteras vid partsmötet i maj 2015. Två ytterligare 

ämnen gick vidare i processen genom att kommittén enades om att anta riskprofilen för deca-

BDE och att globala åtgärder därmed är motiverade, samt att dikofol sannolikt möter i 

konventionen uppställda kriterier för att vara en POP.  

I bilaga 10.1 finns ytterligare information om Kemikalieinspektionens insatser inom ramen 

för handlingsplanen giftfri vardag vad det ökat internationellt arbete. Även publicerade 

rapporter, genomförda arbetsseminarier, aktuella vägledningsdokument m.m. redovisas i 

bilaga 10.1. 

2.8 Nya lagstiftningsinitiativ 

Insatser åren 2011 – 2014 

Kemikalieinspektionen har genomfört en bred analys av EU-arbetet och annat internationellt 

arbete på kemikalieområdet. En rapport46 med förslag har överlämnats till regeringen. 

Rapporten har utarbetats i en nära samverkan med flertalet centrala myndigheter i Sverige 

som berörs av miljömålet Giftfri miljö. Samråd har också skett med näringsliv, konsument- 

och miljöorganisationer. Rapporten har utgjort underlag till miljömålsberedningens arbete 

med utveckling av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

EU:s regler om kemikalier är omfattande och har i stort sett förnyats helt under den senaste 

tioårsperioden. Analysen visar dock att det fortfarande finns luckor och behov av regelut-

veckling. Exempel på detta är: 

 Reach är inte anpassad för att analysera och åtgärda grupper av ämnen. 

 Informationskraven i Reach för kemikalier som hanteras i låga volymer är 

otillräckliga. 

 EU-reglerna är otillräckliga när det gäller läkemedels miljöpåverkan. 

 Särskilda regler behövs för kemikalier i vissa varor, till exempel textilier. 

 Kemikalieregler, varuregler och avfallsregler behöver integreras bättre i ett 

livscykelperspektiv. 

 EU-reglerna behöver utvecklas för att bättre ta hänsyn till barns exponering för 

kemikalier och till deras särskilda känslighet och sårbarhet. 

2.9 Andra styrmedel än lagstiftning 

Insatser åren 2011 – 2014 

I Sverige är användningen av ekonomiska styrmedel mycket liten på kemikalieområdet. 

Kemikalieinspektionen har utrett om ekonomiska styrmedel i högre utsträckning kan 

användas för att skydda människa och miljö47. Vi anser att nationella ekonomiska styrmedel 

kan vara ett viktigt komplement till EU:s kemikalieregler genom att bidra till en minskad 

användning av vissa farliga kemiska ämnen. De kan även på ett kostnadseffektivt sätt 

stimulera innovation. 

                                                 
46 Bättre EU-regler för en giftfri miljö – rapport från ett regeringsuppdrag. KemI rapport nr 1/12. 
47 När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet. KemI-rapport 1/13. 
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Vi har identifierat ett antal tänkbara miljöskatter som kan utredas vidare. Några exempel är 

skatt på: 

 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 har tillsatt en utredning för att närmare analysera möjligheten att införa skatt på 

farliga ämnen i vissa varugrupper. Kemikalieinspektionen har tagit fram en rapport48 som kan 

användas som underlag för den statliga utredningen. Utredningen ska redovisa sitt betänkande 

31 mars 2015. 

Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel som kan bidra till en hållbar konsumtion och bli 

ett kraftfullt komplement till lagstiftningen för att minska kemiska hälso- och miljörisker. 

Kemikalieinspektionen har gett Miljöstyrningsrådet i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

att utarbeta ytterligare kriterier för kemikaliekrav vid offentlig upphandling kopplad till 

förskolor. Resultatet från förstudien har publicerats49 i en rapport från Miljöstyrningsrådet.  

Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag50 att ta fram upphandlingskriterier för en 

giftfri förskola. I uppdraget ingår att ta fram ett samlat kravpaket, vilket även omfattar 

vägledande material för att underlätta för upphandlare att ställa kemikaliekrav. I paket ska 

även stöd till upphandlare ingå, till exempel i form av informationsmaterial, webbutbildning 

och stöd via ”helpdesk”. Kemikalieinspektionen har år 2014 lämnat bidrag till Konkurrens-

verket på en miljon för genomförandet av uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regerings-

kansliet senast den 4 maj 2015. Konkurrensverket ska tillsammans med Kemikalieinspek-

tionen genomföra en marknadsförings- och kommunikationsinsats om de redovisade upp-

handlingskriterierna under år 2015. 

Vi har i samarbete med Konsumentverket genomfört en webbenkät om konsumenters 

kunskap om och attityder till kemikalier. En stor majoritet av de som svarade tycker att det är 

svårt att sätta sig in i kemikaliefrågorna och att det är viktigt att få information om hälsan kan 

påverkas av det man tänker köpa. Särskilt föräldrar är intresserade av att få lättillgänglig 

information. Vi har, bland annat baserat på resultaten från webbenkäten, utvecklat vår 

konsumentinformation på webben. Det nya konsumentavsnittet lanserades i början av år 

2014. 

Kemikalieinspektionen och andra ansvariga myndigheter 51ger stöd till Konsumentverket i 

deras arbete att utveckla den nya konsumentupplysningstjänsten för hållbar konsumtion i de 

delar som kopplar till giftfri vardag.  

I bilaga 10.1 finns ytterligare information om Kemikalieinspektionens insatser inom ramen 

för handlingsplanen giftfri vardag vad det gäller andra styrmedel än lagstiftning Även 

publicerade rapporter, genomförda arbetsseminarier, aktuella vägledningsdokument m.m. 

redovisas i bilaga 10.1. 

                                                 
48 Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut? – Med exemplet kläder och skor. KemI PM 7/13. 
49 Giftfri förskola – leka, äta, sova. Miljöstyrningsrådet, Rapport 2013:2. 
50 Uppdrag om upphandlingskriterier för en giftfri förskola. Regeringsbeslut 1:20. 2014 – 06 – 26. 
51 Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket. 
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3 Kemikalieinspektionens förslag – vad har hänt? 

Detta kapitel behandlar enbart de förslag vi har lämnat till regeringen i form av några exempel 

med uppföljning av vad som hänt sedan förslagen lämnades. En mer utförlig beskrivning av 

förslagen finns i bilaga 10.6. De förslag vi har lämnat i EU och internationellt behandlas i 

kapitel 2 ”Genomförandet av handlingsplanen giftfri vardag 2011 – 2014”. 

Kemikalieinspektionen har under handlingsplanens fyra år lämnat över 30 förslag till 

regeringen på nationella åtgärder. Förslagen sträcker sig från forskning och miljöövervakning 

över miljöskatter och kemikaliekrav vid offentlig upphandling till resursförstärkningar till 

myndigheter och svenska insatser för nya EU-förordningar. Regeringen skickade Kemi-

kalieinspektionens förslag på remiss för att senare använda det som ett underlag för 

kemikaliepropositionen 2013/14:39 ”På väg mot en giftfri vardag – plattform för 

kemikaliepolitiken”.  

Regeringen redovisade sin strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö i proposition 

2013/14:39 ”På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken”. I den 

propositionen behandlade regeringen de flesta förslag som vi har lämnat inom ramen för 

handlingsplanen. I budgetpropositionen 2013/14:1 föreslog regeringen långsiktiga 

anslagsförstärkningar till flera myndigheter inom området giftfri vardag. Det gäller 

Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket. 

Riksdagen har genom att anta regeringens budgetproposition 2013/14:1 och kemikalie-

propositionen bekräftat många av förslagen i handlingsplanen. 

Riksdag och regering har i enlighet med Kemikalieinspektionens förslag tagit ställning till att 

det behövs en långsiktig satsning på handlingsplanen för en giftfri vardag. I budgetpropo-

sitionen föreslog regeringen att 27 miljoner kronor tillförs Kemikalieinspektionens anslag 

varje år 2016 – 2020 för att intensifiera och vidareutveckla handlingsplanen. För år 2015 

föreslog regeringen att 25 miljoner kronor tillförs anslaget.  

Kemikalieinspektionen har föreslagit att Sverige bör satsa mer på att följa hur människor 

utsätts för farliga ämnen i livsmedel och lyfte särskilt fram Livsmedelsverkets arbete för att 

möjliggöra framtida retrospektiv övervakning av tidstrender. Regeringen pekade i budget-

propositionen på att livsmedel kan vara en viktig källa till exponering för farliga ämnen och 

föreslog att 2 miljoner kronor årligen under 2014 - 2020 anvisas Livsmedelsverkets budget 

för att förstärka arbetet med handlingsplanen för en giftfri vardag. 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. Arbetet ska leda till att öka kunskapen om risker med hälsofarliga 

ämnen i livsmedel i syfte att bidra till utvecklingen av den EU-gemensamma lagstiftningen 

om säkra livsmedel. 

Kemikalieinspektionen har pekat på att tillämpningen och utvecklingen av EU:s kemikalielag-

stiftning är det enskilt viktigaste området när det gäller att möta de stora utmaningarna i 

kemikaliekontrollen. Både i budgetpropositionen och kemikaliepropositionen lyfte regeringen 

fram utveckling och tillämpning av Reach som ett fortsatt prioriterat område. Regeringen har 

gett i uppdrag till Kemikalieinspektionen att ta fram en fördjupad analys och ett förslag till 

handlingsplan för Sveriges insatser i utvecklingen av EU:s kemikalielagstiftning Reach samt 

hur dess tillämpning kan effektiviseras i syfte att bidra till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet juni 201452. 

                                                 
52 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14. 
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Kemikalieinspektionen har lyft fram att offentlig upphandling och skatter på farliga ämnen i 

varor kan bli viktiga komplement till EU:s kemikalielagstiftning. Regeringen gav juni 2014 

Konkurrensverket i uppdrag53 att ta fram ett samlat kravpaket, vilket även omfattar väg-

ledande material, som ska underlätta för upphandlaren att ställa kemikaliekrav i upphand-

lingar till förskolor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 4 maj 2015. 

Konkurrensverket ska tillsammans med Kemikalieinspektionen genomföra en marknads-

förings- och kommunikationsinsats om de redovisade kriterierna under år 2015. Uppdraget 

finansieras genom utbetalning från Kemikalieinspektionens anslag med en miljon kronor 

2014.  

Regeringen har tillsatt en utredning för att närmare analysera möjligheten att införa skatt på 

farliga ämnen i vissa varugrupper. Kemikalieinspektionen har tagit fram en rapport54 som kan 

användas som underlag för den statliga utredningen. Utredningen ska redovisa sitt betänkande 

31 mars 2015. 

Kemikalieinspektionen har föreslagit en ökad satsning på hälsorelaterad miljöövervakning 

med särskilt fokus på förekomst av farliga ämnen i blod, navelsträngsblod och bröstmjölk 

samt i inomhusmiljöer. I förslaget lyfte vi även fram screening och behovet av ett EU-

gemensamt program. Regeringen menade i kemikaliepropositionen att den hälsorelaterade 

miljöövervakningen bör utvecklas och stärkas. Vidare konstaterade regeringen att en förstärkt 

miljöövervakning och screening, såväl nationell som på EU-nivå, bör särskilt fokusera på 

förekomst av farliga ämnen i blod, navelsträngsblod och bröstmjölk samt i inomhusmiljö. 

Exempel på andra åtgärder som Kemikalieinspektionen har föreslagit till regeringen är en EU-

handlingsplan för perfluorerade ämnen, EU-regler för farliga ämnen i textilier, en uppdaterad 

kadmiumstrategi på EU-nivå och en utredning om så kallade loggböcker över farliga ämnen i 

byggnader. Regeringen lyfte i kemikaliepropositionen fram alla dessa som viktiga områden 

att arbeta vidare med. 

4 Utvärdering av handlingsplanens delområden  

4.1 Ökad kunskap om kemiska hälsorisker 

Handlingsplanens mål 

Till 2014 tar EU:s olika rättsakter, med hög skyddsnivå, hänsyn till hormonstörande effekter, 

samverkanseffekter samt hälso- och miljörisker med nanomaterial vid riskbedömning och vid 

beslut om åtgärder. 

Måluppfyllelse 

Vi bedömer att handlingsplanens mål för delområde 1. Ökad kunskap om kemiska hälsorisker 

inte är uppnått.  

EU-kommissionens tidplaner är kraftigt försenade för arbetet med hormonstörande ämnen, 

kombinationseffekter och nanomaterial. Sverige, liksom några andra medlemsländer, har 

drivit på för utveckling av lagstiftningen på dessa områden. Vi har aktivt bidragit med 

kunskap och underlag i det förberedande arbetet. Vår bedömning är att förutsättningarna idag 

finns för att utveckla lagstiftningen och att skälet till att detta inte sker främst ligger hos 

kommissionen. En viktig orsak är delade meningar inom kommissionen särskilt när det gäller 

                                                 
53 Uppdrag om upphandlingskriterier för en giftfri förskola. Regeringsbeslut 1:20. 
54 Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut? – Med exemplet kläder och skor. KemI PM 7/13. 



41 

hur hormonstörande ämnen ska hanteras i olika lagstiftningar som förordningarna om växt-

skyddsmedel, biocider och Reach. En orsak till detta är sannolikt att en hög skyddsnivå för 

hormonstörande ämnen i lagstiftningen på sikt troligtvis skulle innebära en stark begränsning 

av många kemiska produkter och varor på marknaden. 

Effekter i samhället: Utvecklingen av lagstiftningen inom områdena hormonstörande ämnen, 

kombinationseffekter och nanomaterial är i praktiken nödvändig för att få till stånd effekter i 

samhället. 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 ha effekt inom dessa tre områden. Se kapitel 5 ”Utvärdering av styrmedlens 

effektivitet” för vidare diskussion.  

Effekter på hälsa: Allt fler vetenskapliga undersökningar talar för att hormonstörande ämnen i 

vår miljö kan påverka vår förmåga att få barn. Vi vet också att foster och små barn är särskilt 

känslig för störningar på grund av den snabba utvecklingen av olika organsystem. Det har i 

epidemiologiska undersökningar även rapporterats statistiska samband mellan exponering för 

hormonstörande ämnen och några av de stora folksjukdomarna, som till exempel diabetes. 

Det råder dock vetenskaplig osäkerhet om ämnena bidrar till uppkomsten av dessa folksjuk-

domar och i så fall i vilken omfattning.  

Vi vet att kemiska ämnen i vissa fall kan samverka på ett sådant sätt att risken kraftigt ökar. 

Trots detta bedöms i dagens lagstiftning i regel risken utifrån ett kemiskt ämne i taget, utan att 

möjliga kombinationseffekter beaktas. 

Vi anser att utveckling av lagstiftningen på områdena hormonstörande ämnen, kombinations-

effekter och nanomaterial är viktig för att undvika skador på hälsa och miljö. Det innebär 

också att varje ytterligare försening av lagstiftningsarbetet är olycklig, eftersom det sannolikt 

innebär nya, onödiga skador på hälsa och miljö. Det kan även innebära stora kostnader för 

samhället. 

För ytterligare information om förslagen och deras effekter på hälsan se kapitel 2.1 ”Ökad 

kunskap om kemiska hälsorisker” och kapitel 6 ”Handlingsplanen bidrar till bättre hälsa och 

minskade samhällskostnader”. 

4.2 Ökad satsning på EU-kemikalielagstiftning 

Handlingsplanens mål 

Sverige ska vara ett av de ledande medlemsländerna i EU när det gäller att ge underlag till 

regler som förhindrar att människor i sin vardag utsätts för hälsofarliga kemikalier. Det 

innebär att Kemikalieinspektionen i genomsnitt per år ska föreslå att totalt cirka 10 kemiska 

ämnen klassificeras som farliga (2-3 ämnen), får begränsad användning (2-3 ämnen) eller förs 

upp på kandidatförteckningen för tillståndssystemet (4-5 ämnen). Kemikalieinspektionen ska 

också i snitt göra tre ämnesutvärderingar per år.  

Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen har gemensamt identifierat vilka kemiska 

ämnen i kosmetiska och hygieniska produkter som kan medföra risker i människors vardag 

och har påbörjat åtgärder inom respektive myndighets ansvarsområde. 

Måluppfyllelse 

Vi bedömer att handlingsplanens mål för delområde 2. Ökad satsning på EU:s 

kemikalielagstiftning till stor del är uppnått. 

Vi bedömer allergi som det största hälsoproblemet med kosmetika och hygienprodukter. 

Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen har samarbetat för att minska riskerna för att 
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barn och ungdomar ska drabbas av allergi från dessa produkter. Det har främst skett genom 

informationskampanjer och dialoger med företag i branschen (se kapitel 4.5). 

Kemikalieinspektionen byggde under år 2011 upp kapacitet och kompetens för att i EU 

kraftigt kunna öka antalet förslag om klassificeringar av ämnen som farliga, om förbud 

(begränsad användning) för ämnen och om att ämnen ska betraktas som särskilt farliga 

(kandidatförteckningen).   

Under perioden 2012-2014 har Kemi gjort sju ämnesutvärderingar och därmed inte uppnått 

målet med att i genomsnitt göra tre ämnesutvärderingar per år. 

Vi har i EU sedan år 2011 föreslagit harmoniserad klassificering för tolv kemiska ämnen, 

varav två är aktiva ämnen i biocidprodukter. Vi har lämnat förslag på att elva ämnen ska 

betraktas som särskilt farliga och tas upp på kandidatförteckningen för tillståndssystemet. 

Förslagen om ämnens klassificering och upptag på kandidatförteckningen uppfyller 

handlingsplanens mål.  

Vi bedömer att kostnaderna för att ta fram begränsningsförslag för kemiska ämnen är orimligt 

höga för medlemsländernas myndigheter. Att producera underlag för begränsning av ett ämne 

i EU kostar normalt mellan fem till tio miljoner kronor. Se kapitel 5 ”Utvärdering av 

styrmedlens effektivitet” för vidare diskussion.  

På grund av de höga kostnaderna det är förenat med att ta fram förslagen har vi inte uppfyllt 

handlingsplanens mål för begränsningsförslag. Vi har totalt lämnat in förslag för tre ämnen. 

Det övergripande målet att Sverige ska vara ett av de ledande medlemsländerna i EU är dock 

även uppfyllt för begränsningsförslag. Trots att handlingsplanens mål inte är uppnått är 

Sverige näst efter Frankrike ändå det medlemsland som lämnat flest begränsningsförslag 

under åren 2011 – 2014. 
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Ökad satsning på EU:s kemikalielagstiftning 

(antal ämnesutvärderingar och förslag på åtgärder mot ämnen) 

 

Figur 4: Medlemsländernas bidrag till arbetet inom ramen för Reach och CLP. Antalet förslag och 

ämnesutvärderingar som lämnats till Echa sedan starten av handlingsplanen år 2011. 

Effekter i samhället: EU-processerna för ämnen tar i genomsnitt 2 till 3 år innan beslut har 

fattats, med undantag för förslag om att ämnen ska tas upp på kandidatförteckningen. För 

sådana ämnen tas beslut normalt något år efter det att förslag har lämnats. 

De nationella myndigheterna gör ämnesutvärderingar när det finns misstankar om att det 

behövs åtgärder mot ämnena, men viktig information saknas om riskerna med ämnena. 

Ansvariga företag får en viss tid på sig att komplettera med den nödvändiga informationen. 

Ännu har endast ett beslut fattats (Lysmeral) och ansvariga företag ska redovisa information 

om ämnet kan skada fortplantningen senast maj 2016. 

Inget EU-beslut har tagits för någon av de harmoniserade klassificeringar vi hittills har 

föreslagit. Föreslagna ämnen från medlemsländerna samlas ihop till ett beslutspaket, vilket 

innebär att många ämnen kommer att beslutas samtidigt. Nästa möte i den Föreskrivande 

kommitté där man ska rösta om tillägg till listan över EU-harmoniserade klassificeringar är i 

februari 2015. Till det mötet är dihexylftalat, rak och grenad, samt bly föreslagna att bli 

upptagna på listan.  

Harmoniserad klassificering är ofta grunden för att det ska vara möjligt att fastslå att ett ämne 

ska betraktas som särskilt farligt och därmed tas upp på kandidatförteckningen. Vår avsikt är 

gå vidare med många ämnen för vilka vi har föreslagit en harmoniserad klassificering för att 

även få upp ämnena på kandidatförteckningen.  
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Den snabbaste EU-processen är den som gäller upptag på kandidatförteckningen av särskilt 

farliga ämnen. Samtliga av de elva ämnen vi har föreslagit har tagits upp på EU:s kandidat-

förteckning. Listning av ämnen som särskilt farliga på kandidatförteckningen har hög 

dynamisk effekt genom att det skapar ett starkt tryck på produktutveckling.  

I bilagorna 10.2 och 10.3 redovisar vi vilka förslag vi har lämnat och vad som hittills har hänt 

med förslaget. Vi redovisar även varför vi har valt ämnena baserat på antal exponerade och 

var ämnena förekommer i samhället.  

Se kapitel 5 ”Utvärdering av styrmedlens effektivitet” för vidare diskussion om effekter i 

samhället av ämnesutvärdering, harmoniserad klassificering, listning på kandidatförteck-

ningen och begränsningar.  

Effekter på hälsan: De kemiska ämnen vi har valt att lämna förslag för i de olika EU-

processerna är främst ämnen för vilka konsumenter, inte minst barn, kan utsättas för. Det 

gäller bland andra högfluorerade ämnen som kan förekomma bland annat i brandsläckare, 

rengöringsmedel och i medel för behandling av textilier. Det gäller även beståndsdelar i plast 

och doftämnen i hushållsprodukter. Tungmetaller är fortfarande ett hälso- och miljöproblem. 

Därför har vi valt att föreslå klassificering och andra åtgärder i EU för bly och ett antal 

kadmiumföreningar. Ett exempel är förbud mot bly i konsumentprodukter. Det kommer att 

innebära mindre risker för barn att till exempel utsättas för ämnen som är allergiframkallande, 

kan skada fortplantningen eller påverka nervsystemet. Positiva effekter på hälsan kommer sist 

i en kedja bestående bland annat av beslut på EU-nivå och beslutets genomslag i samhället i 

form av att ämnets förekomst minskar på marknaden och i miljön. Normalt dröjer det minst 5 

– 10 år innan några positiva hälsoeffekter kan uppstå. 

 För ytterligare information om förslagen och deras effekter på hälsan se kapitel 2.2 ”Ökad 

satsning på EU:s kemikalielagstiftning”, kapitel 6 ”Handlingsplanen bidrar till bättre hälsa 

och minskade samhällskostnader” och bilaga 10.3 Varför Kemikalieinspektionen har 

föreslagit åtgärder mot ämnena. 

4.3 Minska riskerna från hälsofarliga ämnen i livsmedel. 

Handlingsplanens mål 

Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen har gemensamt identifierat viktiga källor till 

förorening av livsmedel med farliga kemiska ämnen och har påbörjat åtgärder inom 

respektive myndighets ansvarsområde.  

Förutsättningarna ska finnas för att kadmiumhalten i svensk åkermark på sikt minskar. Detta 

innebär ett kraftigt sänkt nationellt gränsvärde för kadmium i mineralgödsel och att EU har 

antagit stränga gränsvärden för kadmium i mineralgödsel. Även andra åtgärder har beslutats 

på EU-nivå för att minska tillförseln av kadmium till åkermark. 

Måluppfyllelse 

Vi bedömer att handlingsplanens mål för delområde 5. Minska riskerna från hälsofarliga 

ämnen i livsmedel delvis är uppnått. 

Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket anser att föroreningen av grundvattnet och 

dricksvattnet med högfluorerade ämnen nu är den viktigaste frågan när det gäller förekomst 

av hälsofarliga ämnen i dricksvatten. Högfluorerade ämnen har hittats i flera kommuner i så 

höga halter att i några fall vattenverk har stängts och enskilda brunnar tagits ur bruk. Vi 

samarbetar med Livsmedelsverket och andra myndigheter för att identifiera möjliga åtgärder. 
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För att minska riskerna med högfluorerade ämnen behövs sannolikt en rad olika åtgärder, som 

lagstiftning, ekonomiska och informativa styrmedel, frivilliga åtgärder och forskning. 

Målet om ett kraftigt sänkt nationellt gränsvärde för kadmium i mineralgödsel är inte nått. 

Kommissionen ansåg att Sverige inte hade redovisat nya vetenskapliga belägg om hälsorisker 

som är specifika för Sverige och som har kommit fram efter antagandet av gällande förord-

ning om gödselmedel55. Det finns enligt kommissionen därför inte tillräckliga skäl för Sverige 

att införa de planerade nationella bestämmelserna. 

Sverige har tidigare inom EU arbetat för låga EU-harmoniserade gränsvärden för kadmium i 

mineralgödsel. Dessa förhandlingar har dragit ut på tiden, men förväntas nu tas upp under 

våren 2015. Vi har föreslagit en rad andra åtgärder i EU för att långsiktigt minska kadmium-

halten i den svenska åkermarken. EU har efter förslag från Kemikalieinspektionen tagit upp 

kadmium och tre kadmiumföreningar på kandidatförteckningen i Reach över särskilt farliga 

ämnen. Vi har lämnat förslag på stränga klassificeringar för tre kadmiumföreningar. Vi har 

föreslagit förbud mot kadmium i konstnärsfärger. För ytterligare information om Kemikalie-

inspektionens förslag om åtgärder mot olika kadmiumföreningar se kapitel 2.3 Minska 

riskerna från hälsofarliga ämnen i livsmedel och bilaga 10.1 och 10.2. 

Effekter i samhället: Vidtagna åtgärder kommer att ha en viss effekt på tillförseln av kadmium 

till åkermarken. De kommer dock inte effektivt åt de stora exponeringskällorna. På grund av 

problemets storlek är det viktigt att även åtgärda mindre källor. Kemikalieinspektionen har i 

samband med Naturvårdsverkets uppdrag om att ta fram ett etappmål för kadmium i livs-

medel fört fram åtgärdsförslag som berör både de egna och andra myndigheters ansvarsom-

råden. Vi kommer år 2015 lämna ett förslag till regeringen på en nationell strategi för att 

begränsa exponeringen för kadmium. I strategin behandlas både åtgärder mot större och 

mindre källor.  I förslaget till en nationell strategi för att begränsa exponeringen för kadmium 

för vi bland annat fram att skatt på kadmium i mineralgödsel borde återinföras, för att 

motverka att halterna i mineralgödsel ökar. Den tidigare skatten bidrog effektivt till att hålla 

kadmiumhalterna på en låg nivå i den mineralgödsel som användes i Sverige. 

Vårt samarbete med Livsmedelsverket om högfluorerade ämnen har lett till att alla Sveriges 

kommuner nu undersöker om dricksvatten kan vara kontaminerat med högfluorerade ämnen 

från tidigare användning av PFOS-baserat brandskum. Kontaminerat dricksvatten har 

identifierats i flera städer, och brunnar har stängts och vatten letts om för att nu kunna förse 

medborgarna med rent vatten. 

Effekter på hälsan: Både kadmium i livsmedel och högfluorerade ämnen i dricksvatten är 

viktiga hälsofrågor. Kemikalieinspektionen har tidigare i en rapport redovisat att många 

svenskar idag utsätts för så mycket kadmium att det bidrar till en ökad risk för benskörhet och 

påverkan på njurarna56. De samhällsekonomiska kostnaderna för den benskörhet som 

kadmium bidrar till kan vara mycket höga57. Den andel av frakturerna som beror på att vi har 

kadmium i maten uppskattas till 13 procent för kvinnor och 7 procent för män. De samhälls-

ekonomiska kostnaderna för frakturer hos personer över 50 år beräknas uppgå till 39 miljarder 

kronor per år i Sverige. Höga kadmiumhalter i maten beräknas grovt orsaka kostnader som 

uppgår till över 4 miljarder kronor per år. Av dessa beräknas vårdkostnaderna uppgå till 1,5 

miljarder kronor medan övriga kostnader beror på sänkt livskvalitet och förtidig död hos 

personer som drabbats av en fraktur. 

                                                 
55 Europaparlamentets och rådets (EG) Förordning nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel. 
56 Kadmiumhalterna måste minska - för folkhälsans skull. KemI-rapport nr 1/11. 
57 Samhällsekonomisk kostnad för frakturer orsakade av kadmiumintag via maten. KemI, PM 12/12. 
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Det är svårt att beräkna den riskminskning som vidtagna och i strategin kommande förslag på 

åtgärder kommer att medföra, eftersom det handlar om att påverka mycket långsamma och 

långsiktiga förlopp. En minskad tillförsel av kadmium leder på sikt till minskade halter av 

kadmium i åkermarken som i sin tur leder till lägre halter i grödan. Detta påverkar den livs-

långa upplagringen av kadmium i kroppen som hos framför allt äldre kan bidra till benskör-

het. Vi talar därför om förlopp med hundraårsperspektiv. Ändrade matvanor kan både 

förbättra och försämra situationer. Kostråd kan därför på kort sikt vara ett sätt att minska 

exponeringen för känsliga grupper. 

Högfluorerade ämnen är extremt persistenta och vissa har visats sig bland annat kunna skada 

fortplantningen. Förekomsten av ämnena i dricksvatten ger en kontinuerlig exponering av 

hela befolkningsgrupper, även småbarn. De höga halter av högfluorerade ämnen som har 

påvisats i blod från både vuxna och barn i Kallinge gör att det är viktigt med uppföljande 

studier och forskning för att säkrare kunna bedöma om de drabbades hälsa kan påverkas 

långsiktigt. 

För ytterligare information om förslagen och deras effekter på hälsan se kapitel 2.3 ”Minska 

riskerna från hälsofarliga ämnen i livsmedel” och kapitel 6 ”Handlingsplanen bidrar till 

bättre hälsa och minskade samhällskostnader”. 

4.4 Bättre information om farliga ämnen i varor 

Handlingsplanens mål 

Utökade informationskrav införs i relevant EU-lagstiftning. Detta förbättrar informationen till 

berörda företag och kunder om de miljö- och hälsofarliga ämnen som ingår i material och 

varor under en varas livscykel, inklusive avfallsledet.  

Reglerna i EU:s kemikalielagstiftning Reach som gäller information om särskilt farliga ämnen 

i varor ska tillämpas på ett sätt som leder till bra informationsspridning. Detta ger ökad 

kunskap om vilka farliga ämnen som finns i vilka varor och ökar därmed kraven på leveran-

törerna att byta ut ämnena till mindre farliga.  

Förutsättningar ska finnas för att det på global nivå kan utvecklas informationssystem för 

farliga kemiska ämnen i varor. Detta innebär bland annat att det på SAICM:s högnivåmöte 

2012 fattas beslut om att gå vidare med att utarbeta ett informationssystem för någon eller 

några viktiga varugrupper från risksynpunkt, till exempel leksaker, textilier, elektronik eller 

byggprodukter.  

Konsumenternas kunskap är bättre om hur barn kan utsättas för farliga ämnen och hur vi 

vuxna kan skydda dem. Förskole- och skolpersonal har bättre kunskap för att kunna göra 

medvetna val så att barn inte i onödan utsätts för farliga kemikalier. 

Måluppfyllelse 

Vi bedömer att handlingsplanens mål för delområde 4. Bättre information om farliga ämnen i 

varor delvis är uppnått. 

Målet om utökade informationskrav i relevant EU-lagstiftning är endast till begränsad del 

uppfyllt. Kemikalieinspektionen har framgångsrikt verkat för att stärka genomförandet av 

artikel 33 i Reach genom ändringar i Byggproduktförordningen. Vi arbetar för att på ett 

liknande sätt få igenom förändringar i Ekodesigndirektivet och Fibermärkningsförordningen.  

Målet som gäller tillämpningen av Reach-reglerna om information om särskilt farliga ämnen i 

varor har delvis uppnåtts. Kravet på information till kunder i Reach-artikel 33 innebär att den 

som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller mer än 0,1 procent av ett särskilt 
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farligt ämne ska ge mottagaren tillräcklig information för att varan ska kunna hanteras säkert, 

minst ämnets kemiska namn. Informationen ska alltid lämnas till yrkesmässiga kunder. 

Konsumenter ska på begäran få informationen kostnadsfritt inom 45 dagar. Kommissionen 

har en annan tolkning av artikel 33 än vad Sverige och vissa andra medlemsländer har (se 

kapitel 2.4 ”Bättre information om farliga ämnen i varor!”).  

Målet som gäller förutsättningar för att på global nivå utveckla ett informationssystem för 

farliga ämnen i varor är uppnått. SAICM:s högnivåmöte år 2012 beslutade att till år 2015 

utveckla ett internationellt program för information om ämnen i varor. Det ska bland annat 

innehålla vägledning om vilken information som bör överföras till aktörer i leverantörskedjan. 

Avsikten är att varans hela livscykel ska täckas för att informationen även ska finnas 

tillgänglig i avfallsledet. 

Målet om konsumenters och skolpedagogers kunskap är delvis uppnått. Se kapitel 4.9 ”Andra 

styrmedel än lagstiftning” för vidare redovisning. Vi har också påbörjat ett samarbete med 

organisationen Håll Sverige Rent för att öka pedagogers och elevers kunskap om kemiska 

vardagsrisker. 

Effekter i samhället: Idag finns det ett fungerade system för märkning av kemiska produkter 

med information om på vilka sätt produkterna är farliga och om deras innehåll av farliga 

ämnen. Motsvarande system saknas för varor. Det är en stor brist i kemikaliekontrollen. Om 

inköpare på företag, kommuner med flera enkelt skulle få tillgång till vilka farliga ämnen en 

vara innehåller, skulle det skapa ett ökat tryck på produktutveckling för att få fram varor utan 

vissa farliga ämnen.  På motsvarande sätt skulle ökad kunskap om kemiska risker hos 

kommande generationer konsumenter, inköpare och produktutvecklare också kunna bidra till 

utveckling av varor som innebär mindre risk för skador på hälsa och miljö.  

Det är därför viktigt med utveckling och tillämpning av regler om information, som till 

exempel artikel 33 i Reach och globala överenskommelser om informationssystem. Av 

samma skäl är det viktigt att barn och ungdomar på förskolor och skolor får en ökad insikt om 

betydelsen av farliga ämnen i varor. Insikten är också viktig för förståelsen av den informa-

tion om farliga ämnen som skulle kopplas till varor med ett fungerande informationssystem.  

Vi bedömer att våra insatser och samarbete med andra länder om tolkningen av artikel 33 i 

Reach har bidragit till att fler företag i de berörda länderna tillämpar reglerna i REACH på ett 

sätt som leder till väsentligt mer information än om kommissionens tolkning av koncentra-

tionsgränsen för informationskraven skulle tillämpas. EU-domstolen väntas avgöra tolknings-

frågan tidigast under år 2015 efter en begäran om förhandsbesked från fransk domstol. 

Effekter på hälsan: Fungerande system för information om farliga ämnen i varor skulle 

sannolikt få en stor betydelse för att minska riskerna med farliga ämnen i varor. Det skulle 

troligtvis starkt öka trycket på produktutveckling och styrning mot mindre farliga varor.  

Särskilt viktigt skulle det kunna bli för att minska antalet allergiframkallande och hormon-

störande ämnen som människan utsätts för. Allergiframkallande ämnen anses ofta inte 

medföra sådana risker att det medför omfattande förbud i lagstiftningen. Det innebär att andra 

styrmedel som offentlig upphandling och branschdialoger får större betydelse. För att dessa 

ska vara effektiva krävs dock att det finns fungerande informationssystem. För hormon-

störande ämnen kommer det sannolikt att dröja ett tiotal år innan det finns omfattande regler i 

EU-lagstiftningen. Det gör att det är viktigt att andra styrmedel kan fungera effektivt under 

den perioden och för detta krävs väl fungerande informationsöverföring i leverantörskedjan 

och till konsumenter om förekomsten av farliga ämnen. Vi menar att ökad informationen 

skulle bidra till att fler företag - särskilt sådana som levererar varor för konsumentbruk - 

väljer att inte tillverka eller köpa varor som innehåller särskilt farliga ämnen. Det leder både 
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till direkt minskande risker och till indirekt minskande risker via ett tryck uppåt i leverantörs-

kedjan på substitution av sådana ämnen. 

Se även kapitel 5 ”Utvärdering av styrmedlens effektivitet” för vidare diskussion om de 

administrativa styrmedlens betydelse för att ekonomiska och informativa styrmedel ska vara 

effektiva. 

För ytterligare information om förslagen och deras effekter på hälsan se kapitel 2.4 ”Bättre 

information om farliga ämnen i varor” kapitel 6 ”Handlingsplanen bidrar till bättre hälsa 

och minskade samhällskostnader”. 

4.5 Företags eget arbete med att byta ut farliga ämnen 

Handlingsplanens mål 

Dialoger har genomförts med näringslivet. Prioriterade branscher är leksaks-, kosmetika-, 

elektronik, textil- och byggbranschen. Minst två av branscherna har satt uppföljningsbara mål 

för sitt arbete med att minska riskerna genom byte av farliga ämnen i sina varor. Det gäller 

särskilt förekomsten av ämnen som kan orsaka cancer, ärftliga genetiska skador eller skador 

på fortplantningen, men också ämnen som kan orsaka allergi, misstänks vara hormonstörande 

eller kan ansamlas i miljön.  

Kemikalieinspektionen har bra kunskap om biocidanvändning i varor. Kunskapen om när 

biocider fyller en rimlig funktion är bättre hos företag, kommuner och konsumenter. Onödig 

användning av biocider har minskat.  

Konsumenter är mer medvetna om riskerna med egen användning av växtskyddsmedel. 

Onödig användning har minskat. Kemikalieinspektionen har bättre kunskap om hur 

växtskyddsmedel används på allmänna platser och har vid behov genomfört åtgärder för att 

minska användningen. 

Måluppfyllelse 

Vi bedömer att handlingsplanens mål för delområde 5. Företags eget arbete med att byta ut 

farliga ämnen delvis är uppnått. 

Målet som handlar om dialoger med näringslivet är uppnått. Dialoger har genomförts med 

företag från leksaks-, kosmetika- och textilbranschen. Alla tre branscherna har satt upp 

uppföljningsbara mål. Målen handlar utbyte av farliga ämnen, utbildning och information (se 

kapitel 2.5 ”Företags eget arbete med att byta ut farliga ämnen”). 

Målet om biocider är till viss del uppnått. Vi har ökat vår kunskap om biocidanvändning i 

varor. Sannolikt har även kunskapen i viss mån ökat hos företag, kommuner och konsumenter 

om när biocider fyller en rimlig funktion. Vi har dock inga belägg för att detta är fallet. Vi ser 

inte heller att en onödig användning av biocider har minskat. 

Målet om växtskyddsmedel är inte uppfyllt. 

Effekter i samhället. Dialogernas mål är formulerade av de medverkande företagen. Det 

innebär att målen ser olika ut för de olika branscherna beroende på förutsättningar som 

gällande lagstiftning och befintlig kunskap. Myndigheternas roll har främst varit att vara 

pådrivande, samordna arbetet, ge stöd och bidra med sin kunskap. En viktig del av dialogerna 

har just varit kunskapsutbytet mellan deltagande företag och myndigheter. Myndigheterna har 

lärt sig mer om företagens villkor, möjligheter och hinder med produktutveckling samt hur 

nya regler tas emot. Företagen får i dialogerna information om gällande och kommande regler 

samt ökad medvetenhet och kunskap om förekomst av och risker med kemikalier.  
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Det är stora skillnader i medvetenhet och kunskap både mellan olika branscher och mellan 

olika företag. Utbildning om regler och om hur företag kan arbeta med utbyte av farliga 

ämnen förväntas ge utbyte på sikt i form av att förekomsten både av förbjudna och av tillåtna 

farliga ämnen i varor minskar. 

Kemikalieinnehållet i kosmetiska produkter är delvis reglerat genom kosmetikalagstiftningen 

och det finns krav på innehållsförteckning. Dialogarbetet har riktats in på att i produkter 

riktade mot barn och ungdomar byta ut ämnen som kan vara allergiframkallande även om 

detta inte är ett krav i lagstiftningen. Detta mål har de deltagande företagen i stor utsträckning 

uppnått. Även insatser kring hårfärgningsprodukter, åldersgräns och allergirisk har 

genomförts. 

Textil och leksaker tillverkas till allra största delen utanför EU. Leverantörskedjorna är långa 

och det är ofta svårt för svenska företag att få information om kemikalieinnehåll. Den svenska 

marknaden är relativt liten, vilken medför låga importvolymer. Det gör det svårare att ställa 

krav på att varorna inte ska innehålla vissa farliga ämnen. För att veta vad varorna faktiskt 

innehåller krävs ofta kemiska analyser.  

Dialogen med leksaksföretagen har fokuserat på kunskapshöjning. Leksaker kan bestå av 

många olika material, och därmed även omfattas av många olika regelverk.  En ökad kunskap 

hos företagen, inte minst om lagstiftningen, är väsentlig för att det ska vara möjligt att minska 

riskerna. Dialoggruppen har bjudit in olika experter för att höja kunskapen inom områden som 

gruppen har bedömt som viktiga. Även utbildningar och övriga informationsblad har lett till 

ökat kunnande. 

Enligt leksaksdirektivet får det inte förekomma så kallade CMR-ämnen - ämnen som är 

cancerframkallande, kan ge ärftliga skador eller skada fortplantningen - i leksaker över 

klassificeringsgränsen58. Detta krav i lagstiftningen är nytt. Kunskapen är därför låg både om 

vilka CMR-ämnen som kan förekomma i leksaker och om i vilket material det är tänkbart att 

de finns. I dialogen har en lista tagits fram på 90 CMR-ämnen som kan förekomma i leksaker. 

Företagen har arbetat vidare med listan för att undersöka om det är troligt att ämnena kan 

finnas i deras produkter. Företagen har skalat ner listan till 19 ämnen som har genomgått en 

ytterligare granskning (se bilaga 10.4). De ämnen som sedan återstår kommer företagen att 

undersöka förekomst av i sina produkter genom kemiska analyser.  

Det finns få regler om farliga kemiska ämnen i textil. Textilföretagens arbete med egna 

”restriktionslistor” är viktigt, eftersom listorna innehåller många fler ämnen än de som är 

förbjudna i lagstiftningen. I Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om farliga ämnen i 

textil59 har ytterligare ämnen identifierats som idag inte finns på företagens listor. Företagen 

har påbörjat arbetet med att ta reda på ifall ämnena finns i varorna och i sådana fall fasa ut 

dessa ämnen. Företagen i branschdialog textil har även påbörjat diskussionen om en 

gemensam lista av kemikalier som får förekomma i textilier (positivlista). 

De textilföretag som ingår i dialogen vill att EU-lagstiftningen ska skärpas. Detta skulle både 

bidra till minskade risker och ge en rättvisare marknadssituation, eftersom alla europeiska 

textilföretag skulle tvingas följa reglerna. Medverkande företag håller på att ta fram ett 

ståndpunktspapper som ska spridas på EU-nivå. På vilket sätt är ännu inte bestämt. 

Effekter på hälsan: Kosmetikaföretagen i dialoggruppen har aktivt arbetat med att fasa ut 

doftämnen och konserveringsmedel som kan vara allergiframkallande. Det har resulterat i 

säkrare produkter för barn. I produkter som riktar sig till barn har de deklarationspliktiga 

                                                 
58 En låg halt som är fastställd i EU:s klassificerings- och märkningsregler för kemiska produkter. 
59 Chemicals in textiles. Risk to human health and the environment. KemI Rapport 6/14 2014. 
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doftämnena tagits bort (ämnen som har en allergirisk som gör att de måste anges i 

innehållsförteckningen).  Även doftämnen som är misstänkt allergiframkallande, men inte 

omfattas av denna regel, har prioriterats för utfasning. Samma arbete är påbörjat för produkter 

som riktar sig till unga och har i vissa fall även påverkat innehållet i övrigt sortiment. Bland 

de konserveringsmedel som är tillåtna att använda i kosmetiska produkter har företagen i 

dialoggruppen också valt bort vissa på grund av risk för allergi. Åtgärderna riktade både mot 

doftämnen och konserveringsmedel medför en direkt minskad risk för konsumenterna, särskilt 

barn, att utveckla kontaktallergi vid användning av kosmetiska produkter.  

Även textilföretagens och leksaksföretagens arbete med att identifiera vilka farliga ämnen 

som kan finnas i deras varor och egna ”restriktionslistor” respektive kontroll av vilka 

förbjudna ämnen som kan förekomma i varorna kommer på sikt att innebära minskade risker 

för konsumenten.  

Utbildning om kemikalieregler och om hur företagen kan arbeta med att byta ut farliga ämnen 

kan förväntas ge resultat på längre sikt i form av minskade risker. Detsamma gäller för ett 

antal olika kommunikationsinsatser, till exempel hårfärgningskampanjen, broschyren ”Är 

leksaken säker” och informationsbroschyren om farliga mjukgörare (ftalater) riktade till 

leksaksföretag. Avsikten har varit att öka medvetenheten hos företag och användare för att 

begränsa riskerna samt att minska användningen av farliga ämnen i de olika varorna.  

För ytterligare information om förslagen och deras effekter på hälsan se kapitel 2.5 

”Företags eget arbete med att byta ut farliga ämnen” och kapitel 6 ”Handlingsplanen bidrar 

till bättre hälsa och minskade samhällskostnader”. 

4.6 Ökad tillsyn av farliga ämnen i varor. 

Handlingsplanens mål 

Tillsynen över farliga ämnen i varor är kraftigt utökad. Analyser av innehållet i varor visar på 

en ökad regelefterlevnad för de ämnen som tillsynen gäller. 

Måluppfyllelse 

Vi bedömer att handlingsplanens mål för delområde 6. Ökad tillsyn av farliga ämnen i varor 

är uppnått.  

Marknadskontrollrådet har tagit fram en modell med interventionskedja för beskrivning av 

marknadskontroll (se även kapitel 5). Vi använder den modellen som bas för att närmare 

beskriva styrmedlet tillsyns effekter (se figur 5). 
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Figur 5: Interventionskedja för marknadskontroll 

 

Kemikalieinspektionen har kraftigt utökat inspektion och annan kontroll av farliga ämnen i 

varor, både i form av betydligt fler utförda inspektioner (se kapitel 2.6) och i form av många 

fler analyserade varor (se figur 3). Den kraftigt ökade tillsynen har lett till att betydligt fler 

brister upptäcks, det vill säga upptäckten av förbjudna kemiska ämnen i varor (tabell 2). Detta 

har i sin tur lett till påföljder och rättelser i form av många åtalsanmälningar och att företag 

tagit bort farliga varor från marknaden. Detta leder hos företagen till ökad kunskap om 

reglerna, till ändrad attityd till reglerna och ändrade normer. 

Kemikalieinspektionen har också genomfört informationsåtgärder för att påverka företagens 

kunskap, attityder och normer. Detta är viktigt eftersom kunskapen om skyldigheter ofta är 

bristfällig bland företagen. 

Den andra delen av målet för handlingsplanens delområde 6 handlar om ökad regelefter-

levnad. Vi väljer ut företag och varor för våra tillsynsaktiviteter enligt en strategi60 för att 

åstadkomma effektiv riskminskning. För att statistiskt kunna bedöma hur regelefterlevnaden 

förändras över åren skulle det krävas ett slumpmässigt urval av ett stort antal varor för kemisk 

analys. Ett statistiskt slumpurval skulle dock vara betydligt mindre resurseffektivt, eftersom 

det skulle leda till en ökad tillsyn på områden där sannolikheten för regelöverträdelser är 

mindre. Vi anser att det skulle vara ett ineffektivt sätt att använda våra tillsynsresurser. Det är 

därför inte möjligt att med statistiska metoder kvantitativt påvisa att regelefterlevnaden har 

ökat. Vår kvalitativa bedömning är dock att tillsynen starkt bidrar till ökad regelefterlevnad. 

Det finns många exempel som stödjer detta, varav vissa redovisas i avsnittet ”Effekter i 

samhället”. 

Effekter i samhället: Informationsåtgärder inom tillsynen har inte varit begränsade till 

inspektionstillfällena. Vi har i flera tillsynsprojekt tidigt skickat information om regler till 

många företag i en bransch. Endast en mindre del av de företag som fått informationen blev 

sedan inspekterade. Vår tillsyn inriktad mot oljelampor är ett exempel på att tidig information 

om regler med en möjlig kommande inspektion är effektiv för att företag ska ta bort farliga 

varor från marknaden. Vissa farliga oljelampor hade redan tagits bort från marknaden när 

inspektionerna skulle börja. Företagen motiverade det med att de baserat på vår information 

bedömde att produkten inte uppfyllde kraven.  

Satsningen på varutillsyn i handlingsplanen giftfri vardag gör att Kemikalieinspektionen 

kraftigt ökat antalet inspektioner på plats hos företagen. Det personliga mötet är en effektivare 

                                                 
60 Strategi för effektiv tillsyn av kemikalier i varor. KemI rapport 4/11. 
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kommunikationsform än brev eller e-post, som i sin tur är effektivare än allmän information 

på webbsida eller i allmänna utskick. Vi får därigenom effektivare kunskapsöverföring och 

större påverkan på beteende. 

De kemiska analyserna är grundläggande i kontrollen av farliga ämnen i varor. Vi bedömer att 

ett ökat antal kemiska analyser har klar effekt i form av ökad regelefterlevnad. När Kemi-

kalieinspektionen i sin kommunikation med företag kan visa, med resultaten från kemiska 

analyser, att de inte följer gällande regler innebär det att varan försvinner från marknaden. 

Andra indirekta effekter är att företagen ofta ser över sin egenkontroll och börjar ställa 

tydligare krav upp i leverantörskedjan. Till detta bidrar även att resultaten från våra 

inspektioner ofta uppmärksammas i media, både nationellt och lokalt. Vi får därigenom 

spridningseffekter i form av att andra företag i ökad utsträckning blir medvetna om frågorna 

och börjar ställa krav på sina leverantörer. Vi eftersträvar även en ökad indirekt effekt genom 

att informera andra företag i samma bransch och publicera resultaten på webben, i Rapex61 

och i Kemikalieinspektionens rapporter. Vi har också publicerat en rapport med översikt av 

analyser och resultat i samband med tillsyn på engelska62. I flera tillsynsärenden har vi hittat 

förbjudna kortkedjiga klorparaffiner, som allmänt ansetts vara ersatta med andra ämnen. Vår 

rapportering om detta till Rapex har väckt uppmärksamhet inom EU, vilket vi bedömer 

kommer att leda till att andra medlemsländer också uppmärksammar dessa ämnen i sin tillsyn. 

Företag längre ner i leverantörskedjan får bättre information om särskilt farliga ämnen i varor 

(enligt artikel 33 i Reach) av sina leverantörer efter det att leverantörerna har inspekterats av 

Kemikalieinspektionen. Den återkopplingen har vi fått både i egna inspektioner och från 

kommuninspektörer. 

Effekter på hälsa: Det är inte möjligt att kvalitativt bedöma hur stor riskminskningen till följd 

av Kemikalieinspektionens tillsyn är. Klart är dock att den utökade tillsynen lett till att många 

farliga varor har tagits bort från marknaden. Fler företag har blivit uppmärksammade på att de 

måste ändra sitt beteende vid upphandling. Efter Kemikalieinspektionens inspektioner har 

många av de inspekterade företagen skärpt sin egenkontroll. 

Överträdelser vi hittar i tillsynen gäller ämnen som kan skada människors hälsa och miljön, 

men kopplingen mellan farliga ämnen i varorna och skador är ofta nästintill omöjlig att 

bevisa. Samma skador kan normalt orsakas av en rad andra faktorer, både genetiska och 

miljömässiga. Vi vet dock att tillsynen bidrar till att människor i mindre omfattning utsätts för 

vissa farliga ämnen.  

För ytterligare information om förslagen och deras effekter på hälsan se kapitel 2.6 ”Ökad 

tillsyn av farliga ämnen i varor” och kapitel 6 ”Handlingsplanen bidrar till bättre hälsa och 

minskade samhällskostnader”. 

4.7 Ökat internationellt arbete. 

Handlingsplanens mål 

En global kvicksilverkonvention har beslutats som på ett så heltäckande sätt som möjligt 

omfattar varor som innehåller kvicksilver.  

                                                 
61 Rapex är ett informations- och varningssystem som länder inom EU använder för att informera varandra om 

produkter med allvarliga risker som har återkallats. 
62 Analyses by the Swedish Chemicals Agency in connection with enforcement 2008-2013. Tillsyn 6/14. 



53 

Beslut har fattats om upptag i Stockholmskonventionen för de kemiska ämnena HBCD, 

kortkedjiga klorparaffiner och endosulfan. EU har nominerat minst tre ytterligare ämnen för 

upptag i konventionen. 

Måluppfyllelse 

Vi bedömer att handlingsplanens mål för delområde 7. Ökat internationellt arbete är uppnått.  

Minamatakonventionen om kvicksilver, som undertecknades i oktober 2013, har hittills 

signerats av mer än 120 länder och ratificerats av sex länder. Konventionen omfattar förbud 

mot de globalt mest spridda användningarna av kvicksilver i kemiska produkter och varor, till 

exempel bekämpningsmedel, mätinstrument och elektroniska varor.  

Stockholmskonventionen är en global konvention för att skydda människors hälsa och miljön 

från svårnedbrytbara organiska föroreningar (persistent organic pollutants, POPs). Konven-

tionen omfattar både produktion, användning, avfallshantering, oavsiktligt bildning och 

miljöövervakning. Stockholmskonventionens parter har beslutat om upptag i konventionen av 

HBCD och endosulfan. EU har nominerat ytterligare fyra ämnen för upptag i konventionen, 

varav tre ska diskuteras på partsmötet år 2015. Målet för kortkedjiga klorparaffiner har ännu 

inte nåtts, men dessa ämnen diskuteras fortfarande i Stockholmskonventionens expert-

kommitté. Kemikalieinspektionen är medlem i expertkommittén. 

Effekter i samhället: Många hälso- och miljörisker med kemikalier kräver globala lösningar. 

Det beror dels på att vissa ämnen har förmågan att spridas globalt med vindar och vatten från 

lokala utsläppskällor, dels på att marknaden för kemikalier och varor blir alltmer interna-

tionell. Förutsättningarna för effektiva globala lösningar blir också allt bättre i takt med 

förbättrad levnadsstandard i många länder, och i och med att allt fler länder skaffar sig en 

fungerande nationell infrastruktur för kemikaliekontroll.  

Minamatakonventionen och Stockholmskonventionen leder till att berörda ämnens 

användning i världen på sikt blir betydligt mindre eller nästintill upphör helt.  

Effekter på hälsan: Svårnedbrytbara organiska föroreningar (POPs) som kan ansamlas i 

miljön, är miljögifter. Det beror på att de sprids över stora områden och lagras i allt högre 

halter i människor och djur så länge utsläppen pågår. Även efter det att utsläppen upphört 

finns ämnena kvar i miljön under många årtionden.  

Risken är stor att sådana ämnen orsakar skador på människan eller på andra djurarter. 

Exempel på skador som har kopplats till POPs är påverkan på utvecklingen av hjärnan, 

nervsystemet och fortplantningsförmågan.  

Kvicksilver delar många egenskaper med POPs. Det gäller till exempel förmågan att spridas 

över stora områden och att ge skador vid en låg kontinuerlig exponering.  

De globala besluten om kvicksilver och POPs-ämnen kommer att leda till att ämnenas 

förekomst i den svenska miljön minskar betydligt. Minamatakonventionen beräknas kraftigt 

minska luftutsläppen globalt av kvicksilver, vilket på sikt medför att det årliga nedfallet av 

kvicksilver minskar även i Sverige. Det innebär i sin tur en betydligt lägre risk för att ämnena 

fortsatt ska orsaka skador på människa och miljö. 

För ytterligare information om förslagen och deras effekter på hälsan se kapitel 2.7 ”Ökat 

internationellt arbete” och kapitel 6 ”Handlingsplanen bidrar till bättre hälsa och minskade 

samhällskostnader”. 
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4.8 Nya lagstiftningsinitiativ. 

Handlingsplanens mål 

Förutsättningar finns år 2012 för att bedöma hur EU:s rättsakter på sikt kan utvecklas för att 

ytterligare bidra till det svenska miljömålet Giftfri miljö. 

Måluppfyllelse 

Handlingsplanens mål för delområde 8. Nya lagstiftningsinitiativ är uppnått. 

Kemikalieinspektionen lämnade år 2012 över en rapport till regeringen63med en genomgång 

av EU-lagstiftningen på ett tiotal områden med anknytning till kemikaliekontrollen och 

miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Rapporten innehåller även en analys av brister och 

utvecklingsbehov i EU-reglerna och förslag till vilka ändringar som kan vara aktuella och 

som bör drivas av Sverige. Rapporten utarbetades i nära samverkan mellan flertalet centrala 

myndigheter i Sverige som berörs av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Samråd ägde även rum 

med näringsliv samt med konsument- och miljöorganisationer.  

Effekter i samhället: Aktiviteter pågår nu både i Sverige och inom EU på en rad av de 

områden som rapporten pekade ut som viktiga regelutvecklingsområden. Det är inte möjligt 

att skilja ut vilken betydelse rapporten har haft från andra aktörers agerande för att pågående 

aktiviteter har startat. Vår bedömning är att rapporten har underlättat för Kemikalieinspek-

tionen och även för regeringen att identifiera och prioritera behovet av insatser på EU-nivå. 

Rapporten har också varit underlagsmaterial för Miljömålsberedningens delbetänkande om 

etappmål i miljömålssystemet64 och ett av underlagen till kemikaliepropositionen65. 

Effekter på hälsan: Det har gått för kort tid från det att rapporten publicerades för att några av 

de regeländringar som föreslogs i rapporten har kunnat genomföras. Många av förslagen i 

rapporten gäller dock regeländringar som kan ha stor betydelse för människors hälsa. Ett 

exempel på detta är förslag på att EU-regler för farliga ämnen i textilier utarbetas på EU-nivå. 

Ett mycket stort antal farliga ämnen, inte minst allergiframkallande ämnen, förekommer i 

kläder och i andra textilier66. Vi vet att allergiframkallande ämnen idag skadar många 

människor. Det går inte att kvantifiera hur många drabbas på grund av allergiframkallande 

ämnen i kosmetika, kläder och andra varor. Vi har anledning att misstänka att mörkertalet är 

stort och att många fall inte rapporteras. Ett annat område som pekades ut i rapporten där det 

är viktigt att EU:s regler snabbt utvecklas är hormonstörande ämnen.  

För ytterligare information om förslagen och deras effekter på hälsan se kapitel 2.8 ”Nya 

lagstiftningsinitiativ” och kapitel 6 ”Handlingsplanen bidrar till bättre hälsa och minskade 

samhällskostnader”. 

4.9 Andra styrmedel än lagstiftning. 

Handlingsplanens mål 

Andra styrmedel än kemikalieregler och produktregler ska i ökad omfattning användas för att 

minska riskerna med farliga ämnen i varor. 

  

                                                 
63 Bättre EU-regler för en giftfri miljö – rapport från ett regeringsuppdrag. KemI rapport nr 1/12.  
64 Etappmål i miljömålssystemet. Delbetänkande av Miljömålsberedningen. SOU 2011:34. 
65 På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken Regeringens proposition 2013/14:39 . 
66 Chemicals in textiles – Risks to human health and the environment. A government assignment report. 6/14 

Oktober 2014. 
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Måluppfyllelse 

Vi bedömer att handlingsplanens mål för delområde 9. Andra styrmedel än lagstiftning delvis 

är uppnått. 

Kemikalieinspektionen har prioriterat att arbeta med utveckling av offentlig upphandling, 

skatter på farliga ämnen i varor och kommunikation som komplement till de administrativa 

styrmedlen. Handlingsplanen har bidragit till att insatserna inom dessa tre styrmedel har ökat 

kraftigt.  

På uppdrag av Kemikalieinspektionen har Miljöstyrningsrådet gjort en förstudie av hur 

kemikaliekrav i ökad utsträckning kan bli en del av förskolornas upphandling. Regeringen har 

gett Konkurrensverket i uppdrag att ta fram upphandlingskriterier för en giftfri förskola. 

Kemikalieinspektionen finansierar uppdraget med ett bidrag på en miljon kronor. 

Konkurrensverket ska tillsammans med Kemikalieinspektionen genomföra en marknads-

förings- och kommunikationsinsats om de redovisade upphandlingskriterierna under år 2015. 

På grund av att kommissionen är försenad i sitt arbete med att ta fram kriterier för 

identifiering av hormonstörande ämnen kan sådana ämnen inte på ett effektivt sätt ännu 

omfattas av upphandlingskriterier. Vi anser att det är viktigt att upphandlingskriterier för 

förskolor och skolor så snart som möjligt även omfattar hormonstörande ämnen.  

Kemikalieinspektionen har utrett hur ett system för skatt på farliga ämnen övergripande kan 

utformas och publicerat resultatet i två rapporter67 68. 

Kemikalieinspektionen har introducerat en ny webbplats för konsumenter för att underlätta 

för konsumenter att få kunskap om kemiska risker och att göra hållbara val. Vi har uppdaterat 

broschyren69 om kemiska risker i barns vardag. Vi ger stöd till Konsumentverket i deras 

utveckling av den nya konsumentupplysningstjänsten. 

Under handlingsplanens period 2011 -2014 har både utvecklandet och användandet av andra 

styrmedel än de administrativa ökat i omfattning. 

Effekter i samhället: Alltfler kommuner arbetar nu aktivt med att utforma kemikaliekrav vid 

upphandling till förskolor och skolor. Regeringen har tillsatt 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 hälso- och miljöfarliga ämnen. Broschyren om 

kemiska risker i barns vardag är mycket efterfrågad. Vi har under perioden 2011 – 2014 

distribuerat cirka 100 000 exemplar av broschyren, bland annat till barnavårdscentraler. 

Webbplatsen för konsumenter har sedan starten i februari 2014 haft drygt 14 000 besökare. Vi 

bedömer att både den uppdaterade broschyren och den nya webbplatsen för konsumenter på 

ett effektivt sätt har bidragit till att öka kunskapen hos den grupp av konsumenter som är 

aktiva, till exempel många småbarnsföräldrar. 

Effekter på hälsa: Vi vet från kunskap om vilka ämnen som förekommer i olika varor att barn 

ofta utsätts för farliga ämnen i varor. Kunskapen bygger bland annat på vår tillsynsverksam-

het, uppgifter från kemikalieinspektionens produktregister och från den databas som finns i 

den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Erfarenheten från handlingsplanen 2011 – 

2014 bekräftar det som var tydligt redan tidigare; att kemikalielagstiftning inte räcker för att i 

tillräcklig utsträckning förhindra att barn kan skadas. 

                                                 
67 När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet. KemI-rapport 1/13. 
68 Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut? Med exemplet kläder och skor. KemI PM 7/13. 
69 Kemikalier i barns vardag. En broschyr för alla som vårdar barn. Femte reviderade upplagan, KemI, mars 

2014. 
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Det går inte att kvantifiera vilka hälsoeffekter dessa styrmedel på sikt kan bidra med. Vår 

bedömning är att det finns förutsättningar för att påtagligt minska barns exponering för 

särskild farliga ämnen genom att i ökad utsträckning komplettera lagstiftningsarbetet med 

andra styrmedel.  

Se avsnitt 3.3 Utvärdering av styrmedlens effektivitet för diskussion om områden där andra 

styrmedel än kemikalielagstiftning kan vara särskilt effektiva för att skydda människans hälsa. 

För ytterligare information om förslagen och deras effekter på hälsan se kapitel 2.9 ”Andra 

styrmedel än lagstiftning” och kapitel 6 ”Handlingsplanen bidrar till bättre hälsa och 

minskade samhällskostnader”. 

5 Utvärdering av styrmedlens effektivitet 

Styrmedel är de redskap staten använder för att åstadkomma åtgärder som bidrar till 

måluppfyllelse. Vi använder interventionskedjan70 för att illustrera genomförandet och 

effekter av styrmedel kopplade till handlingsplanen för en giftfri vardag 2011 – 2014. 

Naturvårdsverket har i huvudsak använt samma metodik i den fördjupade utvärderingen av 

Sveriges miljökvalitetsmiljömål71. En viktig utgångspunkt i arbetet med handlingsplanen har 

varit att resurserna främst ska användas för olika åtgärder, och endast begränsat till 

utvärdering av valda styrmedel. Vi menar att en funktionell utvärdering av handlingsplanens 

styrmedel främst bör baseras på kvalitativa bedömningar av personer som har djup kunskap 

inom de olika styrmedlen satt i relation till kostnaderna. För kemiska hälso- och miljörisker är 

det normalt mycket svårt att mäta olika styrmedels bidrag till riskminskning. Det innebär 

också att om betydligt mer resurser sätts på utvärdering så skulle det inte leda till någon ökad 

precision i bedömningen, utan främst föda ”utvärderingsmonstret”72.   

Sveriges miljöarbete utgår från de av riksdagen fastställda16 miljökvalitetsmål som ger en 

gemensam plattform för aktörerna i det svenska miljöarbetet. Handlingsplanens mål ska vara 

ett stöd för arbetet att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Handlingsplanen för en giftfri 

vardag är indelad i 9 delområden. För varje delområde finns det mål. Handlingsplanen för en 

giftfri vardag täcker endast en del av Giftfri miljö, nämligen den som handlar om kemiska 

hälsorisker i vardagen 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. De verktyg som staten 

använder är styrmedel för att underlätta att nå målen. Styrmedlen är en del i interventions-

kedjan (se figur 6). 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 handlingsplanen för en giftfri vardag är det 

i förlängningen önskvärda tillståndet att barn inte ska skadas av kemikalier. 

  

                                                 
70 Utvärdering i politik och förvaltning. E. Vedung, 2009. 
71 Steg på vägen. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012. Naturvårdsverket 2012. 
72 Utvärderingsmonstret. Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn. L.Lindgren. 2008. 
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Figur 6: Schematisk bild av interventionskedja (HP =handlingsplanen) 

 

Styrmedlen är ordnade efter bindningsgrad. Administrativa styrmedel (regler) 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 varan73.  

En rad olika styrmedel har används för att nå handlingsplanens mål (se tabell 3). De olika 

styrmedlen samverkar. 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 utsätts för ett visst cancerframkallande 

ämne 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 teoretisk vara 

möjligt att mäta tidigast om 30 till 40 år från idag. I praktiken är detta näst intill alltid 

omöjligt. Förutom styrmedlen finns det dessutom en mängd andra faktorer som påverkar 

utvecklingen av 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 innehåller 

farliga ämnen. Det innebär att de förbättringar som styrmedlen bidrar med kan motverkas av 

andra faktorer så att hälsotillståndet trots insatserna till och med försämras. Olika styrmedels 

bidrag är därför normalt svåra, ofta omöjliga, att mäta. Det går däremot ofta att ge en grov 

kvalitativ bild av styrmedlens positiva bidrag till förändringar av hälso- och miljötillståndet.  

Målen i handlingsplanen för en giftfri vardag är inte formulerade som förbättringar i hälsotill-

stånd, utan som tillstånd i lagstiftning och i samhället. Förutom att beskriva måluppfyllelsen 

försöker vi även, 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 i vår utvärdering förutom handlingsplanens måluppfyllelse översiktligt även 

handlingsplanens bidrag till uppfyllandet av etappmålen kopplade till miljökvalitetsmålet 

Giftfri miljö. 

Vi bedömer grovt de olika styrmedlens effektivitet. I vår bedömning utgår vi ifrån styrmedlets 

måluppfyllelse, kostnadseffektivitet och bidrag till utveckling av mindre farliga varor 

(dynamisk effektivitet). Bedömningen är i huvudsak kvalitativ.  

  

                                                 
73 Utvärdering i politik och förvaltning. E. Vedung, 2009. 
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Tabell 3: Styrmedel som har används eller har föreslagits i handlingsplanen. 

Administrativa Ekonomiska Informativa Forskning 

Utveckling av EU-regler: 

 Hormonstörande ämnen 

 Kombinationseffekter 

 Nanomaterial 

Förslag på skatt på 

farliga ämnen i varor 

Kemikalieinspektionens 

webbplats, publikationer, 

seminarier, konferenser, 

mässor, media 

Förslag på ökad satsning på 

forskning om kemiska hälso- 

och miljörisker 

EU-regler om enskilda ämnen: 

 Ämnesutvärdering 

 Harmoniserad 

klassificering 

 Begränsning 

 Kandidatförteckningen 

Förslag på utökade 

kemikaliekrav vid 

offentlig upphandling 

Branschdialoger: 

 textilier 

 kosmetika 

 leksaker 

Förslag på ökad 

miljöövervakning 

(högfluorerade ämnen och 

hälsorelaterad övervakning) 

EU-regler: 

leksaksdirektivet 

 Utbildning i förskolor 

och skolor.  

 

Stockholmskonventionen  Breda nätverk i samhället 

inom de nationella 

åtgärdsprogrammen 

 

Minamatakonventionen    

SAICM – information om 

farliga ämnen i varor 

   

Tillsyn    

 

5.1 Administrativa styrmedel 

EU-regler 

EU-lagstiftningen är ett grundläggande styrmedel för att nå vad handlingsplanen syftar till, 

nämligen minskade kemiska risker för barn. EU:s regelverk om kemikalier är omfattande och 

har i stort förnyats helt under de senaste tio åren. Nya förordningar som är strängare från 

skyddssynpunkt finns både för växtskyddsmedel 74och för biocidprodukter75. Reach-

förordningen76 är en omfattande förordning som reglerar industri- och konsumentkemikalier, 

och som är ett stort steg framåt jämfört med tidigare regelverk. Reach lägger ett tydligare 

ansvar på företagen för en säker hantering av kemikalier. CLP-förordningen77 är en EU-

förordning som innehåller regler bland annat om hur kemiska produkters farliga egenskaper 

ska klassificeras och hur märkningen ska utformas med information till användare om risker 

                                                 
74 Växtskyddsmedel regleras genom Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1107/2009. 
75 Biocidprodukter regleras genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012. 
76 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, 

utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). 
77 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 som gäller klassificering, märkning och 

förpackning av kemiska ämnen och blandningar. 
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och skydd. Det finns även rättsakter som omfattar särskilda varugrupper inklusive före-

komsten av farliga ämnen, som elektronik78 och leksaker79. Stora delar av kemikalieinspek-

tionens arbete med EU:s olika lagstiftningar ingår i handlingsplanen giftfri vardag. Vilka 

delar det är framgår av kapitel 2 ”Genomförandet av handlingsplanen giftfri vardag  

2011 – 2014. 

Utvärdering - EU-regler 

Grunden i den svenska kemikaliepolitiken är administrativa styrmedel i form av regleringar. I 

EU finns det många sekundära rättsakter (direktiv eller förordningar) som har stor betydelse 

för möjligheten att nå 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”. De flesta ”kemikalieregler” är sådana harmoniserade regler, 

vilket innebär att enskilda medlemsstater varken får tillämpa strängare eller lindrigare krav. 

Både etappmålen i Giftfri miljö och målen i handlingsplanen är därför till stor del baserade på 

att ändringar genomförs i EU-lagstiftningen.  

En bedömning av styrmedlens effektivitet bör inte baseras på en bedömning av varje styr-

medel 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. I sin tur är det 

då möjligt att i lagstiftningen begränsa användningen (administrativt styrmedel) av sådana 

hormonstörande ämnen som anses vara särskilt riskabla. Detta gäller både för industri- och 

konsumentkemikalier och för bekämpningsmedel. 

Listning av ämnen som farliga (klassificeringslistan) eller som särskilt farliga (kandidat-

förteckningen) 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 ger även grunden 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 

samma sätt ger de även grunden för att det ska vara möjligt att införa skatt på farliga ämnen 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 (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. 

                                                 
78 Europaparlamentets och rådets direktiv/2011/65/EU (RoHS) och europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/96/EG (WEEE). 
79 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG (leksakers säkerhet). 
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EU-lagstiftningen, inte minst Reach-förordningen, är komplex och starkt teknisk. Kemikalie-

inspektionens erfarenhet från arbetet hittills i handlingsplanen giftfri vardag 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 och annan EU-lagstiftning. 

Det gäller inte minst inom utvecklingsområden som hormonsstörande ämnen, 

kombinationseffekter och nanomaterial. 

Medlemsländer kan ge förslag i som handlar om enskilda ämnen genom att ta fram underlag i 

fyra olika processer:  

 Ämnesutvärdering 

 Harmoniserad klassificering och märkning (farliga ämnen) 

 Kandidatlistan (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. 

Vi bedömer att ämnesutvärderingarna är kostnadseffektiva. Dessa utförs av medlems-

länderna, men den europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) står för en stor del av 

kostnaderna. En stor brist i dagens kemikaliekontroll är att det normalt finns alldeles för lite 

kunskaper om riskerna med kemiska ämnen. Genom ämnesutvärderingar är det 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 och bioacku-

mulerande (PBT), eftersom de grundkrav som ställs i Reach ofta är otillräckliga för att göra 

dessa bedömningar. 

Vi bedömer att det är kostnadseffektivt att ta fram förslag på att ämnen ska få en harmoni-

serad 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 cancerfram-

kallande eller att det kan skada fortplantningen. Kostnaden för att ta fram ett förslag på att ett 

ämne ska få en harmoniserad klassificering i EU har hittills i genomsnitt varit cirka 400 000 

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 klassifice-

ringen förstärker dessutom direkt konsumentskyddet, eftersom många ämnen som får en 

harmoniserad klassificering blir förbjudna både i leksaker och i kemiska produkter till-

gängliga 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 kostnadseffektivt att utarbeta förslag på att ämnen ska betraktas som 

särskilt farliga och föras upp på den så kallade 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. Man har 

som konsument rätt att få veta om en vara innehåller särskilt farliga ämnen. I ännu högre grad 
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än för harmoniserad klassificering påverkar och möjliggör listningen att ekonomiska och 

informativa styrmedel blir effektiva. De nationella myndigheterna i medlemsländerna arbetar 

fram förslag på ämnen till kandidatförteckningen. Kostnaden för att ta fram ett förslag om att 

ett ämne ska betraktas som särskilt farligt i EU har hittills i genomsnitt varit cirka 0,5 miljoner 

kronor. 

Vi bedömer att processen att begränsa farliga kemiska ämnen i Reach är både besvärligare 

och dyrare för medlemsländerna än vad processen var i tidigare regelverk. Det medför att 

kostnaderna för att ta fram ett begränsningsförslag blir orimligt höga för medlemsländernas 

nationella myndigheter. Att producera underlag för en begränsning av ett ämne inom ramen 

för Reach kostar normalt mellan fem till tio miljoner kronor. En konsekvens av detta är att det 

endast är sju länder som under de senaste fyra åren har lämnat in förslag på begränsningar av 

ämnen. Antalet förslag från dessa länder är sammanlagt bara 13 varav Sverige har lämnat tre.  

De höga kostnaderna för medlemsländerna riskerar att göra att begränsningar i praktiken blir 

en alltför sällan använd riskhanteringsväg. Vår bedömning är att begränsningar ofta inte är 

kostnadseffektiva, utan bör i dagsläget reserveras för större risker och risker som inte effektivt 

kan åtgärdas på andra sätt. Det innebär att vi anser att det är kostnadseffektivt för myndig-

heten att öka insatserna något i de tre övriga ämnesprocesserna och minska insatserna något i 

begränsningsprocessen. Denna bedömning kan ändras om det är möjligt att utveckla Reach-

processen för begränsning så att den blir mer effektiv. Förslag om åtgärder för att verka för en 

effektivare begränsningsprocess har lämnats i en tidigare rapport till regeringen80.  

Ett annat perspektiv är att jämföra kostnaderna för att ta fram begränsningsförslag med det 

årliga försäljningsvärdet av begränsningsämnen. Då är kostnaden normalt en bråkdel av en 

procent av omsättningen, vilket framstår som en relativt låg kostnad för att skydda hälsa och 

miljö.  

Trots att Reachprocessen för begränsningar ofta inte är kostnadseffektiv, så menar vi att från 

skyddssynpunkt 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 styrmedlet avvecklas eller 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 små företag är inblandade 

och omsättningen av modeller är snabb. Det gäller exempelvis förekomsten av kadmium och 

bly i smycken.  

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 

ofta saknar 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 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 är mindre. Detta är 

viktigt inte minst för kommunerna som har ett brett ansvarsområde när det gäller miljötillsyn. 

 

                                                 
80 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14. 
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Internationella överenskommelser 

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 (Persistent Organic Pollutants) är långlivade organiska 

föroreningar som kan ge upphov till skador som cancer, reproduktions- och utvecklingsstör-

ningar. Eftersom det gäller särskilt farliga ämnen som sprids över hela världen räcker det inte 

med regler i Sverige eller inom EU för att skydda vår hälsa och miljö. Stockholmskonven-

tionen omfattar idag 23 ämnen och har 178 länder och EU-kommissionen som parter. 

Konventionen genomförs i EU-lagstiftning genom förordning (EG) nr 850/2004, den så 

kallade POPs-förordningen. Denna förordning reglerar också ämnen som finns i POPs-

protokollet under konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP). 

Kemikalieinspektionen har stöttat regeringen i arbetet med Stockholmskonventionen, bland 

annat genom att delta aktivt i Stockholmskonventionens expertkommitté (POPRC) för att 

förbereda upptag av nya ämnen i konventionen, samt inför och under konventionens 

partsmöten. Detta arbete har ingått i handlingsplanen giftfri vardag. 

Kemikalieinspektionen är officiell svensk kontaktpunkt för Stockholmskonventionen. 

Minamatakonventionen reglerar kvicksilvers livscykel, från utvinning, handel, användning 

och utsläpp från punktkällor till avfallshantering. Kvicksilver utgör fortfarande, trots många 

regleringar, ett hot mot människors hälsa och miljön. 

Minamatakonventionen om kvicksilver beslutades i januari 2013 och antogs formellt i den 

japanska staden Minamata i oktober 2013. Konventionen träder i kraft när 50 länder har 

ratificerat konventionen och det beräknas ske tidigast år 2017.  

De största källorna till luftutsläpp, småskalig guldutvinning och kolförbränning, omfattas av 

konventionen. Även framställning av vissa metaller (koppar, bly, zink och industriellt guld), 

avfallsförbränning och tillverkning av cement omfattas. 

De flesta stora användningsområdena för produkter (batterier, lampor, mätinstrument, 

kosmetika, bekämpningsmedel med mera) ska fasas ut till år 2020. Användningen av dentalt 

amalgam ska minskas så långt som möjligt. Kvicksilverbaserad klor-alkalitillverkning ska 

fasas ut till år 2025. 

Kemikalieinspektionen har stöttat regeringen genom att ta fram underlag och förslag till 

ståndpunkter inför förhandlingarna. Två av underlagsrapporterna har publicerats81 82. 

Kemikalieinspektionen har särskilt bidragit med underlag kring varor som innehåller 

kvicksilver. Kemikalieinspektionens generaldirektör ingick i styrgruppen för förhandlingarna. 

Detta arbete har ingått i handlingsplanen giftfri vardag. 

Global kemikaliestrategi (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. 175 länder och 100 organisationer är anslutna till SAICM.  Regeringar 

och olika intresseorganisationer deltar i arbetet på lika villkor. 

Kemikalieinspektionens deltagande i nya policyfrågor, främst det globala projektet om 

information om farliga ämnen i varor, ingår i handlingsplanen för giftfri vardag. 

                                                 
81 Mercury phase-out. A study of the experiences of Swedish companies. KemI, PM 2/11. 
82 The Environmental Economics of a Global Ban on Mercury-added Products. KemI, PM 3/11. 
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Miljödepartementet är svensk kontaktpunkt för SAICM och samordnar arbetet i Sverige. 

Kemikalieinspektionen bidrar i arbetet som expertmyndighet, samt koordinerar utvecklings-

samarbete relaterat till SAICM.  

Utvärdering - internationella överenskommelser 

Produktionen av kemikalier i världen ökar stadigt. Särskilt stor är ökningen av produktion och 

användning av kemikalier i vissa tillväxtregioner. I regioner med starkt utvecklad industri 

som Västeuropa, Nordamerika och Japan beräknas kemikalieproduktionens tillväxt åren 2012 

– 2020 ligga på cirka 25 procent, medan den i Afrika och mellanöstern beräknas bli 40 

procent och i Asien 45 procent. Sett till enskilda länder ligger beräkningen för Kina och 

Indien på runt 60 procent83. 

Varor som köps i Sverige är till stor del tillverkade i andra länder, ofta länder utanför EU. De 

internationella produktions- och leverantörskedjorna är normalt långa och komplexa. I många 

utvecklingsländer med ökande varuproduktion är den förebyggande kemikaliekontrollen svagt 

utvecklad.  

Erfarenheten från arbetet med handlingsplanen för en giftfri vardag 2011 – 2014 bekräftar att 

den globala arenan är viktig och att det går att nå framgång. Under perioden har en ny global 

kvicksilverkonvention, Minamatakonventionen, beslutats. Ytterligare ämnen som är svårned-

brytbara och ansamlas i miljön (POPs-ämnen) har listats 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 det finns goda förutsättningar för att ett förslag till ett globalt program för information om 

farliga ämnen i vissa varugrupper är framtaget till år 2015. 

Vi ser även här ett behov att koppla ihop olika styrmedel för att få ökat genomslag. En 

möjlighet som vi anser bör prövas är att koppla ihop de nationella branschdialogerna med 

samarbete med vissa länder från vilka Sverige har stor varuimport. Det gäller särskilt några av 

de så kallade BRIICS-länderna84. 

Tillsyn 

Tillsynen har utövats enligt Kemikalieinspektionens strategi85för effektiv tillsyn av varor. Vi 

har genomfört projekt inriktade på en enskild bransch eller en enskild varugrupp. Projekten 

har gett bra kunskap om hur förbjudna farliga ämnen förekommer i varor. Farliga ämnen 

förekommer ofta i varor som vanliga konsumenter kan köpa. Regler om innehåll av farliga 

ämnen finns framför allt för varugrupperna leksaker och elektronik. För de flesta varugrupper 

finns det få regler om farliga ämnen.   

  

                                                 
83 Global Chemicals Outlook. Towards Sound Management of Chemicals. UNEP 2012. 
84 Brasilien, Ryssland, Indien, Indonesien, Kina och Sydafrika. 
85 Strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i varor. Rapport från ett regeringsuppdrag. KemI-rapport 4/11. 

2011. 
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Tabell 4: regelområden som ingår i handlingsplanen giftfri vardag och kontrolleras vid tillsyn av 

varor. 

Regelområden Regel Varugrupper 

Leksaker Lag (2011:579) om leksakers 

säkerhet 

Leksaker (innehåll förbjudna 

farliga ämnen, CE-märkning, 

teknisk dokumentation) 

Information om särskilt farliga 

ämnen i varor 

Reach, artikel 33 Alla varugrupper (innehåll av 

ämnen som finns på 

kandidatförteckningen i Reach) 

Begränsningsregler Reach, bilaga XVII 

RoHS-direktivet 

Förpackningsdirektivet 

POPs-förordningen 

Formaldehyd i träskivor 

(nationell regel) 

Till exempel: 

 Kadmium i plaster 

 Kadmium i förpackningar 

 Ftalater i leksaker 

 Azofärgämnen i textilier 

 Kortkedjiga 

klorparaffiner i plaster 

 Olika tungmetaller i 

elektriska produkter 

 Nickel, bly och kadmium 

i smycken 

 

Utvärdering - tillsyn 

Vår bedömning är att styrmedlet inspektion är ett viktigt styrmedel för att minska riskerna 

med farliga ämnen i varor. Inspektionerna med stöd av kemiska analysresultat har lett till att 

många varor har tagits bort från marknaden. Styrmedlet har både direkt effekt genom att 

inspekterade företag måste ta bort varor med förbjudna ämnen från marknaden och indirekt 

effekt genom att andra företag på grund av Kemikalieinspektionens information, artiklar i 

media med mera också säkerställer att de följer lagstiftningen.  

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 

procent 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 miljöbrott86. 

De olika reglerna om förbjudna ämnen i varor är straffsanktionerade. Kemikalieinspektionen 

ska vid misstanke om brott anmäla detta till åklagare. Vi har fram till och med år 2013 gjort 

596 anmälningar till åklagarmyndigheten. I de flesta fall har åklagaren inte inlett eller lagt ned 

förundersökningen. Endast i en mindre del av fallen (ca 14 %) har anmälningarna resulterat i 

någon form av påföljd. Åklagarmyndigheten har dröjt mellan ett till fyra år innan besked. 

Kemikalieinspektionen lägger ner betydande resurser på att åtalsanmäla brott till åklagare.  

Detta leder dock sällan till någon påföljd för företagen, eftersom en stor del av anmälningarna 

inte leder till åtal. Sanktionsbestämmelserna när det gäller farliga ämnen i varor fungerar 

dåligt och bidrar begränsat till en ökad regelefterlevnad. De ger snarast en tvetydig signal till 

företagen som kan tolkas som att reglerna om farliga ämnen i varor är lågt prioriterade av 

                                                 
86 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007. Kapitel: Miljöbrott, BRÅ Rapport 2008:23. 
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samhället. Styrmedlet skulle bli effektivare om påföljder dömdes ut och att dessa kom snabbt 

efter det att överträdelsen upptäckts. Signalen till företagen skulle bli tydligare och det skulle 

med hög sannolikhet bidra till en ökad regelefterlevnad.  

Idag behandlas företag olika. Vissa företag kan straffas medan andra företag går fria fastän det 

kan handla om identiska brott. Straffbestämmelserna innebär också att företag i detaljhandeln 

kan drabbas av en miljösanktionsavgift för en överträdelse som till exempel importören av 

varan inte får någon påföljd för. Dagens system är orättvist och kan leda till en minskad 

respekt för reglerna, eftersom straffsanktionerna inte fungerar tillfredställande. 

En statlig utredning87 från år 2013 har analyserat vilka kriterier som bör gälla för att över-

trädelser av regler ska betraktas som kriminella. I linje med utredningens resonemang anser 

Kemikalieinspektionen att det finns vissa regler på kemikalieområdet där överträdelser idag är 

kriminaliserade, men där det inte är befogat eftersom överträdelserna i dessa fall sällan med-

för allvarliga hälso- och miljörisker. En övergång till sanktionsavgifter för sådana över-

trädelser skulle kunna innebära en mer rättvis behandling av företagen, snabbare beslut och 

minskad belastning på rättssystemet. 

Kemikalieinspektionen har gått igenom lagstiftningen inom sitt ansvarsområde för att se hur 

man kan få till stånd ett effektivare system att hantera överträdelser på. Vi kommer under 

våren 2015 att lämna ett förslag till Miljödepartementet med de förändringar som vi anser bör 

genomföras för att få till en effektivare och rättssäkrare tillsyn. 

5.2 Ekonomiska styrmedel 

I Sverige är användningen av ekonomiska styrmedel liten på kemikalieområdet. Kemikaliein-

spektionen har utrett om ekonomiska styrmedel i högre utsträckning kan användas för att 

skydda människa och miljö88.  

Miljöskatt och offentlig upphandling  

I rapporten till regeringen identifierade vi 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 har tillsatt 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 miljö- och hälsofarliga ämnen i till exempel kläder och hemelektronik. Kemikalieinspek-

tionen har tagit fram ytterligare en rapport89 om möjliga kemikalieskatter på konsumentvaror 

som kan användas som ett underlag av den statliga utredaren. 

Kemikalieinspektionens arbete med förslag och underlagsmaterial för miljöskatter har ingått i 

handlingsplanen giftfri vardag. 

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 

                                                 
87 Vad bör straffas? SOU 2013:38 
88 När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet. KemI-rapport 1/13. 
89 Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut? – Med exemplet kläder och skor. KemI PM 7/13. 
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kunder är en stark drivkraft för företagens eget arbete med att minska risker. Köp av varor och 

tjänster med offentliga medel uppgår till ca 600 miljarder kronor varje år90. 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 det 

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. 

Kemikalieinspektionens arbete med offentlig upphandling har ingått i handlingsplanen giftfri 

vardag. 

Utvärdering - ekonomiska styrmedel 

Vi bedömer att 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. 

Åtgärder kan riktas mot varor som är tillåta enligt lagstiftningen, men vars användning 

innebär att barn 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. Det kommer 

säkert att dröja över tio 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 inte tillhör kategorin särskilt farliga ämnen. Det gäller till exempel allergifram-

kallande ämnen där krav kan ställas vid offentlig upphandling vid inköp av varor som 

hygienprodukter och textilier. 

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. 

5.3 Informativa styrmedel 

Kommunikation med medborgarna 

Det kan vara svårt för vanliga konsumenter att göra miljömedvetna val, eftersom det inte är 

lätt att skaffa sig kunskap om farliga kemiska ämnen och hur de används i varor. Ett stöd är 

att allt fler kemiska produkter och varor miljömärks. Exempel på oberoende miljömärkning är 

Svanen, Bra Miljöval och EU Ecolabel. Dessa miljömärkningar ger en helhetsbedömning att 

varan är hållbar från ett miljöperspektiv, innefattande förekomsten av farliga kemiska ämnen. 

                                                 
90 Siffror och fakta om offentlig upphandling. Rapport 2011:1. Konkurrensverket. 
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Miljömärkningen vägleder konsumenten genom att den ”översätter” komplexa situationer till 

enkla symboler. Miljömärkning har inte ingått i handlingsplanen för giftfri vardag 2100 – 

2014. 

Konsumenter efterfrågar i ökande grad stöd för att kunna göra hållbara val bland annat vad 

det gäller farliga ämnen i varor. Det gäller särskilt för småbarnsföräldrar91. Regeringen har 

gett Konsumentverket i uppdrag att inrätta en nationell konsumentupplysningstjänst. Hållbar 

konsumtion är en viktig del av uppdraget. Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och 

andra berörda myndigheter ska ge stöd i utvecklingen av konsumentupplysningstjänsten 

utifrån sina respektive ansvarområden.  

Erfarenheten från arbetet hittills med handlingsplanen giftfri vardag talar för att det finns ett 

intresse från många konsumenter att få mer information om farliga ämnen i varor. Det 

konsumentinriktade informationsarbetet ingår i handlingsplanen. 

Utvärdering - kommunikation med medborgarna 

Vi anser att det är kostnadseffektivt att i ökad utsträckning rikta oss till medborgarna med 

information både i deras roll som konsumenter och i deras roll som föräldrar. Förhållandena 

mellan medborgarna, politikerna och företag är viktiga faktorer som påverkar förutsättning-

arna att nå miljö- och hälsomål på kemikalieområdet. Om det hos medborgarna i deras roll 

som konsumenter och föräldrar 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 lite 

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 ensamt kan göra för att skydda barn. De administrativa styrmedlen är 

dock viktiga för att de informativa styrmedlen ska var effektiva. En global överenskommelse 

om ett program för information om kemiska ämnen i varor skulle underlätta för inköpare och 

konsumenter att ställa krav (se kapitel 2.4). På samma sätt kan artikel 33 i Reach underlätta 

för konsumenter att få information om särskilt farliga ämnen i varor (se kapitel 2.4). 

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 procent 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 procent 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, EU-kommissionen, kommuner och intresseorga-

nisationer lyfte fram problem och möjligheter för att få till stånd en mer giftfri vardag. 

Enkäten efter konferensen, med cirka 200 svarande, visade att 97 procent av deltagarna var 

nöjda eller mycket nöjda med konferensen. Cirka 95 procent menade att de fått med sig något 

värdefullt från dagen. Nästan alla (99 procent) ville att konferensen ska återkomma. 

                                                 
91 Webbenkät om konsumenters kunskap om och attityder till kemikalier. Konsumentverket och 

Kemikalieinspektionen. 2012. 
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Dialoger med företag 

Företagen har ansvaret enligt lagstiftningen att se till att deras varor inte skadar människa och 

miljö. Ett sätt detta kan ske på är 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 utöver vad lagstiftningen kräver i detalj-

regler. Den grunden finns genom att lagstiftningen dels ställer krav på företagen som till-

verkar kemiska ämnen att testa sina ämnens hälso- och miljöfarlighet, dels definierar vilka 

ämnen som ska betraktas som farliga eller särskilt farliga med kriterier och listor över ämnen.  

Erfarenheten från de dialoger som har genomförts inom ramen för giftfri vardag med företag 

från kosmetika-, textil och leksaksbranscherna under åren 2011 – 2014 visar att vissa företag 

redan går eller vill gå längre än vad detaljkraven i lagstiftningen kräver (se kapitel 2.5). 

Branschdialogerna ingår i handlingsplanen giftfri vardag. 

Utvärdering - dialoger med företag 

Näringslivet spelar en mycket 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 hos företagen öka medvetenhet och kunskapen om risker med farliga ämnen i 

varor.  Myndigheterna får i dialogerna 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. 

Vi har låtit en konsult utvärdera arbetet med branschdialoger92. Konsultens sammanfattande 

slutsatser redovisas i bilaga 10.5. 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 för leksaker. 

Figur 7: Bedömning av dialogernas bidrag för textilbranschen (1 står för i mycket begränsad 

omfattning och 5 står för i mycket hög utsträckning). Mått är % av svarande (22/55) i dialogen. 

 1 2 3 4 5 

Utfasning av skadliga 

kemikalier 

25 % 30 % 35 % 10 % 0 % 

Kunskapsöverföring 

inom dialoggruppen 

0 % 16 % 26 % 47 % 11 % 

Informationsaktiviteter 

till andra företag, 

konsumenter, 

intressenter 

11 % 22 % 56 % 11 % 0 % 

                                                 
92 Slutlig utvärdering av branschdialoger – Branschen för kosmetika och hygienprodukter, leksaksbranschen och 

textilbranschen. PM 4/15. KemI januari 2015. 
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Figur 8: Bedömning av dialogernas bidrag för leksaksbranschen (1 står för i mycket begränsad 

omfattning och 5 står för i mycket hög utsträckning). Mått är % av svarande(10/13) i dialogen. 

 1 2 3 4 5 

Utfasning av skadliga 

kemikalier 

0 % 10 % 60 % 20 % 10 % 

Kunskapsöverföring 

inom dialoggruppen 

0 % 0 % 10 % 40 % 50 % 

Informationsaktiviteter 

till andra företag, 

konsumenter, 

intressenter 

0 % 20 % 50 % 30 % 0 % 

 

Figur 9: Bedömning av dialogernas bidrag för branschen kosmetika och hygienprodukter (1 står för i 

mycket begränsad omfattning och 5 står för i mycket hög utsträckning). Mått är % av svarande (8/10) 

i dialogen. 

 1 2 3 4 5 

Utfasning av vissa 

ämnen/utveckling av 

ännu säkrare 

produkter i branschen 

0 % 50 % 13 % 25 % 13 % 

Kunskapsöverföring 

inom dialoggruppen 

0 % 0 % 13 % 50 % 38 % 

Informationsaktiviteter 

till andra företag, 

konsumenter, 

intressenter 

0 % 25 % 13 % 62 % 0 % 

 

Vi anser att det är kostnadseffektivt att ha dialoger med företag i olika branscher i syfte att 

minska riskerna med farliga ämnen i varor. Dialogerna har en rad effekter vars bidrag till 

riskminskning är svår att mäta, men som vi är övertygade om bidrar till minskade risker. 

Exempel på detta är:  

 ökad kunskap hos företagen om gällande lagstiftning 

 ökad kunskap hos företagen om de risker som finns 

 ökad kunskap hos företagen om kommande lagstiftning 

 ökad kunskap hos företagen om arbete med substitution 

 ökad kunskap hos företag och myndigheter om olika material som varor är gjorda av 

 ökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan företag 

 ökad förståelse hos myndigheter för företagens villkor 

 ökat engagemang från företagen att bidra med erfarenhet för att underlätta utveckling 

av ändamålsenlig, skarp lagstiftning 

 ökat engagemang från företagen att byta ut farliga ämnen i varor när det är tekniskt 

möjligt. 

 ökad stimulans för företagen att arbeta förebyggande med riskminskning 
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5.4 Forskning 

Forskning kan betraktas som en form av miljöpolitiskt styrmedel. Den kan antingen ses som 

en egen form av styrmedel eller ingå bland de informativa styrmedlen.  Forskning ger ökad 

kunskap om miljöproblemen. Kunskap är ofta en förutsättning för att det ska vara möjligt att 

sätta in lämpliga åtgärder. Dessutom kan forskningen leda till utveckling av teknik som är 

mindre hälso- och miljöskadlig eller till mindre skadliga varor. Kemikalieinspektionen 

samverkar med forskningsfinansiärer, forskningsinstitut och myndigheter för att främja 

forskning som är viktig för nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Det innebär bland annat att vi 

deltar i olika styrgrupper och referensgrupper. 

Detta arbete ingår endast till begränsad del i handlingsplan giftfri vardag.  

Utvärdering - forskning 

Erfarenheten visar att forskningens resultat har stor betydelse för att den svenska regeringen 

och svenska myndigheter ska kunna få genomslag för den svenska kemikaliepolitiken i EU 

och internationellt. Forskningen är också viktig genom att den bidrar till att myndigheter och 

företag kan rekrytera kompetenta medarbetare. 

Vi har inom ramen för handlingsplanen i olika redovisningar till regeringen lyft fram att den 

svenska forskningen om kemiska hälso- och miljörisker behöver stärkas samt lämnat en rad 

förslag som gäller forskning (se bilaga 10.6). 

5.5 Behov av utveckling av styrmedel 

Vi bedömer att samtliga administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel som har 

använts eller föreslagits inom ramen för handlingsplanen giftfri vardag i stort är eller kan bli 

effektiva. Styrmedlen kompletterar varandra och kan sällan ersätta varandra. Administrativa 

styrmedlen i form av EU-lagstiftning kan inte ersättas av ekonomiska eller informativa 

styrmedel, utan en väl utvecklad EU-lagstiftning är snarast en förutsättning för att 

ekonomiska och informativa styrmedel ska vara effektiva. I vissa fall är det möjligt att 

snabbare få effekt nationellt med ekonomiska och informativa styrmedel än med det 

administrativa styrmedlet förbud på EU-nivå. Sverige har dessutom större rådighet över 

ekonomiska och informativa styrmedel än över administrativa styrmedel.  

Det finns ett stort behov av att utveckla ytterligare administrativa, ekonomiska och 

informativa styrmedel.  

Vi har lämnat en rapport till regeringen hur vi ser på behovet att utveckla Reach93. EU-

reglerna om farliga ämnen i varor är svaga. Vi har bland annat lyft fram det stora antalet 

farliga ämnen som finns i textilier94 och behovet av särskilda regler för textilier95. I flera 

kommuner är dricksvattnet förorenat av högfluorerade ämnen. EU-lagstiftningen behöver 

utvecklas för att effektivare kunna bedöma grupper av ämnen som de högfluorerade ämnena, 

och dessutom säkerställa att inte ett olämpligt ämne byts mot ett annat olämpligt ämne (osund 

substitution). Vi behöver globala överenskommelser om informationssystem för farliga 

ämnen i varor. I takt med att marknaden blir alltmer global blir det allt viktigare att hitta nya 

globala lösningar för att begränsa riskerna. 

                                                 
93 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14. 
94 Chemicals in textiles – Risks to human health and the environment. A government assignment report. Rapport 

6/14. 2014. 
95 Bättre EU-regler för en giftfri miljö – rapport från ett regeringsuppdrag. KemI rapport nr 1/12. 
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Vi anser att de ekonomiska styrmedlen kan bli ett viktigt komplement till kemikalielagstift-

ningen under förutsättning att de vidareutvecklas. Den skatt som tidigare fanns på kadmium i 

mineralgödsel var effektiv för att motverka höga kadmiumhalter i mineralgödsel. En särskilt 

utredare har fått i uppdrag från regeringen96 att analysera behovet av nya ekonomiska styr-

medel på kemikalieområdet. Utredningen är inriktad på att utreda skatt på farliga ämnen i 

vissa varugrupper. Det finns ett stort intresse för kemikaliekrav vid offentlig upphandling från 

flera kommuner97 98 99. Av särskilt intresse från kommunernas sida är krav i upphandlingen 

för att undvika att barn utsätts för hormonstörande ämnen. För att det ska vara möjligt att på 

ett effektivt sätt göra detta krävs en utveckling av EU-lagstiftningens kriterier för att 

identifiera hormonstörande ämnen. 

De informativa styrmedlen är viktiga för att konsumenter och andra inköpare ska kunna göra 

medvetna val. Alla former av styrmedel bidrar, på olika sätt och till olika målgrupper, till en 

ökad medvetenhet om kemiska vardagsrisker. Vi ser ett ändå ett behov av att satsa på 

utbildning för att få nya generationer av konsumenter, inköpare och produktutvecklare med 

goda kunskaper om hållbar användning av kemikalier100.  

Nationella förbud har inte varit en del av handlingsplanen och ingår därför inte bland de 

utvärderade styrmedlen. Vi vill ändå lyfta fram att nationella förbud i vissa fall skulle kunna 

vara effektiva. Det gäller särskilt om förbudet direkt kopplar till svenska förhållanden, till 

exempel att skydda grundvatten från att förorenas med vissa högfluorerade ämnen. Vår 

bedömning är dock att förbud på EU-nivå normalt är betydligt effektivare än nationella 

förbud. Det kan också uppstå konflikter mellan sådana nationella regler och EU-rätten.  

Ett annat område där begränsningar direkt kan kopplas till svenska förhållanden gäller 

byggprodukters påverkan på inomhusmiljön. EU:s byggproduktförordning reglerar hur 

byggprodukters egenskaper ska bedömas och beskrivas när produkterna släpps ut på 

marknaden. Förordningen hindrar inte att krav på byggprodukter ställs på nationell nivå, 

snarare förutsätter förordningen nationella regler. Flera medlemsländer i EU har infört 

emissionsgränser för farliga ämnen i byggprodukter. Kemikalieinspektionen har föreslagit att 

regeringen bör uppdra åt relevanta myndigheter att föreslå nationella begränsningar av 

emissioner till inomhusmiljön av skadliga ftalater från byggmaterial101. Kemikalieinspek-

tionen har i regleringsbrevet för år 2015 fått 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. Samråd ska ske med 

Boverket och Folkhälsomyndigheten efter dialog med relevanta aktörer. Uppdraget ska 

redovisas senast den 1 december 2015. 

 

                                                 
96 Utredning om ekonomiska styrmedel för kemikalier. Kommittédirektiv 2013:127. 
97Kemikalieplan för Göteborgs stad. Göteborgs Stad. 
98 Kemikalieplan för att fasa ut hormonstörande, hälso- och miljöfarliga kemikalier i verksamheter som rör barn 

och unga inom Karlstads kommun. Karldstads kommun. Mars 201.4. 
99 Stockholms stads kemikalieplan 2014 – 2019. Miljöförvaltningen. 2013. 
100 Handlingsplan för en giftfri vardag 2015 – 2020. Skydda barnen bättre. KemI Rapport 5/1.5. 
101 Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige. Rapport från ett 

regeringsuppdrag KemI Rapport 7/14, 2014. 
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6 Handlingsplanen bidrar till bättre hälsa och 
minskade samhällskostnader 

Kemikalieinspektionen anser att arbetet inom ramen för handlingsplanen både kommer att 

bidra till att färre människor skadas och även till klara samhällsekonomiska vinster. I många 

fall kan det dröja åratal efter det att ett styrmedel införts innan förbättringarna slår igenom i 

form av minskade skador. Det är svårt att beräkna vilka framtida kostnader samhället kan 

undvika genom att införa styrmedlen.   

Det finns endast ett fåtal studier som tittar på sambandet mellan skador som orsakas av 

kemikalier och de samhällsekonomiska kostnaderna. Studierna innehåller stora osäkerheter 

och baseras normalt på att experter bedömer i vilken omfattning olika faktorer bidrar till att 

sjukdomar uppkommer. De studier som har utförts talar dock för att kostnaderna är höga. Vi 

ger här några exempel på vad vi har prioriterat i handlingsplanen för att både minska risken 

för att människor ska skadas och för att minska framtida kostnader för samhället. 

I USA genomfördes år 2002 en undersökning102 för att studera bland annat hur miljöför-

oreningar bidrar till sjukdom hos barn och vilka kostnader det kan medföra baserade på siffror 

från år 1997. Med miljöförorening menades i studien kemiska ämnen som människan har 

tillfört miljön. Livsstilsfaktorer som tobak och alkohol räknades inte in som miljöförorening. 

Undersökningen omfattade skador från bly, astma, barncancer och neurologiskt betingade 

beteendeförändringar. De årliga kostnaderna beräknades till cirka 55 miljarder dollar, varav 

cirka 43 miljarder för blyskador, 2 miljarder för astma, 0,3 miljarder för barncancer och 9 

miljarder för neurologiskt betingade beteendeförändringar. Barn i USA har utsatts för 

betydligt mer bly än svenska barn, vilken innebär att kostnaderna för blyskador inte är 

relevanta för Sverige.  

Vid en uppdatering av studien103 år 2011 baserad på siffror från år 2008 beräknades mot-

svarande kostnader till cirka 80 miljarder dollar. Om hänsyn tas till kostnadsutvecklingen är 

totalkostnaderna år 1997 ungefär lika stora som totalkostnaderna år 2008. Författarna till den 

senare studien menade att beräkningarna är en underskattning av de faktiska kostnaderna, 

eftersom de enbart tagit med sjukdomar där det finns starka bevis för att de kan orsakas av 

kemiska ämnen. De pekar bland annat på att hormonstörande ämnen skulle kunna medföra 

ytterligare stora kostnader. Vissa sjukdomar kommer även att leda till kostnader när barnet 

blir vuxet. Dessa kostnader ingår inte heller i kostnadsberäkningen. 

Astma och allergier hör till de vanligaste kroniska sjukdomarna i världen. Sedan 1980-talet 

har antalet människor i Sverige som drabbas av allergier tredubblats. En tredjedel av alla barn 

och ungdomar har idag någon form av allergi104.  

Kosmetika och hygienprodukter innehåller allergiframkallande ämnen som orsakar kontakt-

allergi och eksem. Flickor får oftare överkänslighetsreaktioner mot sådana produkter än 

pojkar och allt fler med stigande ålder. Vid 4 års ålder har cirka 4 procent besvär, vid 12 års 

ålder cirka 6 procent och bland unga kvinnor (18 – 29 år) har cirka 13 procent överkänslighet 

eller allergi mot sådana produkter105.  

                                                 
102 Environmental Pollutants and Disease in American Children: Estimates of Morbidity, Mortality, and Costs 

for Lead Poisoning, Asthma, Cancer, and Developmental Disabilities. P.J. Landrigan et al. Environmental Health 

Perspectives. Volume 110. Number 7. July 2002. 
103 Reducing the staggering costs of environmental disease in children, estimated at $76,6 billion in 2008. 

L.Trasande, Y. Liu. Health Aff May 2011. 
104 Den nationella forskningsportalen. Forskning.se 
105 Miljöhälsorapport 2013. Institutet för Miljömedicin 2013. 
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Allergiframkallande ämnen finns dessutom i många andra produkter som rengöringsmedel, 

kläder och smycken. Vi har i en rapport106 till regeringen pekat på att det finns fler än 200 

allergiframkallande textilrelaterade ämnen, inklusive syrafärgämnen, som skulle kunna bidra 

till uppkomsten av allergiska hudreaktioner. En nyligen publicerad undersökning107 som 

täckte 12 dermatologiska kliniker i nio länder visade att 3,7 procent av patienterna reagerade 

mot en blandning av dispersionsfärgämnen. Dessa färgämnen används främst för att färga 

syntetiska textilfibrer. 

Allergi mot hårfärgämnen ökar snabbt på grund av att det blir allt vanligare att färga håret. 

Över 9 procent av pojkarna och över 24 procent av flickorna i 12-års åldern har färgat håret 

och 1 procent fick hudbesvär. Allergi mot vissa hårfärgämnen kan även orsaka reaktioner mot 

färgämnen i textilier108. 

Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi och allergin är vanligast hos kvinnor. EU:s 

kemikalielagstiftning Reach begränsar hur mycket nickel som får avges från föremål i lång-

varig kontakt med huden, vilket bidragit till att människor utsätt mindre för nickel. Enligt 

studier har nickelallergi börjat minska hos unga kvinnor109. 

Astma eller allergisnuva rapporteras för 16 procent av barn i 4-års åldern och för 17 procent 

av barn i 12-års åldern110. Ett antal olika faktorer samverkar vid uppkomst av astma. Ärftlig 

benägenhet är viktig i kombination med olika miljöfaktorer som tobaksrök och luftföro-

reningar. Allergi mot pollen och pälsdjur är de vanligaste allergibesvären i befolkningen. 

Tobaksrök, dofter av kosmetika och trafikavgaser är det som oftast upplevs som obehagligt av 

de som har astma111. 

De svenska kostnaderna för allergisjukdomar har beräknats och uppgick i 2005 års prisnivå 

sannolikt till över 10 miljarder kronor totalt per år, varav kostnaden för astma uppgick till 

cirka 7 miljarder kronor112. Även om kemikalier endast skulle bidra till en begränsad del av 

alla fall av astma och allergier så innebär det betydande kostnader. Åtgärder mot allergifram-

kallande ämnen medför både minskat lidande och lägre kostnader för individ och samhälle. 

Vi har i handlingsplanen prioriterat arbetet med allergiframkallande ämnen på grund av att så 

många, inte minst barn, drabbas. Det innebär att vi med inriktning på allergiframkallande 

ämnen har lämnat förslag i EU på klassificeringar, inspekterat företag att de följer lagstift-

ningen och har haft dialoger med företag för att de ska gå längre än vad lagstiftningen kräver. 

Vi har också lämnat flera rapporter till regeringen om riskerna och behovet av strängare EU-

regler för textilier113 114. 

Tungmetallerna kvicksilver, bly och kadmium kan fortfarande trots många åtgärder orsaka 

skador. 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 i Sverige grovt 

orsaka samhällsekonomiska kostnader för frakturer som uppgår till över 4 miljarder kronor 

                                                 
106 Chemicals in textiles – Risks to human health and the environment. A government assignment report. 

Rapport 6/14. 2014. 
107 Kristina Ryberg et al. Patch testing with a textile dye mix – a multicentre study. Contact Dermatitis, 71, 215 – 

223, 2014. 
108 Miljöhälsorapport 2013. Institutet för Miljömedicin 2013. 
109 Miljöhälsorapport 2013. Institutet för Miljömedicin 2013. 
110 Miljöhälsorapport 2013. Institutet för Miljömedicin 2013. 
111 Miljöhälsorapport 2013. Institutet för Miljömedicin 2013. 
112 Okänt hur mycket astma och allergier kostar samhället. Läkartidningen nr 39 2007. Volym 104. 
113 Chemicals in textiles – Risks to human health and the environment. A government assignment report. 

Rapport 6/14. 2014. 
114 Bättre EU-regler för en giftfri miljö – rapport från ett regeringsuppdrag. KemI Rapport nr 1/12. 
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per år. Barn i Sverige har i genomsnitt betydligt lägre blyhalter i blodet än barnen i USA. Bly 

ger dock skador på nervsystemet och hjärnans utveckling hos foster och barn redan vid 

mycket låga halter. Marginalen i Sverige till den blyhalt där risken ökar för effekter på 

hjärnans och nervsystemets utveckling är i det närmaste obefintlig115. Kvicksilver ger skador 

på det centrala nervsystemet, framför allt under hjärnans utveckling. Undersökta gravida 

kvinnor i Sverige ligger generellt lägre än de halter som förknippas med utvecklingseffekter 

på barn, men något under 2 procent av kvinnorna närmade sig halter där effekter kan 

uppstå116. För alla tre tungmetallerna kan enskilda individer eller grupper av människor 

utsättas för högre nivåer som gör att risken för skador ökar. 

Vi har i handlingsplanen prioriterat arbetet med tungmetallerna. Det innebär att vi har arbetat 

med förbud både internationellt och i EU. Vi har lämnat förslag på att olika tungmetall-

föreningar ska tas upp på kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen och genomfört 

tillsyn för att säkerställa att företagen följer gällande förbud. 

En nordisk rapport117pekar på att kostnaderna för hormonstörande ämnen effekter på 

människa kan vara höga. Vid antagande om att de hormonstörande ämnena orsakar en relativt 

låg andel (2%) av de hormonrelaterade sjukdomar som sjukvården diagnosticerar skulle 

kostnaderna för samhället vara 59 miljoner euro per år i EU. Vid antagandet att ämnena 

orsakar 20 procent av fallen så skulle kostnaderna på EU-nivå vara nästan 600 miljoner euro 

per år.  

Vi vet att särskilt sårbara organsystem hos foster och barn är fortplantningssystemet, immun-

systemet och nervsystemet. Påverkan på dessa system kan leda till en rad sjukdomar senare i 

livet. De ekonomiska beräkningarna i den nordiska rapporten omfattar endast en mindre del 

av de sjukdomar som hormonstörande ämnen med mer eller mindre vetenskapligt stöd kan 

tänkas orsaka. Till exempel omfattas inte hormonrelaterade cancer som bröst- och prostata-

cancer, skador på kvinnans fortplantningsförmåga, metabolisk påverkan i form av fetma eller 

diabetes. Inte heller skador på djurlivet omfattades av beräkningarna. 

En annan rapport118 pekade på att om 2-5 procent av samhällets kostnader för hormonrela-

terade sjukdomar beror på kemikalier, så är kostnaderna för detta mellan 13 till 31 miljarder 

euro per år EU i sjukvårdskostnader och förlorad produktivitet. Beräkningarna i denna rapport 

omfattar betydligt fler sjukdomstillstånd än den nordiska rapporten, varav en del sjukdomarna 

där de vetenskapliga bevisen är svagare för att hormonstörande ämnen spelar en viktig roll. Å 

andra sidan lyfte rapporten fram att beräkningarna kan vara en grov underskattning av de 

faktiska kostnaderna, eftersom kostnadssiffror saknades för vissa sjukdomar. Man pekade 

även på att i vissa underlagsmaterial ingick enbart sjukvårdens kostnader och inte familjens 

kostnader och kostnader på grund av produktionsbortfall. 

Vi har i handlingsplanen prioriterat arbetet med hormonstörande ämnen. Sverige och några 

medlemsländer till har varit pådrivande för att EU ska utveckla skarpa regler för hormon-

störande ämnen. Kommissionens försening av lagstiftningsarbetet är olycklig, eftersom det 

sannolikt innebär nya, onödiga skador på hälsa och miljö med ökande kostnader som följd.  

Långlivade och bioackumulerande ämnen kan leda till särskilda utmaningar för samhället. 

Även om produktion och utsläpp till miljön upphör kan i vissa fall ämnena återfinnas i 

människa och djur många årtionden efter det att ämnena har stoppats. Kostnaderna för 

                                                 
115 Miljöhälsorapport 2013. Institutet för Miljömedicin 2013. 
116 Miljöhälsorapport 2013. Institutet för Miljömedicin 2013. 
117 The Cost of Inaction. A Socioeconomic analysis of costs linked to effects of endocrine disrupting substances 

on male reproductive health. Nordiska ministerrådet. 2014. 
118 Health costs in the European Union. How much is related to EDCS? HEAL June 2014. 
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samhället kan bli omfattande i form av till exempel sanering av mark och rening av 

dricksvatten. Kostnader för miljöåtgärder i Sverige under åren 1971 – 2018 till följd av 

användningen av PCB har beräknats till mellan 3,5 – 4,5 miljarder kronor119 i 2004 års 

prisnivå. I dessa kostnader ingår endast tekniska åtgärder. De innefattar inte kostnader på 

grund av skador på hälsa eller i miljön. 

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. Sanerings-

kostnader kan bli mycket höga om det ens är möjligt att sanera marken.  

Vi har i handlingsplanen prioriterat arbetet med högfluorerade ämnen. Vi har föreslagit att 

flera högfluorerade ämnen ska klassificeras och tas upp på EU:s kandidatförteckning som 

särskilt farliga ämnen. Vi samarbetar med Livsmedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap och andra myndigheter för att komma fram till vilka åtgärder som behövs 

nationellt, i EU och internationellt. 

7 Översiktlig beskrivning av handlingsplanens 
bidrag till Giftfri miljö 

Regeringen har beslutat om åtta etappmål för farliga ämnen kopplade till miljökvalitetsmålet 

Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen ansvarar för att följa upp dessa. Vi redovisar här endast 

en översiktlig beskrivning av handlingsplanens bidrag. En mer omfattande utvärdering 

kommer att göras i samband med Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen 

2015. Etappmålen till miljökvalitetsmålet giftfri miljö gäller: 

 Särskilt farliga ämnen 

 Kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper 

 Information om farliga ämnen i varor 

 Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler 

 Effektivare kemikalietillsyn inom EU 

 Giftfria och resurseffektiva kretslopp 

 Minska barns exponering för farliga kemikalier 

 Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt 

 

Etappmålen syftar främst till olika förändringar i EU-lagstiftningen. Handlingsplanen för 

giftfri vardag har bidragit till flera etappmål. Några exempel på detta är att Kemikalie-

inspektionen har arbetat med att stärka det vetenskapliga underlaget för att effektivare kunna 

påverka utvecklingen både av EU:s rättsakter och av internationella överenskommelser. Vi 

har i vårt EU-arbete medverkat i arbetsgrupper för att påverka regelutvecklingen inom 

områdena hormonstörande ämnen och nanomaterial. Vi har föreslagit att elva ämnen ska 

betraktas som särskilt farliga ämnen. Stockholms Universitet har tagit fram en rapport på 

uppdrag från Kemikalieinspektionen om hur EU:s kemikalielagstiftning Reach kan utvecklas 

för att bättre skydda barn120. Kemikalieinspektionen har varit drivande i det globala projektet 

                                                 
119 Cost of Late Action – the Case of PCB. TemaNord 2004:556. 2004. 
120 Increasing children´s protection through REACH. Department of Applied Environmental Science, Stockholm 

University. KemI PM 1/14, 2014. 
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om information om farliga ämnen i varor som leds av UNEP, bland annat som ordförande i 

projektets styrgrupp. 

De etappmål som handlingsplanen främst har bidragit till är ”Särskilt farliga ämnen”, 

”Kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper”, ”Information om farliga ämnen i varor” 

och ”Minska barns exponering för farliga kemikalier”. 

8 Handlingsplan för en giftfri vardag 2015 – 2020 

I regeringens regleringsbrev för år 2014 fick Kemikalieinspektionen i uppdrag att utifrån 

erfarenheterna med arbetet i handlingsplanen för en giftfri vardag 2011 – 2014 redovisa hur 

handlingsplanen kan vidareutvecklas för perioden 2015 – 2020. Vi redovisade detta i en 

rapport till regeringen juni 2014121. I detta avsnitt sammanfattar vi slutsatserna i denna 

rapport. 

Det är viktigt att inte bygga upp ytterligare hälso- och miljöproblem med kemiska ämnen som 

finns kvar i miljön under lång tid. Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara i miljön 

och kan orsaka mycket långsiktiga problem. Vi ser med stor oro på att dricksvattentäkter i 

flera svenska kommuner är förorenade med högfluorerade ämnen. 

Kemikalieinspektionen anser att det fortsatt är särskilt viktigt att skydda barns och ungdomars 

hälsa från att skadas av kemikalier. Allt fler vetenskapliga undersökningar talar för att 

hormonstörande ämnen i vår miljö kan påverka vår förmåga att få barn. Särskilt känslig för 

störningar är foster och små barn på grund av den snabba utvecklingen av olika organsystem. 

Det har i epidemiologiska undersökningar även rapporterats statistiska samband mellan 

exponering för 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 bli livslånga handikapp. 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 i varor som exempelvis kläder.  

Kemikalieinspektionen anser att det kommande sex år behövs nationella åtgärdsprogram för: 

 högfluorerade ämnen 

 hormonstörande ämnen  

 allergiframkallande ämnen 

Åtgärdsprogrammen är tänkta att baseras på breda nätverk med myndigheter och forskare, 

dialoger med näringslivet, kemikaliekrav vid offentlig upphandling samt utbildnings- och 

kommunikationsinsatser. Syftet med åtgärdsprogrammen är att samhällets olika aktörer i 

högre utsträckning ska genomföra åtgärder för att minska de kemiska riskerna i vardagen. 

Avsikten är att åtgärdsprogrammen ska påbörjas stegvis. Under år 2015 ska det nationella 

åtgärdsprogrammet för högfluorerade ämnen starta. 

Bättre kunskap om farliga kemikalier 

Kemikalieinspektionen har tidigare till regeringen föreslagit en ökad satsning på 

hälsorelaterad miljöövervakning. Berörda myndigheter samarbetar nu för att utöka 

                                                 
121 Handlingsplan för en giftfri vardag 2015 – 2020. Skydda barnen bättre. KemI Rapport 5/14. 
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programmet för Hälsorelaterad miljöövervakning för att det bättre ska stödja arbetet med en 

giftfri vardag de kommande åren. 

Vi ser ett ökat behov av att satsa på utbildning för att få nya generationer vuxna med goda 

kunskaper om hållbar användning av kemikalier. Den ideella stiftelsen Håll Sverige Rent har 

lång erfarenhet av att utbilda barn och unga i miljöfrågor. Deras Grön Flagg-nätverk är det 

största nätverket för skolor och förskolor inom området hållbar utveckling. 

 Kemikalieinspektionen anser att en utbildningssatsning under åren 2015 – 2020 i 

samarbete med Håll Sverige Rent med giftfri vardag som ett tema i Grön Flagg skulle 

bidra långsiktigt till en hållbar konsumtion. 

Konsumenter efterfrågar i ökande grad stöd för att kunna göra hållbara val bland annat vad 

det gäller farliga ämnen i varor. 

 Kemikalieinspektionen kommer under åren 2015 – 2020 fortsätta att utveckla 

myndighetens information till konsumenter och aktivt bidra till den del av 

Konsumentverkets konsumentupplysningstjänst som handlar om hållbar konsumtion. 

Fortsatt satsning på EU och internationellt arbete 

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. 

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 och annan EU-lagstiftning. Det gäller inte minst inom 

fortsatt viktiga utvecklingsområden som hormonstörande ämnen, kombinationseffekter och 

nanomaterial.  

 Kemikalieinspektionen anser att det är fortsatt viktigt under åren 2015 – 2020 att ta 

fram underlag för åtgärder i de fyra EU-processer i Reach-förordningen och i CLP-

förordningen som handlar om åtgärder mot enskilda kemiska ämnen. Vi vill särskilt 

lyfta fram betydelsen av den EU-harmoniserade klassificeringen av farliga ämnen för 

att skydda konsumenterna. 

Vi menar att det i vissa fall är svårt att få genomslag för förslag på teknisk nivå, om ingen klar 

politisk linje har formulerats på EU-nivå. De områden som vi särskilt vill peka på är skydda 

barnen bättre och substitution av farliga ämnen.  

 Kemikalieinspektionen anser att Sverige bör verka för att EU:s kommande strategi för 

en giftfri miljö både betonar att barn måste skyddas bättre och att drivkraften för 

substitution måste stärkas i lagstiftningen och på andra sätt. Kemikalieinspektionen 

har en nationell expert placerad på Europeiska kommissionens generaldirektorat miljö 

för att arbeta med utformningen av EU:s strategi för en giftfri miljö. 

EU:s direktiv om en hållbar användning av bekämpningsmedel är minimiregler, vilket ger 

medlemsländerna möjlighet att gå längre än kraven i direktivet för att ytterligare begränsa 

riskerna med användningen av i första hand växtskyddsmedel. 

 Kemikalieinspektionen anser att det är viktigt att fortsatt arbeta för en mer hållbar 

användning av bekämpningsmedel särskilt när det bidrar till att bättre skydda barn. 

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. 
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 Kemikalieinspektionen anser att det är fortsatt viktigt att inom ramen för 

handlingsplanen under åren 2015 – 2020 stödja regeringen i arbetet med 

Minamatakonventionen, Stockholmskonventionen och nya policyfrågor som 

exempelvis globalt informationssystem för kemikalier i varor inom ramen för den 

internationella kemikaliestrategin (SAICM). Vi vill även utöka det bilaterala 

samarbetet med strategiska länder som Sverige har en stor varuimport ifrån i syfte att 

minska förekomsten av farliga ämnen i importerade varor. 

Tillsyn med helhetssyn 

Erfarenheterna från arbetet med handlingsplanen hittills talar för att Kemikalieinspektionen 

bättre bör koppla ihop tillsynsverksamheten i tiden med annan verksamhet på myndigheten 

för att effektivisera samhällets riskbegränsning. Varornas ofta komplexa leverantörskedjor 

talar starkt för att det behövs ett ökat tillsynssamarbete inom EU. 

 Kemikalieinspektionen anser att några breda myndighetsprojekt bör genomföras åren 

2015 – 2020 med ökad samordning mellan exempelvis tillsyn, riskbedömning, 

dialoger med företag och kommunikationsinsatser till företag och konsumenter för att 

effektivare begränsa risker med farliga ämnen i varor. Projekten bör planeras i samråd 

med kommuner och branschorganisationer. 

 Kemikalieinspektionen kommer att verka för ett ökat tillsynssamarbete på 

varuområdet mellan EU:s medlemsländer.  

Det behövs mer än lagstiftning för att nå giftfri vardag 

Våra dialogprojekt med företag under åren 2011 – 2014 visar att vissa företag går klart längre 

än vad kemikalielagstiftningens detaljregler kräver. Det är viktigt att den höga 

skyddsambitionen sprids till fler företag. 

 Kemikalieinspektionen anser att det är viktigt att under åren 2015 – 2020 utveckla 

dialogen med näringslivet för att främja och underlätta för företag att stärka sitt 

kemikaliearbete, identifiera risker och minska dessa till exempel genom att byta ut 

farliga ämnen. 

Flera kommuner arbetar aktivt inom området giftfri vardag, inte minst inom förskolan. De 

flesta kommuner saknar långsiktiga kemikaliestrategier. Ett nätverk på kemikalieområdet 

skulle kunna inspirera och underlätta för kommuner att öka sina insatser på området giftfri 

vardag. 

 Kemikalieinspektionen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har påbörjat 

diskussioner om möjlig målsättning för och uppbyggnad av ett nätverk med 

kommunerna på kemikalieområdet för att stödja arbetet med en giftfri vardag. 

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 cirka 600 miljarder kronor varje år. Det 

innebär att staten, kommuner och landsting har en stark ställning som kunder att ställa 

kemikaliekrav vid upphandling och som förebild genom att aktivt bidra till en hållbar 

konsumtion. 

 Kemikalieinspektionen anser att det är viktigt att utvecklingen av kriterier för 

kemikaliekrav vid upphandling fortsätter under åren 2015 – 2020. Vi bidrar gärna med 

stöd vid utveckling av nya kriterier. Ett viktigt nytt område är hormonstörande ämnen. 
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9 Hållbar konsumtion 

Det ingår inte i handlingsplanen för en giftfri vardag att Kemikalieinspektionen ska lämna 

förslag på förändringar som bidrar till samhällsstrukturer som främjar en hållbar livsstil. Detta 

är inte heller möjligt att ensidigt koppla till kemikaliefrågan. Kemikalieinspektionen menar 

dock att det sätt på vilket människa och miljö utsätts för farliga kemiska ämnen hänger, 

liksom flera av nutidens andra stora miljöproblem, ihop med våra produktions- och konsum-

tionsmönster. De styrmedel som används i handlingsplanen för en giftfri vardag är viktiga för 

att hålla nere riskerna i vardagen. Dessa styrmedel kan dock inte långsiktig lösa grund-

läggande hälso- och miljöproblem med kemikalier kopplade till vår konsumtion.  

I en nordisk rapport framhålls att en genomgång av befintlig internationell forskning om 

konsumentbeteende inom ämnena psykologi, sociologi, beteendeekonomi, statsvetenskap och 

antropologi kombinerad med intervjuer med nordiska beslutsfattare och experter visar att det 

finns en rad myter om konsumentbeteende kopplat till hållbar konsumtion122. Även om det 

finns mer eller mindre hållbara varor, och konsumenter uppmuntras till att välja de varor som 

är mer hållbara, så är det överoptimistiskt att anta att detta är den viktigaste vägen till hållbara 

konsumtionsmönster. Rapporten konstaterar att vårt samhälle är ”konsumistiskt”. Samhällets 

strukturer främjar konsumtionsmönster som är ohållbara. Medborgare som försöker göra 

betydande livsstilsförändringar till förmån för hållbarhet står inför oöverstigliga sociotekniska 

och kulturella hinder. Rapportförfattarna menade att regeringarna i Norden behöver leda 

övergången till hållbara infrastrukturer och kulturer. Kemikalieinspektionen anser att det är 

viktigt att Sverige verkar för att kemikaliefrågorna får en framträdande plats i FN:s 

utvecklingsarbete med hållbar konsumtion. 

  

                                                 
122 Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion. TemaNord 2013:552. 
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10 Bilagor 

10.1 Genomförda åtgärder  

1. Ökad kunskap om kemiska hälsorisker 

Åtgärder enligt handlingsplan Genomfört 2011–2014 

Kemikalieinspektionen ger 

uppdrag till forskare att göra 

kunskapssammanställningar 

inom områden som är viktiga 

i EU-arbetet och i det 

internationella arbetet. Det 

gäller till exempel inom 

områdena skador orsakade av 

kemikalier vid tidig utveckling 

(till exempel effekter på nerv-, 

reproduktions-, immun- och 

hormonsystemen hos foster 

och barn), samverkanseffekter 

av kemikalier samt växande 

individers 

exponeringsförhållanden (år 

2011–2014)  

 

Kemikalieinspektionen har genomfört en rad insatser och 

låtit ta fram ett antal kunskapssammanställningar som stöd 

till myndighetens EU-arbete och internationella arbete: 

Hormonstörande ämnen 

Institutet för Miljömedicin (IMM) har tagit fram rapporten 

”Kunskapssammanställning av forskning relaterad till 

hormonstörande ämnen i Sverige 2005–2011”, KemI PM 

13/12. Uppgifterna har använts i nätverksbyggande och har 

presenterats vid Toxikologiska rådets seminarium den 15 

juni 2012. 

Advoco Tox Consultings har tagit fram rapporten 

”Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter 

i människa och miljö i Sverige”, KemI PM 16/12. 

Rapporten är ett underlag för KemI:s dialog med forskare 

och forskningsfinansiärer om forskningsbehov. 

SWECO har tagit fram rapporten ”Karaktärisering av 

kända hormonstörande substanser som underlag för 

utvärdering av hur väl dagens informationskrav och 

föreslagna kriterier identifierar hormonstörande ämnen”, 

KemI PM 15/12. Innehållet har bland annat använts som 

underlag för KemI:s insatser i arbetet med EU:s kriterier 

för hormonstörande ämnen. 

Institutet för Miljömedicin (IMM) har tagit fram rapporten 

”Is it possible to determine thresholds for the effects of 

endocrine disruptors? A summary of scientific 

argumentation from 15 relevant publications on endocrine 

disruption” KemI PM 2/13. Rapporten har används som 

underlag för ett positionsdokument som skickats till 

kommissionen inför dess ställningstagande om hormon-

störande ämnen bör hanteras som tröskellösa (Reach 

artikel 138(7). Positionsdokumentet har även ingått i 

mötesdokumentationen för CARACAL och vid tekniska 

möten för biocid- och växtskyddsmedelsförordningarna. 

Vi har tagit fram en kunskapssammanställning om i vilken 

mån det går att dra slutsatser om ett ämnes hormon-

störande effekter på människa utifrån studier som 

traditionellt används för att bedöma effekter i miljön och 

vise versa.  
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Kemikalieinspektionen ordnade ett myndighetsmöte (SLV, 

AV, LV och NV) i mars 2013 för att diskutera förslag på 

kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen och 

hur de olika regelverken myndigheterna ansvarar för kan 

påverkas. 

Samverkanseffekter av kemikalier 

Kemikalieinspektionen har genomfört och avslutat ett 

projekt (BaltSens) i syfte att utveckla riktlinjer för 

riskbedömning av kemikalier i Östersjön. Projektet har 

tagit fram en vetenskaplig rapport till grund för en 

workshop som genomförts med representanter från 

Östersjöländer. Rapporten behandlar hur riskerna ska 

bedömas för att bättre skydda Östersjöns ekosystem. 

Projektet har delfinansierats av Svenska institutet (EU:s 

strategi för Östersjöregionen, PA3) samt av handlingsplan 

för en giftfri vardag. The sensitivity of the Baltic Sea 

ecosystems to hazardous compounds – The BaltSens 

project, KemI PM 9/12. 

Kemikalieinspektionen har initierat en studie gjord av 

Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet, och 

som finansierats av Naturvårdsverket. Studien är ett 

praktiskt exempel på hur en riskbedömning av sam-

verkanseffekter kan göras med bedömning riskerna för 

samverkanseffekter av högfluorerade ämnen i Sverige, 

både med avseende på hälsa och miljö. Environmental and 

Health Risk Assessment of Perfluoroalkylated and 

Polyfluoroalkylated Substances (PFASs) in Sweden. 

Rapport 6513, 2012. 

Studien ovan har under 2013 publicerats i den 

vetenskapliga litteraturen för ökad spridning, med 

medarbetare från Kemikalieinspektionen som 

medförfattare. Cumulative health risk assessment of 17 

perfluoroalkylated and polyfluoroalkylated substances 

(PFASs) in the Swedish population. Borg D, Lund BO, 

Lindquist NG, Håkansson H. Environ Int. 2013, 59:112-

23.  

Kemikalieinspektionen har under 2013 har drivit ett 

projektarbete med Uppsala Universitet, där en 

riskbedömning för samverkanseffekter för den totala 

bekämpningsmedelsanvändningen i en typisk 

jordbruksmark genomförts.  

Kemikalieinspektionen leder tillsammans med 

Livsmedelsverket, Naturvårdsverket samt Havs- och 

vattenmyndigheten en referensgrupp för en riktad 

forskningssatsning om kombinationseffekter med tre stora 

http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6500/978-91-620-6513-3/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6500/978-91-620-6513-3/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6500/978-91-620-6513-3/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23792420
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23792420
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23792420
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forskningsprojekt. Det är ett gemensamt möte per år och 

dessutom träffar Kemikalieinspektionen de enskilda 

forskningsprojekten en gång per år. 

Kemikalieinspektionen har under 2014 upphandlat ett 

konsultuppdrag om vetenskapliga och praktiska aspekter 

på användning av standardiserade säkerhetsfaktorer 

(default mixture assessment factors) för att ta hänsyn till 

kombinationseffekter. Risk Assessment of Chemical 

Mixtures – Possibilities to use a Mixture Assessment 

Factor. PM 2/15. KemI, 2015. 

Nanomaterial 

En sammanställning har gjorts över aktiviteter vid svenska 

myndigheter, ”Swedish agencies and nanomaterial: 

Activities and developments”, PM 4/12, KemI juni 2012. 

Rapporten sammanställdes efter det första myndighets-

mötet om nano som Kemikalieinspektionen bjöd in till. 

En sammanställning har gjorts av svensk forskning, 

”Mapping research and development within the nanofield 

in Sweden”, Rapport 5/12, KemI juni 2012. 

Ett PM från det andra myndighetsmötet om nanomaterial 

har publicerats ”Ansvarsfull utveckling och användning av 

nanomaterial. Svenska myndigheter och nanomaterial.” 

KemI PM 8/13. 

Barn 

Kemikalieinspektionen har låtit utreda vad som görs i 

omvärlden för att skydda barn och foster från exponering 

av farliga kemikalier, ”Children and Chemical Safety – An 

Inventory of Activities by International and National 

Organizations and Agencies.”, KemI rapport 3/12.  

Kemikalieinspektionen har låtit göra en juridisk analys av 

vad som görs i lagstiftningen för att skydda barn ”Barn 

och kemikalieregler”, Rapporten har varit delunderlag till 

regeringsuppdraget ”Bättre EU–regler för en giftfri miljö”, 

KemI Rapport 1/12 och har presenterats på Giftfri 

Miljökonferensen i november 2011. 

Kemikalieinspektionen har medverkat i att utvärdera 

riktlinjer från OECD (TG 426) i syfte att undersöka hur 

den unga och ofödda individen skyddas. Studien visar att 

tester för utvecklingsskador är ett eftersatt område. ”Risk 

assessment of developmental neurotoxicity; evaluation of 

the OECD TG 426 test guideline and guidance 

documents” IMM-rapport 1/13). 
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Kemikalieinspektionen har publicerat en rapport om hur 

barn omfattas främst av svensk kemikalielagstiftning, men 

även av lagstiftning i EU och USA: ”Barn och kemikalie-

säkerhet – lagstiftning och andra styrmedel” KemI PM 

6/13. 

Kemikalieinspektionen har låtit utreda hur Reach kan 

utvecklas för att bättre skydda barn. Rapporten är 

publicerad: ”Increasing children´s protection through 

Reach” Department of Applied Environmental Science. 

Stockholm University. KemI PM 1/14, 2014.  

Kemikalieinspektionen har samarbetat med Socialstyrelsen 

i ett projekt för att bedöma kemiska risker för barn kopplat 

till inomhusluft i förskolan. Resultaten har publicerats i 

rapporten ”Barns exponering för kemiska ämnen i 

förskolan”. KemI rapport 8/13. 

Exponering från varor 

Kemikalieinspektionen har sammanställt tillgänglig 

information om emissioner från olika material, ”Migration 

data for chemical substances from material”. Syftet är att 

öka kunskapen om kemiska ämnens förmåga att spridas 

från konsumtionsvaror. Dessutom kan underlaget användas 

för att identifiera behov av ytterligare forskning. 

Kemikalieinspektionen 

prioriterar arbetet i OECD 

och i EU för att i EU:s olika 

rättsakter få till stånd 

vetenskapligt baserade 

kriterier och 

vägledningsdokument med 

hög skyddsnivå för 

hormonstörande ämnen, 

samverkanseffekter av 

kemikalier samt hälso-och 

miljörisker med 

nanomaterial. Det nordiska 

samarbetet är viktigt för att 

undvika dubbelarbete (år 

2011–2014).  

Hormonstörande ämnen 

Kemikalieinspektionen deltar i EU:s och OECD:s 

arbetsgrupper om hormonstörande ämnen. Vi deltar även i 

kommissionens arbetsgrupp ”Ad-hoc group under the 

Community Strategy for Endocrine Disrupters”. Gruppen 

som leds av miljödirektoratet har haft sex möten under 

2011 – 2013. Vi bidrar bl.a. med regulatoriska aspekter på 

kriterierna. I gruppen diskuteras också uppdatering av EU-

strategin för hormonstörande ämnen. Gruppen har inte haft 

några möten under år 2014. Vi deltar i arbetsgrupper under 

OECD:s testmetodprogram med syfte att ta fram test-

metoder och vägledningsdokument för bedömning av 

hormonstörande ämnen.  

Kemikalieinspektionen medverkar i olika EU-aktiviteter 

för att påverka utformningen av kriterierna för hormon-

störande ämnen. Vi har ingått i planeringsgruppen för och 

deltagit i genomförandet av fem arbetsseminarier för ”the 

Expert Advisory Group on Endocrine Disruptors (EAG)”. I 

förberedelse arbetet har fyra fallstudier tagits fram (se 

SWECO-rapporten ovan) för EAG arbetsseminarierna. 

EAG har publicerat en slutrapport i februari 2013 om vilka 

vetenskapliga aspekter kommissionen bör ta hänsyn till vid 
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utformningen av kriterier för hormonstörande ämnen ”Key 

scientific issues for the identification and characterisation 

of endocrine disrupting substances” JRC Scientific and 

Policy Reports, Joint Research Center, 2013. Gruppens 

arbete kommer att fortsätta med bland annat utveckling av 

vägledningsdokument. 

Kemikalieinspektionen deltar sen starten i februari 2014 i 

ECHA:s expertgrupp för hormonstörande ämnen. Gruppen 

är rådgivande och har tre möten per år. Gruppens arbete är 

kopplat till SVHC-roadmapp 2020. Ämnen som avses 

föras till SVHC eller SEV har hittills diskuterats. Även 

generella frågeställningar gällande hormonstörande ämnen 

eller ”mode-of-action” kan tas upp till diskussion. 

I maj 2011 och oktober 2012 genomfördes de två första 

arbetsseminarierna på Kemikalieinspektionen i forskar- 

och myndighetsnätverket för hormonstörande ämnen med 

titlarna:  

 ”Hormonstörande ämnen – hur rubbade är vi? 

 ”Hormonstörande ämnen i forskningen och i 

praktiken – pågående arbete och nationellt 

nätverksbyggande” 

Vi genomförde i oktober 2013 en tredje forskar och 

myndighetsseminarium på Kemikalieinspektionen. Titeln 

var ”Hormonstörande ämnen i miljön – vilka paralleller 

kan vi dra mellan miljö och hälsa”. Drygt 50 personer 

deltog från sju universitet, sex myndigheter (SLV, LV, 

Trafikverket, NV, Naturhistoriska riksmuseet, FAS – 

forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd), samt 

deltagare från danska miljöstyrelsen, tre företag och 

Internationella Kemikaliesekretariatet (ChemSec). Mötet 

hölls för att diskutera sakfrågan om paralleller mellan hälsa 

och miljö och för att fortsätta stärka vårt samarbete med 

forskare och andra myndigheter om hormonstörande 

ämnen. 

Ett fjärde forskar- och myndighetsseminarium har 

genomförts 9 december 2014 i samarbete med Swetox. 

Arbetsseminariets namn var ”Från alternativ till normativ – 

Hur bidrar vi till att underlätta den regulatoriska 

användbarheten av alternativa metoder för bedömning av 

hormonstörande ämnen?” 

Vi har 2014 bidragit till kommissionens konsekvensanalys 

för kommande kriterier genom att kommentera 

kommissionens rapport”Defining criteria for identifying 

Endocrine Disruptors in the context of the implementation 
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of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal 

Products Regulation”.  

Kemikalieinspektionen har lämnat stöd till miljö- och 

utrikesdepartementet inför stämningsansökan av 

kommissionen för passivitet när det gäller att ta fram 

kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen. 

Vi bevakar händelserna runt överföringen av ansvaret för 

utveckling av kriterier för hormonstörande ämnen från 

DG-Miljö till DG-SANCO som är en följd av omorga-

nisationen inom EU-kommissionen (2014). 

Samverkanseffekter 

På uppdrag av Europeiska unionens råd har kommissionen 

låtit ta fram ett dokument om kombinationseffekter i olika 

EU-lagstiftningar och föreslagit att en grupp bestående av 

kommissionen och andra EU-myndigheter ska tillsättas för 

att arbeta med frågan hur olika lagstiftning ska kunna ta 

hänsyn till kombinationseffekter av kemikalier. Vi har 

uppmanat kommissionen att gruppen bör starta sitt arbete 

snarast och har anmält intresse att delta i en expertgrupp 

och en policygrupp som ska vara kopplad till den första 

arbetsgruppen. I avvaktan på kommissionens rapport har vi 

genomfört en preliminär analys av vilka förändringar inom 

Reach som skulle behövas med avseende på kombinations-

effekter och hur de skulle kunna föreslås. Vi har också 

tagit fram ett utkast till strategi för Kemikalieinspektionens 

fortsatta arbete med kombinationseffekter. Vi har 

dessutom följt den internationella utvecklingen inom 

området och bl.a. deltagit i konferenser och workshops 

som behandlat kombinationseffekter.   

Kemikalieinspektionen har deltagit i arbete för att utveckla 

vägledning för hur samverkanseffekter ska riskbedömas i 

Biocidförordningen.  

Kemikalieinspektionen har agerat på forskningssidan 

genom att aktivt delta i Formas utlysning inom kombina-

tionseffekter och på så sätt kunnat påverka vilken 

forskning som görs i Sverige. Vi har kommenterat det som 

EU:s vetenskapliga kommittéer skrivit om 

kombinationseffekter.  

Nanomaterial 

Kemikalieinspektionen har sedan länge lyft behovet av 

kunskap om var nanomaterialen används och av en 

lagstiftning som är tillämpbar för nanomaterial. Under 

perioden har vi därför gått igenom var i Reach vi anser att 

ändringar behöver göras för att uppnå en säker hantering 
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av nanomaterial och baserat på denna analys har vi tagit 

fram ett förslag till alternativ lagstiftning som även 

innehåller ett enklare rapporteringssystem. Som ett första 

steg har KemI, som behörig myndighet, presenterat 

förslaget i en undergrupp för behöriga myndigheter under 

Reach och CLP och skickat förslaget för synpunkter till 

EU-kommissionen, Echa och andra medlemsländer. 

http://www.kemi.se/Documents/Forfattningar/Reach/Draft-

proposal-regulation-nanomaterials.pdf 

Kemikalieinspektionen har svarat på en remiss (”Public 

Consultation”) från kommissionen med olika alternativ till 

ändringar i bilagorna till Reach för anpassning till 

nanomaterial. Vi har även deltagit aktivt på möten i EU där 

ändringar har diskuterats under 2013. 

Kemikalieinspektionen arbetar kontinuerligt med att 

förbättra kunskapsläget om risker med nanomaterial på den 

egna myndigheten, i Sverige, inom EU och OECD. Som en 

följd av detta har vi bland annat låtit ta fram en rapport 

som belyser viktiga parametrar för exponeringsbedömning 

av nanopartiklar i akvatisk miljö, samt jämfört olika 

exponeringsmodeller för nanopartiklar: Exposure 

assessments of nanoparticles in aquatic environments – 

considerations, review and recommendations, Rapport 

9/13. KemI, december 2013. 

Kemikalieinspektionen har också deltagit i ett möte inom 

OECD:s grupp för hantering av eventuella risker med 

nanomaterial (WPMN) och ett möte i en undergrupp som 

handlar om alternativa testmetoder för nanomaterial.  

Kemikalieinspektionen har initierat nätverksbyggande med 

andra myndigheter när det gäller nanomaterial genom att 

bjuda in till myndighetsmöte för de myndigheter som 

arbetar med eller är berörda av nanomaterial. Det första 

myndighetsmötet 2011 handlade om lägesredovisning och 

informationsutbyte och finns redovisat i KemI PM 4/12 

Swedish agencies and nanomaterial: Activities and 

developments. 

Det andra mötet 2012 anordnade KemI tillsammans med 

Statens Medicinsk Etiska Råd med deltagare från ett stort 

antal myndigheter. Mötet denna andra gång fokuserade på 

en ansvarsfull utveckling och användning av nanomaterial.  

Läkemedelsverket anordnade med stöd av Kemikalie-

inspektionen ett tredje myndighetsmöte i december 2013. 

Mötet hade fokus på betänkandet ”Säker utveckling! – 

Nationell handlingsplan för säker användning och 

hantering av nanomaterial”. 

http://www.kemi.se/Documents/Forfattningar/Reach/Draft-proposal-regulation-nanomaterials.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Forfattningar/Reach/Draft-proposal-regulation-nanomaterials.pdf
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Kemikalieinspektionen anordnade år 2014 tillsammans 

med Nordiska nanomaterialsgruppen en workshop i 

Stockholm som fokuserade på toxikokinetik och vad som 

händer med nanopartiklar i miljön (”fate”). Vi anordnade i 

direkt anslutning ett fjärde myndighetsmöte om nano-

materials upptag och spridning i kroppen och i miljön. 

”Nordic workshop on toxico/biokinetics and 

environmental fate of nanomaterials, in a regulatory 

context” och ”Nanomaterials upptag och spridning i 

kroppen och miljön - Svenska myndigheter och 

nanomaterial” 

 

Kemikalieinspektionen deltar i den nationella referens-

gruppen och som regulatorisk rådgivare i EU- projektet 

NANoREG. 

Vi verkar för att lämpliga standardinformationskrav för 

nanomaterial införs i Reach-bilagorna som ett första steg 

för att hantera risker med nano-material i EU-lagstift-

ningen. Vid ett möte i mars klargjorde kommissionen att 

ändringar i bilagorna inte var färdiga att diskutera under 

mötet trots att det tidigare varit planerat. Sverige begärde 

att få ta del av den problematik som orsakar förseningar i 

arbetet för att medlemsstaterna ska kunna bidra till att 

skynda på den kraftigt försenade processen. Förslaget fick 

stöd av många medlemsländer. För att tillmötesgå 

medlemsstaterna anordnades en extra workshop i maj, där 

vi fick ta del av kommissionens utkast till förslag på 

ändringar i Reach bilagorna. Vi deltog aktivt och har 

kommenterat skriftligt på utkastet. I september 

informerade kommissionen att arbetet med bilagorna inte 

skulle diskuteras vidare med medlemsländerna under 2014 

Kemikalieinspektionen har under 2014, med stöd av 

konsulten RPA, genomfört en konsekvensutredning av nya 

EU regler för nanomaterial. Syftet är att bättre kunna driva 

för att sådana regler införs på EU-nivå. Impact Assessment 

of Further Regulation of Nanomaterials at a European 

Level. PM 1/15. KemI, 2015. 

 

Vi har för att öka och sprida kunskap även initierat och 

deltagit vid fyra studiebesök vid Universitet och högskolor 

där man arbetar med nanomaterial under perioden, i 

Stockholm (KI), Lund (Lunds Universitet och Lunds 

Tekniska Högskola), Göteborg (Chalmers och Göteborgs 

Universitet), Umeå (FOI och Umeå Universitet) och 

Uppsala (Uppsala Universitet Ångströmslaboratoriet). 
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Det nordiska samarbetet: 

Inom det nordiska samarbetet (Nord-UTTE) pågår 

validering av en testmetod för att kunna bedöma ämnens 

hormonstörande egenskaper på evertebrater (blötdjur), 

samt ett arbete för att inkludera effektmått för identifiering 

av hormonstörande effekter i några av de testmetoder som 

finns i informationskraven i Reach. Arbetet är ett bidrag 

till att ta fram testmetoder för att identifiera hormon-

störande ämnen inom OECD:s testmetodprogram.  

Det finns en nordisk samarbetsgrupp på nano-området. I 

detta arbete bidrar vi till OECD ”Sponsorship programme” 

med att testa hur silver-nanopartiklar (AgNP) beter sig i 

jord och sediment samt föreslå eventuella modifieringar av 

dessa testmetoder, bland annat mot bakgrund av att AGNP 

har högre giftighet i dansk jordbruksjord än i den standard-

jord som används i testmetoden. 

En nordisk workshop har genomfört under 2013 där 

Kemikalieinspektionens förslag på en separat nano-

lagstiftning diskuterades samt andra möjliga samarbets-

områden med koppling till Reach. Den nordiska klassifi-

ceringsgruppen har haft en workshop som samlade flera 

myndigheter för att diskutera behov av särskilda regler för 

klassificering av nanomaterial och hormonstörande ämnen 

(GHS/CLP).  

Den nordiska klassificeringsgruppen har genomfört 

projektet ”CLP Regulation and nanomaterial 

classification- preliminary review of GHS and possible 

problem identification” med finansiering från NKG. 

Projektet är en uppföljning på den CLP workshop som 

anordnades av gruppen hösten 2013 där utmaningar med 

faroidentifiering av nanomaterial diskuterades. Finland är 

projektledare och projektet har huvudsakligen utförts av en 

konsult som ansvarat för att genomföra en enkätunder-

sökning som skickats till andra relevanta nordiska 

myndigheter samt till företag för att få en bild av deras syn 

på eventuella hinder och begränsningar i den nuvarande 

lagstiftningen för klassificering av nanomaterial. Slut-

rapporten kommer att skickas in till NKG i december och 

delar av resultatet kommer att föras till relevanta forum så 

som CARACAL och FN:s subkommitté för GHS. 
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Kemikalieinspektionen prioriterar särskilt 

arbetet att inom ramen för EU:s 

kemikalielagstiftning Reach ta fram 

förslag på ämnen som bör föras upp på 

kandidatförteckningen för 

tillståndsprövningen eller begränsas (år 

2011–2014).  

Kemikalieinspektionen har till den Europeiska 

kemikaliemyndigheten Echa lämnat förslag på 

elva ämnen som bör betraktas som särskilt 

farliga och föras upp på kandidatförteckningen 

för tillståndsprövning:  

 Dibutyltennklorid (Skadligt för 

fortplantningen) 

 Dihexylftalat. Rak och grenad (Skadligt 

för fortplantningen) 

 Dimetylformamid (Skadligt för 

fortplantningen) 

 Etylentiourea (Skadligt för 

fortplantningen) 

 Kadmium (cancerframkallande, effekter 

på ben och njurar) 

 Kadmiumfluorid (cancerframkallande, 

mutagent, skadligt för fortplantningen, 

effekter på ben och njurar) 

 Kadmiumklorid (cancerframkallande, 

mutagent, skadligt för fortplantningen, 

effekter på ben och njurar) 

 Kadmiumoxid (cancerframkallande, 

effekter på ben och njurar) 

 Kadmiumsulfat (cancerframkallande, 

mutagent, skadligt för fortplantningen, 

effekter på ben och njurar) 

 Kadmiumsulfid (cancerframkallande, 

effekter på ben och njurar) 

 Metoxiättiksyra (skadligt för 

fortplantningen) 

Kemikalieinspektionen har till ECHA lämnat 

tre begränsningsdossierer med förslag på 

förbud: 

 Nonylfenol och nonylfenoletoxilater i 

importerade textilier till EU 

 Bly och blyföreningar i 

konsumentvaror 

 Kadmium i konstnärsfärger 
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Kemikalieinspektionen ger i EU förslag 

på klassificering av ämnen som 

förekommer i konsumentprodukter. Det 

gäller särskilt för ämnen som kan orsaka 

cancer, ge ärftligt genetiska skador, 

skada fortplantningen eller orsaka allergi 

(år 2011–2014).  

Kemikalieinspektionen har till Echa lämnat 

förslag på EU-harmoniserad klassificering för 

12 ämnen: 

 Bly (skadligt för fortplantningen)  

 Dietyltoluamid (DEET) (nervskadande) 

 Dicyklohexylftalat (DCHP) (skadligt 

för fortplantningen, allergiframkallande 

(hud)) 

 Diisohexylftalat (skadligt för 

fortplantningen)  

 Hydroxymetylpentylcyklohexenkarboxat 

(HICC) (allergiframkallande (hud))  

 Kadmiumdinitrat (bl.a. 

cancerframkallande, skadligt för 

fortplantningen, effekter på ben och 

njurar)  

 Kadmiumhydroxid (bl.a. 

cancerframkallande, skadligt för 

fortplantningen, effekter på ben och 

njurar) 

 Kadmiumkarbonat (bl.a. 

cancerframkallande, skadligt för 

fortplantningen, effekter på ben och 

njurar) 

 Linalool (allergiframkallande (hud)) 

 Perfluorodekansyra (bl.a. skadligt för 

fortplantningen) 

 Perfluorononansyra (PFNA) (bl.a. 

skadligt för fortplantningen) 

 Silverzinkzeolit (Skadligt för 

fortplantningen) 

Kemikalieinspektionen gör 

ämnesutvärderingar för att säkerställa att 

farliga ämnen som förekommer i 

människors vardag utvärderas tidigt i 

programmet (år 2012–2014). 

Kemikalieinspektionen har till Echa lämnat 7 

ämnesutvärderingar: 

 Butylakrylat (skadligt för 

fortplantningen)  

 Diisopropylnaftalen (DIPN) 

(svårnedbrytbart och bioackumulerande 

(PBT))  

 Imidazolium föreningar, 2-C17-

omättade-alkyl-1-(2-C18-omättade 
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amidoetyl)-4,5-dihydro-n-metyl, Me 

sulfater (svårnedbrytbart och 

bioackumulerande (PBT)). 

 Lysmeral (skadligt för fortplantningen)  

 Thiram (hormonstörande) 

 Trimetoxy(metyl)silan 

(allergiframkallande (hud)) 

 Trimetoxyvinylsilan 

(allergiframkallande (hud)) 

Kemikalieinspektionen granskar 

företagens testplaner och verkar i 

medlemsstatskommittén för att 

omfattande kunskap om 

högvolymämnenas farlighet tas fram (år 

2012–2014).  

Kemikalieinspektionen har i medlemsstats 

kommittéen främst gett stöd till Echa:s förslag 

till beslut om krav på kunskap. Detta har bl.a. 

inneburit att motverka dåligt underbyggda 

förslag från andra medlemsländer att ett visst 

kemisk ämne ska betraktas som mindre farligt 

baserat på slutsatser från ett annat ämne 

(s.k.”read-across”).  

Insatser inom ramen för leksaksdirektivet. 

Ny åtgärd. 

 

Kemikalieinspektionen har på EU-möten inom 

ramen för leksaksdirektivet varit aktiv i 

arbetsgruppen om kemikalier. Vi har vi lagt 

fram förslag om att reglera biocider i leksaker i 

likhet med den reglering för varor som finns i 

biocidförordningen. Vi har föreslagit att 

särskilt begränsa BPA för barn under tre år 

samt i leksaker som kan stoppas i munnen. 

Kemikalieinspektionen har stött förslagen att 

reglera flamskyddsmedlen; TCEP, TDCP, 

TCPP vissa konserveringsmedel; 1,2-

benzisothiazol-3(2H)-one (BIT),  5-klor-2-

metylisotiazolin-3 (2H)-on (MCI) och 2-metyl-

isotiazolin-3 (2H)-on (Ml). Även fenol och 

formamid är uppe för diskussion med stöd av 

Kemikalieinspektionen att begränsas för barn 

under tre år samt i leksaker som kan stoppas i 

munnen. Vi verkar också för att sänka den 

högsta tillåtna halten av bly. Kemikaliein-

spektionen har bidragit med resultat från 

kemiska analyser av leksaker som visar att låga 

halter av bly är möjligt i alla produktgrupper. 

Vi har svarat på en öppen konsultation om att 

sänka de tillåtna halterna av krom VI till lägsta 

möjliga nivå i leksaksmaterial.  
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Kemikalieinspektionen har varit aktiv i 

standardiseringsarbetet för leksaksdirektivet 

både på nationell nivå (SIS) och EU-nivå 

(CEN). Vi har tagit initiativ till att en subgrupp 

för kemikaliediskussioner bildats till den 

nationella arbetsgruppen (SIS).  

Läkemedelsverket och 

Kemikalieinspektionen utökar sitt 

samarbete för att effektivare kunna 

åtgärda kemiska risker från ämnen som 

förekommer i kosmetiska och hygieniska 

produkter. Exempel på ämnen som kan 

vara aktuella är fenylkvicksilversalter och 

triklosan. Samarbetet ska även omfatta 

frågan om antibiotikaresistens.  

(år 2011–2014).  

Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket 

har under perioden utökat sitt samarbete för att 

effektivt kunna åtgärda kemiska risker från 

ämnen som förekommer i kosmetiska och 

hygieniska produkter. Vi har bland annat inom 

ramen för branschdialogarbetet samverkat i 

genomförandet av en analys av parfymämnen i 

hygienprodukter för barn och ungdomar. 

Myndigheterna har gemensamt låtit ta fram 

informationsmaterial riktat till frisörer för att 

öka kunskapen om att hårfärgning kan innebära 

en allergirisk samt att produkterna inte bör 

användas av barn under 16 år. 

Kemikalieinspektionen medverkade år 2011 

tillsammans med fem andra myndigheter, bl.a. 

Läkemedelsverket, i det av Riskkollegiet 

anordnade seminariet ”Kloka val i vardagen – 

seminarium om antibiotikaresistens”. På 

Antibiotikaforum 2013 höll vi tillsammans 

med Arbetsmiljöverket, Jordbruksverket, 

Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet en 

workshop om smittspridning i samhället. 
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Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen 

utökar sitt samarbete för att effektivare 

kunna bedöma och åtgärda föroreningar i 

livsmedel. Exempel på områden som 

samarbetet ska omfatta är: kadmium i 

livsmedel, resthalter av bekämpningsmedel, 

biocider som kommer i kontakt med 

livsmedel, persistenta och bioackumu-

lerande ämnen samt metaller i utrustning 

som kommer i kontakt med livsmedel. 

Möjligheten att kunna bedöma 

kombinationseffekter är en viktig del av 

detta arbete (år 2011–2014).  

Kemikalieinspektionen har i samarbete med 

Livsmedelsverket finansierat två projekt: 

analys av klorparaffiner i bröstmjölk och 

analys av hur förekomsten av perfluorerade 

alkylsyror i ägg, mjölk och odlad fisk har 

förändrats över tiden. Resultaten ger ökad 

kunskap om barns exponering för klor-

paraffiner och källor till befolkningens 

exponering för olika perfluorerade ämnen. 

Resultaten är publicerade i KemI PM 17/12 

“Temporal trends of perfluorinated alkyl 

acids in eggs, milk and farmed fish from the 

Swedish food production” samt i KemI PM 

18/12 “Chlorinated paraffins in Swedish 

breast milk. 

Livsmedelsverket har bidragit till 

Kemikalieinspektionens riskbedömning av 

kadmium (KemI rapport 1/11) med 

beräkning av intag av kadmium via födan.  

Livsmedelsverket har tagit ansvar för att 

Kadmiumforum har återupptagits efter att ha 

varit inaktivt under att antal år. Kadmium-

forum är ett nätverk av forskare, hand-

läggare på myndigheter och personer 

verksamma i jordbruks- och livsmedels-

sektorn som bildades 1999 och som träffas 

ett par gånger per år och diskuterar nya rön 

angående forskning och åtgärdsförslag 

gällande kadmium i livsmedel.  

Kemikalieinspektionen har tillsammans med 

Livsmedelsverket tagit fram en rapport om 

perfluorerade ämnen: ”Brandskum som 

möjlig förorenare av dricksvattentäkter” 

KemI PM 5/13. 

Kemikalieinspektionen har under våren 

2014 tagit fram en intern rapport som 

studerat källor till kontamineringen av miljö 

och grundvatten, dels översiktligt men 

främst med fokus på brandskum. I analysen 

ingick möjliga åtgärder för att begränsa 

pågående exponering och förhindrar 

framtida användning av högfluorerade 

ämnen. Effekterna av PFAS fokuserade på 

PFOS och PFHxS. 
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Kemikalieinspektionen har tillsammans med 

MSB tagit fram en rapport som beskriver 

dagens användning av brandskum (Kart-

läggning av brandsläckningsskum, PM 3/14, 

maj 2014.). Kemikalieinspektionen har 

tillsammans med MSB låtit kartlägga dagens 

användning av brandskum (PM 3/14). 

MSB och Kemikalieinspektionen har i 

samarbete med Örebro Universitet påbörjat 

analyser av brandskum för att ta reda vilka 

högfluorerade ämnen som används i dagens 

brandskum. 

Kemikalieinspektionen har i en intern 

rapport analyserat användning och före-

komst av högfluorerade ämnen, särskild 

fokus på brandskum, och analyserat samt 

föreslagit möjliga åtgärder (för särskilt 

perfluorohexansulfonat). 

Kemikalieinspektionen deltar i ett EU-

samarbete med målet att utvärdera och vid 

behov reglera användning av högfluorerade 

ämnen. Vi har föreslagit EU-harmoniserad 

klassificering av PFNA och PFDA. 

Kemikalieinspektionen har initierat ett 

samarbete mellan centrala myndigheter för 

att ta fram handledning för hur, när, och var 

åtgärder behövs då kontaminering med 

högfluorerade ämnen från brandskum 

upptäcks i landet. 

Kemikalieinspektionen har tillsammans med 

Livsmedelsverket etablerat ett svenskt 

nätverk för att underlätta kunskapsutbyte om 

perfluorerade ämnen. Det första nätverks-

mötet hölls den 12/5, det andra den 6/11 

2014. Intresset är stort från olika berörda 

myndigheter, forskare, konsulter och 

vattenproducenter. 

Kemikalieinspektionen deltar i ett EU-

samarbete med målet att utvärdera och vid 

behov reglera användning av högfluorerade 

ämnen. 

Kemikalieinspektionen studerar hur 

produktion och användningen av nya 

högfluorerade ämnen ser ut i Kina, i hopp 

om att kunna reglera skadliga högfluorerade 
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ämnen innan de når den europeiska 

marknaden 

Kemikalieinspektionen identifierar vilka 

kadmiumkällor som är av betydelse för 

förorening av åkermark med kadmium. 

Underlag tas fram för eventuella 

begränsningsförslag i Reach för 

konstnärsfärger och andra kadmiumkällor 

som idag inte täcks av begränsningar  

(år 2011–2013).  

Kemikalieinspektionen har tagit fram ett 

utkast till nationell kadmiumstrategi: 

”Strategi för att minska den allmänna 

befolkningens exponering för kadmium”. 

Utkastet är underlag för kommande samråd 

med andra berörda myndigheter. 

Kemikalieinspektionen har i rapport 1/12 

”Bättre EU-regler för en giftfri miljö” 

behandlat kadmiumfrågan i ett övergripande 

EU-perspektiv och lämnat förslag till 

inriktning på fortsatt arbete i EU.  

Kemikalieinspektionen har tagit fram en 

samhällsekonomisk kostnadsanalys av 

kadmiums påverkan på benskörhet. 

Resultaten finns publicerade i KemI PM 

12/12, ”Samhällsekonomisk kostnad för 

frakturer orsakade av kadmiumintag via 

maten.” 

Kemikalieinspektionen har tillsammans med 

Livsmedelsverket och Jordbruksverket 

deltagit i Naturvårdsverkets regeringsupp-

drag om etappmål och åtgärder för att 

minska exponering för kadmium i 

livsmedel. 

Kemikalieinspektionen har lämnat in 

bedömningsunderlag (bilaga XV dossier) till 

Echa med förslag att kadmium och vissa 

kadmiumföreningar ska föras upp på 

kandidatförteckningen för tillståndspröv-

ning. Kemikalieinspektionen har också till 

Echa lämnat ett förslag på förbud för 

kadmium i konstnärsfärger (se delmål 2) 

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag 

att i samråd med Kemikalieinspektionen 

göra en konsekvensanalys av ett nationellt 

gränsvärde för kadmium i mineralgödsel 

utgående från den nivå som 

Kemikalieinspektionen har identifierat som 

långsiktigt hållbar samt att verka för ett 

strängt gränsvärde för kadmium i 

mineralgödsel inom EU:s 

gödselmedelslagstiftning (år 2011–2012).  

Regeringen har gett Jordbruksverket i 

uppdrag att göra en konsekvensanalys av ett 

nationellt gränsvärde för kadmium i 

mineralgödsel baserad på den nivå som 

Kemikalieinspektionen har bedömt som 

långsiktigt hållbar. Sverige lämnade år 2011 

in en anmälan till kommissionen om ett nytt 

nationellt gränsvärde (46 mg Cd/kg fosfor). 

Jordbruksverket har i sin konsekvensanalys 

konstaterat att ett nytt gränsvärde kan 

behöva sänkas ytterligare eller kompletteras 
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 med ett avgifts- eller skattesystem. 

Kommissionen ansåg att det inte finns 

tillräckliga skäl för Sverige att införa de 

planerade nationella bestämmelserna (se 

kapitel 2.3). 

Naturvårdsverket i samverkan med 

Kemikalieinspektionen identifierar om det 

inom Naturvårdsverkets ansvarsområde 

finns förutsättningar att vidta ytterligare 

åtgärder som på sikt kan medföra en 

påtaglig minskning av åkermarkens 

kadmiumbelastning (år 2011–2012).  

 

Kemikalieinspektionen har deltagit i 

Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om 

hållbar återföring av fosfor. Ett gränsvärde 

för kadmium i organiska gödselmedel 

föreslås.  

Kemikalieinspektionen samarbetar även 

med Naturvårdsverket inom regeringsupp-

draget om Östersjöstrategin där vi försöker 

få ett intresse inom Östersjöregionen för 

kadmiumproblematiken bland annat genom 

förslag på att luftutsläpp av kadmium från 

(småskalig) förbränning inom regionen bör 

kartläggas. Ett projekt har initierats som 

kommer att söka projektmedel från EU 

(Interreg Baltic Sea Region Programme). 

Detta projekt är framför allt fokuserat på 

bättre övervakningssystem och åtgärder för 

att minska utsläpp av ffa dioxin, men 

kommer samtidigt att behandla kadmium 

och kvicksilver. Projektet kommer att 

fokusera på gap i existerande policys/ 

regelverk för luftutsläpp t.ex. angående 

effektivitet i småskaliga förbrännings-

anläggningar. 

 

4.  Bättre information om farliga kemiska ämnen i varor 

Åtgärder enligt handlingsplan Genomfört 2011–2014 

Sverige verkar i EU och internationellt för 

att krav införs på information om förekomst 

av farliga kemiska ämnen i varor.  

 

Det innebär arbete inom ramen för SAICM 

för att få till stånd ett globalt informations-

system för prioriterade varugrupper och 

fortsatt agerande för att få in informations-

krav i produktsäkerhets-, ekodesign- och 

olika produktdirektiv om farliga ämnen i 

vissa varor. Det innebär även att verka för 

att tillämpningen av reglerna i EU:s 

Kemikalieinspektionen har tagit fram 

rapporten ”Kemikalier i varor – strategier 

och styrmedel för att minska riskerna med 

farliga ämnen i vardagen” (KemI rapport 

3/11). Strategierna har presenterats för en 

rad olika intressenter vid seminarier och 

konferenser. 

Kemikalieinspektionen har haft 

ordförandeskapet i styrgruppen för UNEP:s 

projekt om informationssystem för varor och 

deltagit i förberedande workshops och 

högnivåmötet ICCM3.  
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kemikalielagstiftning (Reach) om 

information om särskilt farliga ämnen i 

varor ger möjligheter till bra 

informationsspridning  

(år 2011–2014).  

Målet att SAICM:s högnivåmöte 2012 ska 

fatta beslut om att utveckla ett informations-

system för viktiga varugrupper är nått. 

UNEP kontrakterade 2013 University of 

Massachusetts för att utreda hur ett system 

kan utformas. Ett utkast till rapport har 

redovisats. Kemikalieinspektionen har 

deltagit i telefonmöten med projektgruppen 

under året och då bidragit i rapportens 

preliminära utformning. Kemikaliein-

spektionen är ordförande i styrgruppen för 

projektet. En konsultativ workshop hölls i 

december 2013 med representanter från 

industri och myndigheter. Nordiska 

ministerrådet bidrar ekonomiskt med stöd.  

Kemikalieinspektionen har i EU drivit 

frågan om utökade informationssystem för 

farliga kemiska ämnen i vissa varor ibland 

annat i ekodesign- och produktsäkerhets-

direktiven. Vi har tagit fram underlag till ett 

inspel till konsulten som under 2014 gjort en 

översyn av ekodesigndirektivet, se mer 

nedan. 

Kemikalieinspektionen driver även frågan i 

fibermärkningsförordningen. Kemikalie-

inspektionen har under 2014 presenterat sin 

rapport från regeringsuppdraget om farliga 

ämnen i textilier och framfört att informtion 

till konsumenter behövs till förordningens 

arbetsgrupp. 

Kemikalieinspektionen har även arbetat för 

att stärka implementeringen av artikel 33 i 

Reach genom förslag i Ekodesigndirektivet 

och Fibermärkningsförordningen (på 

liknande sätt som vi redan fått igenom i 

byggproduktförordningen). Information om 

Kemikalieinspektionens arbete med detta 

har gått ut till CARACAL. 

Kemikalieinspektionen har fortsatt sitt 

samarbete med medlemsländer som har 

samma syn som Sverige i fråga om hur 

företagen ska tillämpa kravet i Reach 

(artikel 33) att lämna information till kunder 

om innehållet av särskilt farliga ämnen. Ett 

projekt som vi med hjälp av medel från 

Nordiska Kemikaliegruppen (NKG) drivit 
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med dessa medlemsländer resulterade 2012 i 

underlag för en alternativ vägledning för hur 

tillämpa kravet (vad avser haltgränsen 0,1 

procent för att lämna information). Belgien, 

Tyskland, Frankrike, Danmark, Norge och 

Sverige publicerade under 2013 en 

gemensam vägledning. I Sverige används 

vägledningen av Tillsyns- och föreskrifts-

rådet för information till företag. 

Kemikalieinspektionen har bistått Miljö-

departementet då Sverige under 2014 

intervenerat i samband med att en fransk 

domstol begärt förhandsbesked från EG-

domstolen om hur haltgränsen 0,1 procent 

ska tolkas och tillämpas. 

Kemikalieinspektionen har varit med-

arrangör till och deltagit i en nordisk 

workshop om farliga ämnen i varor. Ett 

nordiskt nätverk mellan myndigheterna har 

etablerats, i syfte att stärka arbetet med att få 

till stånd ökad information om farliga ämnen 

i varor. 

Kemikalieinspektionen har bistått Miljö-

departementet i samband med ett danskt 

politiskt initiativ avsett att resultera i 

påtryckningar från ett antal miljöministrar på 

kommissionen att snabba upp arbetet i 

REACH och förbättra lagstiftningen 

Kemikalieinspektionen genomför 

kommunikationsinsatser för att sprida 

kunskap om kunders rätt till information om 

särskilt farliga ämnen i varor enligt EU:s 

kemikalielagstiftning (Reach)  

(år 2012–2013).  

Kemikalieinspektionen har låtit SCB 

analysera den svenska rapporteringen vid 

den senaste Eurobarometer studien 2011. 

Analysen omfattar ”Svenska konsumenters 

förståelse av etiketter och information om 

kemiska produkter. Genomgången visar 

bland annat att en större andel av de svenska 

konsumenterna endast ibland eller aldrig 

läser säkerhetsinstruktionerna. Genom-

gången visar också att de nya farosym-

bolerna som infördes i januari 2009 är 

relativt okända. 

För att få ett konsumentperspektiv i 

verksamhet som hör ihop med Handlings-

planen för en giftfri vardag, har vi utformat 

frågor till en webbenkät om konsumenters 

attityder till kemikalier. Tillsammans med 
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tolkningen av svenska konsumenters 

förståelse av etiketter (utförd av SCB 2011) 

kan detta ligga till grund för kommande 

kommunikationsinsatser riktade till 

konsumenter. 

I branschdialogerna har samarbete med 

intresseorganisationer såsom Astma och 

allergiförbundet påbörjats. 

På Kemikalieinspektionens webbplats finns 

nu information om konsumenters rätt till 

information om farliga ämnen och ett 

formulär som konsumenten kan använda i 

sin kommunikation med butiken eller 

leverantören. 

Kemikalieinspektionen genomför olika 

kommunikationsinsatser kopplade till 

broschyren ”Kemikalier i barns vardag” 

samt andra insatser riktade till konsumenter 

om risker med farliga ämnen i varor, till 

exempel leksaker (år 2012–2014).  

Kemikalieinspektionen har distribuerat 

broschyren ”Kemikalier i barns vardag” 

bland annat till alla barnavårdscentraler i 

Sverige. Vi har deltagit i två mässor: 

Trädgårdsmässan – Nordiska trädgårdar 

2012 samt fackmässan Barn och baby. Vi 

har medverkat i radio och TV och informerat 

om risker med farliga ämnen i varor. 

Kemikalieinspektionen har identifierat 

vilken konsumentinformation som behövs 

om farliga ämnen i leksaker respektive 

elektronik utifrån framtagna rapporter: 

 ”Literature survey of chemicals in toys.” 

KemI PM 6/12. 

 ”Kemiska ämnen i elektroniska 

komponenter”, KemI PM 3/12. 

Kemikalieinspektionen har identifierat 

behov av konsumentinformation om 

kosmetika och hygienprodukter utifrån 

Läkemedelsverkets analyser om 

allergiframkallande ämnen 

(avstämningsrapport lämnad 2012-12-22) 

och Konsumentföreningen Stockholms 

föräldrajury – om barn, smink, hud- och 

hårvårdsprodukter (KfS rapport, mars 2012). 
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Kemikalieinspektionen och Läkemedels-

verket genomför dialoger med näringslivet 

om kosmetiska och hygieniska produkter, 

bland annat. om allergiframkallande ämnen 

och om åldersgräns för 

hårfärgningsprodukter  

(år 2011–2012).  

Kemikalieinspektionen har i samarbete med 

Läkemedelsverket dialog om kosmetiska 

och hygieniska produkter med tillverkare, 

importörer, återförsäljare, branschförening 

och forskare.  

Dialogen har bland annat resulterat i 

frivilliga åtaganden i form av uppföljnings-

bara mål har. Målen handlar om informa-

tionsaktiviteter, kunskapsutbyte samt val av 

ämnen.  

Val av ämnen: 

För företag som säljer kosmetika och 

hygienprodukter gäller substitutionsmålen 

specifikt om att ta bort allergiframkallande 

doftämnen och begränsa användningen av 

vissa konserveringsmedel i produkter 

riktade till barn och ungdomar.  

Information: 

En kampanj genomfördes under februari – 

april 2013 för att uppmärksamma frisörer 

och andra användare på riskerna för att 

utveckla allergier då man hanterar hår-

färgningsprodukter samt att produkterna inte 

ska användas på barn under 16 år. Foldern 

”Håll koll på färgen” arbetades fram och 

användes under kampanjen. 

Inom ramen för kosmetikadialogen har 

Kemikalieinspektionen tillsammans med 

Läkemedelsverket och kemisk-tekniska 

leverantörförbundet (KTF) genomfört två 

utbildningar för företag i kosmetika-

branschen: “Reach och kosmetiska 

produkter” (2013) samt ”Konserverings-

medel och konservering av kosmetiska 

produkter” (2014). 

Kunskapsutbyte: 

Dialoggruppens olika aktörer har diskuterat 

vetenskapliga frågor i syftet att etablera 

gemensamma ståndpunkter och skrivningar i 

frågeställningar som det ofta råder missupp-

fattningar om. Det handlar t.ex. om djur-

tester, ”naturliga” ingredienser och 

nanomaterial.  
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För aktiviteter gemensamma för de tre 

dialogerna, se rubriken nedan 

(”Kemikalieinspektionen genomför 

dialoger…”). 

Kemikalieinspektionen genomför dialoger 

med prioriterade branscher i näringslivet, 

inklusive branscher som använder biocider i 

varor. Dialoger genomförs även med 

kommuner och företag om riskerna med 

bekämpning av skadedjur i hemmen  

(år 2012–2014).  

 

Kemikalieinspektionen har dialog med 

företag från de prioriterade branscherna 

textilier, leksaker och kosmetika.  

Under perioden har 12 möten per bransch 

anordnats. Kemikalieinspektionen 

arrangerade ett gemensamt dialogmöte och 

utbildningstillfälle för de tre branschdia-

logerna under hösten 2012. Cirka 50 företag, 

frivilligorganisationer och forskargrupper 

deltog. Dessutom deltog miljöminister Lena 

Ek och Kemikalieinspektionens general-

direktör Nina Cromnier. Även under år 2013 

deltog miljöminister Lena Ek i dialogen, 

denna gång i separata möten med respektive 

bransch. 

Kemikalieinspektionen arrangerade 2013 en 

gemensam utbildning om substitution för 25 

företag från de tre branscherna: ”Att fasa ut 

farliga ämnen”. Under 2014 hade Kemika-

lieinspektionen ett liknande seminarium för 

dialogerna om ”Vetenskapliga utvecklings-

områden”; nanomaterial, antibakteriella 

ämnen, kombinationseffekter samt hormon-

störande ämnen. Representanter från cirka 

20 företag deltog.  

Kemikalieinspektionen har presenterat det 

pågående dialogarbetet flera gånger bland 

annat på vår konferens Forum för Giftfri 

miljö, på fackmässan Barn och baby och vid 

en konferens om ”Hållbar kemikalie-

hantering” som vände sig till företag. En 

folder har också tagits fram om 

branschdialogerna. 

Dialogerna har bland annat resulterat i 

frivilliga åtaganden i form av uppfölj-

ningsbara mål.  

Leksaker: 

För medverkande företag i leksaksbranschen 

omfattar målen; kunskapsutbyte mellan 

deltagande aktörer. Val av ämnen, handlar 

bl.a. om att arbeta fram en modell för hur 
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man som företag kan prioritera i sitt arbete 

med att minimera risken för att vissa 

oönskade ämnen ingår i för höga halter. 

Information handlar bl.a. om att sprida 

information till de utanför dialogen.  

Kunskapsutbyte 

Dialoggruppens kunskap har höjs genom att 

bjuda in olika expertkompetenser. T ex har 

plastexperter, färgtillverkare, expert om 

materiallära, textilkunnig person samt flera 

kemikalieföretag besökt gruppen. Dialog-

gruppen har blivit informerad om pågående 

arbeten på Kemikalieinspektionen som 

relaterar till leksaker, angränsande lagstift-

ning, olika grupper av kemikalier har 

diskuterats samt att medlemmarna har 

berättat för varandra hur de arbetar i 

kemikalie- och säkerhetsfrågor.  

Dialogen har även bidragit med artiklar i 

leksaksbranschens tidning och påbörjat en 

kampanj för att höja kunskapen om ftalater 

generellt i branschen. Dialogmedlemmarna 

har uppskattat möjligheten att möta andra 

företag och kunna belysa och diskutera 

gemensamma problem och frågeställningar. 

Val av ämnen 

Gruppen har prioriterat att arbeta med 

CMR-ämnen. Vilka kan finnas och i så fall i 

vilka material, varför finns de där och går de 

att byta ut?  

Företagen samlar in samt delger varandra 

sina testresultat för att kunna vara till hjälp 

för varandra.  

Information 

Kemikalieinspektionen har under 2012, 

2013 samt under 2014 tillsammans med 

Konsumentverket, Elsäkerhetsverket och 

Leksaksbranschen under två dagar vartdera 

året utbildat ca 100 företag i leksaks-

branschen om bland annat gällande regler, 

regelutveckling och tillsynsresultat.  

Kemikalieinspektionen, Konsumentverket 

och Elsäkerhetsverket har tagit fram en 

broschyr om risker med leksaker: ”Är 

leksaken säker”. Denna broschyr har under 
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2014 uppdaterats. Ett faktablad om leksaks-

direktivet har också tagits fram samt under 

perioden och uppdaterats.  

Kemikalieinspektionen har deltagit på ett 

tvådagars möte anordnat av Konsument-

verket med företag angående marknads-

kontroll av leksaker. 

Kemikalieinspektionen var en bidragande 

part i ett arbetsseminarium om kemikalie-

hantering som anordnades för leksaksföretag 

i Sverige.  

Textil: 

För medverkande företag i textilbranschen 

handlar målen bland annat om kunskaps-

utbyte mellan deltagande aktörer. I textil-

dialogen deltar därför representanter från 

textilföretag och branschorganisationer, men 

även forskare, andra myndigheter och 

laboratorier. Ett annat mål är att arbeta med 

utfasning av farliga ämnen som har 

identifierats i RU textil (rapport 6/14). 

Vidare vill företagen bidra med sin 

kompetens när Sverige agerar i EU för att få 

till stånd nya regler om farliga ämnen i 

textilier samt har inlett arbetet med en 

gemensam positivlista eller standard. 

Kunskapsutbyte 

I två möten med representanter från 

kemikaliebranschen (företag samt 

branschorganisationer) inom EU har 

substitution av farliga kemikalier 

diskuterats. 

Textilföretagen har bidragit med kunskap 

till två regeringsuppdrag om farliga ämnen i 

textil (KemI rapport 3/13 och 6/14). 

Kemikalieinspektionen arrangerade ett 

nordiskt seminarium hösten 2013 för att 

informera om aktuella initiativ i Norden om 

farliga ämnen i textil och för att skapa en 

gemensam bild av dagens situation genom 

dialog mellan myndigheter, företag och 

andra experter, cirka 70 personer deltog. 

Kemikalieinspektionen har delfinansierat en 

förstudie om kunskapsbehovet om 
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kemikalier inom textilbranschen i vilken 

företag från branschdialogen bidrog med 

kunskap. Förstudien har resulterat i ett nytt 

forskningsprojekt där Swerea IVF, 

Sustainable Fashion Academy och Lexicon 

IT tar fram en kunskapsplattform för 

kemikalier och textil under de kommande 

åren (pågår fortfarande). Förstudien är 

publicerad på hemsidan för “Sustainable 

Fashion Academy” och heter ”Accelerating 

Competence Development in the Swedish 

Apparel Industry through a knowledge 

platform: Pre-study” 123  

Val av ämnen 

Företagen har påbörjat arbetet med att fasa 

ut ytterligare farliga ämnen som 

identifierades i Regeringsuppdrag textil 

Rapport 6/14, bland annat vissa farliga 

färgämnen. Företagen har påbörjat 

diskussionen om en gemensam lista av 

kemikalier som får förekomma i textilier 

(positivlista/standard). I ett möte med 

kemikalieföretag som producerar per-och 

polyfluorerade ämnen (representanter från 

Fluorocouncil) har textilföretagen i 

branschdialogen aktivt försökt påverka 

utfasningen av farliga per- och 

polyfluorerade ämnen.  

Information 

Textilföretag (både inom och utanför 

dialogen) har höjt sin kunskapsnivå om 

farliga kemikalier genom att Kemikalie-

inspektion hållit utbildningar samt även 

informerat om regler och andra initiativ, 

t.ex. SAICM, ekonomiska styrmedel och 

biocider i varor. 

Kemikalieinspektionen arrangerade två 

utbildningar om substitution för bransch-

dialog textil under hösten 2012, cirka 50 

personer deltog. 

Dialoggruppen arbetar med ett ’position 

paper’ som är tänkt att spridas på EU-nivå 

                                                 
123 http://www.sustainablefashionacademy.org/wp-content/uploads/2013/09/Chemical-Learing-Platform-SFA-

Pre-study.pdf 

http://www.sustainablefashionacademy.org/wp-content/uploads/2013/09/Bilaga-1-Delrapport-20-dec.pdf 
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för att få till en starkare EU-lagstiftning för 

farliga ämnen i textil. 

Kosmetika: 

Se rubriken ovan (”Kemikalieinspektionen 

och Läkemedelsverket…”). 

Elektronik: 

Kemikalieinspektionen har haft inledande 

kontakter med företag i elektronikbranschen 

för att undersöka förutsättningarna för att 

starta en dialog. 

Kemikalieinspektionen har låtit göra en 

kartläggning av barns och ungdomars 

exponering för farliga ämnen i elektrisk och 

elektronisk utrustning som underlag för en 

kommande dialog med elektronikbranschen.  

Bekämpning av skadedjur: 

Kemikalieinspektionen har gjort en 

kartläggning av hur stor del av 

skadedjurssaneringsbranschen som 

genomgått behörighetsutbildning. KemI PM 

11/12, ”Skadedjurssanerares behörighet. 

Kemikalieinspektionen ser till att kemiska 

analyser genomförs för att få underlag till 

dialoger med näringslivet och för att senare 

bedöma dialogernas genomslag  

(år 2011–2014).  

Kemikalieinspektionen har låtit genomföra 

undersökningar av kemikalier i leksaker, 

analys av innehåll och avgivande av bisfenol 

A (BPA) i leksaker, förekomst av 

allergiframkallande ämnen i kosmetiska och 

hygieniska produkter riktade till barn, 

genomgång av förekomst av ämnen och 

material i elektronik samt analys av vissa 

kemikalier i textilier. Resultaten finns 

publicerade i: 

 ”Kemiska ämnen i elektroniska 

komponenter. En kartläggning av 

den kemiska sammansättningen i 

elektronikkomponenter”, KemI PM 

3/12 

 ”Literature survey of chemicals in 

toys”, KemI PM 6/12 

 “Kemisk karakterisering av 

plastdetaljer i leksaker och 

barnartiklar”, KemI PM 7/12 

 ”Analys av parfymämnen i 

kosmetiska produkter för barn och 
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ungdomar”, Läkemedelsverket 

2013-10-03 med laboratorierapport 

Analys av misstänkt allergena 

parfymämnen i kosmetiska produkter 

för barn, Dnr 297:2011/519617 

Resultaten för textilanalyserna är en del av 

sammanställningen av textilanalyser utförda 

under åren 2005 – 2012 publicerade i 

”Hazardous chemicals in textiles – report 

from a government assignment.” KemI 

Rapport 3/13”Hazardous chemicals in 

textiles – report from a government 

assignment.” KemI Rapport 3/13 

Kemikalieinspektionen genomför en Giftfri 

miljökonferens med inriktning på utbyte av 

farliga ämnen i varor (år 2011).  

Kemikalieinspektionen arrangerade 

konferensen Forum för Giftfri miljö år 2011 

under tema ”Skydda barnen bättre”. Totalt 

deltog 286 personer från näringsliv, 

myndigheter, forskning och intresseorga-

nisationer. 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 intresse-

organisationer lyfte fram problem och 

möjligheter för att få till stånd en mer giftfri 

vardag. 

Kemikalieinspektionen genomför en 

kartläggning av biocidanvändningen i 

varor. Projekt genomförs för att undersöka 

biocidverkan i varor efter en tids 

användning, till exempel i kläder. 

Kartläggning av 

bekämpningsmedelsanvändningen på 

allmänna platser genomförs  

(år 2011–2013).  

Kemikalieinspektionen har låtit analysera 

förekomst och mängd biocidämnen som 

tvättats ut från biocidbehandlade textilier, 

främst kläder. Rapporten har publicerats på 

svenska och engelska. ”Antibakteriella 

ämnen läcker från kläder vid tvätt. Analys 

av silver, triklosan och triklokarban i 

textilier före tvätt och efter tvätt”. KemI-PM 

4/11 och 1/12. 

Kemikalieinspektionen har genomfört en 

internet- och litteratursökning om biocid-

behandling av material som ingår i 

konsumentvaror. ”Biocide treated articles 

an Internet Survey” KemI PM 2/12. 

Kemikalieinspektionen har gjort en 

kartläggning av kunskapen hos 

varuimportörer, företag, kommuner och 

konsumenter om biocidbehandlade varor. 
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”Biocide treated articles -assessing 

knowledge levels”. KemI PM 10/12. 

Kemikalieinspektionen har låtit göra en 

undersökning som visar hur biocid-

effektivitet kan bedömas för biocidbe-

handlade varor. Vidare har vi låtit göra 

analyser av biocideffektiviteten i nyköpta 

textilvaror, både oanvända och efter en tids 

användning.  

Kemikalieinspektionen har sammanställt 

uppgifter från myndighetens produktregister 

om biocidprodukter. Sammanställningen är 

publicerad i redovisningen av ett uppdrag 

från regeringen i Kemikalieinspektionens 

regleringsbrev 2013 (Utveckling av 

tillståndssystemet för behörig användning av 

biocider). 

Kemikalieinspektionen har organiserat en 

workshop ”Kunskap och gemensam strategi 

för antibakteriellt behandlade varor” med de 

nordiska kemikaliemyndigheterna för att 

utveckla en nordisk strategi för att minska 

onödig användning av antibakteriella ämnen 

i varor, inklusive minska risken för 

antibiotikaresistens.  

Kemikalieinspektionens webbplats har 

uppdaterats med information om biocid-

förordningens regler om biocidbehandlade 

varor ”Antibakteriellt behandlade varor”. 

Kemikalieinspektionen deltar i Nationell 

samverkansgrupp mot antibiotikaresistens 

och vårdrelaterade infektioner. Samverkans-

gruppen organiseras av Socialstyrelsen och 

Jordbruksverket. 

Kemikalieinspektionen deltar i referens-

gruppen till det av FORMAS finansierade 

forskningsprojektet ”INTERACT – 

interaktionen med biocider och metaller i 

utvecklingen av antibiotikaresistens” som 

arbetar med frågeställningar kring 

antibakteriella ämnen och spridningen i 

miljön inklusive resistensproblematik. 
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Kemikalieinspektionen genomför 

kommunikationsinsatser riktade till 

kommuner och konsumenter. Målgrupp och 

inriktning bestäms senare bland annat 

baserat på genomförda kartläggningar. Det 

kan till exempel gälla användning i hemmet 

av bekämpningsmedel eller säker 

bekämpning av skadedjur i hemmet  

(år 2012–2014).  

Kemikalieinspektionen har tagit fram en 

broschyr med tips och råd om ohyra och 

hantering av bekämpningsmedel i hemmiljö. 

Under år 2013 har informationen om ohyra 

och bekämpningsmedel spritts bland andra 

till hyresvärdar och studentkårer.   

 

 

6. Ökad tillsyn av farliga ämnen i varor 

Åtgärder enligt handlingsplan Genomfört 2011–2014 

Kemikalieinspektionen ser till att kemiska 

analyser genomförs inriktade bland annat 

på ämnen i varor som omfattas av 

informationskrav i EU:s kemikalielag-

stiftning Reach, bromerade flamskydds-

medel, perfluorerade ämnen, ftalater och 

tungmetaller. Analyser genomförs både som 

en grund för planering av tillsynsinsatser 

och för att följa upp genomförda 

tillsynsprojekt (år 2011–2014).  

Kemikalieinspektionen har genomfört flera 

analysprojekt på ämnen i varor. Inriktningen 

har varit främst leksaker och andra varor för 

barn, material i inomhusmiljön (speciellt där 

barn vistas), skor, kläder och accessoarer 

samt elektriska och elektroniska produkter.  

Analyser har gjorts på bland annat 

bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade 

ämnen, ftalater, kortkedjiga klorparaffiner 

tennorganiska föreningar, azo-färgämnen, 

tungmetaller (bly och kadmium) samt 

ämnen upptagna på kandidatförteckningen i 

Reach. 

Kemikalieinspektionen genomför 

varuinspektioner inriktade bland annat. på 

elektronik, leksaker, textilier i offentlig miljö 

(bland annat skolor och förskolor). Vilka 

inspektionsinsatser som ska utföras åren 

2013–2014 kommer till viss del att baseras 

på resultaten från de första årens 

genomförda kemiska analyser  

(år 2011–2014).  

Kemikalieinspektionen har genomfört 

varuinspektioner inriktade på leksaker och 

andra varor för barn(t.ex. pennskrin och 

mobilskal); kläder och skor; smycken; 

elektrisk och elektronisk utrustning samt 

golv och textilier i inomhusmiljö. 

Resultat från golvprojektet har publicerats i 

rapporten Tillsyn 8/12, december 2012. 

Resultaten från tillsyn av leksaker har 

publicerats i rapporterna Tillsyn 3/13, 

februari 2013 och Tillsyn 6/13 september 

2013.  

Resultaten från tillsyn av möbeltextil har 

publicerats i rapporterna Tillsyn 1/14, 

januari 2014. 
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Kemikalieinspektionen genomför 

kommunikationsinsatser och 

varuinspektioner kopplade till 

informationskraven om särskilt farliga 

ämnen i varor (Reach)  

(år 2011–2012). 

Kemikalieinspektionen har genomfört ett 

särskilt tillsynsprojekt för att kontrollera hur 

företag följer informationsplikten enligt 

artikel 33 i Reach-förordningen när det 

gäller ämnen som är upptagna på kandidat-

förteckningen. Projektet har analyserat 

varor, granskat butikers egenkontroll och 

tagit fram en blankett till stöd för konsu-

menter när de ska begära information om 

farliga ämnen i varor. Blankett och informa-

tion till konsumenter om deras rätt till 

information har publicerats på 

Kemikalieinspektionens webbplats.  

Kemikalieinspektionen har även inspekterat 

varuföretag för att kontrollera deras rutiner, 

egenkontroll och informationsplikt kopplad 

till Reach artikel 33 och notifiering enligt 

artikel 7.2. Resultaten har publicerats i 

Tillsyn 5/12, 6/12, 3/13, 6/13. 

Kemikalieinspektionen informerar löpande i 

inspektionsprojekt om informationskraven i 

Reach och kontrollerar även att företagen 

uppfyller sina skyldigheter att informera. 

 

7. Ökat internationellt arbete 

Åtgärder enligt handlingsplan Genomfört 2011–2014 

Kemikalieinspektionen ger stöd till 

regeringen i arbetet att åstadkomma en 

ändamålsenlig kvicksilverkonvention  

(år 2011–2013).  

Kemikalieinspektionen har gett stöd till 

regeringen och särskilt arbetat för att 

konventionen ska omfatta produkter som 

kan innehålla kvicksilver. Två rapporter har 

tagits fram på engelska som underlag till 

förhandlingsarbetet.  

  “Mercury phase-out. A study of the 

experiences of Swedish companies”. 

KemI, PM 2/11.  

 “The Environmental Economics of a 

Global Ban on Mercury-added 

Products”. KemI, PM 3/11. 

Uppsatta målsättningar och förväntade 

resultat kopplade till den kommande kvick-

silverkonventionen har uppnåtts. Beslut om 

ny kvicksilverkonvention togs i januari 2013. 

Konventionen skrevs under i oktober 2013.  
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Kemikalieinspektionen arbetar aktivt inom 

ramen för Stockholmskonventionen  

(år 2011–2014).  

Kemikalieinspektionen har gett stöd till 

regeringen i förberedelser för att utvidga 

Stockholmskonventionen med ytterligare 

ämnen. Uppsatta målsättningar och 

förväntade resultat kopplade till 

konventionen har i hög grad uppnåtts.   

Kemikalieinspektionen har gett stöd till 

regeringen inför och under Stockholms-

konventionens partsmöte i maj 2013 där 

parterna enades om att fasa ut HBCD genom 

listning i Annex A. 

EU nominerade i maj 2011 HCBD, PCNs 

och PCP och EU nominerade i maj 2013 

dikofol för global utfasning genom upptag i 

konventionen. I maj 2013 nominerade 

Norge deka-BDE för global utfasning. 

Kemikalieinspektionen har aktivt deltagit i 

arbetet inom Stockholmskonventionens 

expertkommitté (POPRC) vilken förbereder 

upptag av nya ämnen i konventionen. 

Sverige är via Kemikalieinspektionen 

medlem i kommittén från maj 2014.  

Expertkommittén har tagit fram 

riskhanterings-planer för HCBD, PCNs och 

pentaklorfenol vilka nu är klara för parts-

mötet i maj 2015 (COP7) med rekommenda-

tionen att lista dem för global utfasning 

(Annex A och C) . För Deca-BDE  och 

dikofol har kommittén beslutat att en 

riskhanteringsplan resp. en riskprofil ska tas 

fram. Även riskprofilen för kortkedjiga 

klorparaffiner, SCCPs ska uppdateras och 

övervägas nästa år. 

 Insatser i SAICM, ny åtgärd. Kemikalieinspektionen har utöver 

kemikalier i varor även prioriterat 

deltagande i arbete med andra aktuella 

frågor ”emerging policy issues, EPI” i 

SAICM, som informationsutbyte om 

hormonstörande ämnen, om nanomaterial 

och nanoteknologier samt om perfluorerade 

ämnen. Under 2014 har Kemikalieinspek-

tionen kommenterat förslag till ny EPI om 

läkemedel i miljön. 
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Åtgärder enligt handlingsplan Genomfört 2011–2014 

Regeringen ger Kemikalieinspektionen i 

uppdrag att efter samråd Naturvårdsverket, 

Livsmedelsverket och Läkemedelsverket och 

andra berörda centrala myndigheter göra 

en bred genomgång av EU:s lagstiftning och 

identifiera en strategi för hur reglerna på 

sikt kan utvecklas och förbättras för att 

bidra till en giftfri miljö enligt svenska 

miljömål och till en giftfri vardag. I 

uppdraget ingår att lämna övergripande 

förslag till hur lagstiftningen på EU-nivå 

kan ändras och effektiviseras. Översynen 

bör omfatta alla lagstiftningsområden med 

betydelse för kemikaliehantering, det vill 

säga kemikalieregler som Reach och 

klassificeringsförordningen men även regler 

om bekämpningsmedel, läkemedel, regler 

för särskilda produkttyper såsom elektronik, 

avfallsregler och produktsäkerhetsregler. 

Genom översynen ska områden identifieras 

där merdetaljerade förslag till strategier 

eller lagstiftningsförslag behöver tas fram. 

Översynen ska särskilt:  

a) utreda och identifiera behovet av 

samordning av lagstiftningsområden för att 

hantera kemikalier i ett livscykelperspektiv, 

till exempel Reach och avfallsregler, b) 

redovisa förändringar i lagstiftningen som 

behövs för att säkra skyddet av barns hälsa, 

c) utreda hur kunskapskraven kan utvecklas, 

bland annat vad det gäller så kallade 

lågvolymämnen,  

d) bedöma eventuella skillnader i 

skyddsnivån för hälsa och miljö i olika 

lagstiftningar, till exempel i EU-regler för 

bekämpningsmedel, kosmetiska och 

hygieniska produkter och livsmedel,  

e) analysera konsekvenserna av olika 

alternativ och analysera möjligheten till 

regelförenklingar. 

 

Regeringen gav i juni 2011 

Kemikalieinspektionen i uppdrag att 

genomföra en bred genomgång av EU:s 

lagstiftning och andra styrmedel på EU-

nivå. Uppdraget rapporterades till 

regeringskansliet 1 mars 2012, ”Bättre EU-

regler för en giftfri miljö”, KemI Rapport 

1/12. 
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Sverige verkar för att få till stånd EU-regler 

om en hållbar användning av biocider  

(år 2011–2014). 

Insatsen har bedrivits på låg nivå, med 

inriktning att samla bakgrundsmaterial och 

knyta kontakter med Tyskland för 

diskussion om projektmaterial och fortsatta 

(gemensamma) aktiviteter i syfte att få till 

stånd EU-regler om en hållbar användning 

av biocidprodukter. Arbetet bedrivs utanför 

ramarna för handlingsplanen för en giftfri 

vardag. 

 

9. Andra styrmedel än lagstiftning 

Åtgärder enligt handlingsplan Genomfört 2011–2014 

Kemikalieinspektionen utreder om 

ekonomiska styrmedel i högre utsträckning 

kan användas för att skydda konsumenters 

hälsa och om så är fallet lämnar förslag på 

metoder (år 2011–2012).  

Kemikalieinspektionen har tagit fram 

rapporten ”När kan ekonomiska styrmedel 

komplettera regleringar inom 

kemikalieområdet” KemI Rapport 1/13. 

Rapporten innehåller förslag på att antal 

områden där införandet av miljöskatter 

skulle kunna vara ett sätt att minska risker 

med kemikalier och snabba på substitution 

av farliga ämnen. 

Kemikalieinspektionen har låtit Miljöstyr-

ningsrådet ta fram en rapport om förutsätt-

ningarna för att utarbeta ytterligare kriterier 

för kemikaliekrav vid offentlig upphandling 

”Giftfri förskola – leka, äta, sova” 

Miljöstyrningsrådet, Rapport 2013:2. 

Kemikalieinspektionen har tagit fram en 

rapport som bland annat kan användas som 

underlag av den statliga utredning som 

regeringen har tillsatt om skatt på farliga 

ämnen i varor: ”Hur kan en kemikalieskatt 

på konsumentvaror se ut? – Med exemplet 

kläder och skor. KemI PM 7/13. 

Regeringen har gett Konkurrensverket i 

uppdrag att ta fram upphandlingskriterier för 

en giftfri förskola. I uppdraget ingår att ta 

fram ett samlat kravpaket, vilket även 

omfattar vägledande material för att 

underlätta för upphandlare att ställa 

kemikaliekrav. I paket ska även stöd till 

upphandlare ingå, till exempel i form av 

informationsmaterial, webbutbildning och 

stöd via ”helpdesk”. Kemikalieinspektionen 
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finansierar uppdraget med ett bidrag på en 

miljon kronor. Uppdraget ska redovisas till 

Regeringskansliet senast den 4 maj 2015. 

Konkurrensverket ska tillsammans med 

Kemikalieinspektionen genomföra en 

marknadsförings- och kommunikationsinsats 

om de redovisade upphandlingskriterierna 

under år 2015. 

Kemikalieinspektionen utvecklar sin 

webbplats så att information riktad till 

konsumenter blir tydligare och mer 

omfattande (år 2012–2014)  

Kemikalieinspektionen i samarbete med 

Konsumentverket låtit genomföra en 

webbenkät om konsumenters kunskap om 

och attityder till kemikalier. Under 2013 har 

arbete med att utveckla konsumentin-

formation på webben pågått. Ett nytt 

konsumentavsnitt kommer att lanseras i 

början av 2014. 

Kemikalieinspektionen utvecklar ett 

närmare samarbete med Konsumentverket 

för att bättre kunna nå ut med information 

till konsumenter (år 2011–2014).  

Kemikalieinspektionen ger stöd till 

Konsumentverket i deras arbete att utveckla 

den nya konsumentupplysningstjänsten för 

hållbar konsumtion i de delar som kopplar 

till giftfri vardag.  
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10.2 Kemiska ämnen för vilka förslag har lämnats till den    
europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 2011 – 2014 

 

Ämne Process Farlighet som 

motiverar Kemikalie-

inspektionens förslag 

EU-beslut  

Bly Klassificering Reproduktionstoxiskt 

kategori 1A 

EU-process pågår 

Bly och blyföreningar i 

konsumentvaror 

 

Begränsning Reproduktionstoxiskt och 

utvecklingsneurotoxiskt. 

Förslag på haltgräns för bly i 

varor som barn kan stoppa i 

munnen 

Antagen i 

Föreskrivande 

kommittén 

december 2014. 

Butylakrylat Ämnesutvärdering Reproduktionstoxiskt EU-process pågår 

Dietyltoluamid 

(DEET) 

Klassificering Neurotoxiskt 

STOT SE 

Kategori 1 

Hud- och ögonirriterande 

EU-process pågår 

Dibutyltennklorid Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Reproduktionstoxiskt  Upptaget på 

kandidatför-

teckningen 

Dicyklohexylftalat 

(DCHP) 

Klassificering Reproduktionstoxiskt 

kategori 1B 

Allergiframkallande (hud) 

EU-process pågår 

Dihexylftalat, rak och grenad 

(DIHP) 

Klassificering Reproduktionstoxiskt 

kategori 1B 

EU-process pågår 

Dihexylftalat, rak och grenad 

(DIHP) 

Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Reproduktionstoxiskt 

 

Upptaget på 

kandidatför-

teckningen 

Dimetylformamid Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Reproduktionstoxiskt 

kategori 1B 

Upptaget på 

kandidatför-

teckningen 

Diisopropylnaftalen (DIPN)  

 

Ämnesutvärdering Persistent, 

bioackumulerande och 

toxiskt (PBT) 

EU-process pågår 

Etylentiourea Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Reproduktionstoxiskt 

 

Upptaget på 

kandidatför-

teckningen 

Hydroxymetyl 

pentylcyklohexenkarboxal-

dehyd (HICC) 

Klassificering Allergiframkallande (hud) EU-process pågår 

Imidazoliumförening Ämnesutvärdering Svårnedbrytbart och 

bioackumulerande (PBT) 

EU-process pågår 

Kadmium Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Cancerframkallande 

Kan skada njure och ben 

(benskörhet) 

Upptaget på 

kandidatför-

teckningen 

Kadmium Begränsning Förbud mot kadmium i 

konstnärsfärger 

EU-process pågår 

Kadmiumnitrat Klassificering Cancerframkallande, 

kategori 1B 

Mutagent, kategori 1B 

Skador på njure och ben 

(benskörhet) 

EU-process pågår 
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Ämne Process Farlighet som 

motiverar Kemikalie-

inspektionens förslag 

EU-beslut  

Kadmiumfluorid Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Cancerframkallande 

Mutagent 

Reproduktionstoxiskt 

Kan skada njure och ben 

(benskörhet) 

Upptaget på 

kandidatför-

teckningen 

Kadmiumhydroxid Klassificering Cancerframkallande, 

kategori 1B 

Mutagent, kategori 1B 

Skador på njure och ben 

(benskörhet) 

EU-process pågår 

Kadmiumkarbonat Klassificering Cancerframkallande, 

kategori 1B 

Mutagent, kategori 1B 

Skador på njure och ben 

(benskörhet) 

EU-process pågår 

Kadmiumklorid Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Cancerframkallande 

Mutagent 

Reproduktionstoxiskt 

Kan skada njure och ben 

(benskörhet) 

 

Upptaget på 

kandidatför-

teckningen 

Kadmiumoxid Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Cancerframkallande  

Kan skada njure och ben 

(benskörhet) 

Upptaget på 

kandidatför-

teckningen 

Kadmiumsulfat Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Cancerframkallande 

Mutagent 

Reproduktionstoxiskt 

Kan skada njure och ben 

(benskörhet) 

Upptaget på 

kandidatför-

teckningen 

Kadmiumsulfid Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Cancerframkallande  

Kan skada njure och ben 

(benskörhet) 

Upptaget på 

kandidatför-

teckningen 

Linalool klassificering 

 

Allergiframkallande 

(hud) 

EU-process pågår 

Lysmeral Ämnesutvärdering Reproduktionstoxiskt Företagen ska testa 

om ämnet kan 

skada 

fortplantningen 

och är hormon-

störande (senast 

2016) 

Metoxiättiksyra Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Reproduktionstoxiskt  Upptaget på 

kandidatför-

teckningen 

Nonyl/ 

Nonylfenoletoxilater 

Begränsning Giftigt i miljön och 

hormonstörande. Förslag på 

haltgräns i textilier som 

importeras till EU och som 

kan tvättas i vatten 

EU-process pågår 

Perfluorodekansyra och dess 

natrium- och ammoniumsalter 

Klassificering Cancerframkallande 

kategori 2 

Reproduktionstoxiskt 

kategori 1B 

EU-process pågår 
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Ämne Process Farlighet som 

motiverar Kemikalie-

inspektionens förslag 

EU-beslut  

Perfluorononansyra och dess 

natrium- och ammoniumsalter 

Klassificering Cancerframkallande 

kategori 2 

Reproduktionstoxiskt 

kategori 1B 

EU-process pågår 

Silverzinkzeolit Klassificering Reproduktionstoxiskt 

kategori 1B 

EU-process pågår 

Trimetoxy(metyl)silan Ämnesutvärdering Allergiframkallande (hud) EU-process pågår 

Trimetoxyvinylsilan Ämnesutvärdering Allergiframkallande (hud) EU-process pågår 

Tiram Ämnesutvärdering Misstänkt hormonstörande EU-process pågår 
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10.3 Varför Kemikalieinspektionen har föreslagit åtgärder mot ämnena 

 

Kemiskt ämne Åtgärd vi föreslår På detta sätt tycker vi 

ämnet är farligt 

Därför vi har valt ämnet Var ämnet finns  

Butylakrylat Ämnesutvärdering: 

Företagen ska testa om 

ämnet kan skada 

fortplantningen eller 

är mutagent  

Viktig information saknas om 

ämnets farlighet. 

Misstänkts kunna skada 

fortplantningen. 

Används främst yrkesmässigt. 

Diisopropylnaftalen (DIPN)  

 

Ämnesutvärdering: 

Företagen ska testa om 

ämnet är persistent, 

bioackumulerande och 

toxiskt (PBT) 

Viktig information saknas om 

ämnets farlighet. 

Konsumenter utsätts för 

ämnet 

Används bl.a. i självkopierande papper. 

Imidazoliumförening 

 

Ämnesutvärdering: 

Företagen ska testa om 

ämnet är persistent, 

bioackumulerande och 

toxiskt (PBT) 

Viktig information saknas om 

ämnets farlighet. 

Både konsumenter och 

arbetstagare är utsatta för 

ämnet. 

Används i konsumentprodukter bl.a. i 

vaxer och polish. 

Lysmeral Ämnesutvärdering: 

Företagen ska testa om 

ämnet kan skada 

fortplantningen. 

Viktig information saknas om 

ämnets farlighet 

Många konsumenter är utsatta 

för ämnet 

Doftämne som är vanligt i 

konsumentprodukter, t.ex. olika 

rengöringsprodukter. 

Tiram Ämnesutvärdering: 

Ingen åtgärd föreslås. 

Befintliga 

skyddsåtgärder är 

tillräckliga. 

 

 

 

 

Misstänkt hormonstörande Används yrkesmässigt vid 

gummitillverkning. 

Tri metoxy(metyl)silan Ämnesutvärdering: 

Företagen ska testa om 

ämnet kan skada 

fortplantningen, är 

mutagent eller är 

allergiframkallande. 

Viktig information saknas om 

ämnets farlighet 

Både konsumenter och 

arbetstagare kan exponeras. 

Används bl.a. i fogmassor. 
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Kemiskt ämne Åtgärd vi föreslår På detta sätt tycker vi 

ämnet är farligt 

Därför vi har valt ämnet Var ämnet finns  

Trimetoxyvinylsilan Ämnesutvärdering: 

Företagen ska testa om 

ämnet kan skada 

fortplantningen, är 

mutagent eller är 

allergiframkallande. 

Viktig information saknas om 

ämnets farlighet. 

Både konsumenter och 

arbetstagare kan exponeras. 

Används bl.a. i fogmassor. 

Bly Klassificering: 

Reproduktionstoxiskt 

kategori 1A 

Kan skada fortplantningen 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 

Dietyltoluamid 

(DEET) 

Klassificering 

Neurotoxiskt 

STOT kategori 1 

Kan ge nervskador Många människor är 

exponerade.  

Används ofta som verksamt ämne i 

myggmedel. 

Dicyklohexylftalat (DCHP) Klassificering: 

Reproduktionstoxiskt 

kategori 1B 

Allergiframkallande 

(hud) 

Kan skada fortplantningen 

Misstänkt hormonstörande 

Allergiframkallande  

 

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, 

polyvinyl-acetat och annan 

polymeriserad plast. Används även för 

ytbeläggning av papper. 

Dihexylftalat, rak och grenad 

(DIHP) 

Klassificering: 

reproduktionstoxiskt 

kategori 1B 

Kan skada fortplantningen Möjlig ersättare till andra 

farliga ftalater. 

Kan användas t.ex. som mjukgörare i 

plast och smörjmedel. 

Hydroxymetyl 

pentylcyklohexenkarboxaldehyd 

(HICC) 

Klassificering: 

allergiframkallande 

(hud) 

Allergiframkallande Används i höga volymer. 

Många är exponerade. 

Syntetiskt doftämne som används i 

många konsumentprodukter, t.ex. 

rengöringsmedel, luftfräschare och 

hygienprodukter. 

Kadmiumnitrat Klassificering: 

Cancerframkallande 

kategori 1B 

Mutagent  

kategori 1B 

Cancerframkallande 

Mutagent 

Kan skada njurar och ben 

(benskörhet) 

Används i relativt höga 

volymer. Kadmiumföreningar 

är prioriterade av 

Kemikalieinspektionen på 

grund av de skador kadmium 

orsakar på människor. 

Används som färgämne i glas- och 

keramikindustrin. 
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Kemiskt ämne Åtgärd vi föreslår På detta sätt tycker vi 

ämnet är farligt 

Därför vi har valt ämnet Var ämnet finns  

Specifik organtoxicitet 

(STOT RE 1) 

Kadmiumhydroxid Klassificering: 

Cancerframkallande 

kategori 2 

Mutagent kategori 1B 

Specifik organtoxicitet 

(STOT RE 1) 

Cancerframkallande 

Mutagent 

Kan skada njurar och ben 

(benskörhet) 

Används i höga volymer. 

Kadmiumföreningar är 

prioriterade av 

Kemikalieinspektionen på 

grund av de skador kadmium 

orsakar på människor. 

Används bland annat för framställning 

av kadmiumoxid (se nedan). 

Kadmiumkarbonat Klassificering: 

Cancerframkallande 

kategori 2 

Mutagent kategori 1 B 

Specifik organtoxicitet 

(STOT RE 1) 

Cancerframkallande 

Mutagent 

Kan skada njurar och ben 

(benskörhet) 

Används i höga volymer. 

Kadmiumföreningar är 

prioriterade av 

Kemikalieinspektionen på 

grund av de skador kadmium 

orsakar på människor. 

Används främst för framställning av 

andra kadmiumföreningar. 

Linalool Klassificering: 

Allergiframkallande 

(hud) 

Allergiframkallande. Lapptest 

på patienter har visat att 

många är allergiska mot 

ämnet. 

Används i höga volymer. 

Många är exponerade 

Ämnet är ett av de vanligaste 

doftämnena och förekommer i många 

konsumentprodukter som, t.ex. 

tvättmedel, rengöringsprodukter, 

hygienprodukter och kosmetika. 

Perfluorodekansyra och dess 

natrium- och ammoniumsalter 

Klassificering: 

Cancerframkallande 

kategori 2 

Reproduktionstoxiskt 

kategori 1B 

Cancerframkallande 

Kan skada fortplantningen 

Kan ersätta andra reglerade 

perfluorerade alkylsyror. 

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, polermedel och medel 

för behandling av textilier. 

Perfluorononansyra och dess 

natrium- och ammoniumsalter 

Klassificering: 

Cancerframkallande 

kategori 2 

Reproduktionstoxiskt 

kategori 1B 

Cancerframkallande 

Kan skada fortplantningen 

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. 

Silverzinkzeolit Klassificering: Kan skada fortplantningen Stor konsumentanvändning Desinfektionsmedel, bl.a. i textil, 

ytbehandling och i plast. 
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Kemiskt ämne Åtgärd vi föreslår På detta sätt tycker vi 

ämnet är farligt 

Därför vi har valt ämnet Var ämnet finns  

Reproduktionstoxiskt 

kategori 1B 

Dibutyltennklorid Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Kan skada fortplantningen Kan skada fortplantningen Gummitillverkning 

Dihexylftalat, rak och grenad Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Kan skada fortplantningen Möjlig ersättare till andra 

farliga ftalater. 

Kan användas t.ex. som mjukgörare i 

plast och smörjmedel. 

Dimetylformamid Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Kan skada fortplantningen Kan skada fortplantningen Lösningsmedel 

Etylentiourea Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Kan skada fortplantningen Kan skada fortplantningen Används vid gummitillverkning 

Kadmium Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Cancerframkallande 

Kan skada njure och ben 

(benskörhet) 

Cancerframkallande och kan 

skada njure och ben 

(benskörhet) hos 

allmänbefolkningen. Bidrar 

till den totala ”kadmium-

exponeringen”. 

Batterier, ytbehandlade metallvaror av 

järn, stål, mässing, och aluminium.  

I lödningar. 

Kadmiumfluorid Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Cancerframkallande 

Mutagent 

Kan skada fortplantningen 

Kan skada njure och ben 

(benskörhet) 

Cancerframkallande och kan 

skada njure och ben 

(benskörhet) hos 

allmänbefolkningen. Bidrar 

till den totala ”kadmium-

exponeringen”. 

Mindre användning. 

Kadmiumklorid Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Cancerframkallande  

Mutagent 

Kan skada fortplantningen 

Kan skada njure och ben 

(benskörhet) 

Cancerframkallande och kan 

skada njure och ben 

(benskörhet) hos 

allmänbefolkningen. Bidrar 

till den totala ”kadmium-

exponeringen”. 

Används vid ytbehandling och vid 

tillverkning av andra 

kadmiumföreningar  

 

Kadmiumoxid Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Cancerframkallande  

Kan skada njure och ben 

(benskörhet) 

Cancerframkallande och kan 

skada njure och ben 

(benskörhet) hos 

allmänbefolkningen. Bidrar 

Tillverkning av andra kadmium-

föreningar.  

Kablar, Nickel-kadmium batterier, 

isoleringsmaterial, plastvaror i bl.a. 

fordon. Glasvaror, emaljvaror.  
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Kemiskt ämne Åtgärd vi föreslår På detta sätt tycker vi 

ämnet är farligt 

Därför vi har valt ämnet Var ämnet finns  

till den totala ”kadmium-

exponeringen”. 

Kadmiumsulfat Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Cancerframkallande 

Mutagent 

Kan skada fortplantningen 

 

Kan skada njure och ben 

(benskörhet) 

Cancerframkallande och kan 

skada njure och ben 

(benskörhet) hos 

allmänbefolkningen. Bidrar 

till den totala ”kadmium-

exponeringen”. 

Tillverkning av andra kadmium-

föreningar.  

 

Kadmiumsulfid Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Cancerframkallande 

Kan skada njure och ben 

(benskörhet) 

Cancerframkallande och kan 

skada njure och ben 

(benskörhet) hos 

allmänbefolkningen. Bidrar 

till den totala ”kadmium-

exponeringen”. 

Tillsatsmedel vid tillverkning av 

glasmassa och glas. Tillverkning av 

oorganiska pigment. Tillverkning av 

organiska kadmiumföreningar.  

Varor av glas, keramik och plast.  

 

Metoxiättiksyra Särskilt farligt ämne 

(SVHC) 

Kan skada fortplantningen Kan skada fortplantningen. 

Misstänkt hormonstörande. 

Kalkborttagningsmedel  

 

Nonylfenol och 

nonylfenoletoxilater 

(NF och NFE) 

Förbud i textilier som 

kan tvättas i vatten 

Kan ge skador i vattenmiljö 

p.g.a. akvatisk giftighet och 

hormonstörande egenskaper 

Tvätt av textilier är en viktig 

källa till utsläpp i miljö. 

Utsläpp av NFE till miljö 

förväntas minska med 30 %. 

Förbudet innebär att även importerade 

textilier omfattas. Importen står för 80 

% av textilier som säljs på EU-

marknaden 

Bly och dess föreningar 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. 

Barn utsätts i för hög grad av 

bly redan via födan. Viktigt 

att minska varje ytterligare 

exponering för bly. 

Exempel på varor som kan innehålla bly 

är kläder, accessoarer, 

inredningsartiklar, sportutrustning och 

kontorsvaror 

Kadmium och dess föreningar Förbud i 

konstnärsfärger 

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. 

Förekommer i konstnärsfärger 



 

122 

10.4 Leksaksdialogens arbete med CMR-ämnen124 

Dialoggruppen för leksaker består av företagen; Bergendahls Food AB, BRIO AB, Clas 

Ohlson AB, Egmont Kids Media Nordic, ICA Sverige AB, IKEA of Sweden AB, LEGO 

Sverige AB, Jula, Ekoleko, Micki Leksaker AB, Lekolar AB, Leksaksbranschen och Åhléns 

AB. Dessa företag har gjort ett omfattande arbete med att undersöka vilka möjliga CMR-

ämnen som kan finnas i olika typer av leksaksmaterial. Processen för det arbetet samman-

fattas i detta dokument. 

Utgångspunkt 

CMR-ämnen i leksaker är förbjudna upp till klassificeringsgränsen, alternativt till 

gränsvärden i Appendix C i bilaga II till direktivet. Det finns flera tusen ämnen som är 

harmoniserat CMR-klassificerade som CMR-ämnen inom EU. Målet var att arbeta fram en 

modell för hur företag kan prioritera i sitt arbete med att minimera risken för att oönskade 

CMR-ämnen ingår i för höga halter. För att nå dit krävdes större kunskap om vilka ämnen 

som kan förekomma samt hur företag kan visa att slutprodukter inte innehåller CMR-ämnen i 

förbjudna halter.  

Arbetssättet  

1. Inventera - med hjälp av litteraturstudier - möjliga kemiska ämnen kopplade till 

relevanta material. 

2. Bedöm - med hjälp av genomgång av källor - om det är relevant att gå vidare med 

enskilda kemiska ämnen. 

3. Kartlägg - med hjälp av säkerhetsdatablad eller analyser - om ämnen från 

inventeringen finns i färdiga produkter, i vilka material, i vilka halter och om möjligt, 

om ämnena migrerar. 

4. Inventera vilka toxikologiska utvärderingar som finns för ämnen som kan migrera 

5. Överväg ytterligare toxikologiska utvärderingar. 

6. Ta hjälp av råvaruleverantörer för att föreslå substitution av substans, material eller 

teknik. 

Detta har företagen i leksaksdialogen gjort 

Företagen har sammanställt en lista på ämnen utifrån följande underlag; 

 Ämnen med harmoniserad CMR klassificering och relevans i leksaksmaterial som 

ingick i litteraturstudien gjord av Swerea IVF; KemI PM, 6/12  

 Ämnen från den Tyska rapporten ”Umweltbundesamt 18/2011 rapport nr (UBA_FB) 

001.434” med relevans för leksaksmaterial. Rapporten togs fram för Expertgruppen 

inom Leksaksdirektivet inom EU-kommissionen 

 Ämnen från kandidatlistan i Reach med harmoniserad CMR-klassificering och med 

relevans för leksaksmaterial  

Ursprungslistan kompletterades även med; 

 Ämnen från databasen inom Swerea IVF:s Kemikaliegrupp, som är klassificerade 

som; C, M eller R 

                                                 
124 Kemiska ämnen som är cancerframkallande, kan ge ärftliga genetiska skador eller skada fortplantningen 
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 22 stycken tröskellösa ämnen som kommer från ett arbete som är gjort i 

Kemikaliegruppen till Leksaksdirektivet inom EU-kommissionen. 

Synpunkter om ämnena, avseende sannolikheten att de förekommer i olika material, 

hur/varför de används samt trolig koncentration i slutprodukten togs fram från olika källor;  

 KemI, databaser, produktregistret samt tillsynsärenden 

 Swerea IVF 

 Sweff (ytbeläggningar) 

 Perstorp (kemikalieleverantör) 

 Eric Edmonds; Product Safety & Compliance Ltd, Konsult  

Information hämtades också från källorna nedan för att bedöma relevans av ämnena i leksaker 

 SIN-listan version 2.1 (uses and technical function) framtagen av ChemSec 

 Lagstiftning som reglerar de olika ämnena 

 Registreringar inom Reach 

 Fördjupade studier om enskilda ämnen av deltagande företag 

 Ämnen som ingått i de recept som tillsänts LEGO för utvärdering 

 Vidare har ca 10 sycken laboratorier tillfrågats om deras möjlighet att testa de listade 

CMR-ämnena 

Sammanfattningsvis har dialoggruppen fått fram en lista som visar;  

 Vilka ämnen som är reglerade i annan lagstiftning eller via frivilliga listor 

 Sannolikhet att ämnet finns i materialet samt i vilken koncentration 

 Testmöjlighet för ämnet 
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Substance  CAS No 
Material sources 
relevant to toy 
exposure 

Potential for 
release 

Co-exposures 
Toy exposure routes CMR relevance to 

humans and 
reference doses 

Summary Conclusion 

Dermal Oral  Inhalation 
Antimony 
trioxide 

1309-64-4 Flame retardant in 
polymers. Antimony 
trioxide is added as a 
synergist with 
halogenated flame 
retardants or on its 
own in halogenated 
polymers such as 
PVC. Use is likely to 
be confined to 
plastics used in 
electrical toys where 
housings may need to 
be flame retarded.  

Low potential for 
release of substance 
except for mechanical 
abrasion.  

Possible dermal 
contact with flame 
retarded furnishings. 
Ingestion of antimony 
from bottled water. 

Absorption of 
antimony into the skin 
is rapid but 
partitioning to the 
circulation is slow.  

The exposure to 
antimony in general 
from toy materials is 
controlled by the 
limits in EN71-3 
(11.3mg/kg, 45mg/kg 
and 560mg/kg).  

Only relevant for dust 
inhaltion in 
occupational 
exposures. Inhalation 
of antimony trioxide 
dust from toys is 
extremely unlikely.  

Chronic inhalation 
studies in rats 
showed an incresse 
in lung tumours but 
the mechanism has 
not been described.  

The carcinogenicity of 
antimony trioxide has 
been demonstrated in 
animals but not in 
humans and only by 
the inhalation route. 
No such inhalation 
exposures are 
relevant for toys.  

Low priority for further 
consideration 

Textiles may be flame 
retarded with 
antimony trioxide. 
Significant uses 
include interior 
furnishings (as a 
backing), personal 
protective equipment 
and tents. Application 
level 4-6%. 

Low potential for 
release of substance 
except for mechanical 
abrasion. Possible 
prolonged skin 
contact with treated 
textiles. Solubility in 
organic acids higher 
than water suggests 
possible availability 
for dermal absorption. 

Used in complex 
inorganic pigments, 
although the 
antimony is 
chemically bonded 
and no longer exists 
in the trioxide form.  

No release as 
antimony trioxide 

Antimony trioxide is 
used as a catalyst in 
PET manufacture. 
Residual amounts 
remaining in the 
polymer are in the 
region of 200ppm 
(max 550ppm) 

Antimony trioxide has 
low solubility in water 
(2.76mg/L compared 
with NaCl 357mg/L).  
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Substance  CAS No 
Material sources 
relevant to toy 
exposure 

Potential for 
release 

Co-exposures 
Toy exposure routes CMR relevance to 

humans and 
reference doses 

Summary Conclusion 

Dermal Oral  Inhalation 
Octamethylcyclo
tetrasiloxane 
(D4) 

556-67-2 Siloxane 
masterbatches used 
for internal lubrication 
purposes in styrenics, 
PVC, polypropylene, 
polyethylene, acetal, 
polyester, TPU and 
polyamide. Siloxane 
masterbatches are 
generally based on 
ultra high molecular 
weight siloxane 
polymers, with up to 
50% siloxane. 
Masterbatch addition 
concentration in 
polymers approx 2%.  

Molecular weight 
(296.62) suggests 
migration of D4 from 
polymer matrix likely. 
However substance is 
not added directly but 
is a precursor of 
polydimethylsiloxanes 
and will most likely be 
present only in trace 
amounts.    

Approximately 10% of 
cosmetic products 
contain 
cyclomethicone 
blends. Also used in 
foodstuffs as anti-
foaming agent. 
Dermal exposure 
from treated textiles. 
Baby bottle teats are 
now being 
manufactured from 
silicone rubbers. 
Environmental 
exposure not 
quantified but Health 
Canada suggest that 
exposures are below 
a level that would 
indicate an adverse 
effect on human 
health.  

SCCS take a value of 
0.5% of the applied 
dose as a reasonable 
estimate of 
percutaneous 
absorption. Of this 
absorbed dose 0.3% 
is likely to enter the 
systemic circulation. 
Dermal absorption, 
even after direct and 
prolonged skin 
contact with toy 
materials, is not 
considered to be 
significant.   

D4 has low solubility 
in water (log Kow 
6.49 @ 25C). Oral 
absorption is 
dependent on the 
carrier in toxicological 
studies with highest 
absorption associated 
with lipid based 
carriers. Food contact 
migration tests show 
that low amounts of 
D4 partition into an 
aqueous simulant.  

D4 does volatalise at 
high temperatures. At 
room temperature 
very low levels are 
detectable from some 
styrenic polymers 
using TD GC TOF 
MS (after adjusting 
for siloxane artefacts 
in blank samples). 
Release rate in the 
order of 
0.3ng/cm2/hr. In a 
well mixed room toy 
exposure would be in 
or below the ppb 
range.  

Reprotoxic adverse 
effect observed in 
rats. Weight of 
evidence conclusion 
that D4 affects fertility 
at the time of 
ovulation. No 
significant neonatal 
effects. NOAEL 
300ppm. Timing of 
exposure appears to 
be relevent for 
reprotoxic end point 
and this is unlikely to 
be of primary 
relevance for child 
exposure. The toxicity 
pathways have 
however not been 
confirmed in humans. 

The degree of 
exposure of children 
to D4 from the 
majority of toy 
materials is expected 
to be very low by all 
routes. A significant 
margin of safety is 
also expected to exist 
for total exposure 
based on the 
migration and 
absorption data when 
compared to the 
NOAEL for reprotoxic 
effects. Timing of 
exposure also 
appears to be critical 
for the induction of 
the reprotoxic 
endpoint.  

Low priority for further 
consideration 

Silicone rubbers 
based on either high 
or low molecular 
weight starting 
materials.  

Migration of D4 into 
distilled water from 
silicone rubber 
reported as 
40ug/dm2. 
Volatalisation to air 
during the curing 
process is at a 
maximum at around 
2hrs post cure.  

Specific toys such as 
magic sand, silly putty 
and certain white craft 
glues. 

Dependent on 
formulation 

Miscellaneous uses 
including surface 
treatments, printing 
inks.  

Use and 
concentration 
dependant, but not 
expected to be 
significant.  
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Substance  CAS No 
Material sources 
relevant to toy 
exposure 

Potential for 
release 

Co-exposures 
Toy exposure routes CMR relevance to 

humans and 
reference doses 

Summary Conclusion 

Dermal Oral  Inhalation 
Acetamide 60-35-5 The use of a blowing 

agent in foams is 
debatable. Although 
the solid melts at the 
typical processing 
temperature for PU 
foam there is no 
evidence it degrades 
to produce the gas 
necessary for the 
blowing action.  

Unlikely to be found 
in foams. Even if 
acetamide were used 
its low vapour 
pressure means that 
volatisation from the 
solid at room 
temperature is 
unlikely.  

No studies identifying 
consumer exposures 
to acetamide. It has 
been detected in air 
in aerosol form close 
to point sources such 
as manufacturing 
plants.  

Dermal exposure is 
possible if residues of 
acetamide are 
present. The 
hydrophilic nature of 
acetamide however 
suggests that 
percutaneous 
absorption will be low 
(permeability 1.1E-4 
cm/hr Guy and Potts 
method).  

Oral exposure is 
possible if residues of 
acetamide are 
present. Since no 
data is available 
assume a  1% 
residue (up to the 
CMR threshold). 
Based on 8mg daily 
ingestion of solid 
material the daily 
dose would be 80ug 
of acetamide (8ug/kg 
bw/day).  

Low vapour pressure 
at room temperature 
suggests residues will 
not volatise  from the 
solid. Inhalation 
exposure is therefore 
assumed to be 
negligible.  

Limited 
carcinogenicity 
studies only carried 
out in rats and mice. 
NOAELS not 
determined but TD50 
for liver cancer in rats 
is 180mg/kg bw/day 
and for mice 
(hematopoeitic 
system) the TD50 is 
3000mg/kg bw/day. 
Acetamide contains 
an electrophilic amide 
group and falls within 
Cramer Group III. The 
mechansim for 
carcinogenesis in rats 
is thought to be   
related to the 
liberation of ammonia 
in the intracellular 
space but this not 
been confirmed. the 
Californian EPA have 
derived an oral 
cancer slope factor of 
7.0E-2mg/kg/day for 
1E-6 increased 
cancer risk which is 
greater than the 
assumed exposure.  

Exoposure to 
acetamide is 
expected to be low by 
all routes for the 
majority of the 
population based on 
the physical/chemical 
properties of the 
substance and the 
lack of evidence of 
usage in toy 
materials. Estimated 
exposures should 
they occur are likely 
to be below the 
derived health 
reference value.  

Low priority for further 
consideration 

Use as a plasticiser is 
generally identified 
with paper production 
or in the manufacture 
of thermoplastic 
starch (bioplastics). 
The plasticising 
action is due to its 
hygroscopic 
properties allowing 
the absorption of 
water.  

Bioplastics are less 
likely to be used in 
toys due to the lack of 
durability. Residues 
may be present in 
paper materials but 
no data has been 
identified regarding 
likely concentrations 
used during 
processing. 

Possible use as a dye 
penetration enhancer 
for textiles. A review 
of current textile 
processing methods 
suggests that the use 
of N,N 
dimethylacetamide 
(DMAC) is more likely 

and this use will be 
limited to the low 
temperature dyeing of 
polyester/wool 
blends.  

DMAC not prepared 
using acetamide as 
an intermediate. 
Exposure to 
acetamide unlikely. 

Use as a humectant 
in water based 
coatings and 
lacquers. No primary 
evidence has 
however been found 
that this is still a 
current use. Glycerol 
and acetamide MEA 
are now more 
commonly used.  

No data identified 
regarding 
concentration of 
acetamide used in 
coatings.  

The use as a solvent 
in its molten form is 
limited to industrial 
use only.  

Not relevant for toys 
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Substance  CAS No 
Material sources 
relevant to toy 
exposure 

Potential for 
release 

Co-exposures 
Toy exposure routes CMR relevance to 

humans and 
reference doses 

Summary Conclusion 

Dermal Oral  Inhalation 
Medium Chain 
Chlorinated 
Paraffins 

85535-85-9 The only identified 
use is in industrial 
expanding PU foam 
sealants. 

Not relevant for toys Consumer exposure 
to MCCPs is 
considered to be very 
low. Children may be 
co-exposed when 
playing on vinyl floor 
surfaces. Neonates 
may be co-exposed 
from maternal breast 
milk. 

MCCPs are lipophilic 
and may be absorbed 
dermally although 
their higher molecular 
weight will reduce the 
rate at which they are 
absorbed.Direct and 
prolonged skin 
contact with leather 
articles is assumed to 
the most significant 
risk scenario.   

In common with other 
plasticised materials, 
mouthing may 
contribute to oral 
exposure to MCCPs.  

MCCPs are liquid at 
room temperature but 
tend to have low 
vapour pressures. 
Generally not 
considered as 
volatile. Inhalation 
exposure therefore 
assumed to be 
negligible. 

MCCPs are lipophilic 
and have been 
identified as being 
able to be transferred 
in breast milk during 
lactation. In animal 
studies a reduction in 
Vitamin K levels and 
a subsequent 
decrease in blood 
clotting potential was 
identified in pups. 
Feed concentrations 
in the study were 
higher than assumed 
environmental 
exposures. For 
carcinogenicity a read 
across from C12 
chlorinated paraffins 
indicated a LOAEL of 
125mg/kg bw/day in 
mice with the liver 
and thyroid as target 
organs.  

Exposures to MCCPs 
is likely to be highest 
in neonates that have 
co-exposures from 
crawling on vinyl 
floors, are being 
breast fed and from 
mouthing PVC or 
rubber toys.Total 
exposure likely to be 
lower than the LOAEL 
and due to the lower 
lipid content in 
children <3months 
partitioning of 
lipophilic substances 
will be less 
significant, although 
clearance of 
environmental toxins 
is less efficient due to  
lack of development 
of enzyme systems in 
children of this age.  
Exposure for older 
children is likely to be 
much lower and 
consistent with the 
general conclusion for 
consumer exposure 
in the EU RAR for 
MCCPs.  

Medium priority for 
PVC and rubber toys 
for children under 3. 
Consideration may 
also be given to toys 
containing leather or 
flame retarded 
cellulosic materials 
(cotton) 

MCCPS are used in 
coatings only for 
aggressive outdoor, 
marine and industrial 
environments. Not 
relevant for toy 
exposures 

Not relevant for toys 

Leather finishing. 
Used in fat liquors.  

Some potential for 
release 

Flame retardant for 
cellulosic textiles. 

Some potential for 
release 

Flame retardant in 
rubber (up to 7%). 
Flame retarded 
rubber is used mainly 
for industrial 
applications such as 
belting and tubing.  

Use in toy materials 
less likely. Migration 
is posible depending 
on molecular weight 
of migrant.  

MCCPs may be used 
as a secondary 
plasticiser in flexible 
PVC. Similar levels to 
SCCPs may be 
present (up to 10%) 

Plasticiser migration 
is common from PVC.  

4-nonylphenol, 
branched and 
linear 

Linear 
(N/A), 
Branched 
84852-15-3 

Detergent residue in 
textiles. UK study on 
NP in imported 
textiles identified 
levels between 
3.3mg/kg and 
1759.7mg/kg for 
cotton items.  

99% of NP is washed 
out of textile within 
two washes. This 
leads to the 
conclusion that the 
entire NP content is 
free to migrate. 

Co-exposures have 
been identified from 
food (particularly fish) 
and drinking water. 
Domestic detergent 
residue are a 
potential additional 
source. NP has also 
been detected in 
ambient air in urban 
locations (0.29-
2.8ng/m3). In a US 
study NP was present 
in less than 11% of 
homes (dust).  

Dermal exposure may 
occur from prolonged 
contact with textiles 
or PVC toys. Dermal 
absorption of NP is 
less than 1% of the 
applied dose. 

Oral exposure may 
occur as a result of 
mouthing articles that 
contain migrateable 
NP. The oral 
bioavailability of NP is 
around 20% and the 
elimination half life is 
2.3hrs.  

NP has a low vapour 
pressure and 
evaporation from toy 
materials is unlikely to 
contribute to 
additional exposure. 
However any 
inhalation exposure 
will result in a higher 
bioavailability since 
first pass metabolism 
will be avoided.  

Reprotoxic effects 
have been 
demonstrated both in 
vivo and in vitro. The 
in vivo doses were 
significantly higher 
than reasonable 
environmental 
exposures. The in 
vitro dose levels, 
although low were 
approx 3 orders of 
magnitude above 
levels detected in 
adipose tissue in 
adult humans. There 
is a wide body of 
evidence indicating 
the posibility of 
endocrine and 
reproductive adverse 
effects in humans. 
Toy exposures may 
lie between the dose 
levels of in vitro and 
in vivo studies. 

Cumulative exposure 
to NPs is likely 
although a report 
from Uppsala 
Univerisitet identified 
that the risk is low for 
non-occupational 
humans. There still 
remains controversy 
regarding the effect of 
potential endocrine 
disruptors that is 
outside of the scope 
of this report. 
Children are likely to 
be exposed to NPs 
mainly from textiles 
and possibly PVC.  

High priority to 
investigate the 
limiting of NPs in toy 
textiles. Medium 
priority to consider 
also identifying NP 
migration from PVC 
toys.  

Heat stabiliser for 
PVC. Heat stabilisers 
may be added to the 
polymer mix at 
concentrations 
between 3% and 
10%.  

Based on molecular 
weight, NP migration 
would be similar to 
that of phthalate 
plasticisers 

Use as a 
surfactant/pigment 
dispersement agent 
in coatings. Added at 
0.1% to 0.3% in water 
based paint, possibly 
up to 2% in dried 
coating.  

Migration from dried 
coating less likely as 
cross linked matrix 
would inhibit release.  
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Substance  CAS No 
Material sources 
relevant to toy 
exposure 

Potential for 
release 

Co-exposures 
Toy exposure routes CMR relevance to 

humans and 
reference doses 

Summary Conclusion 

Dermal Oral  Inhalation 
Carbon black 1333-86-4 Used as a filler in 

vulcanised rubber. 
Carbon black content 
30-40% 

Carbon black is not 
released from any of 
the materials 
described, except by 
mechanical abrasion. 
However it is the 
release of PAHs that 
may contaminate the 
carbon black that is of 
toxicological concern. 
PAH migration from 
rubbers is well 
understood. The total 
content of PAH in 
carbon black is 
approx 100mg/kg 
(0.01%) and the total 
content of the 8 
regulated PAH can be 
assumed to be 
around 10mg/kg 
(0.001%). These 
levels are generally 
true for furnace black.  

Co-exposures to the 
PAH from carbon 
black in other 
domestic articles is 
possible. 

Dermal absorption of 
PAH is the most 
relevant route for 
PAHs where direct 
and prolonged skin 
contact is likely.  

Some ingestion may 
occur from mouthing 
activity with rubbers, 
coatings and inks. 
Release of PAH from 
a hard polymer matrix 
is less likely.  

Inhalation of carbon 
black dust or airborne 
PAH resulting from 
toy materials is 
considered extremely 
unlikely.  

Carbon black as a 
substance is not 
classified as a CMR, 
however the PAH that 
may be contaminants 
are classified. 
Benzo(a)pyrene is 
best characterised of 
the 8 regulated PAH 
and is classified as 
Muta 1B, Carc 1B 
and Repr 1B with 
identified human 
endpoints.  

Total content limits 
have been defined in 
the revised REACH 
Annex XVII 
restriction. Based on 
the typical analysis of 
the PAH content in 
commercial carbon 
blacks and the 
concentration of 
carbon black in the 
final product, hard 
polymers and 
coatings are unlikely 
to be in non-
compliance. Rubber 
materials, due to the 
high carbon black 
content may contain 
total levels of PAH 
above the levels set 
in the REACH 
restriction. 

Low priority for further 
consideration if the 
material is in 
compliance with 
levels set in the 
REACH Annex XVII 
restriction.  

Pigment in hard 
polymers (excluding 
Nylon 6,6). Pigment is 
usually mixed with 
masterbatch. Pigment 
content of 
masterbatch 30% and 
1% to 3% of 
masterbatch added to 
polymer. Carbon 
black content usually 
less than 1% in the 
final polymer. 

Pigment/filler in Nylon 
6,6. Normally present 
in concentrations less 
than 3%. 

Pigment in inks and 
coatings. Black ink 
will contain approx 
10% carbon black in 
wet formulation, rising 
to around 50% in the 
dried coating. Paint 
coatings often contain 
2% carbon black 
pigment.  

Acid violet 49 1694-09-3 Textile dye for nylon, 
wool or silk. 
Concentration of dye 
in the finished article 
is dependent on final 
depth of colour.  

Acid dyes are water 
soluble and not 
always colour fast. 
Migration is possible.  

Not applicable Possible migration 
into sweat from 
textiles. Migration into 
sweat from printed 
materials will depend 
on the substrate and 
the rub resistance of 
the ink. 

Exposure possible 
from mouthing and/or 
ingestion.  

Not relevant Triarylmethane dye, 
not azo. Limited 
evidence of 
carcinogenicity in 
rats. Potency (TD50) 
612mg/kg bw/day. No 
evidence in mice. 
Combined exposure 
based on Annex XV 
report for Congo Red: 
Printed paper (3.3E-
4mg/kg bw/day, oral 
and dermal); clothing 
(37mg/kg bw/day, 
dermal, 0.16mg/kg 
bw/day, oral).  

The pigment/dye 
concentration of 
printed paper or 
board is very low. 
Based on 8mg 
ingestion the 
presence of 
carcinogenic dyes or 
pigments on paper is 
low risk unless there 
are solid blocks of 
colour. Many prints 
are four colour 
reducing exposure 
even further. 
Exposure from 
textiles is considered 
to be greater. 
Formulated products 
need to be 
individually assessed. 
Acid violet 49 is listed 
as a restriction in 
EN71-9 with an action 
limit of 10mg/kg.  

Low priority for further 
action since EN71-9 
limit could be applied 
for textiles, wood and 
formulations.  

Dye used in printing 
ink. In this application 
the dye will be 
deposited onto a 
transparent white 
inorganic pigment to 
form a 'lake'. Typical 
pigment 
concentration in 
printing ink is 12-
15%.  

Lake deposition tends 
to render the dye 
insoluble and it may 
also be bound into 
the pigment carrier. 
Migration is unlikely 
but this does not rule 
out ingestion. Ink is 
usually 2um in 
thickness. Based on a 
density of 1.5g/cm3, a 
1cm2 block of ink 
weighs 300ug.  

Dyes for coloured 
liquids or pliable 
modelling compounds 

Dependent on 
formulation 

Wood dyes As for textiles 
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Substance  CAS No 
Material sources 
relevant to toy 
exposure 

Potential for 
release 

Co-exposures 
Toy exposure routes CMR relevance to 

humans and 
reference doses 

Summary Conclusion 

Dermal Oral  Inhalation 
Disperse Blue 1 2475-45-8 Textile dye mainly for 

polyester but also 
nylon, acrylic and 
other synthetic fibres. 

Degree of migration 
dependent on initial 
heat setting of dye 
during production.  

Not applicable Possible migration 
into sweat from 
textiles. 

Exposure possible 
from mouthing and/or 
ingestion.  

Not relevant Anthraquinone dye, 
classified as Carc 1B. 
Evidence of 
carcinogenic effects 
in rat (urinary 
bladder) Potency 
(TD50)156mg/kg 
bw/day.  Combined 
exposure based on 
Annex XV report for 
Congo Red: clothing 
(37mg/kg bw/day, 
dermal, 0.16mg/kg 
bw/day, oral).  

Exposure from 
synthetic textiles only. 
No evidence of the 
dye being used 
elsewhere. Disperse 
Blue 1 is listed as a 
restriction in EN71-9 
with an action limit of 
10mg/kg 

Low priority for further 
action since EN71-9 
limit could be applied 
for textiles. 

Disperse Yellow 
3 

2832-40-8 Textile dye mainly for 
polyester but also 
nylon, acrylic and 
other synthetic fibres. 

Degree of migration 
dependent on initial 
heat setting of dye 
during production.  

Not applicable Possible migration 
into sweat from 
textiles. 

Exposure possible 
from mouthing and/or 
ingestion.  

Not relevant Azo dye, classified as 
Carc 2. Evidence of 
carcinogenic effects 
in rat (liver). Potency 
(TD50) 380mg/kg 
bw/day; also mouse 
(liver) Potency (TD50) 
1020mg/kg bw/day. 
Combined exposure 
based on Annex XV 
report for Congo Red: 
clothing (37mg/kg 
bw/day, dermal, 
0.16mg/kg bw/day, 
oral).  

Exposure from 
synthetic textiles only. 
No evidence of the 
dye being used 
elsewhere. Disperse 
Yellow 3 is listed as a 
restriction in EN71-9 
with an action limit of 
10mg/kg. Liver 
tumour formation 
indicates metabolic 
activation with 
possible relevence to 
humans.  

Low priority for further 
action since EN71-9 
limit could be applied 
for textiles. 

Acid Red 26 3761-53-3 Textile dye for nylon, 
wool or silk. 
Concentration of dye 
in the finished article 
is dependent on final 
depth of colour.  

Acid dyes are water 
soluble and not 
always colour fast. 
Migration is possible.  

Not applicable Possible migration 
into sweat from 
textiles. Migration into 
sweat from printed 
materials will depend 
on the substrate and 
the rub resistance of 
the ink. 

Exposure possible 
from mouthing and/or 
ingestion.  

Not relevant Azo dye with no 
harmonised 
classification. IARC 
Classification 2B. 
Evidence of 
carcinogenic effects 
in rat(liver). Potency 
(TD50) 415mg/kg 
bw/day; also mouse 
(liver). Potency 
(TD50) 716mg/kg 
bw/day. Combined 
exposure based on 
Annex XV report for 
Congo Red: Printed 
paper (3.3E-4mg/kg 
bw/day, oral and 
dermal); clothing 
(37mg/kg bw/day, 
dermal, 0.16mg/kg 
bw/day, oral).  

The pigment/dye 
concentration of 
printed paper or 
board is very low. 
Based on 8mg 
ingestion the 
presence of 
carcinogenic dyes or 
pigments on paper is 
low risk unless there 
are solid blocks of 
colour. Many prints 
are four colour 
reducing exposure 
even further. 
Exposure from 
textiles is considered 
to be greater. 
Formulated products 
need to be 
individually assessed. 

Acid Red 26 is listed 
as a restriction in 
EN71-9 with an action 
limit of 10mg/kg.Liver 
tumour formation 
indicates metabolic 
activation with 
possible relevence to 
humans.  

Low priority for further 
action since EN71-9 
limit could be applied 
for textiles, wood and 
formulations.  

Dye used in printing 
ink. In this application 
the dye will be 
deposited onto a 
transparent white 
inorganic pigment to 
form a 'lake'. Typical 
pigment 
concentration in 
printing ink is 12-
15%.  

Lake deposition tends 
to render the dye 
insoluble and it may 
also be bound into 
the pigment carrier. 
Migration is unlikely 
but this does not rule 
out ingestion. Ink is 
usually 2um in 
thickness. Based on a 
density of 1.5g/cm3, a 
1cm2 block of ink 
weighs 300ug 

Dyes for coloured 
liquids or pliable 
modelling compounds 

Dependent on 
formulation 

Wood dyes As for textiles 
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Substance  CAS No 
Material sources 
relevant to toy 
exposure 

Potential for 
release 

Co-exposures 
Toy exposure routes CMR relevance to 

humans and 
reference doses 

Summary Conclusion 

Dermal Oral  Inhalation 
Basic Violet 14 632-99-5 Textile dye for acrylic 

and nylon.  
Water soluble but has 
high affinity for 
substrate. 

Not applicable Possible migration 
into sweat from 
textiles. Migration into 
sweat from printed 
materials will depend 
on the substrate and 
the rub resistance of 
the ink. 

Exposure possible 
from mouthing and/or 
ingestion.  

Not relevant Azo dye but no 
harmonised 
classification. Little or 
no evidence in 
rodents of 
carcinogenic effect. 
Although the dye is 
classified as an azo 
dye it does not 
posess a cleavable 
N=N bond.  Indirectly 
classified by IARC 
based on the 
epidemiology of dye 
manufacture not use. 
Combined exposure 
based on Annex XV 
report for Congo Red: 
Printed paper (3.3E-
4mg/kg bw/day, oral 
and dermal); clothing 
(37mg/kg bw/day, 
dermal, 0.16mg/kg 
bw/day, oral).  

The dye is banned for 
use in permanent hair 
dye products under 
Cosmetic Product 
Regulations but 
allowed otherwise 
except for contact 
with mucous 
membranes.Based on 
lack of evidence of 
carcinogenicity and 
levels of likely 
exposure the level of 
risk in toy materials 
(excluding 
formulations) is 
considered to be low. 

Low priority. Consider 
removing from list 

Dye used in printing 
ink. In this application 
the dye will be 
deposited onto a 
transparent white 
inorganic pigment to 
form a 'lake'. Typical 
pigment 
concentration in 
printing ink is 12-
15%.  

Lake deposition tends 
to render the dye 
insoluble and it may 
also be bound into 
the pigment carrier. 
Migration is unlikely 
but this does not rule 
out ingestion. Ink is 
usually 2um in 
thickness. Based on a 
density of 1.5g/cm3, a 
1cm2 block of ink 
weighs 300ug 

Dyes for coloured 
liquids or pliable 
modelling compounds 

Dependent on 
formulation 

Basic Red 9 569-61-9 Textile dye for acrylic 
and nylon.  

Water soluble but has 
high affinity for 
substrate. 

Not applicable Possible migration 
into sweat from 
textiles. Migration into 
sweat from printed 
materials will depend 
on the substrate and 
the rub resistance of 
the ink. 

Exposure possible 
from mouthing and/or 
ingestion.  

Not relevant Azo dye with 
harmonised 
classification as Carc 
1B. Evidence of multi-
site carcinogenic 
effects in rodents with 
high potency in both 
rats and mice. (TD50 
rat 39.4, ear, 
subcutaneous tissue, 
thyroid).  Combined 
exposure based on 
Annex XV report for 
Congo Red: Printed 
paper (3.3E-4mg/kg 
bw/day, oral and 
dermal); clothing 
(37mg/kg bw/day, 
dermal, 0.16mg/kg 
bw/day, oral). 
Exposures from 
textiles are similat to 
TD50 in rat. While the 
mechanisms may not 
be replicated in 
humans, there is 
good reason to 
suggest that the risk 
from exposure is 
high.  

Based on the potency 
of this substance, 
even low exposures 
may contribute to 
additional cancer risk 
assuming a linear 
dose response. Basic 
Red 9 is listed as a 
restriction in EN71-9 
with an action limit of 
10mg/kg.  

High priority for 
further investigation 
based on potency.  

Dye used in printing 
ink. In this application 
the dye will be 
deposited onto a 
transparent white 
inorganic pigment to 
form a 'lake'. Typical 
pigment 
concentration in 
printing ink is 12-
15%.  

Lake deposition tends 
to render the dye 
insoluble and it may 
also be bound into 
the pigment carrier. 
Migration is unlikely 
but this does not rule 
out ingestion. Ink is 
usually 2um in 
thickness. Based on a 
density of 1.5g/cm3, a 
1cm2 block of ink 
weighs 300ug 

Dyes for coloured 
liquids or pliable 

modelling compounds 

Dependent on 
formulation 
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Substance  CAS No 
Material sources 
relevant to toy 
exposure 

Potential for 
release 

Co-exposures 
Toy exposure routes CMR relevance to 

humans and 
reference doses 

Summary Conclusion 

Dermal Oral  Inhalation 
2,6-xylidine 87-62-7 Primary aromatic 

amine formed by 
reductive cleavage of 
Acid Orange 24 and 
Solvent Red 27.  

Release related to 
presence of relevant 
azo dyes 

Not applicable 

Direct exposure from material should be referenced to parent dye 

Carcinogenic primary 
aromatic amine 
homologous to aniline 
and toluidine. 
Substance restricted 
in EN71-7. 

High priority to add 
Acid Orange 24 and 
Solvent Red 27 to the 
list 

Congo Red, 
Direct Red 28 

573-58-0 Paper dyeing. Possible release after 
ingestion. 

Not applicable Possible migration 
into sweat from cotton 
textiles.  

Exposure possible 
from mouthing and/or 
ingestion. Ingestion is 
particularly relevant 
for cleavage into 
primary aromatic 
amines in the gut. 

Not relevant Azo dye that can be 
reductively cleaved to 
form benzidine, a 
carcinogenic primary 
aromatic amine. 
Combined exposure 
based on Annex XV 
report for Congo Red: 
Printed paper (3.3E-
4mg/kg bw/day, oral 
and dermal); clothing 
(37mg/kg bw/day, 
dermal, 0.16mg/kg 
bw/day, oral). Annex 
XV dossier indicates 
exposure levels 
higher than minimum 
risk levels for Direct 
Red 28. 

Direct Red 28 is 
already restricted in 
textiles under Entry 
43 of REACH Annex 
XVII as it cleaves to 
release benzidine 
(listed in Appendix 8 
of REACH). 

High priority for 
further consideration 
for paper materials. 
Low priority for textile 
materials (cotton) as 
already restricted in 
Annex XVII 

Cotton dyeing Release into sweat 
and/or saliva 

1,4 
Dichlorobenzen
e 

106-46-7 No use in toy 
materials. Main 
consumer exposure 
from deodorant toilet 
blocks. Also used as 

an intermediate for 
the production of 
polyphenyl sulfide 
resins that are used 
in heat resisting 
electrical and 
automotive 
aplications.  

Not relevant for toys Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not relevant No toy use. Low priority. Consider 
replacing with entry 
with 1,2 
dichlorobenzene and 
monochlorobenzene 

that are used as dye 
carriers for polyester 
textile production 
although not CMR 

a,a,a-
trichlorotoluene 

98-07-7 No use in toy 
materials. Chemical 
intermediate. 
Unstable  

Not relevant for toys Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not relevant No toy use. 

Low priority. Consider 
replacing with entry 
with 1,2 
dichlorobenzene and 
monochlorobenzene 
that are used as dye 
carriers for polyester 
textile production 
although not CMR 



 

132 

Substance  CAS No 
Material sources 
relevant to toy 
exposure 

Potential for 
release 

Co-exposures 
Toy exposure routes CMR relevance to 

humans and 
reference doses 

Summary Conclusion 

Dermal Oral  Inhalation 
a,a-
dichlorotoluene 

98-87-3 No use in toy 
materials. Chemical 
intermediate for the 
synthesis of 
benzaldehyde and 
cinnamic acid.  

Not relevant for toys Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not relevant No toy use. 
Low priority. Consider 
replacing with entry 
with 1,2 
dichlorobenzene and 
monochlorobenzene 
that are used as dye 
carriers for polyester 
textile production 
although not CMR 

Formaldehyde 50-00-0 Release from 
hydrolysis of urea 
formaldehyde 
adhesives in wood 
panels 

Significant potential 
for release depending 
on humidity.  

Formaldehyde in 
indoor air is very 
common (recorded at 
levels up to 22.9ppb) 
as a result of 
emissions from wood 
panels in construction 
materials and 
furniture. WHO have 
provided a health 
guideline value indoor 
air concentration. 

Dermal absorption 
tends to be low and 
limited to the 
application site and 
does not contribute to 
systemic toxicity from 
a CMR perspective. 
Toy exposures may 
occur from prolonged 
skin contact with 
treated textiles or with 
aqueous formulations 
containing 
formaldehyde 
releasing 
preservatives. 

Oral exposure to 
fomaldehyde in toys 
may occur from 
mouthing treated 
textiles or by 
ingesting formulated 
products containing 
formaldehyde 
releasing 
preservatives. Oral 
exposure is not 
considered to be a 
relevant route for 
CMR endpoints. 

Inhalation is the 
critical exposure route 
for CMR endpoints. 
Releases from 
formulations and 
treated paper are 
likely to be 
insignificant when 
compared to 
background 
concentrations. Close 
proximity to treated 
fabrics such as 
disguise costumes 
may be significant. 
The primary source of 
formaldehyde 
emissions is related 
to the use of 
manufactured wood 
panels in toys and the 
emission will be 
dependent on surface 
area. Total exposure 
will also depend on 
the background 
concentration and the 
rate of release from 
the material.  

Inhalation studies in 
rats and mice has 
shown that 
formaldhyde is a 
carcinogen that affect 
the respiratory tract 
and specifically the 
nasal passages. 
Formaldehyde is 
tumourigenic at the 
point of contact. 
Potency (TD50) in the 
rat 1.35mg/kg 
bw/day. Some well 
conducted human 
studies have now 
demonstrated that 
formaldehyde is 
potentially a human 
carcinogen. The US 
EPA have deived a 
cancer inhalation unit 
risk of 8E-2 ug/m3.  

Formaldehyde 
release is already 
limited by EN71-9 
using EN717-3 as a 
reference method 
based on 
formaldehyde 
content. A correlation 
has been derived 
between the flask 
method in this 
standard and air 
chamber methods. 
Wthin the wood panel 
industry there is still 
disagreement over 
the most appropriate 
standard and test 
method to use, but 
the flask method has 
no official limits set 
outside of EN71-9 
and is generally 
considered a quality 
control method. The 
limits for 
formaldehyde may be 
revised for Appendix 
C of the TSD. Toy 
manufacturers may 
choose to use E1 
graded manufactured 
board in their 
products as this 
already complies with 
the limits for 
formaldehyde in 
indoor air. There is no 
advantage in 
reducing the emission 
limits for 
formaldehyde below 
those for other indoor 
wood products since 
the environmental 
emissions will exceed 
those from toys by a 
considerable margin.  

Medium priority to 
review existing limits 
and test methods.  

Release from 
preservatives used in 
formulations such as 
Bronopol and 
Quaternary 14 

Dependent on 
formulation 

Release from 
formaldehyde based 
resins used in anti 
crease fabric 
treatments and cross 
linking agents in 
fabric prints. 

Only in treated 
fabrics.  

Treated papers 
although limited 
applications for toys. 

Low surface area 
therefore release 
likely to be 
insignificant 

Release from silicon 
rubbers due to high 
temperarure oxidation 
of the alkyl groups 

Low probability of 
occurrence as can 
occur during 
processing. More of 
an issue for food 
contact scenarios 
rather than typical toy 
exposures.  
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Substance  CAS No 
Material sources 
relevant to toy 
exposure 

Potential for 
release 

Co-exposures 
Toy exposure routes CMR relevance to 

humans and 
reference doses 

Summary Conclusion 

Dermal Oral  Inhalation 
1,3 
dichlorobenzene 

541-73-1 No use in toy 
materials. Chemical 
intermediate.  

Not relevant for toys Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not relevant No toy use. 

Low priority. Consider 
replacing with entry 
with 1,2 
dichlorobenzene and 
monochlorobenzene 
that are used as dye 
carriers for polyester 
textile production 
although not CMR 
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10.5 Utvärdering av dialogerna med företag 

Sammanfattande slutsatser från konsulten Faugert&Co Utvärdering AB.  

Kemikalieinspektionen har under perioden 2011–2014 genomfört dialoger med aktörer inom 

tre olika branscher: leksaker, textil respektive kosmetika och hygienprodukter. Bransch-

dialogernas arbete har utvärderats för att bedöma om målen nås och i vilken mån dialogerna 

bidrar till att ge önskad effekt och genomslag samt vilken betydelse som arbetsformen 

branschdialog har haft för arbetet. Utvärderingen har genomförts genom dokumentstudier, 

webbenkäter samt intervjuer. 

Enkätsvaren visar att deltagarna i dialogerna för leksaker och textil själva bedömer att 

medvetenheten och kunskapen inom den egna branschen om förekomsten av skadliga 

kemikalier som kan förekomma i branschens varor är relativt god. Såväl medvetenhet som 

kunskapsnivå skiljer sig dock åt mellan olika aktörer inom branscherna, till exempel mellan 

stora och små företag. Frågorna om kemiska ämnen ställdes på ett annat sätt till dialog-

gruppen för kosmetika och hygienprodukter och branscherna kan därför inte jämföras i det 

avseendet, men nästan samtliga svaranden i denna dialog bedömer att det kan förekomma 

skadliga kemikalier i kosmetiska produkter. Vad gäller frågan om vad branschen skulle 

behöva för att undvika skadliga kemikalier handlar åtgärderna för alla tre branschdialogerna 

om såväl mer kunskap och informationssystem som globala överenskommelser och EU-

lagstiftning. Däremot anses ekonomiska styrmedel inte vara en lika angelägen åtgärd. 

Alla tre branschdialoger har formulerat mål för sitt arbete under perioden. En del av de mål 

som formulerats gäller utbildning och information för att öka kunskapen om skadliga ämnen i 

varor/produkter hos företag i de tre branscherna. Andra mål handlar om utfasning av skadliga 

kemikalier i varor och produkter.  

Under perioden har ett omfattande och aktivt arbete bedrivits i dialogerna. Samtliga dialoger 

har genomfört kunskapshöjande aktiviteter som utbildningar, seminarier och andra 

informationsaktiviteter. Dialogdeltagarna har bidragit med underlag och synpunkter till 

pågående utredningar och regeringsuppdrag, men även i olika grad genomfört aktiviteter i 

linje med de mål som handlar om att byta ut farliga ämnen i varor/produkter. 

En stor andel av de svarande för samtliga dialoger gör bedömningen att deras förväntningar 

på dialogen i viss eller hög utsträckning har motsvarats Enkätsvaren visar att dialogerna 

främst bidragit till kunskapsöverföring inom dialoggruppen, följt av informationsaktiviteter 

riktade till andra. En stor andel av de svarande för leksaksdialogen bedömer att dialogen även 

i viss eller hög utsträckning bidragit till utfasningen av skadliga kemikalier. Ungefär hälften 

av de svarande för de andra två dialogerna bedömer däremot att dialogerna i mer begränsad 

utsträckning har bidragit till utfasning av skadliga kemikalier (alternativt utfasning av vissa 

ämnen/utveckling av ännu säkrare produkter i branschen). Skälen som anges till detta är 

främst att det är ett arbete som företagen bedriver oavsett dialogen. Branschdialogen utgör 

dock ett forum för att kunna diskutera de frågeställningar som gäller skadliga kemikalier och 

för att få kunskap om hur olika prioriteringar ska göras. Dialogerna bidrar också till nätverk 

och bättre samverkan mellan aktörer inom branscherna samt en ökad förståelse för varandras 

roller och förutsättningar. 

Dialogen fyller en funktion som komplement till andra styrmedel och flera tillfrågade menar 

att branschdialogerna är ett bra initiativ som bör fortsätta. De svarande är övervägande 

positiva till hur dialogen som arbetsmetod har fungerat, även om det finns saker som kan 

förändras eller förbättras. Det handlar bland annat om hur arbetet inom grupperna kan 
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effektiviseras och förbättras genom exempelvis ökad delegering, bättre kunskapsstöd, 

tydligare mål för arbetet och ökade medel för att kunna realisera projektidéer. 

En framtida utmaning är att kunna bredda dialogarbetet och nå fler företag med behov av 

kunskap. I eventuellt kommande dialoger kan deltagarnas olika roller fortsatt behöva 

tydliggöras. För att nå önskade resultat är det även viktigt att fortsatt understryka betydelse av 

att det finns ett delat ansvar och engagemang från samtliga deltagare i dialogerna. 
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10.6 Kemikalieinspektionens förslag till regeringen inom ramen för 
handlingsplanen för en giftfri vardag 

I denna bilaga presenteras de förslag som Kemikalieinspektionen har lämnat till regeringen 

under handlingsplanens år 2011 - 2014. Vidare redovisas vad som hittills har hänt med 

förslagen. När hänvisning görs till regeringens och riksdagens bedömning avses i de flesta fall 

regeringens kemikalieproposition 2013/14:39 ”På väg mot en giftfri vardag – plattform för 

kemikaliepolitiken.” Riksdagen har antagit regeringens kemikalieproposition. I övriga fall 

anges aktuell referens. 

Förslag för åren 2015 – 2018 

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. 

I budgetproposition 2013/14:1 föreslog regeringen att 27 miljoner kronor tillförs Kemikalie-

inspektionens anslag varje år 2016 – 2020 för att intensifiera och vidareutveckla handlings-

planen. För år 2015 föreslog regeringen att 25 miljoner kronor tillförs anslaget. Riksdagen 

antog regeringens budgetproposition och delade regeringens syn att det behövs en långsiktig 

satsning på handlingsplanen för en giftfri vardag. 

Både i budgetpropositionen 2013/14:1 och kemikaliepropositionen 2013/14:39 har regeringen 

lyft fram utveckling och tillämpning av Reach som ett fortsatt prioriterat område. Regeringen 

har även gett i uppdrag till Kemikalieinspektionen att ta fram en fördjupad analys och ett 

förslag till handlingsplan för Sveriges insatser i utvecklingen av EU:s kemikalielagstiftning 

Reach samt hur dess tillämpning kan effektiviseras i syfte att bidra till miljökvalitetsmålet 

Giftfri miljö. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet 1 juni 2014125. 

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. 

Riksdag och regeringen har beslutat om att förlänga handlingsplanen för en giftfri vardag till 

år 2020. Både i budgetpropositionen 2013/14:1 och kemikaliepropositionen 2013/14:39 har 

regeringen lyft fram tillsynen av farliga ämnen i varor som ett prioriterat område. 

Kemikalieinspektionen ska aktivt stödja regeringen i det internationella arbetet. Vi anser att 

det är viktigt att fler särskilt farliga ämnen förbjuds eller begränsas genom Stockholms-

konventionen.  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.  

Riksdagens och regeringens bedömning: ”Sverige bör ha ett fortsatt stort engagemang och en 

hög ambitionsnivå i internationella förhandlingar som syftar till att förebygga eller minska 

riskerna med farliga ämnen. Sverige bör vidare verka för att en säker kemikaliehantering i 

störr utsträckning integreras i övergripande hållbarhets- och utvecklingsfrågor. En ambitiös 

reglering av kemikalier på global nivå är en förutsättning för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri 

miljö samt för att nå en hållbar utveckling.” Vidare anser riksdag och regering: ”Sverige 

                                                 
125Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14.  



 

137 

bör”…”verka för att globala principer för information om farliga ämnen i varor utvecklas 

inom den internationella kemikaliestrategin SAICM samt fortsätta att driva på för att fler 

ämnen läggs till existerande konventioner och att internationella konventioner upprättar fullt 

fungerande efterlevnadsmekanismer.” 

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.” Riksdagen har beslutat enligt regeringens förslag. I regleringsbrevet för 2014 

ger 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. Arbetet ska leda till att öka kunskapen om risker med hälsofarliga 

ämnen i livsmedel i syfte att bidra till utvecklingen av den EU-gemensamma lagstiftningen 

om säkra livsmedel. 

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. 

Regeringen har beslutat att Miljöstyrningsrådets upphandlingsverksamhet tillsammans med 

upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet och Vinnovas stöd till upphandling ska samlas och 

placeras på Konkurrensverket. Det innebär att Konkurrensverket blev förvaltningsmyndighet 

för bland annat upphandlingsstöd som omfattar miljöhänsyn i offentliga upphandlingar. 

Regeringen sköt även till ytterligare 35 miljoner kronor till det samlade upphandlingsstödet 

utöver de befintliga 40 miljonerna.  

Kemikalieinspektionen anser att miljöskatter i större omfattning bör prövas på 

kemikalieområdet. 

Kemikalieinspektionen har till regeringen lämnat rapporten ”När kan ekonomiska styrmedel 

komplettera regleringar inom kemikalieområdet?” Regeringen har tillsatt 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 miljö- och hälsofarliga ämnen i t.ex. kläder och 

hemelektronik. Kemikalieinspektionen har tagit fram ytterligare en rapport som kan användas 

som underlag av utredaren. 

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.  

Kemikalieinspektionen planerar att fortsätta med dialoger med näringslivet under åren 2015 – 

2020 för att bland annat främja utbytet av farliga ämnen. Frågan om Näringslivsråd är ännu 

inte beslutad. 
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Förslag för åren 2013 - 2014 

Delområde 1: Ökad kunskap om kemiska hälsorisker 

Vi föreslår att Formas får ett samordnande ansvar för den miljötoxikologiska forskningen. 

Regeringen har gett forskningsrådet Formas i uppdrag att göra en analys av forskning till stöd 

för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Uppdraget omfattar att identifiera den 

forskning som pågår för att säkra kompetens- och kunskapsförsörjning för aktörers arbete för 

miljökvalitetsmålet Giftfrimiljö. 

Uppdraget ska genomföras i samarbete med Kemikalieinspektionen och Verket för innova-

tionssystem (Vinnova). Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter och forsknings- och 

utvecklingsfinansiärer ska ges tillfälle att lämna synpunkter. Vinnova ska bidra i de delar som 

gäller innovationsfrämjande åtgärder inom främst grön kemi och nanomaterial. Analysen bör 

fokusera på miljötoxikologisk forskning, som inkluderar nanomaterial och läkemedels 

miljöpåverkan, men även omfatta forskning och innovation gällande bland annat grön kemi. 

Analysen ska kunna utgöra underlag för en bedömning av behovet av ytterligare centrum-

bildningar för riskbedömning och miljötoxikologi och myndigheters behov av forsknings-

baserade undersökningar, analyser samt kunskapssammanställningar avseende miljö-

toxikologi. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 

oktober 2015. 

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. 

Regeringens bedömning: ”Forskning som bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö bör 

stärkas.” Regeringen konstaterar vidare: ”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 inter-

nationella forskningsrön bland svenska intressenter inom akademi, myndigheter och 

näringsliv.”  

Swetox (Swedish Toxicology Sciences Research Center) har bildats 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. 

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. 

Regeringen konstaterar att efter den ovan beskrivna analys som Formas gör om miljö-

toxikologisk forskning finns ett bättre underlag för att bedöma myndigheternas behov: 

”Analysen blir ett viktigt underlag för en bedömning av … myndigheters behov av 

forskningsbaserade undersökningar, analyser samt sammanställningar av existerande studier 

och publikationer avseende miljötoxikologi.” 
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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.  

Efter det att Kemikalieinspektionen lämnat förslaget har ett toxikologiskt centrum, SweTox, 

bildats. SweTox har en tänkt profil som täcker in viktiga delar av det förslag som Kemikalie-

inspektionen lämnade, särskilt inriktningen på alternativa metoder till djurförsök. Regeringen 

konstaterar att med den ovan beskriva analysen som Formas gör som grund, finns ett bättre 

underlag för bedömning om ytterligare åtgärder: ”Analysen blir ett viktigt underlag för en 

bedömning av behovet av ytterligare centrumbildningar för riskbedömning och 

miljötoxikologi …” 

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 

Regeringens bedömning: ”Den hälsorelaterade miljöövervakningen gällande farliga ämnen 

bör utvecklas och stärkas. Ett EU-gemensamt screeningprogram för farliga ämnen i miljön 

bör inrättas med fokus på hälsorelaterad miljöövervakning.” Regeringen konstaterar vidare: 

”En förstärkt miljöövervakning och screening, såväl nationell som på EU-nivå, bör särskilt 

fokusera på förekomst av farliga ämnen i blod, navelsträngsblod och bröstmjölk samt i 

inomhusmiljön.” 

Regeringen konstaterar: ”Kopplingen mellan forskning och miljöövervakning bör utvecklas. 

Resultat från forskningsprogram bör i ökad utsträckning tas tillvara, exempel genom att 

farliga ämnen som identifieras i forskningen successivt kan inkluderas i miljöövervaknings- 

och screeningsprogram. Vidare behöver metoder för att analysera exponering utvecklas för att 

bättre kunna hantera kombinationseffekter. Förekomsten av farliga ämnen i människokroppen 

eller miljön behöver också kunna kopplas ihop med uppgifter om vilka ämnen som 

identifierats i varor.”  

Naturvårdsverket får 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, bl.a. högfluorerade ämnen och bekämpningsmedelsrester i yt- och grundvatten. 

En analys av resultatet av screeningen samt vid behov förslag till vidare åtgärder ska 

redovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2016. Högst fem miljoner kronor får 

användas till uppdraget om screening av förekomsten av miljögifter. 

Delområde 2: Ökad satsning på EU:s kemikalielagstiftning 

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 som kan innebära risker för 

människa och miljö.  

”Regeringen anser inte det är realistiskt att utvidga de kunskapskrav som gäller för ämnen i 

intervallet 10 – 100 ton till att gälla även för lågvolymämnen, främst beroende på kostnader 
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för industrin och de omfattande tester på bl.a. djur som det skulle medföra. En tänkbar strategi 

är att istället utveckla en urvalsprocess baserad på screening för att identifiera ämnen som 

kräver mer omfattande testning. Det kommer att kräva betydande insatser i form av forskning 

och utveckling av test- och screeningmetoder och metodik för riskbedömning” Regeringen 

anser att den analys av miljötoxikologisk forskning som Formas bör göra (se ovan) även bör 

innehålla en bedömning av forskningsbehov om: ”Nya test- och screeningsmetoder som bl.a. 

kan sänka kostnaderna för testning och minska behovet av djurförsök samt underlätta testning 

och screening av hälso- och miljöegenskaper hos ämnen som tillverkas och importeras i små 

mängder (s.k. lågvolymämnen i Reach).” 

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.  

Regeringen lyfter fram hormonstörande ämnen som särskilt prioriterade. 

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att fram en fördjupad analys och 

förslag till handlingsplan för Sveriges insatser för att utveckla EU:s kemikalielagstiftning 

Reach samt föreslå hur tillämpningen kan bli effektivare i syfte att bidra till miljökvalitets-

målet Giftfri miljö. Ett av de områden som är utpekat i uppdraget gäller hormonstörande 

ämnen. Kemikalieinspektionen har redovisat uppdraget till regeringen126. 

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. 

I ovan nämnda uppdrag från regeringen till Kemikalieinspektionen om utveckling och 

tillämpning av Reach ingår som ett område för utredning möjligheter att förbättra tillgången 

till information samlad hos Echa. 

Kemikalieinspektionen tänker under år 2013 lämna in ett förslag till regeringen om hur en 

EU-förordning om nanomaterial kan utformas, inklusive bestämmelser om rapportering. 

Kemikalieinspektionen har inte lämnat något förslag till regeringen, men har haft informella 

diskussioner med experter på kommissionen och myndighetsrepresentanter från andra 

medlemsländer. 

Delområde 3: Minska riskerna från hälsofarliga ämnen i livsmedel 

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 dricksvattenför-

sörjningen i flera kommuner. Unga kvinnor i Uppsala har förhöjda halter av vissa 

perfluorerade ämnen. Det beror på att vissa brunnar som försörjer delar av Uppsala med 

dricksvatten har förorenats med perfluorerade ämnen. Källan är sannolikt brandsläcknings-

skum från brandövningsplatser. Även i ett antal andra kommuner har man upptäckt höga 

halter av högfluorerade ämnen i vattentäkter. 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 och hur 

man ska ta prover. När ett större antal vattenproducenter har tagit prover finns det 

                                                 
126 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14.  

 



 

141 

förutsättningar att bedöma hur allvarlig den nationella situationen är. Det är viktigt att utreda 

den kemiska sammansättningen hos moderna brandsläckningsskum för att kunna bedöma den 

framtida risken för att grund- och ytvatten ska förorenas med högfluorerade ämnen. 

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. 

Regeringens bedömning: ”En handlingsplan för poly- och perfluorerade ämnen bör tas fram 

inom EU samtidigt som svenska myndigheters arbete med att identifiera källor till 

perflourerade ämnen bör fortsätta.” 

Kemikalieinspektionen har i regleringsbrevet för år 2015 fått i uppdrag av regeringen att inom 

ramen för en giftfri vardag särskilt redovisa arbetet med en strategi för arbetet med 

högfluorerade ämnen. 

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. 

Delar av förslagen har förts fram och förankrats i samband med Naturvårdsverkets uppdrag 

om etappmål för minskad exponering för kadmium via livsmedel. Under åren 2014 och 2015 

ska förslaget till strategi diskuteras och förankras med Livsmedelsverket, Naturvårdsverket 

och Jordbruksverket.  

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.”  

Delområde 4: Bättre information om farliga kemiska ämnen i varor 

Vi föreslår att regeringen låter utreda behovet av nationella begränsningar när det gäller 

användningen av farliga ämnen i byggnader och byggprodukter.  

Regeringens bedömning: ”Det bör undersökas om det finns ett behov av proportionerliga 

nationella begränsningar gällande farliga ämnen i byggprodukter för att minska barns 

exponering för farliga kemikalier.”  

Kemikalieinspektionen har i regleringsbrevet för år 2015 fått 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. Samråd ska 

ske med Boverket och Folkhälsomyndigheten efter dialog med relevanta aktörer. Uppdraget 

ska redovisas senast den 1 december 2015. 

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. 

Regeringens bedömning: ”Det bör undersökas om det finns förutsättningar för att införa ett 

nationellt system för dokumentation av farliga ämnen i byggnader (loggbok för byggnader).”  

Boverket har i regleringsbrevet för 2015 av regeringen fått 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 s.k. loggbok för 

byggnader. Boverket bör även undersöka förutsättningar för att införa ett liknande krav på 
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anläggningar exempelvis vid byggandet av broar och annan infrastruktur. Uppdraget ska ske i 

samråd med Kemikalieinspektionen, Trafikverket och Naturvårdsverket och efter dialog med 

relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 december 

2015. 

Delområde 5: Företags eget arbete med att byta ut 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.  

Regeringens bedömning: ”Förutsättningar för att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för 

ökad substitution av farliga ämnen bör undersökas.” 

Vi anser att regeringen bör låta utreda de närmare förutsättningarna kring centrets 

organisation, finansiering och inriktning. 

”Regeringen avser att undersöka förutsättningarna för att inrätta ett kunskapscentrum för 

substitution. Regeringen avser också att se över frågan om hur ett sådant kunskapscentrum 

ska finansieras och om det kan knytas till befintliga organisationer och institut.”127 

Delområde 6: Ökad tillsyn av farliga ämnen i varor 

Tillsynen behöver stärkas genom insatser på EU-nivån för att främja ett bättre genomförande 

av EU:s kemikalielagstiftningar och angränsande lagstiftningar. 

Regeringens bedömning: ”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,” 

Delområde 7: Ökat internationellt arbete 

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. 

Regeringen har inte tagit ställning till frågan om behovet av ett nytt globalt, legalt ramverk 

som hanterar gränsöverskridande problem med farliga ämnen. Regeringen konstaterar dock: 

”I det arbetet bör Sverige särskilt fokusera på att öka tillgången till information, att stärka 

kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländerna samt att stärka den internationella styrningen på 

miljöområdet.” (vår understrykning). 

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. 

Kemikalieinspektionens utvecklingssamarbete är fortsatt prioriterat. I Sydostasien är Burma 

ett nytt land i vårt regionala samarbete.  

Regeringen konstaterar: ”Sverige bör vidare fortsatt bidra till att stärka den institutionella 

kapaciteten i länder som idag saknar förutsättningar för en säker kemikaliekontroll. Sveriges 

starka engagemang i det bilaterala samarbetet har visat sig vara ett mycket uppskattat och 

effektivt sätt att överföra arbetsmetoder, erfarenhet och kunskap.” 

                                                 
127 På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken. Regeringens proposition 2013/14:39 
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Nya samarbetsformer behöver utvecklas för att stödja länder som fasas ut från biståndet.  

Kemikalieinspektionen samarbetar med länder som ingår i miljödepartementets strategi för 

bilaterala samarbeten. Dessa länder är Kina, Vietnam, Sydafrika, Indonesien, Brasilien och 

Uruguay. De två sista länderna är sedan början av år 2013 nya samarbetspartners. 

Delområde 8: Nya lagstiftningsinitiativ 

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 

(se särskilt redovisningen under 1.1 Ökad kunskap om kemiska hälsorisker). Livsmedels-

verket tar i dialog med Kemikalieinspektionen fram en strategi för sitt arbete på området och 

utifrån den arbeta med de frågor som är mest relevanta för folkhälsan. Arbetet ska leda till att 

öka kunskapen om risker med hälsofarliga ämnen i livsmedel i syfte att bidra till utvecklingen 

av den EU-gemensamma lagstiftningen om säkra livsmedel. 

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: ”Allergiframkallande och hormonstörande ämnen bör som huvud-

regel inte få förekomma i leksaker. Vidare bör migrationsgränsvärdet för bly i leksaker 

sänkas.” 

Kemikalieinspektionen arbetar aktivt i EU:s olika expertgrupper för att nå denna målsättning 

(se särskilt redovisningen under 1.1 Ökad kunskap om kemiska hälsorisker). 

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). Kemikalieinspektionen har även fått i uppdrag128 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. Kemikalie-

inspektionen redovisade rapporten till regeringen oktober 2014. 

Delområde 9: Andra styrmedel än lagstiftning 

Kemikalieinspektionen avser att påbörja ett samarbete med Miljöstyrningsrådet inriktat på 

hur förskolor och skolor kan undvika farliga kemiska ämnen vid upphandling. 

Miljöstyrningsrådet har på Kemikalieinspektionens uppdrag gjort en förstudie om kemikalie-

krav vid upphandling: ”Giftfri förskola – leka, äta, sova.” Kemikalieinspektionen kommer att 

lägga ut ytterligare uppdrag för att kriterier ska utvecklas som stöd för att undvika farliga 

ämnen i varor som köps in till förskolor. 

”Regeringen avser att utifrån resultatet av detta initiativ på lämpligt sätt stärka den fortsatta 

utvecklingen och tillämpningen av kemikaliekrav vid offentlig upphandling” 

                                                 
128 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Kemikalieinspektionen. Regeringsbeslut 1:10. 
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Regeringen gav juni 2014 Konkurrensverket i uppdrag129 att ta fram ett samlat kravpaket, 

vilket även omfattar vägledande material, som ska underlätta för upphandlaren att ställa 

kemikaliekrav i upphandlingar till förskolor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 

senast den 4 maj 2015. 

Konkurrensverket ska tillsammans med Kemikalieinspektionen genomföra en 

marknadsförings- och kommunikationsinsats om de redovisade kriterierna under år 2015. 

Uppdraget finansieras genom utbetalning från Kemikalieinspektionens anslag med en miljon 

kronor 2014. 

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 till regeringen lämnat rapporten ”När kan ekonomiska styrmedel 

komplettera regleringar inom kemikalieområdet?”130 Regeringen har tillsatt 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 miljö- och hälsofarliga ämnen i 

t.ex. kläder och hemelektronik. Kemikalieinspektionen har tagit fram ytterligare en rapport 

som kan användas som underlag av utredaren.131 Utredningen ska lämnas till regeringen 

senast 31 mars 2015. 

  

                                                 
129 Uppdrag om upphandlingskriterier för en giftfri förskola. Regeringsbeslut 1:20 
130 KemI Rapport 1/13. 
131 ”Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut? – Med exemplet kläder och skor. KemI PM 7/13. 
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10.7 Publikationer (rapporter, kunskapssammanställningar och 
broschyrer) framtagna inom ramen för Giftfri vardag 2011 – 
2014 

1. Handlingsplan för en giftfri vardag 2011-2014. Skydda barnen bättre. Rapport från ett 

regeringsuppdrag. Kemikalieinspektionen, mars 2011. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Handlingsplan-Giftfri-

vardag.pdf 

 

2. Kemikalier i varor. Strategier och styrmedel för att minska riskerna med farliga ämnen 

i vardagen. Rapport 3/11. KemI, september 2011. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport3-11-

Kemikalier-i-varor.pdf 

 

3. Mercury phase-out. A study of the experiences of Swedish companies. PM 2/11. 

KemI, oktober 2011. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM2-11-Phase-out-of-

mercury.pdf 

 

4. The Environmental Economics of a Global Ban on Mercury-added Products. PM 3/11. 

KemI, november 2011. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/Mercury-Memo-3-

11.pdf 

 

5. Antibakteriella ämnen läcker från kläder vid tvätt. Analys av silver, triklosan och 

triklokarban i textilier före och efter tvätt. PM 4/11. KemI, december 2011. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM4_11.pdf 

 

6. Antibacterial substances leaking out with the washing water. Analyses of silver, 

triclosan and triclocarban in textiles before and after washing. PM 1/12. KemI, 

februari 2012. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM1_12_Antibact_eng.

pdf 

 

7. Bättre EU-regler för en giftfri miljö. Rapport från ett regeringsuppdrag. Rapport 1/12. 

KemI, mars 2012. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport1_12.pdf 

 

8. Biocide treated articles – an Internet survey. Studien beskriver hur biocidbehandlade 

konsumentprodukter marknadsförs på Internet. PM 2/12. KemI, mars 2012. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM2_12_Biocide_treat

ed_articles.pdf 

 

9. Kemiska ämnen i elektroniska komponenter. En kartläggning av den kemiska 

sammansättningen i elektronikkomponenter. PM 3/12. KemI, april 2012. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Handlingsplan-Giftfri-vardag.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Handlingsplan-Giftfri-vardag.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport3-11-Kemikalier-i-varor.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport3-11-Kemikalier-i-varor.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM2-11-Phase-out-of-mercury.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM2-11-Phase-out-of-mercury.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/Mercury-Memo-3-11.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/Mercury-Memo-3-11.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM4_11.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM1_12_Antibact_eng.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM1_12_Antibact_eng.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport1_12.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM2_12_Biocide_treated_articles.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM2_12_Biocide_treated_articles.pdf
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http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM3-12-Kemiska-

amnen-i-elektroniska-komponenter.pdf 

 

10. Tillsyn av informationsplikten i Reach. Inspektionsprojekt 2011–2012. Tillsyn 5/12.  

KemI, maj 2012. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Tillsyn/Tillsyn_5_12.pdf 

 

11. Enforcement of the information duty in REACH. Inspection project 2011-2012. 

Enforcement 6/12. KemI, May 2012. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Tillsyn/Tillsyn_6_12.pdf 

 

12. Swedish agencies and nanomaterial: Activities and developments. PM 4/12. KemI, 

juni 2012. http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM4_12.pdf 

 

13. Children and Chemical Safety - An Inventory of Activities by International and 

National Organizations and Agencies. Rapport 3/12. KemI, juni 2012. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport3_12.pdf 

 

14. Mapping research and development within the nanofield in Sweden. Rapport 5/12. 

KemI, juni 2012. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport5_12.pdf 

. 

15. Literature survey of chemicals in toys. PM 6/12. KemI, september 2012. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM_6_12_literature%2

0survey%20toys.pdf 

 

16. Kemisk karakterisering av plastdetaljer i leksaker och barnartiklar. PM 7/12. KemI, 

september 2012. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM-7-12-BPA-i-

leksaker.pdf 

 

17. Hus utan Lus. Broschyr september 2012 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Broschyrer/HusUtanLus-

Folder-sv-120824-webb.pdf  

 

18. The sensitivity of the Baltic Sea ecosystems to hazardous compounds – The BaltSens 

project. PM 9/12. KemI, oktober 2012. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM-9-12-BaltSens.pdf 

 

19. Biocide treated articles – assessing knowledge levels. PM 10/12. KemI, oktober 2012. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM10-12-Biocide-

treated-articles%20.pdf 

 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM3-12-Kemiska-amnen-i-elektroniska-komponenter.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM3-12-Kemiska-amnen-i-elektroniska-komponenter.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Tillsyn/Tillsyn_5_12.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Tillsyn/Tillsyn_6_12.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM4_12.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport3_12.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport5_12.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM_6_12_literature%20survey%20toys.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM_6_12_literature%20survey%20toys.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM-7-12-BPA-i-leksaker.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM-7-12-BPA-i-leksaker.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Broschyrer/HusUtanLus-Folder-sv-120824-webb.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Broschyrer/HusUtanLus-Folder-sv-120824-webb.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM-9-12-BaltSens.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM10-12-Biocide-treated-articles%20.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM10-12-Biocide-treated-articles%20.pdf
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20. Skadedjurssanerares behörighet. PM 11/12. KemI, oktober 2012. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM11-12-

%20Skadedjurssanerares-beh%c3%b6righet.pdf 

 

21. Samhällsekonomisk kostnad för frakturer orsakade av kadmiumintag via maten. PM 

12/12. KemI, oktober 2012. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM_12_12_kadmium.pdf 

 

22. Kunskapssammanställning av forskning relaterad till hormonstörande ämnen i Sverige 

2005-2011. PM 13/12. KemI, december 2012. 

http://kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM13-12-

Kunskapssammanstallning-homonstorande-amnen.pdf 

 

23. Karaktärisering av kända hormonstörande substanser som underlag för utvärdering av 

hur väl dagens informationskrav och föreslagna kriterier identifierar hormonstörande 

ämnen. PM 15/12. KemI, december 2012. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM_15_12_karakt_hor

mon.pdf 

 

24. Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i 

Sverige. PM 16/12. KemI, december 2012. 

http://kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM16-12.pdf 

 

25. Material i inomhusmiljön – Golv. Tillsyn 8/12. KemI, december 2012. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Tillsyn/Tillsyn8-12-

Golv.pdf 

 

26. Temporal trends of perfluorinated alkyl acids in eggs, milk and farmed fish from the 

Swedish food production. PM 17/12. KemI, december 2012. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM17_12.pdf 

 

27. Chlorinated paraffins in Swedish breast milk. PM 18/12. KemI, december 2012. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM%2018_12.pdf 

 

28. Handlingsplan för en giftfri vardag 2011-2014. Delredovisning 2011-2012. Rapport 

från ett regeringsuppdrag. Rapport 2/13. KemI, januari 2013. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport2-13.pdf 

 

29. När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet. 

Rapport 1/13. KemI, februari 2013. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport1-13-

Ekonomiska-styrmedel.pdf  

 

30. Is it possible to determine thresholds for the effect of endocrine disruptors? A 

summary of scientific argumentation from 15 relevant publications on endocrine 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM11-12-%20Skadedjurssanerares-beh%c3%b6righet.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM11-12-%20Skadedjurssanerares-beh%c3%b6righet.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM_12_12_kadmium.pdf
http://kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM13-12-Kunskapssammanstallning-homonstorande-amnen.pdf
http://kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM13-12-Kunskapssammanstallning-homonstorande-amnen.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM_15_12_karakt_hormon.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM_15_12_karakt_hormon.pdf
http://kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM16-12.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Tillsyn/Tillsyn8-12-Golv.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Tillsyn/Tillsyn8-12-Golv.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM17_12.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM%2018_12.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport2-13.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport1-13-Ekonomiska-styrmedel.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport1-13-Ekonomiska-styrmedel.pdf
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disruption. PM 2/13. KemI, februari 2013.  

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM2-13.pdf 

 

31. Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012. I samverkan med 

Konsumentverket och Elsäkerhetsverket. Tillsyn 3/13. KemI, februari 2013. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Tillsyn/Tillsyn3-13-

leksaker.pdf 

 

32. Broschyr ”Håll koll på färgen” publicerad av Läkemedelsverket i samarbete och 

delfinansierad med HP-medel från KemI. Februari 2013. 

http://www.lakemedelsverket.se/upload/allmanhet/kosmetika/harfarg/folder-

harfarg.pdf  

 

33. Utvärdering av branschdialoger. Branschen för kosmetika och hygienprodukter, 

leksaksbranschen och textilbranschen. PM 3/13, KemI, maj 2013. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM-3-13.pdf 

 

34. Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 – i samverkan med 

Konsumentverket och Elsäkerhetsverket 

Tillsyn 6/13. KemI, september 2013. 

http://kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Tillsyn/Tillsyn6-13-leksaker-

2012-2013.pdf  

 

35. Analys av parfymämnen i kosmetiska produkter för barn och ungdom. 

Läkemedelsverket. 2013-10-03. 

http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-

lakemedelsverket/publikationer/kosmetika/Analys%20av%20parfym%C3%A4mnen%

20i%20kosmetiska%20produkter%20f%C3%B6r%20barn%20och%20ungdomar%20

2013-10-03.pdf  

 

36. Giftfri förskola – leka, äta, sova. Miljöstyrningsrådet, Rapport 2013:2 

http://www.msr.se/Documents/publikationer/msr_2013_2_leka_ata_sova.pdf  

 

37. Ansvarsfull utveckling och användning av nanomaterial. Svenska myndigheter och 

nanomaterial. PM 8/13. KemI, december 2013 

http://kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM%208-13-Nano.pdf  

 

38. Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut? – Med exemplet kläder och skor.  

PM 7/13. KemI, december 2013 

http://kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM7-13-Kemikalieskatt.pdf  

 

39. Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter. Livsmedelsverket och 

Kemikalieinspektionen. PM 5/13. KemI december 2013 

http://kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM5-13.pdf 

 

40. Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan. Rapport 8/13. KemI december 2013 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport8-13.pdf  

 

41. Handlingsplan för en giftfri vardag 2011-2014 – Delredovisning 2011-2013. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM2-13.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Tillsyn/Tillsyn3-13-leksaker.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Tillsyn/Tillsyn3-13-leksaker.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/allmanhet/kosmetika/harfarg/folder-harfarg.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/allmanhet/kosmetika/harfarg/folder-harfarg.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM-3-13.pdf
http://kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Tillsyn/Tillsyn6-13-leksaker-2012-2013.pdf
http://kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Tillsyn/Tillsyn6-13-leksaker-2012-2013.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/kosmetika/Analys%20av%20parfym%C3%A4mnen%20i%20kosmetiska%20produkter%20f%C3%B6r%20barn%20och%20ungdomar%202013-10-03.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/kosmetika/Analys%20av%20parfym%C3%A4mnen%20i%20kosmetiska%20produkter%20f%C3%B6r%20barn%20och%20ungdomar%202013-10-03.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/kosmetika/Analys%20av%20parfym%C3%A4mnen%20i%20kosmetiska%20produkter%20f%C3%B6r%20barn%20och%20ungdomar%202013-10-03.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/kosmetika/Analys%20av%20parfym%C3%A4mnen%20i%20kosmetiska%20produkter%20f%C3%B6r%20barn%20och%20ungdomar%202013-10-03.pdf
http://www.msr.se/Documents/publikationer/msr_2013_2_leka_ata_sova.pdf
http://kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM%208-13-Nano.pdf
http://kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM7-13-Kemikalieskatt.pdf
http://kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM5-13.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport8-13.pdf
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Rapport 1/14. KemI januari 2014 

http://kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/KemI-

Rapport%201_14.pdf  

 

42. Material i inomhusmiljön 2 - Möbeltextil. Tillsyn 1/14. KemI januari 2014 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Tillsyn/Tillsyn-1-14-

Mobeltextil.pdf  

 

43. Increasing children´s protection through REACH. PM 1/14. KemI, december 2013. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM1-14-Children-and-

REACH.pdf  

 

44. Kartläggning av brandskum. PM 3/14. KemI, maj 2014. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM%203_14.pdf  

 

45. Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020. Skydda barnen bättre. Rapport 5/14. 

KemI, juni 2014. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport-5-14-

Handlingsplan-giftfri-vardag.pdf  

 

46. Chemicals in textiles – Risks to human health and the environment. Report from a 

government assignment. Rapport 6/14. KemI oktober 2014. 

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Report6-14-

Chemicals-in-textiles.pdf  

 

47. Impact Assessment of further regulation of Nanomaterials at a European level. PM 

1/15. KemI 2015  

 

48. Risk Assessment of Chemical Mixtures – Possibilities to use a Mixture Assessment 

Factor. PM 2/15. KemI 2015 

 

49. Nanomaterials upptag och spridning i kroppen och miljön – Svenska myndigheter och 

nanomaterial. PM 3/15. KemI 2015 

 

50. Slutlig utvärdering av branschdialoger – Branschen för kosmetika och 

hygienprodukter, leksaksbranschen och textilbranschen. PM 4/15. KemI januari 2015 

 

51. Emerging trends in methods to identify endocrine disruptors – report from a 

workshop. 

 

52. Nordic workshop on toxico/biokinetics and environmental fate of nanomaterials, in a 

regulatory context. 

 

53. Transitional Guidance on mixture toxicity assessment for biocidal products for the 

environment, ECHA, May 2014 

 

54. Guidance on tiered risk assessment for plant protection products for aquatic organisms 

in edge-of-field surface water, EFSA Journal 2013;11(7):3290.  

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3290.htm 

http://kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/KemI-Rapport%201_14.pdf
http://kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/KemI-Rapport%201_14.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Tillsyn/Tillsyn-1-14-Mobeltextil.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Tillsyn/Tillsyn-1-14-Mobeltextil.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM1-14-Children-and-REACH.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM1-14-Children-and-REACH.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM%203_14.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport-5-14-Handlingsplan-giftfri-vardag.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport-5-14-Handlingsplan-giftfri-vardag.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Report6-14-Chemicals-in-textiles.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Report6-14-Chemicals-in-textiles.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3290.htm
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Kemikalieinspektionen 
Box 2 
172 13 SUNDBYBERG 

Uppdrag till Kemikalieinspektionen om framtagande och genomförande av 
handlingsplan för en giftfri vardag 
1 bilaga 

Regeringeps beslut 

Regeringen uppdrar åt Kemikalieinspektionen 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 åtgärder och verksamhet 
under 2011-2014, en resursuppskattning för dessa åtgärder samt en 
tidsplan för hur detta ska genomföras. 

Utifrån handlingsplanen ska Kemikalieinspektionen inom sitt 
ansvarsområde under perioden 2011-2014 genomföra en bred satsning på 
åtgärder nationellt, regionalt, inom EU och internationellt. 

Kemikalieinspektionen ska senast den 31 december 2012 lämna en 
delredovisning till Regeringskansliet (Miljödepartementet) av hur 
arbetet med genomförandet av handlingsplanen här 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 myndighetens 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 av handlingsplanen har fortskridit, 
genomförda insatser samt ge förslag på eventuella behov av revidering av 
inriktning av arbetet. . 

Kemikalieinspektionen ska senast den 31 december 2014 till 
Regeringskansliet (Miljödepartementet) lämna en slutredovisning av 

Postadress Telefonväxel E-post: reglstratQr@environmenhminlstry.se 
103 33 Stockholm 08-405 10 00 

Besöksadress 
Tegelbacken 2 

Telefax 
03-24 16 29 
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arbetet med handlingsplanen. Slutredovisningen ska innehålla en 
beskrivning av genomförda åtgärder samt en bedömning av 
måluppfyllelse. 

Bakgrund 

Enligt budgetpropositionen för 2011 ska en svensk handlingsplan för att 
identifiera, begränsa och fasa ut farliga kemikalier utarbetas. För att 
finansiera åtgärderna i handlingsplanen har 25 miljoner kronor per år 
(2011-2014) tillförts Kemikalieinspektionens anslag (prop. 2010/11:1, 
utg. omr. 20, bet. 2010/11:M}U1, rskr.2010/11:119). 

En av de stora utmaningarna framövér idet svenska arbetet med 
kemikaliekontroll ar att komma bort från nuvarande förhållande.där 
konsumenter riskerar att utsättas för farliga kemikalier i sin vardag. Det 
gäller särskilt växande individer, från fosterstadiet till puberteten. 
Föräldrar ska kunna känna sig trygga i att de produkter deras barn 
kommer i kontakt med inte är farliga eller skadliga, varken på kort eller 
längre sikt. Kraftfulla ansträngningar behöver göras både för att minska 
den direkta exponeringen och den diffusa spridningen av hälsoskadliga 
ämnen från varor, t.ex. via kosmetika; kläder, möbler, lekjsaker och 
elektronik. . 

Regeringen anser att skyddet ay konsumenter bör utgå från en hög 
skyddsnivå i EU-lagstiftningen och internationella regelverk. Nu 
gällande EU-regelverk behöver ses över för att öka skyddsnivån. 
Företagen behövef öka det förebyggande arbetet med at^minska 
riskerna med kemikalier samt öka fokus på utbyte av farliga kemiska 
ämnen. Myndigheternas tillsyn av kemikalier i varor behöver stärkas. 
Information och kunskapsspridning behöver förbättras så att 
konsumenterna får bättre förutsättningar att göra medvetna val. 

Uppdraget 

Kemikalieinspektionen ska genom handlingsplanen inom sitt 
ansvarsområde intensifiera arbetet med att identifiera och genomföra 
åtgärder för att minska riskerna med farliga kemikalier och åtgärder för 
att fasa ut och begränsa de farligaste kemikalierna. Fokus ska ligga på 
farliga kemikalier som människor kommer i kontakt med i sin vardag. 

Exempel på ämnen som bör prioriteras är redan kända problemämnen 
som konsumenter exponeras för, bl.a. kvicksilver och kvicksilver
föreningar, kadmium och kadmiumföreningar, ftalater, bromerade 
flamskyddsmedel och perflourerade ämnen. Arbetet ska även fortsätta -
med andra ämnen som kan vara farliga för. konsumenter. Det gäller t.ex. 
ämnen som är allergi- eller cancerframkallande. Konsumenterna kan även 
utsättas för svårnedbrytbara och bioackumulerande ämnen som kan 
innebära risker via maten eller via hantering av varor. Ett särskilt fokus 
bör läggas på ämnen som är hormonstörande. 
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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 förbättrad 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. 

Okade 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 hälsoskadliga 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 varor 
Informationen om kemikalier i varor ska förbättras i varukedjan samt för 
konsumenterna. Åtgärderna bör inriktas mot både stärkt lagstiftning 
samt frivilliga initiativ. 

Ökad varutillsyn 
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. 
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Initiera och stödja frivilliga initiativ till substitution 
Kemikalieinspektionen ska etablera dialoger med prioriterade branscher i 
syfte att stärka kemikaliekunskaperna hos branscherna samt följa upp 
branschernas åtaganden att identifiera, minska risker och substituera 
farliga kemiska ämnen. Kemikalieinspektionen ska verka för att 
branscherna sätter upp uppföljningsbara mål för detta arbete. Företag 
som tillverkar, importerar och säljer leksaker samt kosmetiska produkter 
ska prioriteras i ett inledande skede. 

Genomförandet av arbetet med handlingsplanen ska ske i samarbete med 
företrädare för näringslivet, konsumentorganisationer, miljö
organisationer, Miljöstyrnings rådet och berörda myndigheter särskilt i 
Naturvårdsverket, Konsumentverket, Jordbruksverket, Livsmedels
verket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Läkemedels
verket samt Kommerskollegium. Arbetet med fokusområdet om 
livsmedel ska ske efter samråd med Livsmedelsverket. t 

På regeringens vägnar 

Kopia till 

N aturvårdsverket 
Konsumentverket 
Jordbruksverket 
Livsmedelsverket 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Läkemedelsverket 
Kommerskollegium 

David Strömberg 





Box 2, 172 13 Sundbyberg  
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