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1. Sammanfattning  
Bakgrunden 
Regeringen uppdrog i augusti 2010 åt Kemikalieinspektionen att, i samverkan med 
Livsmedelsverket, utreda och utvärdera behovet av och förutsättningarna för ett nationellt 
förbud mot bisfenol A (BPA) i vissa plastprodukter. Nappflaskor av plast är den produkt-
grupp som varit i fokus för diskussionerna om ett förbud. Flera länder (Kanada, Danmark, 
Frankrike) har antagit nationella förbud mot nappflaskor av polykarbonatplast. När regering 
lämnade uppdraget till Kemikalieinspektionen var det osäkert om ett förbud skulle genom-
föras på EU-nivå. Ett möjligt alternativ var då att Sverige i stället skulle genomföra ett 
nationellt förbud.  

EU-förbudet 
Under utredningens gång har emellertid ett EU-förbud antagits mot nappflaskor av BPA-
baserad polykarbonat. Förbudet beslutades i november 2010 och gäller från 1 mars 2011 för 
tillverkning respektive från 1 juni 2011 för utsläppande på marknaden och import av sådana 
nappflaskor. Därigenom har förutsättningarna för uppdraget förändrats. 

BPA-exponeringen för små barn i Sverige minskar avsevärt genom detta förbud på EU-nivå. 
Därtill kommer att byte till BPA-fria material har påbörjats inom olika delar av livsmedels-
branschen (lock till barnmatsburkar, dryckesflaskor och andra husgeråd) samt att stora 
användare av termopapper inom t.ex. dagligvaruhandeln har börjat byta till BPA-fria kassa-
kvitton. Sammantaget innebär detta att små barns exponering från BPA idag bedöms vara 
avsevärt lägre än för ett år sedan.  

Problembilden 
Trots att små barns exponering minskar, kvarstår problemen som förknippas med BPA. 
Befolkningen i allmänhet utsätts kontinuerligt för en låg BPA-exponering, vars betydelse för 
särskilt känsliga grupper inte klart kan bedömas. Det har visats att BPA kan överföras till 
foster och spädbarn från gravida och ammande kvinnor.  

Ett stort antal studier där man undersökt effekterna hos försöksdjur som fått mycket låga 
BPA-doser antyder en rad olika effekter. Bland de uppmärksammade effekterna nämns 
påverkan på hjärnans utveckling. Eftersom dessa studier ofta utförts på icke-standardiserat 
sätt är de svåra att utvärdera, men sammantagna leder de till ökad osäkerhet i bedömningen av 
den pågående BPA-exponeringen.  

I den vetenskapliga diskussion som pågår i internationella sammanhang finns skilda åsikter 
både om riskerna vid lågdos-exponering och om innebörden av indirekt exponering av foster 
och spädbarn via modern. Med hänsyn till det osäkra forskningsläget har det inte varit möjligt 
att redovisa något ställningstagande i dessa frågor. Det är dock mycket viktigt att fortsätta och 
fördjupa utvärderingen av dessa forskningsresultat.  

Utredningen  
Utredningens arbete har främst inriktats på att klargöra små barns tidiga och kontinuerliga 
BPA-exponering och, så långt möjligt, även beskriva den vuxna befolkningens exponering för 
BPA. Detta för att få en uppfattning om fosters och spädbarns exponering via modern. 

Källorna till befolkningens allmänna BPA-exponering är inte väl kända. Användningen är 
spridd inom en rad produktområden. Inom ramen för utredningen har Institutet för Miljö-
medicin (IMM) vid Karolinska Institutet utvärderat tillgänglig litteratur om exponeringskällor 
för BPA. Migrering av BPA har främst påvisats för material som kommer i kontakt med 
livsmedel (polykarbonatplast respektive invändigt ytskikt av epoxiharts i metallförpackningar 
till konserver och drycker). Indikationer om migrering finns även för ett fåtal andra expo-
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neringskällor och termopapper är ett exempel. De allra största mängderna av BPA används 
emellertid för produktområden där man har mycket begränsad kunskap om hur ämnet sprids.  

Uppgifter från Kemikalieinspektionens produktregister visar att Sverige inte har någon till-
verkning av BPA. Industrins hantering av ämnet och plastmaterial som baseras på BPA är 
relativt begränsad i Sverige. Import av färdiga varor som tillverkats av BPA-baserade material 
tillför däremot betydande mängder.  

Då BPA främst införs via utrikeshandeln, har utredningen undersökt möjligheterna att uppnå 
ytterligare begränsningar för BPA-användning inom EU. Analys av lagstiftningen på livs-
medelsområdet visar att det för vissa delar av området material i kontakt med livsmedel, de 
delar där det inte finns harmoniserande EU-regler, finns utrymme för att vidta nationella 
åtgärder, medan det för andra delar av detta område, de delar där det finns harmoniserande 
EU-regler, ges utrymme för tillfälliga nationella åtgärder enligt en särskild skyddsklausul i 
EU-regelverket.  

Lagstiftningen på kemikalieområdet gör det möjligt för enskilda medlemsstater att föreslå 
användningsbegränsningar inom EU men sådana förslag förutsätter att allvarliga risker 
identifierats och att användning och exponering för ämnet är kända. Andra riskminskande 
åtgärder kan föreslås inom EU-regelverken för medicintekniska produkter och leksaker. 
Nationella förbud eller andra hanteringsregler ifråga om varor kan antas med stöd av Miljö-
balken, om det är av särskild betydelse från hälso- eller miljösynpunkt och om harmoni-
serande EU-regler inte finns för produktområdet.  

För att vidta nationella åtgärder på områden där det inte finns harmoniserande EU-regler 
krävs bl.a. att skyddet för människors hälsa eller till miljön motiverar en sådan åtgärd. 

Förslagen  
Utredningen finner att nuvarande kunskapsläge inte påvisar allvarliga risker för människors 
hälsa och att det underlag som skulle krävas för generella förbud eller begränsningar för 
användningen av BPA saknas. Den kvarstående problembilden, med en låg kontinuerlig 
allmän exponering för BPA, begränsad kunskap om exponeringskällorna och rådande 
vetenskaplig osäkerhet i hur exponeringen ska bedömas, ger dock enligt Kemikaliein-
spektionens mening anledning till fortsatt oro för eventuell påverkan på foster och barn.  

Utredningen föreslår därför ett antal åtgärder som syftar till att minska den vetenskapliga 
osäkerheten, öka kunskapen om förekomst och exponering för BPA inom mindre kända 
användningsområden och samtidigt så långt möjligt skydda små barn mot den BPA-
exponering som kommer från välbelagda källor.  

Följa Efsas fortlöpande utvärdering  
Livsmedelsverket följer Efsas fortlöpande utvärdering av nya studier om effekter av oral 
exponering för BPA. Om Efsa finner anledning att revidera sitt tidigare utlåtande, förs frågan 
om eventuella åtgärder inom livsmedelsområdet upp på EU-nivå.  

Stegvisa åtgärder inom Reach för minskad vetenskaplig osäkerhet 
Kemikalieinspektionen avser att agera inom ramen Reach. Det första steget är att gå igenom 
företagens registreringar för BPA och utvärdera lågdosstudier. Syftet är att minska 
osäkerheten i den vetenskapliga bedömningen både för hälso- och miljörisker och föreslå 
nödvändiga åtgärder på EU-nivå.  
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Övervaka livsmedelsbranschens utbyte av produkter och förpackningar som kan avge BPA  
Livsmedelsverket avser att övervaka avvecklingen av BPA-avgivande produkter av 
polykarbonatplast och förpackningsmaterial med ytskikt av epoxi inom livsmedelsbranschen 
och inom tillverkning och handel med plastartiklar för barn som är avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel. Verket övervakar också att BPA-avgivande barnmatsförpackningar, 
som tagits bort från marknaden, inte återinförs. Detta arbete kan utföras inom ramen för 
offentlig livsmedelskontroll av tillverkare samt grossist- och detaljhandelskedjor.  

Livsmedelsverket avser vidare att från svenska tillverkande företag inom livsmedels- och 
förpackningsindustrin begära en redovisning före årets slut av hur man avser att ersätta 
befintligt epoximaterial med BPA-fria alternativ, och från införande och importerande företag 
begära att de uppmanar sina utländska leverantörer att ersätta befintligt epoximaterial med 
BPA-fria alternativ. Av redovisningen ska också framgå när sådana alternativ skulle kunna 
finnas tillgängliga för livsmedelsindustrin samt vilka konsekvenser denna ersättning skulle 
medföra för livsmedelsproducenter och förpackningstillverkare. På samma sätt avser verket 
begära att tillverkare samt grossist- och detaljhandelskedjor inom området plastartiklar för 
barn avsedda att komma i kontakt med livsmedel redovisar en plan för att ersätta 
polykarbonatprodukter med BPA-fria alternativ. 

Livsmedelsverket menar att överväganden om att utföra en exponeringsstudie och om behovet 
av att ta upp frågan på EU-nivån ska göras baserat på resultaten från dessa första åtgärdssteg.  

Undersökning av BPA-exponering från termopapper  
Kemikalieinspektionen anser att det på grund av den vetenskapliga osäkerheten är viktigt att 
BPA i termopapper byts ut mot säkrare alternativ. Kemikalieinspektionen avser därför att i 
dialog med branschen och andra intressenter verka för att ett sådant utbyte sker. Kemikaliein-
spektionen avser att initiera undersökningar om BPA-exponeringen vid hantering av 
termopapper och om de tekniska faktorer som kan inverka på möjligheterna till utbyte. Med 
tanke på den globala produktionen av kassaregister och kortterminaler bör Sverige agera på 
EU-nivå, baserat på resultaten från dessa undersökningar.  

Kartläggning av vilka härdplastmaterial för rörrenovering som kan avge BPA 
Eftersom det i dagsläget saknas säkra data om att BPA avges till dricksvattnet från renoverade 
rör anser Kemikalieinspektionen att regeringen bör ge berörda myndigheter i uppdrag att, i 
enlighet med respektive myndighets ansvarsområde, genomföra kartläggningar för att öka 
kunskapen om använda material vid rörrenovering.  

Kemikalieinspektionen avser att undersöka i vilken grad BPA avges från de material som 
används vid renovering av dricksvattenrör. Kemikalieinspektionen avser att bedriva arbetet i 
samverkan och dialog med branschen och andra berörda. Om det visar sig att BPA avges är 
ett nationellt förbud med stöd av miljöbalken en möjlig åtgärd.  

Kartläggning av använda plastmaterial i leksaker och barnartiklar  
På grund av den vetenskapliga osäkerheten är det viktigt att barn inte utsätts för BPA från 
plastmaterial i leksaker och barnartiklar. Kemikalieinspektionen avser därför att kartlägga 
vilka plastmaterial som ingår i leksaker och barnartiklar samt undersöka om barn på detta sätt 
kan utsättas för BPA. Kemikalieinspektionen avser att bedriva detta arbete i samverkan och 
dialog med branschen och andra intressenter. Detta i syfte att öka kunskapen om eventuell 
BPA-exponering från använda material i leksaker och barnartiklar samt verka för utbyte till 
säkrare alternativ. Sverige bör agera på EU-nivå för att få till stånd nödvändiga regler under 
leksaksdirektivet om det från resultatet av dessa undersökningar visar sig att barn utsätts för 
BPA från material som ingår i leksaker och barnartiklar. 
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Märkning av medicinteknisk utrustning för neonatalvård  
Regeringen bör ge ansvariga myndigheter i uppdrag att utreda möjligheten att införa märk-
ningskrav för medicinteknisk utrustning avsedd för neonatalvård genom EU:s regelverk. För 
tidigt födda barn bör skyddas från att exponeras för BPA eftersom de utgör en speciellt 
känslig grupp. 
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2. Summary  
Background  
In August 2010, the Swedish Government assigned the Swedish Chemicals Agency, in 
collaboration with the National Food Agency, to investigate and evaluate the need and 
prospects for a national ban on bisphenol A (BPA) in certain plastic products. Feeding bottles 
of plastic is the product that has been the focus of discussions on a ban. Several countries 
(Canada, Denmark, France) have adopted a national ban on baby bottles made from 
polycarbonate plastic. When the government gave the assignment to the Swedish Chemicals 
Agency, it was uncertain whether a ban would be implemented at EU level. A possible 
alternative at that time was that Sweden instead would implement a national ban.  

The EU ban 
During the course of the investigation, however, an EU ban on baby bottles of BPA-based 
polycarbonate was adopted. The ban was decided in November 2010 and became effective 
from 1 March 2011 for manufacturing and from 1 June 2011 for the marketing and import of 
baby bottles. Thus, the conditions for the assignment have changed. 

BPA exposure of young children in Sweden is considerably reduced by this ban at EU level. 
In addition, switching to BPA-free materials has started in different parts of the food industry 
(lids to baby food jars, beverage bottles and other household items) and major users of 
thermal paper in grocery stores have begun switching to BPA-free cash receipts. All in all, 
this means that young children’s exposure from BPA is currently estimated to be much less 
than a year ago. 

Description of the problem 
Despite the fact that the exposure of small children is decreasing, problems associated with 
BPA remain. The general population is continuously exposed to low concentrations of BPA, 
the impact of which to particularly sensitive groups can not be clearly assessed. It has been 
shown that BPA can be transferred to fetuses and infants from pregnant and breastfeeding 
women. 

A large number of studies to examine the effects on experimental animals given very low 
doses of BPA show a variety of effects. Among the observed results are effects on brain 
development. Because these studies are often performed in a non-standardised way, they are 
difficult to evaluate, but taken together they lead to increased uncertainty in the assessment of 
the current BPA exposure. 

In scientific discussions that are going on in the international context, different views prevail 
both about the risks of low-dose exposure, and the importance of indirect exposure of fetuses 
and infants through the mother. Given the uncertain state of research in this area, it has not 
been possible to account for any position on these issues. However, it is very important to 
continue and deepen the evaluation of this research. 
 
The investigation 
The work has focused mainly on clarifying small children’s early and continuous BPA 
exposure and also, as far as possible, on describing the exposure of the adult population to 
BPA in order to approach how fetal and infant exposure through the mother takes place. 

The sources of the overall BPA exposure in the population are not well known. The use is 
widespread in a number of product areas. As part of the investigation, the Institute of 
Environmental Medicine (IMM) at the Karolinska Institute evaluated the available literature 
on sources of exposure to BPA. Migration of BPA has been shown primarily for materials 
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coming into contact with food (polycarbonate plastic and the inside surface of epoxy resins in 
metal packaging for canned food and beverages). Indications of migration have also been 
found for a few other sources of exposure and thermal paper is an example. The largest 
amounts of BPA, however, are used in product areas where there is very limited knowledge of 
how the substance is emitted. 

Data in the Swedish Chemical Agency’s products register show that Sweden has no 
production of BPA. Industry's handling of the substance and plastic materials based on BPA 
are relatively limited in Sweden. However, significant amounts of finished goods made of 
BPA-based materials are brought into the country through imports. 

Since BPA is mainly imported through foreign trade, the investigation has considered the 
possibilities to achieve further restrictions of BPA use in the EU. Analysis of legislation on 
food shows that in certain areas it would be possible to adopt national measures, i.e. in areas 
where there are no harmonised EU rules for material that comes into contact with food. For 
other parts of this area, there are harmonised EU rules, allowing for temporary national 
measures under a special safeguard clause in the EU rules.  

Legislation in the area of chemicals makes it possible for individual Member States to 
propose use restrictions within the EU, but such proposals would that require serious risks are 
identified and that the use of and exposure to the substance are known. Other risk reducing 
measures can be proposed within the EU regulatory framework for medical devices and toys. 
National bans or other handling rules for articles can be issued pursuant to the Environmental 
Code, if it is of particular importance from the viewpoints of human health or the environment 
and if there are no harmonised EU rules applicable to the product area.  

In order to take national action in areas where there are no harmonised EU rules, it is required, 
among other things, that the protection of human health or the environment justifies such a 
measure.  

Proposals 
The investigation finds that the current state of knowledge does not establish any serious risk 
to human health and that thereby the required justification for general bans or restrictions on 
the use of BPA is missing. It is the opinion of the Swedish Chemicals Agency, however, that 
the remaining problems, with a low continuous general exposure to BPA, limited knowledge 
of exposure sources and the current scientific uncertainty in the assessment exposure, give 
rise to continued concerns about possible impacts on fetuses and infants. 

The investigation therefore proposes a number of measures aiming to reduce the scientific 
uncertainty, increase knowledge about the occurrence and exposure to BPA in lesser known 
uses and at the same time as far as possible protect small children against the BPA exposure 
arising from well documented sources. 

Following Efsa’s ongoing evaluation 
The National Food Administration follows Efsa’s ongoing evaluation of new studies on the 
effects of oral exposure to BPA. If Efsa finds reason to reconsider its previous opinion, the 
question of possible measures in the food sector will be transferred to EU level. 

Stepwise actions in REACH to reduce the scientific uncertainty 
The Swedish Chemicals Agency intends to take action within the framework of REACH. The 
first step will be to process company registrations of BPA and evaluate low-dose studies. The 
aim is to reduce the uncertainties in the scientific assessment of both health and 
environmental risks and propose necessary further measures at EU level.  
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Monitor the food industry exchange of products and packaging where BPA migration may 
occur 
The National Food Administration intends to monitor the progress to phase out BPA-
containing packaging materials and products made from polycarbonate plastic. The National 
Food Administration also monitors that BPA-containing baby food packagings, which have 
disappeared from the market, are not reintroduced. This work is carried out under the official 
food control of food manufacturers and wholesale and retail chains. 

The National Food Administration further intends to require that Swedish manufacturers and 
importers in the food and packaging industry before the end of the year (2011) accounts for a 
plan for how they intend to replace existing epoxy materials with BPA-free alternatives, or 
require such an account from their suppliers. The account should also clarify when such 
alternatives could be available to the food industry and what impact such a replacement would 
have on food production and packaging manufacturers. Similarly, the National Food 
Administration intends to require manufacturers and wholesale and retail chains, in the field 
of plastic items for children intended to come into contact with food, to present a plan to 
replace polycarbonate products with BPA-free alternatives. 

The National Food Administration is of the opinon that considerations about performing an 
exposure study and the need to raise this issue at EU level should be based on results of the 
first action steps. 

Study of BPA exposure from thermal paper 

Because of the scientific uncertainties, the Swedish Chemicals Agency considers it important 
to replace BPA in thermal paper with safer alternatives. The Swedish Chemicals Agency 
therefore intends to push for a switch to alternatives, in collaboration and dialogue with 
industry and other stakeholders.  

The Swedish Chemicals Agency intends to initiate studies on BPA exposure when handling 
thermal paper and on technical factors affecting the possibilities for a switch.  In view of the 
global production of cash registers and card terminals, Sweden should act at EU level, based 
on results of these studies.  

Mapping of plastic materials used for relining of water pipe replacement, where migration 
may occur 
As there currently is no reliable data on BPA migrating into the drinking water from 
renovated pipes, the Swedish Chemicals Agency considers that the Government should give 
concerned authorities a mandate to, in accordance with each agency's responsibilities, conduct 
surveys to increase the knowledge of materials used in pipe renovation. 

The Swedish Chemicals Agency intends to examine the extent of BPA migration from 
materials used in the renovation of drinking water pipes. The Swedish Chemicals Agency 
intends to carry out work in collaboration and dialogue with industry and other stakeholders. 
Should it be found that BPA is released, a national ban through the Environmental Code is 
possible. 

Mapping of plastic materials used in toys and articles for children 
Because of the scientific uncertainties, it is important that children are not exposed to BPA 
from plastic materials in toys and articles for children. The Swedish Chemicals Agency 
therefore intends to identify the plastic materials used in toys and articles for children and 
examine if children may be exposed to BPA in this way. The Swedish Chemicals Agency 
intends to carry out this work in collaboration and dialogue with industry and other concerned 
stakeholders. The purpose of this is to increase knowledge of potential BPA exposure from 
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use of materials in toys and articles for children, and to stimulate the exchange of information 
on safer alternatives. Sweden should act at EU level with the aim to achieve the necessary 
rules under the Toys Directive if the results from these studies show that children are exposed 
to BPA from materials included in toys and articles for children. 

Labelling of medical equipment for neonatal care 
The government should give responsible authorities the task of investigating the feasibility of 
labelling requirements for medical equipment for neonatal care under EU legislation. 
Premature babies should be protected from exposure to BPA, since they constitute a 
particularly vulnerable group.  
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3. Inledning  
3.1 Bisfenol A 
Ämnet bisfenol A (i fortsättningen används förkortningen BPA) produceras och används i 
mycket stora mängder inom EU. Ämnet tillverkas inte i Sverige, utan förs in från andra EU-
länder som råvara till plastindustrin. Den industriella hanteringen av både BPA och de plast-
material som kan tillverkas av BPA är relativt begränsad i Sverige. Importen av färdiga pro-
dukter som tillverkats av BPA-baserade material tillför däremot betydande mängder.  

Sådant plastmaterial kan innehålla små rester av BPA, vissa material kan dessutom brytas ned 
under produktens användning så att BPA frigörs. Därigenom kan ämnet ingå i många allmänt 
tillgängliga plastprodukter. Mindre mängder av BPA kan läcka från materialet till t.ex. en 
vätska eller ett födoämne som förvaras eller värms i en plastprodukt och därefter tas upp i 
människokroppen.  

3.1.1 Problembeskrivning  
Svenska och internationella undersökningar har visat att befolkningen i allmänhet utsöndrar 
BPA kontinuerligt genom låga halter i urinen. Vad denna låga kontinuerliga BPA-exponering 
innebär för särskilt känsliga grupper kan idag inte klart avgöras.  

Tillgänglig information om källorna till denna exponering är begränsad. Man har framför allt 
studerat området material som kommer i kontakt med livsmedel och har ett relativt gott 
underlag som visar att BPA kan avges från produkter av polykarbonatplast, bl.a. nappflaskor, 
och skyddande ytbeläggning av epoxiharts inuti metallförpackningar.  

Den faroklassificering av BPA som har fastställts på EU-nivå rör följande effekter: allvarliga 
ögonskador; irritation i luftvägarna; allergisk hudreaktion; skadliga effekter på fortplantnings-
förmågan; skadligt för vattenlevande organismer. Faroklassificeringen, liksom riskbedöm-
ningar på livsmedelsområdet, baseras på effekter som man sett i konventionella toxikologiska 
studier. Dessa studier är gjorda enligt kvalitetskrav och protokoll som myndigheter kommit 
överens om och som industrin ska följa. Kvalitetskraven styr också vilka toxikologiska 
effekter som studeras.  

I forskningsvärlden studerar man även andra effekter än de som kvalitetskraven anger. 
Exempelvis finns rapporter om effekter som inducerats i foster och unga djur efter BPA-
exponering av moderdjuren. De effekter som framför allt uppmärksammats rör hjärnreceptor-
programmering, påverkan på hjärnans utveckling, effekter på immunsystemet samt ökad 
känslighet för bröstcancer. I flera fall har sådana effekter visats vid mycket lägre exponerings-
nivåer än i konventionella studier. Det rör sig om ett stort antal studier och nya tillkommer 
kontinuerligt. De är svåra att utvärdera och de effekter som påvisats skulle behöva konfir-
meras i nya studier. Studierna medför dock en ökad osäkerhet i hur vår exponering för BPA 
ska bedömas, och det finns därför skäl att minska exponeringen för små barn så långt det är 
möjligt.  

På grund av denna osäkerhet anmälde Kemikalieinspektionen för Sverige redan i samband 
med riskbedömningen av BPA under programmet för Existerande ämnen (EEG 793/93) att 
man inte kan bortse från detta ökande antal studier som visar på lågdos-effekter av BPA. 

BPA är också östrogenliknande och har hormonstörande egenskaper, men det är oklart hur de 
hormonstörande egenskaperna hänger samman med lågdoseffekterna.  
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3.2 Uppdrag och uttolkning  
Regeringens beslut 2010-07-29 
”Regeringen uppdrar åt Kemikalieinspektionen att i samverkan med Livsmedelsverket utreda 
och utvärdera behovet av och förutsättningarna för Sverige att införa ett nationellt förbud mot 
användning av BPA i vissa plastprodukter. Redovisningen ska även omfatta underlag för noti-
fiering av sådana regler till Europeiska kommissionen. Uppdraget ska redovisas till Miljö-
departementet senast den 31 mars 2011 (senare ändrat till den 15 april 2011).” 

I denna sammanfattning formuleras uppdraget ”att utreda och utvärdera behovet av och 
förutsättningarna för Sverige att införa ett nationellt förbud mot användning av BPA i vissa 
plastprodukter”. Det anges dessutom i den beskrivande texten att försiktighetsprincipen 
motiverar en översyn av behovet av och möjligheterna att begränsa användningen av BPA-
baserad karbonatplast i bl.a. flaskor och matkärl. Utvärderingen ska, enligt uppdraget, ta 
särskild hänsyn till barn och deras större känslighet.  

Uppdragets första formulering är alltså specificerad när det gäller åtgärden (”nationellt förbud 
mot användning av BPA”) men inte i vilken typ av plastmaterial eller produkt som åtgärden 
skulle gälla (”i vissa plastprodukter”). Den andra formuleringen är mer öppen när det gäller 
vad som ska utvärderas (”se över behovet av och möjligheterna att begränsa användningen”) 
men preciserar vilken typ av plast och exemplifierar vilka produkter (”av BPA-baserad kar-
bonatplast i bl.a. flaskor och matkärl”) som ska omfattas av utvärderingen.  

Enligt Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen är uppdraget både vetenskapligt och 
juridiskt. Utvärderingen gäller BPA i produkter som faller under livsmedelslagstiftningen 
såväl som produkter som inte omfattas av den.  

Uppdragets syfte har därför tolkats som att mer öppet utvärdera behovet av och möjligheterna 
till åtgärder inom och utanför livsmedelslagstiftningen. Denna uttolkning medger att en 
bredare bild av exponeringen för ämnet kan tas fram innan det fastläggs vilken eller vilka 
exponeringskällor som är av betydelse och bör åtgärdas. Uttolkningen innebär vidare att även 
andra typer av åtgärder än förbud kan utredas. 

Enligt Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen bör utredningens arbete i första hand 
inriktas på den tidiga och kontinuerliga BPA-exponeringen för små barn. De utsätts under sin 
snabba tillväxt för högre exponering i förhållande till sin kroppsvikt. Unga individer under 
utveckling bedöms också vara känsligare för de effekter som uppmärksammats i de många 
lågdos-studierna. Under fostertidens sista tredjedel och de första levnadsåren, då hjärn-
funktionerna utvecklas mest, är känsligheten och risken för påverkan som störst.  

3.2.1 Avgränsningar  
Den vetenskapliga diskussion som pågår i internationella sammanhang, med skilda åsikter om 
riskerna vid lågdos-exponering, har inte behandlats inom ramen för denna utredning. Det 
innebär att lågdos-studierna inte har bearbetats (och inte heller några andra toxicitetsstudier). 

Det har visats att BPA kan överföras till barnet via gravida och ammande kvinnor, men 
åsikterna om innebörden av detta för foster och spädbarn går isär mellan olika internationella 
organisationer. Då kunskapen om denna indirekta exponering är otillräcklig i dagsläget, har 
utredningen, förutom att klargöra exponeringen för små barn, sökt att så långt möjligt 
beskriva exponeringen av den vuxna befolkningen. Detta för att få en uppfattning om fosters 
och spädbarns exponering via modern. 

3.2.2 Organisation av arbete, samverkan och samråd 
Kemikalieinspektionen har ansvarat för ledning och samordning av arbetet med uppdraget, för 
att samverka med Livsmedelsverket och för att efter behov samråda med andra berörda myn-
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digheter. Samverkan med Livsmedelsverket har organiserats i form av kontinuerliga möten 
och telefonkonferenser.  

En referensgrupp har inbjudits till ett möte i december 2010 för utbyte av information och 
samråd. Inbjudna var: Svensk Handel, Normpack, Stockholm Vatten, Byggindustrierna, Plast 
& Kemiföretagen, VVS-företagen, HSB Riksförbund, Sabo, Arbetsmiljöverket, Läkemedels-
verket, Livsmedelsverket, Svensk Pappersindustri, Återvinningsföretagen, Boverket, Konsu-
mentverket, Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges konsumenter, Konsumentföreningen 
Stockholm, Konsumenter i samverkan samt Naturskyddsföreningen (av dessa deltog repre-
sentanter för de elva först nämnda organisationerna). Därefter har en del ytterligare kontakter 
tagits med berörda intressenter.  

För utredningens räkning har Institutet för Miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet 
utvärderat tillgänglig vetenskaplig litteratur om exponering från olika produktslag där BPA 
kan ingå.  

3.3 Rapportens disposition  
Beskrivningen av användning och exponering för BPA och den problembild som är för-
knippad med ämnets egenskaper visar på att utredningen måste hantera ett komplext material. 
Detta underlag finns redovisat i de senare delarna av rapporten (kapitel 8 – 10), efter en analys 
av utrymmet i lagstiftningen för förbud eller andra begränsningar (kapitel 7). 

De närmast följande delarna av rapporten beskriver först innevarande situation och de åt-
gärder som redan vidtagits i Sverige och i andra länder (kapitel 4). Därefter följer utred-
ningens analys av vilka åtgärdsalternativ som kan vara möjliga (kapitel 5) för att läsaren 
relativt snabbt ska kunna se utredningens förslag (kapitel 6).  
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4. Redan vidtagna åtgärder 
4.1  Industri och handel i Sverige 
Sedan diskussionerna om BPA startade för några år sedan har man inom plast-, 
livsmedelsförpacknings- och livsmedelsindustrin samt detaljhandeln arbetat med att ta fram 
BPA-fria plastprodukter och förpackningar. 

Enligt branschorganisationen Svensk Handel var nappflaskor av polykarbonat borta från den 
svenska marknaden redan våren 2010. När det gäller övriga produkter som kommer i kontakt 
med livsmedel och som är avsedda för barn blir polykarbonatplaster alltmer sällsynta. Repre-
sentanter för vissa varumärken och detaljhandelskedjor uppger att alla deras produkter 
avsedda för barn är BPA-fria. Vad gäller andra plastartiklar i form av flaskor, behållare, 
förvarings- och beredningskärl, muggar m.m. blir det enligt branschen även här mer ovanligt 
med produkter tillverkade av BPA-baserad polykarbonat. För vissa plastprodukter med 
särskilda krav t.ex. dricksglas och bestick är polykarbonat fortfarande svårt att ersätta med 
andra plaster. 

Livsmedel avsedda för små barn är enligt uppgift från svenska tillverkare och detaljister på 
den svenska marknaden numera förpackade i BPA-fria förpackningar. För övriga konserver 
av frukt, grönsaker och färdigmat samt för drycker arbetar branschen med att ta fram BPA-
fria förpackningar. 

Användningen av BPA-baserad polykarbonat fortsätter dock inom områden där plasten inte 
kommer i kontakt med livsmedel. 

Flera stora kedjor i dagligvaruhandeln har bytt till kassakvitton av BPA-fritt termopapper. 

4.2  EU och andra länder  
EU 
Alltsedan Kanada i juni 2009 föreslog och sedan införde ett förbud för BPA i nappflaskor har 
frågan om restriktioner i EU-lagstiftningen diskuterats av kommissionen och medlems-
länderna.  

I mars 2010 införde Danmark ett nationellt förbud mot BPA i alla material och produkter som 
kommer i kontakt med livsmedel och som är avsedda för barn upp till tre års ålder.  

I juli 2010 beslutade Frankrike om ett nationellt förbud mot BPA i nappflaskor.  

Kommissionen uppdrog åt Efsa att utvärdera nya vetenskapliga publikationer om effekter av 
oral exponering för BPA och yttra sig över den grund som Danmark åberopat till stöd för det 
danska förbudet. I september 2010 lämnade Efsa sitt samlade utlåtande1. Man konstaterade att 
det inte framkommit några nya tillförlitliga forskningsresultat som talar för att ändra det 
gränsvärde för tolerabelt dagligt intag (TDI)2

                                                 
1 Efsas utlåtande och pressmeddelande: http://www.Efsa.europa.eu/en/Efsajournal/pub/1829.htm  

 som tidigare fastställts, baserat på Efsas risk-
värderingar. Man konstaterade vidare att några studier visserligen kan tyda på biokemiska 
förändringar i hjärnan, påverkan på immunförsvaret och ökad känslighet för bröstcancer, men 
påpekade att dessa studier hade flera brister. Efsa menade att dessa effekter måste klargöras 

2 Tolerabelt dagligt intag (TDI) anger den mängd av ett ämne, vanligen i mg/kg kroppsvikt och dag, som en 
människa bedöms kunna få i sig via födan varje dag under hela livet utan att det ger några negativa hälsoeffekter. 
I regel utgår man från studier på försöksdjur och väljer den lägsta orala dosen som ger en allvarlig effekt i den 
mest känsliga arten av försöksdjur (mus, råtta etc). Dosen därunder som inte ger upphov till någon allvarlig 
effekt benämns NOAEL (no observed adverse effect level). Denna dos divideras vanligen med 
osäkerhetsfaktorer, bestående av faktor 10 för artskillnader mellan människa och försöksdjur och faktor 10 för 
individuella skillnader. NOAEL divideras således vanligen med en faktor 100 för att ge TDI. 
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genom ytterligare forskning, vilket också särskilt framhölls av den ledamot som anmälde sin 
avvikande mening. Efsa konstaterade dessutom att det är spädbarn (upp till 1 års ålder) 
matade med nappflaska som utsätts för den största exponeringen av BPA, och att spädbarn är 
den känsligaste gruppen till följd av sin ännu outvecklade förmåga att utsöndra BPA ur 
kroppen. Av utlåtandet framgår också att Efsa har upprättat ett system för att fortlöpande 
utvärdera nya vetenskapliga rön om effekter av oral exponering för BPA och att Efsa kommer 
att ompröva sitt utlåtande om nya relevanta uppgifter kommer fram. 

Kommissionen diskuterade med medlemsländerna om lämpliga åtgärder på EU-nivå till följd 
av Efsas utlåtande. Vissa medlemsstater ansåg att det var tillräckligt med ett förbud enbart 
mot BPA i nappflaskor. Några medlemsstater ville inkludera alla livsmedelsprodukter av 
polykarbonat avsedda för barn upp till tre års ålder. Man diskuterade också om förbudet borde 
omfatta även invändiga ytskikt i konservburkar och burklock för livsmedel för barn under tre 
års ålder. Kommissionen anförde att det är spädbarn som bör skyddas och att det är i samband 
med högre temperaturer som BPA löses ut. Kommissionen framhöll också att frågan om en 
begränsning av användningen av BPA i sådana ytskikt f.n. inte är aktuell att behandla på EU-
nivå, eftersom det här saknas harmoniserad EU-lagstiftning.  

I november 2010 lade kommissionen fram ett förslag för medlemsstaterna om ett förbud mot 
BPA i nappflaskor. Som skäl för förbudet angavs att mot bakgrund av Efsas utlåtande bör 
spädbarns exponering för BPA vara så låg som rimligtvis är möjligt, och att spädbarns 
exponering ska begränsas i möjligaste mån tills mer vetenskapliga data finns tillgängliga som 
klargör den toxikologiska relevansen av vissa observerade effekter av BPA. Kommissionen 
hänvisade till osäkerheter i det vetenskapliga underlaget. Kommissionen förklarade att den i 
en sådan situation, trots att det inte finns någon klart påvisbar risk för folkhälsan, kan lägga 
den s.k. försiktighetsprincipen till grund för ett förbud.  Kommissionen har, liksom Danmark 
vad gäller det danska förbudet, pekat på den vetenskapliga osäkerhet vad gäller effekterna av 
BPA på människors hälsa. Trots att Efsa ansett att osäkerheten inte är tillräcklig för att ändra 
nuvarande TDI-värde, har kommissionen alltså bedömt att osäkerheten motiverar en 
tillämpning av principen och att kriterierna i artikel 7 i den övergripande EG-förordningen på 
livsmedelsområdet (178/2002) även i övrigt är uppfyllda. 

Sverige stödde förslaget men lämnade en röstförklaring om att man hade velat se en klausul i 
direktivtexten om att BPA-exponeringen från andra polykarbonatprodukter avsedda för barn 
upp till tre års ålder skulle undersökas för bedömning av behov av ytterligare begränsningar. 
Kommissionens förslag röstades igenom med kvalificerad majoritet. 

Resultatet är ett förbud mot användning av BPA-baserad polykarbonat för tillverkning av 
nappflaskor från den 1 mars 2011 och förbud mot utsläppande på marknaden och import av 
sådana flaskor från och med den 1 juni 2011. Förbudet är infört genom kommissionens 
direktiv 2011/8/EU, som ändrar kommissionens plastdirektiv 2002/72/EG och har genomförts 
i svensk rätt genom Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2011: 2). Från och med den 1 
maj gäller motsvarande förbud istället enligt kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 
(plastförordningen), som ersätter plastdirektivet.  

Danmark 
I mars 2010 införde Danmark ett nationellt förbud mot BPA i alla material och produkter i 
kontakt med livsmedel avsedda för barn upp till tre års ålder. Förbudet omfattar både livs-
medelsplaster, bl.a. nappflaskor, liksom skyddslacker på insidan av livsmedelsförpackningar 
av metall.  

Som motivering till förbudet mot BPA i den del det avser plastområdet har Danmark beskrivit 
den osäkerhet som föreligger vad gäller effekterna av BPA på människors hälsa, särskilt en 
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utpekad vetenskaplig studie.3,4 Den del av förbudet som avser skyddslacker har notifierats 
enligt direktiv 98/34/EG som en teknisk föreskrift.5

Bakgrunden till förbudet är, enligt uppgift från den danska livsmedelsmyndigheten, ett förslag 
från oppositionspartierna som fick stöd av en majoritet i folketinget. Enligt den danska för-
fattningen måste regeringen lägga fram ett sådant förslag för beslut och se till att det 
genomförs. Oppositionspartierna har också lagt ett förslag om att helt förbjuda BPA i material 
och produkter i kontakt med livsmedel.

 

6

Naturstyrelsen har ansvaret för dricksvatten i Danmark. I den nationella föreskriften 
(Bekentgørelsen BEK nr 1449) finns ett gränsvärde för ”övriga fenoler” på 0.5 µg/l och som 
gäller även BPA. Men man har inga uppmätta värden för BPA i dricksvatten; inte heller har 
någon migrering från byggmaterial i kontakt med dricksvatten uppmätts.

 I och med EU-förbudet mot BPA i nappflaskor, har 
Danmark blivit skyldigt att dra tillbaka sitt mer vidsträckte förbud mot BPA i andra 
polykarbonatprodukter än nappflaskor. 

7

I mars 2011 kommer den danska Miljöstyrelsen att redovisa resultat från en undersökning där 
överföringen av BPA från kvitton av termopapper till syntetisk svettlösning respektive 
fingerhud studerats. I undersökningen har man också analyserat om BPA avges från skölden 
på tröstnappar av polykarbonatplast.

 De danska bestäm-
melserna baseras på EU:s dricksvattendirektiv. I tidigare gällande direktiv 80/778/EEG fanns 
ett gränsvärde för fenoler, ett s.k. fenolindex på 0.5 µg/l. Detta direktiv har ersatts av direktiv 
98/83/EG, men här saknas gränsvärde för fenoler. Danmark hade möjlighet att införa ett 
sådant gränsvärde, eftersom dricksvattendirektivet är ett minimumdirektiv (som möjliggör 
strängare nationella regler). 

8

Frankrike 

 

I juli 2010 beslutade Frankrike om ett nationellt förbud mot BPA i nappflaskor. Enligt den 
franska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (AFFSA) bör konsumenter och i synnerhet de mest 
känsliga grupperna exponeras för BPA så lite som möjligt. Dessutom bör konsumenterna, 
genom särskild märkning på BPA-innehållande husgeråd som kommer i kontakt med livs-
medel, uppmärksammas på att de inte bör användas för uppvärmning av livsmedel under 
någon längre tid.9

Tyskland 

 

I januari 2011 konstaterade den tyska riskvärderingsmyndigheten att Efsas riskvärdering 
bekräftar den tyska myndighetens syn på hälsorisker för spädbarn och små barn10

                                                 
3 

.  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/nyheder/nyheder/2010/forbud_mod_bisphenol_a_til_0_til_3_aarige.htm  
4 http://www.fvm.dk/Default.aspx?ID=18486&PID=167232&year=&NewsID=6011  
5 
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?fuseaction=pisa_notif_overview&iYear=2010&inu
m=294&lang=SV&sNLang=SV  
6 Proposal for parliamentary resolution banning bisphenol-A: 
http://www.ft.dk/samling/20081/beslutningsforslag/B101/index.htm#dok 
http://www.ft.dk/samling/20091/beslutningsforslag/B42/index.htm#dok  
http://www.ft.dk/samling/20101/beslutningsforslag/B17/index.htm#dok 
Folketingets beslut: 
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20091/beslutningsforslag/b42/20091_b42_som_vedtaget.pdf  
7 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113759  
8 http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/Nyheder+kemikalier/20101112kasseboner.htm  
9 http://www.afssa.fr/Documents/MCDA2010sa0041EN.pdf  
10 
http://www.bfr.bund.de/en/product_safety/health_assessment_of_food_contact_materials/health_assessment_of_
bisphenol_a_in_foods-54506.html  
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http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/Nyheder+kemikalier/20101112kasseboner.htm�
http://www.afssa.fr/Documents/MCDA2010sa0041EN.pdf�
http://www.bfr.bund.de/en/product_safety/health_assessment_of_food_contact_materials/health_assessment_of_bisphenol_a_in_foods-54506.html�
http://www.bfr.bund.de/en/product_safety/health_assessment_of_food_contact_materials/health_assessment_of_bisphenol_a_in_foods-54506.html�


17 
 

Tyska Umweltbundesamt (UBA) har publicerat icke-bindande rekommendationer för 
organiska materialskikt i kontakt med dricksvatten.11

Österrike 

 I dessa anges ett provisoriskt gränsvärde 
för migrering av bland annat BPA från epoxi-baserade material, enligt provning med samma 
standardiserade metod som för material i kontakt med livsmedel (EN 13130-13:2005). Detta 
provisoriska gränsvärde för BPA är 30 µg/l. Frankrike och Nederländerna har liknande 
rekommendationer.  

I september 2010 meddelade den österrikiske hälsoministern att spädbarn och små barn 
upptill tre års ålder bör skyddas så mycket som möjligt från exponering för BPA. Han 
konstaterade att BPA-baserad polykarbonat inte behövs för tillverkning av nappflaskor eller 
tröstnappar och framhöll att om åtgärder inte vidtas inom EU måste Österrike göra det 
nationellt.12

Norge 

 

Under 2009 upphörde försäljningen av BPA-innehållande nappflaskor och andra 
plastprodukter avsedda för barn enligt handelns organisation. 

Europeisk PVC-industri 
Enligt European Council of Vinyl Manufacturers (ECVM) har europeisk PVC-industri 
upphört att använda BPA för polymerisering och som stabilisator för lagring av vinylklorid 
sedan 31 december 2001. ECVM har kontakt med icke-medlemmar för att säkerställa att alla 
PVC-tillverkare inom EU följer detta åtagande.13

Kanada 

  

2009 beslöt Kanada att förbjuda nappflaskor tillverkade av polykarbonatplast. Nyfödda och 
spädbarn upp till 18 månaders ålder är den riskgrupp man vill skydda. Eftersom det veten-
skapliga underlaget om hälsorisker är osäkert, baserades beslutet på försiktighetsprincipen. 
Det är när polykarbonatplast kommer i kontakt med varmt eller kokande vatten eller flytande 
livsmedel som migration av BPA blir oacceptabelt hög konstaterade den kanadensiska 
riskvärderingsmyndigheten. 

Myndigheten bedömde dock att migration av BPA från ytskikten i konservburkar för flytande 
beredningar för spädbarn (modersmjölksersättning och tillskottsnäring) samt i locken till glas-
burkar med mat för spädbarn och små barn inte utgör någon risk.14

Förbudet kompletteras med särskilda råd för spädbarns- och småbarnsföräldrar.

 
15

USA 

 

I januari 2010 uttryckte livsmedelsmyndigheten Food and Drug Administration, FDA, att det 
finns viss anledning till oro rörande BPA:s potentiella effekter på hjärnan, beteendet och 
prostata i foster, nyfödda och små barn. Man påpekade samtidigt att det finns stora osäker-
heter i tolkningen av de studier som visar detta och deras relevans för människor. FDA har 
uppmanat enskilda tillverkare av plastprodukter som kommer i kontakt med livsmedel att 
frivilligt vidta åtgärder för att minska användningen av BPA. Mot bakgrund av oron kommer 

                                                 
11 UmweltBundesAmt; Empfehlungen – Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von Organischen 
Beschichtungen im Kontakt mit Trinkwasser (Beschichtungsleitlinie); Stand 7. Oktober 2008  
12 http://www.bmg.gv.at/cms/site/presse_detail.html?channel=CH1031&doc=CMS1285325482718  
13 Vinyl 2010, The voluntary commitment of the PVC Industry; Update May 2006 www.vinyl2010.org (besökt 
2011-02-06) 
14 http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2010/2010-03-31/html/sor-dors53-eng.html#1 
15 http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/packag-emball/bpa/index-eng.php  

http://www.bmg.gv.at/cms/site/presse_detail.html?channel=CH1031&doc=CMS1285325482718�
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FDA också att söka nya vägar för att reglera användningen.16

Amerikanska tillverkare av nappflaskor och pipmuggar uppges ha slutat använda BPA från 
januari 2009.  

 Ett tiotal enskilda delstater har 
infört förbud mot BPA i nappflaskor. 

I mars 2010 antog U.S. Environmental Protection Agency, EPA, en handlingsplan för BPA. 
EPA har gjort en översyn av tillgänglig risk- och exponeringsinformation för BPA. Man har 
också tagit hänsyn till de osäkerheter som finns kring vissa lågdosstudier. Planen beskriver 
kort vad EPA planerar att göra, men man anser att den största exponeringen för BPA sker 
genom material i kontakt med livsmedel, vilket sorterar under FDA. EPAs tänkta åtgärder 
handlar därför till största delen om ev. risker och skydd för miljön.  

I Toxic Substances Control Act, TSCA, den lag som reglerar tillverkning och import av 
kemikalier i USA, section 5 (b)(4), Chemicals of Concern List, ges EPA möjlighet att lista 
ämnen som kan ge en oacceptabel risk för människors hälsa eller miljön. EPA överväger nu 
att utnyttja denna möjlighet, vilket har aldrig tidigare har gjorts.17

EPA överväger också att under TSCA ta fram data om i vad mån BPA kan spridas till miljön, 
såsom ytvatten, grundvatten och dricksvatten, i nivåer som skulle kunna vara av betydelse för 
bl.a. gravida kvinnor och barn. 

 

EPA avser att starta utvärdering av alternativ till BPA inom programmet Design for the 
Environment, DfE, där EPA arbetar tillsammans med industri, miljöorganisationer och 
universitet/högskolor. I april 2010 initierades en aktivitet som rör alternativ till BPA i 
termopapper, se vidare nedan. Utvärderingarna berör även alternativ till BPA i gjuteriverk-
samhet, som står för relativt stora BPA-utsläpp enligt EPAs utsläppsregister Toxics Release 
Inventory. Likaså kan alternativ till BPA-baserade material i vatten- och avloppsrör komma 
att beröras.18

”BPA Alternatives in Thermal Paper Partnership” bedrivs inom DfE för att identifiera och 
bedöma alternativ till BPA som framkallare i termopapper. Projektet ska utvärdera eventuella 
risker med både BPA och andra alternativa ämnen. I projektet ingår att bedöma möjlig expo-
nering för allmänheten, yrkesverksamma och miljön, under hela livscykeln för termopapper. 
Man vill identifiera alternativ som är att föredra vid en ev. substitution. Deltagare i projektet 
är, förutom EPA och DfE, termopapperstillverkare, omformare av termopapper, kemikalie-
tillverkare, tillverkare av kvittoapparater, detaljhandel, branschorganisationer, ett fackför-
bund, ett flertal miljöorganisationer, statliga verk, Joint Research Centre of the European 
Commission, Environment Canada och ”Green Chemistry Consultants”. 

 

I november 2010 publicerade DfE en lista på EPAs hemsida med kända eller förväntade 
alternativ till BPA i termopapper som ska utvärderas.19

Projektet förväntas vara klart i december 2011.

  
20

Japan 

 

Japanska myndigheter drog 2005 slutsatsen att BPA inte ger anledning till oro. Inga åtgärder, 
som förbud eller begränsningar, bedömdes därför vara nödvändiga. På grund av oron hos bl.a. 

                                                 
16 http://www.fda.gov/newsevents/publichealthfocus/ucm064437.htm 
17 U.S. Environmental Protection Agency, personlig info 
18 Bisphenol A Action Plan (3/29/2010). U.S. Environmental Protection Agency 
http://www.epa.gov/oppt/existingchemicals/pubs/actionplans/bpa_action_plan.pdf 
19 http://www.epa.gov/dfe/pubs/projects/bpa/functional_bpa_alternatives.pdf 
20 http://www.epa.gov/dfe/pubs/projects/bpa/index.htm 
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konsumentgrupper och forskare rörande ev. lågdoseffekter av ämnet vidtogs ändå olika 
frivilliga åtgärder redan innan 2005. 

Efter att Hokkaido Consumer Affairs Center 1998 fann BPA i 12 av 20 dryckesburkar (0.6-10 
µg/l) begärde man att industrin skulle vidta åtgärder mot BPA-migrationen. Industrin antog en 
standard att halten BPA skulle vara mindre än 5 µg/l i dryckesburkar och mindre än 10 µg/l i 
konservburkar. Epoxibeläggningen på insidan av burkarna byttes ut mot antingen PET-film 
eller en annan epoxibeläggning med lägre avgivning av BPA. 

En stor andel japanska kommuner började i slutet av 1990-talet byta ut tallrikar, glas, bestick 
etc. av polykarbonatplast i skolmatsalarna mot artiklar i andra material. 

Användningen av BPA i termopapper upphörde år 2003, men information saknas om vad 
BPA ersatts med. 

Användningen av BPA som additiv i PVC minskade under perioden 1998 till 2003 från 300 
ton till 100 ton per år. Japanska myndigheter uppgav år 2005 att BPA inte längre används som 
additiv i PVC. 

Användningen av BPA som stabilisator i vissa mjukgörare (DIDP och DUP) upphörde 2001. 

Användningen av BPA som additiv i täckfilm för trädgårdsodling och trädgårdsslangar 
upphörde år 2000, men ev. finns fortfarande viss användning i trädgårdsslangar. 

BPA tillsattes tidigare som stabilisator i bromsvätska men hade 1997 ersatts av andra 
antioxidanter.21

Australien och Nya Zeeland 

 

Den 30 juni 2010 tillkännagav det australiska parlamentet att de stora detaljhandelskedjorna, 
efter påtryckningar från parlamentet, fasat ut försäljningen av nappflaskor som innehåller 
BPA. Man refererade till livsmedelsmyndighetens bedömning att exponeringen av BPA från 
nappflaskor är mycket låg och inte utgör någon risk för spädbarn, men konstaterade också att 
forskningen kring ev. risker fortsätter.22

I november 2010 konstaterade den gemensamma myndigheten för livsmedelssäkerhet i 
Australien och Nya Zeeland att BPA-exponering via maten inte utgör någon risk för någon 
åldersgrupp. Samtidigt publicerade myndigheten konsumentinformation om BPA och 
livsmedelsförpackningar.

 

23

                                                 
21 AIST 2007. Risk Assessment on Bisphenol A. AIST Risk Assessment Document Series No. 4. November 
2007, AIST07-A00001-4. 

  

22 
http://www.foodstandards.gov.au/scienceandeducation/newsroom/mediareleases/mediareleases2010/government
announcesb4822.cfm 
23 http://www.foodstandards.gov.au/consumerinformation/bisphenolabpaandfood4945.cfm 
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5. Utredningens analys av åtgärdsalternativ 
Av utredningens detaljerade exponeringsbeskrivning i kapitel 9 framgår att BPA kan komma 
från många olika källor och att endast några få av dem är väl belagda och kvantifierade. 
Redogörelsen för relevant lagstiftning i kapitel 7 beskriver det rättsliga utrymmet för förbud 
eller begränsningar. De möjliga alternativa åtgärder som identifierats i dessa bakgrundskapitel 
analyseras här vidare.  

5.1 Referensalternativ - nollalternativ 
För jämförelse av konsekvenserna av olika åtgärdsalternativ beskrivs först innevarande 
situation, dvs. den som skulle inträffa utan att ytterligare åtgärder vidtas. Därför summeras här 
föregående kapitels beskrivning av de åtgärder som redan vidtagits inom svensk industri och 
handel samt i EU och andra länder. Detta referensalternativ, eller nollalternativ som det också 
kallas, ger alltså en referensram för den troliga framtida utvecklingen utifrån nuvarande 
situation om ingen ytterligare myndighetsåtgärd vidtas. Med ytterligare åtgärd avses sådana 
åtgärder som ännu inte beslutats eller genomförts.  

Till referensalternativet för BPA hör att tillverkare och importörer av ämnet lämnat sina 
registreringar under hösten 2010 enligt kraven i Reach-lagstiftningen. Då BPA är faro-
klassificerat och förväntas tillverkas eller importeras i större mängder än tio ton per företag 
och år ska exponeringsscenarier med information om driftförhållanden och rekommenderade 
åtgärder för att begränsa exponeringen finnas. Detaljer om registreringarnas innehåll har ännu 
inte gjorts tillgängliga.  

Det harmoniserade förbudet mot BPA i nappflaskor av polykarbonat avsedda för spädbarn 
utgör en viktig del av referensalternativet. Detta förbud, som genomförs under 2011, bedöms 
vara effektivt eftersom det riktas mot en väl definierad produktgrupp och kan följas upp och 
kontrolleras. Åtgärden kommer att ge betydande positiva konsekvenser i form av minskad 
direkt och kontinuerlig BPA-exponering för små barn.  

De åtgärder som vidtagits i andra länder hör likaså till referensalternativet. De har till viss del 
påverkat användningen i Sverige och denna påverkan beräknas fortgå i referensalternativet.  

Därtill har frivillig substitution påbörjats inom olika branscher, vilket inom referensalter-
nativet kommer att leda till minskad BPA-exponering från barnmatsburkar, vattenflaskor, 
konservburkar etc. Barnmatsleverantörerna har från årsskiftet 2010/2011 ersatt BPA-
innehållande ytskikt i burklocken. Påverkan från konsumenter medverkar till att driva på 
denna utveckling. Stora kedjor inom dagligvaruhandeln har dessutom bytt till kassakvitton av 
BPA-fritt termopapper.  

Resultaten från de studier av BPA-halter i urin, blod och bröstmjölk som Livsmedelsverket 
genomför 2011-2012 kommer att göra det möjligt att följa exponeringen hos vuxna och barn. 
I den ena studien mäts BPA-halten i urin hos deltagarna i Livsmedelsverkets undersökning 
”Riksmaten 2010”, vilket ger möjlighet att studera kostvanornas betydelse för exponeringen. I 
den andra studien undersöks BPA-exponeringen hos gravida kvinnor och spädbarn. Sam-
banden mellan exponering under fosterstadiet och fostertillväxt och barnets tillväxt från 
födseln till 4 års ålder studeras. De båda studierna kommer således att ge betydelsefullt 
underlag för fortsatt arbete rörande BPA i produkter och material som kommer i kontakt med 
livsmedel.  

Under samråd med utredningens referensgrupp har det framkommit att miljonprogrammets 
bostäder, som byggdes under slutet av 60-talet och början av 70-talet, snart kommer att 
behöva omfattande upprustning. Enligt branschen kan detta leda till en ökad användning av 
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s.k. relining, som innebär att vattenrör renoveras på plats i byggnaden med hjälp av härd-
plaster. Branschen har dock ingen klar bild av vilka material som används. Metoden mark-
nadsförs som enkel och kostnadseffektiv och en ökad användning är därför trolig. Vad det 
skulle innebära för BPA-exponeringen i referensalternativet kan dock inte bedömas utifrån 
nuvarande kunskapsnivå. 

Summering och slutsats 
Förbudet inom EU avseende BPA i nappflaskor tillsammans med den pågående frivilliga 
substitutionen i andra produkter bedöms leda till en betydande minskning av exponeringen för 
små barn.  

Utan ytterligare åtgärder är användningen av BPA fortfarande spridd inom en rad andra 
produktområden och kunskapen om exponeringskällorna fortsatt bristfällig. Flertalet 
produkter och material kan innehålla BPA utan att detta framgår av produktinformationen. 
Många företag i leverantörskedjan har därför inte kännedom om produkterna innehåller eller 
avger BPA och än mindre kunskap har de konsumenter som använder produkterna.  

Utan ytterligare åtgärder finns det dessutom fortfarande vetenskaplig osäkerhet omkring 
bedömningen av exponering. I återstående delar av detta kapitel analyseras därför de åtgärds-
alternativ inom livsmedelsområdet och kemikalieområdet som identifierats som möjliga. 
Åtgärdsalternativen syftar till att minska den vetenskapliga osäkerheten, öka kunskapen om 
förekomst och exponering för BPA inom mindre kända användningsområden och samtidigt så 
långt möjligt skydda små barn mot den BPA-exponering som kommer från välbelagda källor.  

5.2 Åtgärdsalternativ för att minska den vetenskapliga osäkerheten 
5.2.1 Följa Efsas fortlöpande utvärdering nya vetenskapliga rön  
Detta åtgärdsalternativ innebär att Livsmedelsverket följer Efsas fortlöpande utvärdering av 
nya vetenskapliga rön om effekter av oral exponering för BPA. I sitt utlåtande i september 
2010 anger Efsa att man efter en omfattande utvärdering av uppgifter om toxicitet för 
människor och djur inte funnit någon studie som föranleder en ändring av det gällande 
tolerabla dagliga intaget (TDI) på 0.05 mg/kg kroppsvikt och dag. Vidare konstaterar Efsa att 
det finns några andra studier som visat på BPA-relaterade effekter såsom biokemiska för-
ändringar i hjärnan, immunmodulerande effekter och en ökad känslighet för brösttumörer, 
men att det inte kan bedömas om effekterna är toxikologiskt relevanta, och att studierna 
dessutom är bristfälliga. Efsa anger att det för närvarande inte kan bedömas hur relevanta 
resultaten av dessa studier är för människors hälsa. Efsa har upprättat ett system för att 
fortlöpande utvärdera nya studier av oral exponering för BPA och kommer att ompröva sitt 
utlåtande om nya relevanta uppgifter kommer fram.  

Identifierade berörda aktörer 
Livsmedelsverket, Efsa. 

Konsekvenser 
Om Efsa under sin fortlöpande utvärdering finner anledning att revidera sitt utlåtande, infor-
meras kommissionen och medlemsstaterna. Frågan kommer därmed upp på EU-nivå och 
kommissionen kan lägga fram förslag på åtgärder för begränsning av BPA inom 
livsmedelsområdet.  

Slutsats 
Livsmedelsverket följer Efsas fortlöpande utvärdering av nya vetenskapliga rön om effekter 
av oral exponering för BPA. Livsmedelsverket anser att åtgärden är motiverad, eftersom ett 
eventuellt reviderat utlåtande från Efsa kan resultera i åtgärder på EU-nivån för att inom 
livsmedelsområdet begränsa exponeringen för BPA. 
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5.2.2 Stegvisa åtgärder inom ramen för EU:s kemikalielagstiftning  
Kemikalieinspektionen anser att möjligheterna inom Reach bör prövas för att minska den 
vetenskapliga osäkerheten omkring lågdos-effekter av BPA. Detta måste då ske stegvis och de 
första stegen är att närmare studera innehållet i de Reach-registreringar som gjorts för ämnet 
samt att selektivt utvärdera befintliga och nytillkomna lågdos-studier. Då exponering för BPA 
har visats förekomma även via inandning och hudkontakt, bör samtliga exponeringsvägar 
inkluderas.  

Detta åtgärdsalternativ kan bidra till att underlaget om användning och exponering för BPA 
förbättras och den vetenskapliga osäkerheten minskar. Med ett sådant underlag kan en strategi 
utformas för fortsättningen.  

Inom ramen för Reach kan medlemsländernas behöriga myndigheter, på grundval av regi-
streringarna för ett ämne, utföra fördjupad ämnesutvärdering, föreslå reviderad klassificering 
och identifiering som ett särskilt farligt ämne (enligt kriterierna i artikel 57 i Reach). Över-
väganden om framgångsmöjligheterna för dessa möjligheter ska göras vid utformande av 
strategin för fortsatt minskad vetenskaplig osäkerhet.  

Medlemsländerna kan även lämna förslag inom Reach om begränsningar för tillverkning, 
utsläppande på marknaden och användning av ett ämne, om det föreligger en oacceptabel risk. 
Kraven på medlemslandets underlag är höga och förutsätter ett gott kunskapsläge vad gäller 
användning och risker. Underlaget ska bl.a. visa på en oacceptabel risk som bör åtgärdas på 
EU-nivå. Den föreslagna begränsningen måste också vara proportionerlig mot risken. Det är 
endast på grundval av resultat från de ovan beskrivna första stegen som fortsatt riskbegräns-
ning under Reach blir möjlig.  

En möjlig följd av identifiering av BPA som ett särskilt farligt ämne är t.ex. att viss använd-
ning av ämnet i senare skede kan komma att omfattas av tillståndssystemet i Reach. En annan 
möjlig följd är att oacceptabla risker kan påvisas och att förslag om begränsningar kan tas 
fram. Dessa åtgärdsalternativ analyseras inte vidare här, eftersom de beror av resultat som nu 
inte kan förutsägas.  

Identifierade berörda aktörer 
Ett stort och resurskrävande arbete läggs på den behöriga myndigheten i det medlemsland 
som initierar frågan. Behöriga myndigheter i andra medlemsländer involveras i metodfrågor. 
Echa har en samordnande roll. EU-kommissionen och samtliga medlemsländer kan komma 
att involveras i beslutsfattande.  

Om krav på ytterligare information framställs vid en ämnesutvärdering, ska denna tas fram av 
tillverkare och importörer av BPA. Därför kan även tillverkare och importörer av BPA på EU-
nivå komma att beröras. 

Konsekvenser 
Bearbetning av registreringar och lågdos-studier.  

Åtgärdsalternativet kan bidra till att underlaget om användning och exponering för BPA 
förbättras och den vetenskapliga osäkerheten minskar när innehållet i registreringarna för 
BPA och befintliga och nytillkomna lågdos-studier har utvärderats. Då inandning och 
hudkontakt har visats förekomma, ska även dessa exponeringsvägar inkluderas i 
utvärderingen. 

Insatsen bedöms som mycket resurskrävande. 
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Ämnesutvärdering  

En ämnesutvärdering kan, om den inriktas på lågdoseffekterna, ge ett utökat faktaunderlag för 
analysen av behov av åtgärder. Bearbetningen av registreringar och lågdos-studier är en för-
utsättning, så att rätt information kan begäras (vilken ytterligare information ska tas fram som 
rätt kompletterar de hundratals befintliga lågdos-studierna?). 

Insatsen bedöms som svår och resurskrävande, men omfattningen kan inte bedömas då 
liknande arbete ännu inte utförts under Reach.  

Identifiering som särskilt farligt ämne  

Reach innehåller kriterier för ämnen som inger särskilt stora betänkligheter. Det kriterium 
som BPA skulle kunna uppfylla grundat på dagens kunskap är det som anges i artikel 57 f)24

Bearbetningen av registreringar och lågdos-studier är endast en av förutsättningarna för detta 
åtgärdsalternativ, därtill kommer att praxis och riktlinjer för tillämpning av kriteriet i artikel 
57 f) behöver diskuteras och utvecklas. Sådan diskussion har redan påbörjats för hormon-
störande egenskaper. Utvärderingen av befintliga och nytillkomna lågdos-studier skulle även 
kunna leda till en ändrad klassificering av ämnets reproduktionsstörande egenskaper så att 
kriteriet i artikel 57 c) uppfylls.  

 
och som där exemplifieras med hormonstörande egenskaper. Inga ämnen har hittills identi-
fierats enligt detta kriterium.  

Insatsen för den behöriga myndigheten bedöms bli svår och mycket resurskrävande, men 
omfattningen kan inte bedömas då liknande arbete ännu inte utförts under Reach.  

Slutsats 
Kemikalieinspektionens avser att bearbeta registreringar och lågdos-studier som ett första 
steg. Därefter ska en strategi tas fram för fortsatt arbete under Reach, med syfte att minska 
osäkerheten i den vetenskapliga bedömningen och föreslå ytterligare riskbegränsande 
åtgärder.  

5.3 Åtgärdsalternativ för ökad kunskap och ytterligare minskad 
BPA-exponering 

5.3.1 Övervaka livsmedelsbranschens utbyte av produkter och förpackningar 
som kan avge BPA 

Detta åtgärdsalternativ innebär att Livsmedelsverket övervakar hur avvecklingen av BPA-
avgivande förpackningsmaterial och produkter av polykarbonatplast fortskrider inom 
livsmedelsbranschen och inom tillverkning och handel med plastartiklar för barn som är 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Verket bevakar också att BPA-avgivande 
barnmatsförpackningar, som tagits bort från marknaden, inte återinförs. Detta arbete kan 
utföras inom ramen för den offentliga livsmedelskontrollen av detaljhandelskedjornas 
huvudkontor och hos vissa tillverkare. 

Om användningen av polykarbonatprodukter avsedda för små barn inte avtar, kan det finnas 
skäl att genomföra en exponeringsstudie för att klargöra om barns exponering från andra 
produkter av polykarbonat (dryckes- och förvaringskärl, husgeråd exklusive nappflaskor) är 
mer omfattande än vad som hittills antagits. Resultaten av en sådan studie kan ligga till grund 
för en bedömning av behovet av ytterligare åtgärder. Sverige lämnade i sin röstförklaring vid 

                                                 
24 ”vetenskapliga belägg om sannolika allvarliga effekter på människors hälsa som leder till betänkligheter som 
motsvara de som föranleds av ämnen som är cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, långlivade, 
bioackumulerande och toxiska eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande” 
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antagandet av förbudet mot nappflaskor ett önskemål om att man hade velat se en översyns-
klausul om att BPA-exponeringen från polykarbonatprodukter avsedda för barn upp till tre års 
ålder skulle undersökas. Ingen sådan översynsklausul infördes. Kommissionen förklarade att 
man inte har för avsikt att göra någon översyn och att en sådan undersökning skulle kunna 
göras av en medlemsstat.  

Om studien skulle visa på exponering som kan antas ge skadliga effekter på barns hälsa, finns 
möjligheten att med stöd av detta underlag ta upp frågan för behandling på EU-nivå. Detta 
kan ske antingen genom att Sverige vidtar en tillfällig nationell åtgärd, t.ex. ett nationellt 
förbud, enligt artikel 18 i materialförordningen (som gör att kommissionen måste behandla 
frågan), eller genom att Sverige presenterar resultatet av studien för kommissionen och 
därmed initierar frågan om en åtgärd direkt på EU-nivå. 

Om barnmatsförpackningar med ytskikt av epoxi som kan avge BPA kommer åter på 
marknaden, eller om användningen ökar av sådana livsmedelsförpackningar som inte är 
särskilt avsedda för små barn, kan det bli aktuellt att överväga ytterligare åtgärder på EU-nivå.  

Livsmedelsverket avser vidare att från svenska tillverkande företag inom livsmedels- och 
förpackningsindustrin begära en redovisning före årets slut av hur man avser att ersätta 
befintligt epoximaterial med BPA-fria alternativ, och från införande och importerande företag 
begära att de uppmanar sina utländska leverantörer att ersätta befintligt epoximaterial med 
BPA-fria alternativ. Av redovisningen ska också framgå när sådana alternativ skulle kunna 
finnas tillgängliga för livsmedelsindustrin samt vilka konsekvenser denna ersättning skulle 
medföra för livsmedelsproducenter och förpackningstillverkare. På samma sätt avser verket 
begära att tillverkare samt grossist- och detaljhandelskedjor inom området plastartiklar för 
barn avsedda att komma i kontakt med livsmedel redovisar en plan för att ersätta 
polykarbonatprodukter med BPA-fria alternativ. 

Identifierade berörda aktörer 
Åtgärden berör främst grossist- och detaljhandeln och indirekt förpackningsmaterialtillverkare 
och livsmedelsindustrin samt Livsmedelsverket. 

Konsekvenser 
Till följd av de senaste årens BPA-debatt har berörda aktörer på den svenska marknaden dvs. 
tillverkare av plastprodukter och livsmedelsförpackningar, livsmedelsindustri samt handeln 
tagit initiativ till att utveckla och ta i bruk BPA-fria alternativ. Representanter för barnmats-
tillverkare och detaljhandel uppger till Livsmedelsverket att livsmedel avsedda för spädbarn 
och små barn i dagsläget förpackas i BPA-fria material. Vad gäller övriga livsmedel pågår 
utveckling och hållbarhetstester av BPA-fria förpackningar.  

Slutsats 
Enligt Livsmedelsverkets bedömning medför den pågående avvecklingen av 
livsmedelsförpackningar och plastprodukter som kan avge BPA att exponeringen från 
material och produkter i kontakt med livsmedel avtar. Livsmedelsverket anser att det är 
motiverat att följa denna utveckling.  

Om en ökad användning av polykarbonatprodukter som är avsedda för små barn uppmärk-
sammas, kan det finnas skäl att ta fram underlag för att klargöra en eventuell ökad 
exponering. 

Om barnmatsförpackningar med ytskikt av epoxi som kan avge BPA kommer åter på 
marknaden, eller om användningen ökar av sådana livsmedelsförpackningar som inte är 
särskilt avsedda för små barn, kan det bli aktuellt att överväga åtgärder som t.ex. förbud mot 
metallförpackningar med ytskikt av epoxi som kan avge BPA (här finns ett rättsligt utrymme 
för detta).  



25 
 

Industrins redovisning av hur man avser att byta ut befintliga material med BPA-fria 
alternativ kommer att ligga till överväganden om behovet och möjligheterna av ta upp frågan 
på EU-nivån. 

5.3.2 Studie av små barns exponering för BPA från polykarbonatprodukter  
Detta åtgärdsalternativ innebär att Livsmedelsverket genomför en studie för att klargöra i 
vilken omfattning små barn exponeras för BPA från produkter av polykarbonat som kommer i 
kontakt med livsmedel och som är avsedda för små barn (dryckes- och förvaringskärl, 
husgeråd exklusive nappflaskor). 

I samband med antagandet av EU-förbudet mot nappflaskor av polykarbonat, ingav Sverige i 
sin röstförklaring ett önskemål om en översynsklausul i direktivtexten för att BPA-
exponeringen från andra polykarbonatprodukter avsedda för barn upp till 3 års ålder skulle 
undersökas så att behov av ytterligare begränsningar kan bedömas.  

Ingen sådan översynklausul infördes. Kommissionen förklarade att man inte har för avsikt att 
göra någon översyn och att en sådan undersökning skulle kunna göras av en medlemsstat. 
Syftet med studien skulle vara att klargöra om barns exponering för BPA från produkter av 
polykarbonat är mer omfattande än vad som hittills har antagits. 

Identifierade berörda aktörer 
Berörda aktörer är EU-kommissionen, Livsmedelsverket 

Konsekvenser 
Om en studie skulle visa på exponering som kan antas ge skadliga effekter på barns hälsa, 
finns möjligheten att med stöd av detta underlag ta upp frågan för behandling på EU-nivå. 
Detta kan ske antingen genom att Sverige vidtar en tillfällig nationell åtgärd, t.ex. ett 
nationellt förbud, enligt artikel 18 i materialförordningen (som gör att kommissionen måste 
behandla frågan), eller genom att Sverige presenterar resultatet av studien för kommissionen 
och därmed initierar frågan om en åtgärd direkt på EU-nivå. 

Slutsats 
Enligt Livsmedelsverkets bedömning torde de frivilliga initiativ som branschen genomfört 
medföra att BPA-exponeringen från produkter av polykarbonat avtar. Mot denna bakgrund 
anser Livsmedelsverket att det inte är motiverat att genomföra någon exponeringsstudie.  

5.3.3 Tillfälligt nationellt förbud för polykarbonatprodukter för små barn 
Detta åtgärdsalternativ innebär införande av ett tillfälligt nationellt förbud eller andra till-
fälliga restriktioner mot användning av BPA-baserad polykarbonat i plastprodukter som är 
avsedda för barn (dryckes- och förvaringskärl, husgeråd exklusive nappflaskor).  

I och med att kommissionen har behandlat frågan om barns exponering för BPA i plast-
produkter och därefter begränsat åtgärden till att enbart avse användning av BPA för 
tillverkning av nappflaskor i polykarbonat, saknas för närvarande rättsligt utrymme för att 
införa åtgärder som innebär restriktioner mot användningen av BPA i plastprodukter av 
polykarbonat (som omfattas av plastdirektivets tillämpningsområde), t.ex. ett nationellt 
förbud. Detta gäller fram till dess att ett nytt vetenskapligt underlag föreligger om att BPA 
från sådana produkter kan ge skadliga effekter på barns hälsa. Om ett sådant nytt veten-
skapligt underlag skulle föreligga vid en senare tidpunkt, skulle det finnas ett rättsligt 
utrymme att införa ett tillfälligt nationellt förbud eller andra tillfälliga restriktioner enligt 
artikel 18 i materialförordningen.  
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Identifierade berörda aktörer 
Berörda aktörer är företag som tillverkar, importerar och saluhåller denna typ av plast-
produkter samt Livsmedelsverket. 

Konsekvenser 
Till följd av de senaste årens BPA-debatt har handeln och tillverkare av plastprodukter tagit 
fram BPA-fria alternativ. Detta är redan genomfört när det gäller nappflaskor. Men även för 
dryckes- och förvaringskärl samt matberedningskärl används andra plastmaterial än 
polykarbonat i allt större utsträckning och denna utveckling är särskilt tydlig när det gäller 
artiklar avsedda för små barn. Enligt representanter för varumärken och affärskedjor som 
saluför sådana produkter är de flesta fria från BPA. 

Slutsats 
Livsmedelsverkets anser att det vetenskapliga underlaget, som Efsa utvärderat och kommis-
sionen beaktat i samband med införandet av EU-förbudet mot BPA i nappflaskor, visar att det 
inte är troligt att exponeringen från andra plastprodukter av polykarbonat ger skadliga effekter 
på barns hälsa. Eftersom kommissionen har behandlat frågan utifrån nuvarande vetenskapligt 
underlag, bedömer Livsmedelsverket att det inte finns något rättsligt utrymme för att enligt 
artikel 18 i materialförordningen införa ett tillfälligt nationellt förbud eller andra tillfälliga 
restriktioner gällande användning av polykarbonat i andra plastprodukter.  

5.3.4 Nationellt förbud för ytskikt av epoxi i metallförpackningar för livsmedel 
för små barn 

Detta åtgärdsalternativ innebär införande av ett nationellt förbud eller andra restriktioner mot 
ytskikt av epoxi som kan avge BPA i metallförpackningar för livsmedel avsedda för små barn 
(förpackningar med modersmjölksersättning och lock på barnmatsburkar). 

Vad gäller ytskikt i livsmedelsförpackningar av metall finns ett rättsligt utrymme för natio-
nella åtgärder i form av t.ex. ett förbud mot BPA. Nationella åtgärder skulle kunna vidtas med 
stöd av artikel 7 i den övergripande EG-förordningen på livsmedelsområdet (nr 178/2002), 
om man bedömer att förutsättningarna för detta är uppfyllda.  

Identifierade berörda aktörer 
Berörda aktörer är förpackningstillverkare, livsmedelsindustrin samt Livsmedelsverket. 

Konsekvenser 
Till följd av de senaste årens debatt om BPA och förbudet i Danmark, har berörd livs-
medelsindustri tillsammans med förpackningstillverkare arbetat fram BPA-fria alternativ. 
Sedan några månader tillbaka är all barnmat i Sverige förpackad i BPA-fria förpackningar. 
Tidigare levererade partier i ”gamla” förpackningar omsätts snabbt i handeln. Det innebär i 
princip att livsmedelsförpackningar på marknaden, avsedda för små barn, inte längre har 
ytskikt av epoxi som kan avge BPA. Därigenom bedöms barns exponering för BPA från dessa 
produkter inom kort ha upphört.  

Slutsats 
Eftersom branschen har arbetat fram BPA-fria alternativ och de aktuella livsmedelsför-
packningarna i princip inte längre finns på marknaden, bedömer Livsmedelsverket att det inte 
är motiverat att överväga ett nationellt förbud eller andra restriktioner gällande ytskikt av 
epoxi i metallförpackningar för livsmedel avsedda för små barn.  

5.3.5 Nationellt förbud för ytskikt av epoxi i metallförpackningar för livsmedel  
Detta åtgärdsalternativ innebär införande av ett nationellt förbud eller andra restriktioner mot 
BPA i ytskikt av epoxi i livsmedelsförpackningar som inte är särskilt avsedda för små barn, i 
syfte att begränsa exponeringen för små barn. 
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Av exponeringsbeskrivningen framgår att små barn i begränsad utsträckning konsumerar t.ex. 
frukt, grönsaker och drycker från metallförpackningar som inte är särskilt avsedda för dem. 
Därigenom utsätts de för en viss exponering till följd av migration från ytskikten i dessa 
förpackningar.  

Vad gäller ytskikt finns ett rättsligt utrymme för att vidta nationella åtgärder i form av t.ex. ett 
förbud mot BPA i ytskikt av epoxi i metallförpackningar. Detta skulle kunna ske med stöd av 
artikel 7 i den övergripande förordningen på livsmedelsområdet (178/2002), om förutsätt-
ningarna för detta är uppfyllda. 

Identifierade berörda aktörer: 
Berörda aktörer är förpackningstillverkare, livsmedelsindustrin samt Livsmedelsverket. 

Konsekvenser 
Även inom den livsmedelsindustri som tillverkar konserver och drycker samt hos berörda 
förpackningstillverkare pågår arbete med BPA-fria alternativ, åtminstone när det gäller 
förpackningar för vissa typer av livsmedel. Enligt branschens information till Livsmedels-
verket finns ännu inga färdiga lösningar. Enligt vissa bedömningar tar det minst ett par år till. 
Eventuellt blir man tvungen att begränsa livsmedlets hållbarhet, eftersom de BPA-fria 
alternativ som finns inte skyddar förpackningsmaterialet lika effektivt som epoxi. Tillverkare 
av förpackningsmaterial bekräftar att icke epoxibaserade ytskikt ger ett sämre skydd mot 
påverkan från livsmedlet. 

Slutsats 
Livsmedelsverket konstaterar att det idag saknas BPA-fria alternativ för metallförpack-
ningarna.  

Den största exponeringskällan för barn, nappflaskor, är avlägsnad genom kommissionens 
förbud mot BPA vid tillverkning av nappflaskor. Livsmedelsverket bedömer att BPA-
exponeringen för ett spädbarn från produkter och material på livsmedelsområdet därmed 
uppgår till mindre än 1 µg per kg kroppsvikt och dag. Detta är mindre än 1/50-del av Efsas 
TDI på 50 µg per kg kroppsvikt och dag (uppskattning där exponeringen från nappflaskor, 
förpackningar med modersmjölksersättning och lock på barnmatsburkar antas vara noll). 
Verket anser det inte troligt, baserat på dagens kunskapsläge, att den låga BPA-exponering 
som barn i Sverige utsätts för i dagsläget innebär skadliga effekter för deras hälsa, än mindre 
sannolikt är det att den exponering som vuxna utsätts för ger skadliga hälsoeffekter.  

Mot denna bakgrund bedömer Livsmedelsverket att förutsättningarna inte är uppfyllda för att 
med stöd av artikel 7 i förordning 178/2002 vidta nationella åtgärder i form av förbud eller 
andra restriktioner mot BPA i ytskikt av epoxi i sådana metallförpackningar som inte är 
särskilt avsedda för små barn. 

5.3.6 Kartläggning av vilka härdplastmaterial för rörrenovering som kan avge 
BPA 

I samrådet med utredningens referensgrupp har det framkommit att miljonprogrammets 
bostäder, som byggdes under slutet av 60-talet och början av 70-talet, snart kommer att 
behöva omfattande upprustning. Enligt branschen kan detta leda till en ökad användning av 
s.k. relining, som innebär att vattenrör renoveras på plats i byggnaden med hjälp av 
härdplaster. Branschen har dock ingen klar bild av vilka material som används. Metoden 
marknadsförs som enkel och kostnadseffektiv och en ökad användning är därför trolig.  

Farhågor har dessutom framförts om att en del av de material som används vid sådan 
renovering skulle kunna avge BPA till dricksvattnet. Normalt sett används BPA som råvara 
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för framställning av hartskomponenten. Någon migrering av BPA från epoxibeläggning till 
dricksvattnet har inte kunnat uppmätas.  

Närmare uppgifter om eventuell BPA-avgivning från använda material i Sverige saknas alltså. 
Kemikalieinspektionen pekar i sin redovisning av ett regeringsuppdrag ”Bättre information 
om farliga ämnen i byggmaterial” (KemI rapport 2/07) på att bättre kunskap behövs om 
kemiska ämnen i byggmaterial. Detta gäller i särskilt hög grad för rör som under lång tid ska 
förse hushållen med dricksvatten. Felaktiga materialval och eventuell migrering av 
främmande ämnen kan i detta sammanhang få långsiktiga och allvarliga konsekvenser.  

Detta åtgärdsalternativ innebär att använda härdplastmaterial vid rörrenovering kartläggs och 
att ev. migrering av BPA från dessa material undersöks. Det är endast med resultaten från 
sådana undersökningar som behovet av ytterligare åtgärder kan bedömas. Om sådana 
undersökningar skulle påvisa migration av BPA till dricksvattnet, finns behov av att överväga 
ytterligare åtgärder. En möjlig åtgärd är då att Livsmedelsverket inför ett gränsvärde för BPA 
i dricksvatten i Livsmedelsverkets drickvattenföreskrifter. Ett sådant gränsvärde kan tjäna 
som precisering av dricksvattenrörens kvalitet vad gäller migration av BPA från dricks-
vattenrörens ytskikt. Ett nationellt förbud med stöd av miljöbalken är en annan möjlig åtgärd i 
det fall migrering av BPA från renoverade rör till dricksvatten skulle behöva förhindras.  

Renovering av dricksvattenrör med hjälp av härdplaster är ett område som ligger i 
skärningspunkten mellan flera olika myndigheters lagstiftning och tillsynsansvar.  

Identifierade berörda aktörer 
Berörda aktörer är företag inom byggindustrin, dricksvattenleverantörer, materialleverantörer, 
fastighetsägare, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Boverket och Arbetsmiljöverket. 

Konsekvenser 
Åtgärdsalternativet genomförs lämpligen i samverkan och dialog med berörda aktörer i 
branschen. Därigenom underlättas informationsspridning om alternativa material. Åtgärden 
bedöms också leda till ökad kunskap i branschen om de använda materialens egenskaper.  

Berörda myndigheter kan redan vara aktiva i olika forum för dialog med byggbranschen, 
exempelvis inom BASTA25

Med bättre kunskap kan informationsutbyte i branschen om alternativa metoder och material 
stimuleras. Eventuella behov av substitution eller andra åtgärder kan identifieras. 

, standardiseringsarbete samt utveckling av EU-regler för 
byggprodukter. Ett förbättrat kunskapsläge rörande de material som används för rörrenovering 
kan medföra positiva konsekvenser för alla berörda, exempelvis möjlighet att förhindra 
framtida kostnader på grund av investeringar som ger negativa miljö- och hälsoeffekter. 

Slutsats  
Regeringen bör ge berörda myndigheter i uppdrag att, i enlighet med respektive myndighets 
ansvarsområde, genomföra kartläggningar för att öka kunskapen om använda material vid 
rörrenovering.  

Kemikalieinspektionen avser att undersöka i vilken grad BPA avges från de material som 
används vid renovering av dricksvattenrör. Kemikalieinspektionen avser att bedriva arbetet i 
samverkan och dialog med branschen och andra berörda.  

5.3.7 Undersökning av exponering från termopapper  
Av utredningens beskrivning av uppskattad exponering från olika produkter framgår det att 
termopapper är en möjlig källa till den allmänna exponeringen för BPA. Låga halter har 
                                                 
25 http://www.bastaonline.se/ Internetdatabas för utfasning av farliga ämnen från byggprodukter.  
IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier.  

http://www.bastaonline.se/�
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påvisats i plånboksfoder och i sedlar som förvarats tillsammans med kvitton av termopapper 
och en studie har visat att små mängder av BPA kan övergå från kvitton till huden på 
fingrarna. Knapphändiga data antyder alltså att termopapper kan leda till exponering för BPA. 

Detta åtgärdsalternativ innebär att den bristfälliga kunskapen om faktisk BPA-exponering via 
huden vid hantering av termopapper förbättras genom att undersökningar initieras. Kunskapen 
om alternativa ämnen och om möjligheterna till substitution behöver förbättras likaså. Med 
bättre kunskap kan informationsutbyte om alternativa ämnen stimuleras och eventuella behov 
av ytterligare åtgärder identifieras.  

Identifierade berörda aktörer 
Berörda aktörer är främst tillverkare (utanför Sverige) och leverantörer av termopapper och 
skrivare, detaljhandeln och andra användare av termopapper samt myndigheter.  

Konsekvenser 
Termopapper har en mycket spridd användning i samhället och många kommer dagligen i 
kontakt med exempelvis kvitton och biljetter av termopapper. Ofta ingår BPA, men flera 
alternativa ämnen kan förekomma. Flera aktörer inom den svenska detaljhandeln har redan 
bytt till termopapper utan BPA och detta arbete kan ge bättre kunskap om egenskaperna hos 
de alternativa materialen. Informationsutbyte organiseras t.ex. av US EPA. 

Åtgärdsalternativet genomförs lämpligen i samverkan och dialog med berörda aktörer i 
branschen. En branschdialog avseende termopapper kräver insatser från berörda aktörer. Den 
administrativa bördan bedöms dock vara begränsad i förhållande till den nytta den kan tillföra 
i form av kunskaper om exponering och alternativ. Åtgärden underlättar informationssprid-
ning om övergång till alternativ som ger mindre risk för hälsa och miljö. Ett förbättrat 
kunskapsläge i branschen ger också bättre förutsättningar för ett aktivt miljöarbete i 
leverantörskedjan. Detta kan i sin tur ge positiva konsekvenser för berörda företag, som 
exempelvis möjligheter att förhindra framtida kostnader och förlorade marknadsandelar på 
grund av investeringar som ger negativa miljö- och hälsoeffekter. 

Slutsats 
Kemikalieinspektionen avser att initiera undersökningar om BPA-exponeringen vid hantering 
av termopapper. Kemikalieinspektionen avser att bedriva detta arbete i samverkan och dialog 
med branschen och andra intressenter för att stimulera informationsutbyte om alternativ och 
driva på en övergång till alternativ som ger mindre risk för hälsa och miljö.  

5.3.8 Kartläggning av använda plastmaterial i leksaker och barnartiklar 
Av utredningens beskrivning av uppskattad exponering från olika produkter framgår att det 
finns knapphändiga uppgifter från en japansk studie om att BPA kan migrera från leksaker för 
små barn. Vidare har man i några europeiska undersökningar funnit att BPA i enstaka fall 
avges från sugdelen på nappar. Uppgifter om den svenska exponeringssituationen finns inte.  

Detta åtgärdsalternativ innebär att använda plastmaterial i leksaker och barnartiklar på den 
svenska marknaden kartläggs och beskrivs på ett övergripande plan. I samband med en sådan 
kartläggning undersöks ev. migrering av BPA från de använda materialen. Det är endast med 
resultaten från sådana undersökningar som behovet av ytterligare åtgärder kan bedömas. Med 
bättre kunskap om använda material och migrerande ämnen kan ett informationsutbyte 
stimuleras inom leksaksbranschen.  

Identifierade berörda aktörer 
Berörda aktörer är främst tillverkare och leverantörer av leksaker och barnartiklar, detalj-
handel samt myndigheter.  
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Konsekvenser 
Åtgärdsalternativet genomförs lämpligen i samverkan och dialog med berörda aktörer i 
branschen. Därigenom underlättas informationsspridning om alternativ till material som kan 
avge BPA. Åtgärden bedöms också leda till ökad kunskap i branschen om använda och 
alternativa material.  

En branschdialog kräver vissa insatser av de berörda aktörerna, men denna administrativa 
börda bedöms vara begränsad i förhållande till nyttan i form av kunskaper om använda 
material och alternativ. Åtgärden underlättar informationsspridning om alternativ som ger 
mindre risk för hälsa och miljö. Ett förbättrat kunskapsläge i branschen kan ge positiva 
konsekvenser för berörda företag, exempelvis större möjligheter att förhindra framtida 
kostnader och förlorade marknadsandelar på grund av investeringar som ger negativa miljö- 
och hälsoeffekter. 

Resultatet från kartläggning och analyser kan eventuellt i ett senare skede utgöra underlag för 
ett svenskt förslag om att BPA tas upp i leksaksdirektivet (2009/48/EG), där tillägg C kan 
ange ett högsta migrationsvärde för ämnen i leksaker till barn under 36 månader eller andra 
leksaker som är avsedda att stoppas i munnen.  

Slutsats 
Kemikalieinspektionen avser att kartlägga vilka plastmaterial som ingår i leksaker och 
barnartiklar samt undersöka i vilken grad BPA avges från de använda materialen.  

Kemikalieinspektionen avser att bedriva kartläggningen i samverkan och dialog med 
branschen och andra intressenter. Detta arbete syftar till att öka kunskapen om eventuell BPA-
exponering från använda material i leksaker och barnartiklar samt stimulera informations-
utbyte om alternativ som ger mindre risk för hälsa och miljö. Utifrån resultat från dessa 
undersökningar bör ansvariga myndigheter kunna bedöma behovet av fortsatt regelgivning 
under leksakdirektivet.  

5.3.9 Märkning av medicinteknisk utrustning för neonatalvård 
Av utredningens beskrivning av uppskattad exponering från olika produkter framgår att det 
finns knapphändiga uppgifter från japanska studier om att BPA kan migrera från material i 
utrustning för hemodialys respektive hjärt-lung-bypass. En amerikansk studie har påvisat att 
42 för tidigt födda barn, som vårdas i intensiv neonatalvård, hade förhöjda halter av BPA i 
urinen. Vidare har material för tandlagningar visats kunna leda till tillfällig exponering av 
patienten för BPA, vilken avklingar inom ett dygn. Andra dentalmaterial i tandproteser och 
bettskenor skulle kunna ge mer varaktig exponering, men det har inte kunnat bekräftas att 
detta sker. 

Användning av BPA-avgivande material för tandlagning och medicinteknisk utrustning för 
hemodialys och hjärt-lung-bypass bedöms inte bidra till direkt och kontinuerlig exponering av 
små barn och analyseras därför inte vidare.  

Ett möjligt åtgärdsalternativ för att förhindra att för tidigt födda barn exponeras för BPA är att 
genom EU:s regelverk införa märkningskrav för sådan medicinteknisk utrustning som är 
avsedd för neonatalvård. Syftet med ett sådant märkningskrav är att ge information om 
utrustning som innehåller mindre lämpliga material på grund av BPA-läckage.  

Identifierade berörda aktörer 
Berörda aktörer är tillverkare och leverantörer av medicinteknisk utrustning, sjukvårdens 
inköpare samt myndigheter. 
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Konsekvenser 
Om ett märkningskrav införs finns bättre förutsättning för att förhindra att för tidigt födda 
barn exponeras för BPA under neonatalvård. Åtgärder som avser införande av nya 
märkningskrav är alltid förknippade med kostnader som kan vara betydande för berörda 
företag. Det skydd som märkningen kan ge bör dock värderas högre än kostnaderna för 
märkning. 

Slutsats 
Kemikalieinspektionen bedömer att införandet av ett märkningskrav inom EU avseende BPA 
i medicinteknisk utrustning avsedd för neonatalvård är en effektiv åtgärd för att skydda för 
tidigt födda barn från att exponeras för BPA. 

Regeringen bör ge ansvariga myndigheter i uppdrag att utreda möjligheterna att införa 
märkningskrav för medicinteknisk utrustning avsedd för neonatalvård genom EU:s regelverk.  
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6. Utredningens förslag 
Uppdraget gavs i en situation då det var osäkert om ett förbud mot BPA i nappflaskor skulle 
kunna genomföras på EU-nivå. När detta nu skett, bedömer utredningen att förbudet, 
tillsammans med övrigt pågående substitutionsarbete, avsevärt minskar den direkta och 
kontinuerliga BPA-exponering för små barn i Sverige.  

Trots denna minskning av exponeringen kvarstår den inledningsvis beskrivna problembilden. 
Befolkningen i allmänhet utsätts för en låg och kontinuerlig BPA-exponering, vars betydelse 
för särskilt känsliga grupper inte klart kan bedömas. Därtill har det visats att BPA kan över-
föras till foster och spädbarn från gravida och ammande kvinnor. Ett stort antal studier på 
försöksdjur, där effekten av mycket låga doser undersökts, antyder att exponering för sådana 
låga doser kan ge en rad olika effekter. Eftersom dessa studier ofta utförts på icke-
standardiserat sätt är de svåra att utvärdera, men de leder till en ökad osäkerhet i bedömningen 
av den pågående BPA-exponeringen.  

I den vetenskapliga diskussion som pågår i internationella sammanhang finns skilda åsikter 
både om riskerna vid lågdos-exponering och om innebörden av den indirekta exponeringen av 
foster och spädbarn via modern. Dessa frågor har inte behandlats i utredningen och den 
vetenskapliga osäkerheten kvarstår.  

Utredningen har visat att informationen om källorna till den allmänna exponeringen är be-
gränsad. BPA-användningen är spridd inom en rad produktområden och endast några få 
exponeringskällor inom livsmedelsområdet är väl kända. Man har framför allt studerat 
produkter och material som kommer i kontakt med livsmedel. Inom detta finns ett relativt gott 
underlag som visar att BPA avges från produkter av polykarbonatplast, bl.a. nappflaskor, och 
från skyddande ytbeläggning av epoxiharts inuti metallförpackningar.  

Den vetenskapliga osäkerheten och den begränsade kunskapen om exponeringskällorna leder 
till fortsatt oro för eventuella konsekvenser av nuvarande exponering. Utredningen föreslår 
därför ett antal åtgärder som syftar till att minska den vetenskapliga osäkerheten, öka kun-
skapen om förekomst och exponering för BPA inom mindre kända användningsområden och 
samtidigt så långt möjligt skydda små barn mot den BPA-exponering som kommer från 
välbelagda källor. 

Följa Efsas fortlöpande utvärdering  
Livsmedelsverket följer Efsas fortlöpande utvärdering av nya studier om effekter av oral 
exponering för BPA. Om Efsa finner anledning att revidera sitt tidigare utlåtande, förs frågan 
om eventuella åtgärder inom livsmedelsområdet upp på EU-nivå.  

Stegvisa åtgärder inom Reach för minskad vetenskaplig osäkerhet 
Kemikalieinspektionen avser att agera inom ramen Reach. Det första steget är att gå igenom 
företagens registreringar för BPA och utvärdera lågdosstudier. Syftet är att minska osäker-
heten i den vetenskapliga bedömningen både för hälso- och miljörisker och föreslå nöd-
vändiga åtgärder på EU-nivå.  

Övervaka livsmedelsbranschens utbyte av produkter och förpackningar som kan avge BPA  
Livsmedelsverket avser att övervaka avvecklingen av BPA-avgivande produkter av 
polykarbonatplast och förpackningsmaterial med ytskikt av epoxi inom livsmedelsbranschen 
och inom tillverkning och handel med plastartiklar för barn som är avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel. Verket övervakar också att BPA-avgivande barnmatsförpackningar, 
som tagits bort från marknaden, inte återinförs. Detta arbete kan utföras inom ramen för 
offentlig livsmedelskontroll av tillverkare samt grossist- och detaljhandelskedjor.  
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Livsmedelsverket avser vidare att från svenska tillverkande företag inom livsmedels- och 
förpackningsindustrin begära en redovisning före årets slut av hur man avser att ersätta 
befintligt epoximaterial med BPA-fria alternativ, och från införande och importerande företag 
begära att de uppmanar sina utländska leverantörer att ersätta befintligt epoximaterial med 
BPA-fria alternativ. Av redovisningen ska också framgå när sådana alternativ skulle kunna 
finnas tillgängliga för livsmedelsindustrin samt vilka konsekvenser denna ersättning skulle 
medföra för livsmedelsproducenter och förpackningstillverkare. På samma sätt avser verket 
begära att tillverkare samt grossist- och detaljhandelskedjor inom området plastartiklar för 
barn avsedda att komma i kontakt med livsmedel redovisar en plan för att ersätta 
polykarbonatprodukter med BPA-fria alternativ. 

Livsmedelsverket menar att överväganden om att utföra en exponeringsstudie och om behovet 
av att ta upp frågan på EU-nivån ska göras baserat på resultaten från dessa första åtgärdssteg.  

Undersökning av BPA-exponering från termopapper  
Kemikalieinspektionen anser att det på grund av den vetenskapliga osäkerheten om riskerna 
är viktigt att BPA i termopapper byts ut mot säkrare alternativ. Kemikalieinspektionen avser 
därför att i dialog med branschen och andra intressenter verka för att ett sådant utbyte sker. 
Kemikalieinspektionen avser att initiera undersökningar om BPA-exponeringen vid hantering 
av termopapper och om de tekniska faktorer som kan inverka på möjligheterna till utbyte. 
Med tanke på den globala produktionen av kassaregister och kortterminaler bör Sverige agera 
på EU-nivå, baserat på resultaten från dessa undersökningar.  

Kartläggning av vilka härdplastmaterial för rörrenovering som kan avge BPA 
Eftersom det i dagsläget saknas säkra data om att BPA avges till dricksvattnet från renoverade 
rör anser Kemikalieinspektionen att regeringen bör ge berörda myndigheter i uppdrag att, i 
enlighet med respektive myndighets ansvarsområde, genomföra kartläggningar för att öka 
kunskapen om använda material vid rörrenovering.  

Kemikalieinspektionen avser att undersöka i vilken grad BPA avges från de material som 
används vid renovering av dricksvattenrör. Kemikalieinspektionen avser att bedriva arbetet i 
samverkan och dialog med branschen och andra berörda. Om det visar sig att BPA avges är 
ett nationellt förbud med stöd av miljöbalken en möjlig åtgärd.  

Kartläggning av använda plastmaterial i leksaker och barnartiklar  
På grund av den vetenskapliga osäkerheten om riskerna är det viktigt att barn inte utsätts för 
BPA från plastmaterial i leksaker och barnartiklar. Kemikalieinspektionen avser därför att 
kartlägga vilka plastmaterial som ingår i leksaker och barnartiklar samt undersöka om barn på 
detta sätt kan utsättas för BPA. Kemikalieinspektionen avser att bedriva detta arbete i sam-
verkan och dialog med branschen och andra intressenter. Detta i syfte att öka kunskapen om 
eventuell BPA-exponering från använda material i leksaker och barnartiklar samt verka för 
utbyte till alternativ som ger mindre risk för hälsa och miljö. Sverige bör agera på EU-nivå för 
att få till stånd nödvändiga ändringar av leksaksdirektivet om det från resultatet av dessa 
undersökningar visar sig att barn utsätts för BPA från material som ingår i leksaker och 
barnartiklar. 
Märkning av medicinteknisk utrustning för neonatalvård  
Regeringen bör ge ansvariga myndigheter i uppdrag att utreda möjligheten att införa märk-
ningskrav för medicinteknisk utrustning avsedd för neonatalvård genom EU:s regelverk. För 
tidigt födda barn bör skyddas från att exponeras för BPA eftersom de utgör en speciellt 
känslig grupp. 
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7. Utrymmet i lagstiftning för förbud eller andra 
begränsningar  

7.1 Vilken lagstiftning är relevant för uppdraget   
Det är i huvudsak EU-lagstiftningen som skulle kunna vara aktuell för en reglering som avser 
BPA. Detta hindrar dock inte att nationella regleringar är möjliga i vissa fall där EU-
lagstiftningen inte innebär en fullständig harmonisering på EU-nivå. Det finns också vissa 
möjligheter att med stöd av primärrätten (fördragen) eller sekundärrätten (direktiv osv.) 
avvika från harmoniserad EU-rätt. Avsikten med detta avsnitt är att ge en överblick över de 
regler som gäller på området och analysera vilket utrymme som finns för svenska åtgärder.  

I EU finns en allmän lagstiftning om kemikalier, som bl.a. används för att förbjuda eller 
begränsa användningen av kemiska produkter på olika användningsområden. De viktigaste 
reglerna finns i förordningen (EG) nr 1907/2006, Reach. Denna lagstiftning används också för 
att ta fram grundläggande information om farliga egenskaper hos kemikalier och bedöma 
riskerna.  

Den allmänna kemikalielagstiftningen är i stora delar inte tillämplig på områden som är 
specialreglerade. Ett sådant område är livsmedelsområdet, där den grundläggande rättsakten 
är förordningen (EG) nr 178/2002. Livsmedelsverket är ansvarig svensk myndighet. Livs-
medelsreglerna avser även material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel. Även dricksvatten hör till livsmedelsområdet och regleras genom dricksvatten-
direktivet (98/83/EG).  

Åtgärder mot BPA har främst diskuterats på livsmedelsområdet och det är alltså livsmedels-
lagstiftningen, som till mycket stor del är harmoniserad inom EU, som blir tillämplig när det 
gäller begränsningar eller förbud mot BPA i livsmedelsförpackningar. Kemikalielagstift-
ningen blir tillämplig när det gäller en övergripande utvärdering av BPA och kan användas för 
att införa generella begränsningar eller förbud. Om BPA används i andra varor än livsmedel 
kan också speciallagstiftning för särskilda varukategorier bli aktuell att tillämpa, t.ex. EU-
regler om leksaker.  

7.2 Allmänt om utrymmet för nationella åtgärder  
Både kemikaliereglerna och livsmedelsreglerna är exempel på harmoniserande regler på det 
inre marknadsområdet som har en rättslig grund i artikel 114 EUF-fördraget (detta gäller dock 
inte dricksvattendirektivet). Sådana rättsakter måste tillämpas av medlemsländerna enligt sin 
ordalydelse och det är i princip inte möjligt att tillämpa nationella krav som är strängare eller 
mindre stränga (det är dock inte alltid lätt att bedöma hur långt den harmoniserande verkan av 
reglerna faktiskt sträcker sig). Det finns dock vissa möjligheter att avvika från de harmoni-
serade reglerna. Sådana avvikelser kan grundas på fördraget eller på särskilda regler i de 
aktuella rättsakterna.  

Miljögarantin i EUF-fördraget och skyddsklausuler i rättsakterna 
Undantag från den harmoniserande verkan av åtgärder som vidtagits med stöd av artikel 114 i 
EUF-fördraget kan i enskilda fall godkännas av kommissionen, om en medlemsstat åberopar 
den s.k. miljögarantin (artikel 114.4). Detta kan ske om medlemsstaten, efter att en harmoni-
serande åtgärd beslutats, anser det nödvändigt att behålla nationella bestämmelser som 
grundar sig på väsentliga behov enligt artikel 36 eller som avser miljö- eller arbetsmiljöskydd. 
De nationella bestämmelserna måste följa de grundläggande principerna när det gäller be-
stämmelser på det icke-harmoniserande området (se nedan). 
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Enligt artikel 114.5 kan länderna också i undantagsfall anta nya nationella bestämmelser som 
grundas på nya vetenskapliga belägg med anknytning till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd 
för att lösa problem som är specifika för medlemsstaten och som uppkommit efter att en 
harmoniserande åtgärd beslutats.  

Harmoniserande sekundärlagstiftning innehåller ofta en skyddsklausul (beskrivs ibland som 
säkerhetsventil, force majeur-klausul m.m.), som gör det möjligt att vidta provisoriska 
åtgärder på nationell nivå som avviker från rättsakten. Exempelvis finns en skyddsklausul på 
livsmedelsområdet i förordning (EG) 1935/2004 om material och produkter avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel. Av skyddsklausulerna följer i allmänhet att den nationella 
åtgärden ska omprövas på EU-nivå inom en viss tid. Även i det så kallade varupaketet finns 
en övergripande skyddsklausul som gäller för flertalet harmoniserade produktregler i artikel 
20 EU-förordningen (EG) nr 765/2008 om marknadskontroll och ackreditering.  

De nationella förbud mot BPA i nappflaskor som infördes av några länder i EU har sin grund i 
en sådan skyddsklausul.  

Det icke-harmoniserade området 
Om en medlemsstat vill införa en viss handelshindrande åtgärd som motiveras med hälso- 
eller miljöskäl och det inte finns en harmoniserande rättsakt på området, är nationella krav 
möjliga enligt artikel 36 EUF-fördraget. Den nationella åtgärden måste vara proportionerlig, 
dvs. inte mer ingripande än vad som är nödvändigt för att uppnå den önskvärda skyddsnivån, 
och får inte vara godtyckligt diskriminerande, så att t.ex. en inhemsk marknad gynnas.  

Innan en sådan nationell regel införs måste den anmälas inom WTO och EU enligt 
förordningen (1994:2029) om tekniska regler, så att övriga länder får tillfälle att lämna 
synpunkter. EU-reglerna finns i direktiv 98/34/EG. Enligt rättspraxis från EU-domstolen blir 
konsekvensen av en icke anmäld sådan teknisk regel att en domstol vid tvist ska bortse från de 
nationella reglerna, dvs. de nationella reglerna saknar rättslig verkan.  

7.3 Livsmedelsområdet 
7.3.1 Allmän reglering på livsmedelsområdet, förordning (EG) nr 178/2002 
På livsmedelsområdet finns en övergripande EU-förordning, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och 
om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.  

Genom förordningen inrättades den Europeiska livsmedelsmyndigheten, Efsa, och dess 
uppdrag och uppgifter formulerades. Efsa ska kunna ge omfattande och oberoende veten-
skaplig översikt över säkerhet och andra aspekter i hela livsmedelskedjan och tillhandahålla 
vetenskapliga yttranden. Det anges att lämpligt informationsutbyte bör äga rum mellan Efsa 
och kommissionen.  

Förordningen innehåller bl.a. definitioner av riskanalys, riskbedömning, riskhantering och 
riskkommunikation. I artiklarna 5-10 finns allmänna principer, som ger en övergripande ram 
som ska följas när åtgärder vidtas. Bland dessa återfinns försiktighetsprincipen.  

Det framgår av förordningen att livsmedelslagstiftningen som huvudregel ska bygga på 
riskanalys. Vid riskhantering ska hänsyn tas till resultaten av riskbedömningen, särskilt till 
Efsas yttranden, till andra faktorer av betydelse för det berörda ärendet och till 
försiktighetsprincipen.  
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Försiktighetsprincipen i 178/2002 
Artikel 7 i förordning (EG) nr 178/2002 har rubriken ”försiktighetsprincipen”. I artikeln anges 
att när man i särskilda fall efter en bedömning av tillgänglig information identifierar möjlig-
heten av skadliga effekter på hälsan men det fortfarande föreligger vetenskaplig osäkerhet, får 
sådana provisoriska åtgärder för riskhantering vidtas som är nödvändiga för att säkerställa den 
höga hälsoskyddsnivå som valts i gemenskapen, i avvaktan på ytterligare vetenskapliga upp-
gifter för en mer omfattande riskbedömning.  

Det anges vidare i artikeln att de åtgärder som vidtas ska stå i proportion till målet och att de 
inte får begränsa handeln mer än vad som är nödvändigt för att uppnå den höga hälsoskydds-
nivå som valts i gemenskapen. Åtgärderna ska ses över inom en rimlig tidsperiod beroende på 
vilken typ av risk för liv eller hälsa som identifieras och vilken typ av vetenskapliga uppgifter 
som behövs för att klargöra den vetenskapliga osäkerheten och för att genomföra en mer 
omfattande riskbedömning.  

EU-domstolen har i ett antal domar på livsmedelsområdet26

Vidare anges att för en korrekt tillämpning av försiktighetsprincipen krävs, för det första, att 
de eventuellt negativa följderna för hälsan av den föreslagna användningen kan identifieras 
och, för det andra, att en helhetsbedömning av hälsoriskerna görs, grundad på de mest tillför-
litliga vetenskapliga uppgifter som finns tillgängliga och på de senaste resultaten av den inter-
nationella forskningen. Om resultaten av genomförda undersökningar inte är så fullständiga, 
övertygande eller exakta att det är möjligt att med säkerhet fastställa förekomsten eller 
omfattningen av den påstådda risken, men det likväl är sannolikt att det skulle uppstå en 
verklig skada för folkhälsan om risken förverkligades, är det enligt försiktighetsprincipen 
motiverat att vidta åtgärder som begränsar handeln, under förutsättning att de också, förutom 
proportionerliga, är icke-diskriminerande och objektiva. 

 uttalat hur försiktighetsprincipen 
ska tillämpas. Bl.a. anges att när det råder en stor vetenskaplig och praktisk osäkerhet har en 
medlemsstat rätt att vidta en åtgärd utan att behöva avvakta att det fullt ut visas att riskerna är 
verkliga och hur allvarliga de är. En åtgärd kan dock inte motiveras med en rent hypotetisk 
inställning till en risk som endast grundas på antaganden som ännu inte belagts vetenskapligt, 
utan en förebyggande åtgärd får endast vidtas om risken, även om dess förekomst och omfatt-
ning inte ”fullt ut” har visats genom avgörande vetenskapliga uppgifter, framstår som till-
räckligt dokumenterad på grundval av de vetenskapliga uppgifter som finns att tillgå vid den 
tidpunkt då åtgärden vidtas.  

7.3.2 Förordning (EG) nr 1935/2004 om material i kontakt med livsmedel 
Livsmedelsområdet ges enligt förordning 178/2002 en bred definition. Förordningen gäller 
inte bara livsmedel utan även material som kommer i kontakt med livsmedel. Närmare 
bestämmelser på detta område finns i (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda 
att komma i kontakt med livsmedel, även kallad materialförordningen. Denna förordning 
innehåller allmänna bestämmelser för en rad olika material som kommer i kontakt med 
livsmedel.  

Med stöd av materialförordningen kan kommissionen anta rättsakter på gemenskapsnivå med 
närmare bestämmelser för vissa materialslag som kommer i kontakt med livsmedel. Dessa 
materialslag listas i en bilaga till förordningen (se artikel 5). Ett exempel på en sådan särskild 

                                                 
 
26 Se bl.a. domarna i mål C-333/08, kommissionen mot Frankrike, mål C-192/01, kommissionen mot Danmark,  
mål C-24/00, kommissionen mot Frankrike, mål C-41/02, kommissionen mot Nederländerna och mål C-236/01, 
Monsanto Agricoltura Italia. 
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rättsakt är det s.k. plastdirektivet (kommissionens direktiv 2002/72/EG om material och 
produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel). 

7.3.3 Plastdirektivet (2002/72/EU)  
Plastdirektivet reglerar bl.a. villkoren för användning av vissa ämnen i plaster som kommer i 
kontakt med livsmedel. Direktivet innehåller en förteckning över ämnen som godkänts för 
användning vid plasttillverkning.  

Enligt plastdirektivet får alltså endast de monomerer och andra utgångssubstanser i avsnitt A, 
bilaga II, användas för tillverkning av plast, med där angivna begränsningar. BPA finns med 
som godkänt ämne27

Plastdirektivet har genomförts i svensk rätt genom Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 
2003:2) om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (omtryck i 
LIVSFS 2006:20)

, med en högsta tillåten migration från plastmaterialet på 0,6 mg/kg 
livsmedel.   

28

Den 28 januari 2011 antogs kommissionens direktiv 2011/8/EU, genom vilket plastdirektivet 
ändras på så sätt att det införs ett förbud från och med den 1 mars 2011 mot användning av 
BPA vid tillverkning av nappflaskor av polykarbonatplast avsedda för spädbarn och förbud 
från och med den 1 juni 2011 mot utsläppande på marknaden och import till EU av napp-
flaskor som inte uppfyller kraven i direktivet

.  

29. Direktivet har genomförts i svensk rätt genom 
Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2011:2, som ändrar LIVSFS 2003:230

Från och med den 1 maj 2011 gäller motsvarande förbud istället enligt kommissionens för-
ordning (EG) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel (plastförordningen), som ersätter plastdirektivet. Själva förbudet är 
infört genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 321/2011 av den 1 april 2011 
om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 vad gäller begränsningen för användning av 
bisfenol A i nappflaskor av plast.  

. 

7.3.4 Harmoniserat respektive icke-harmoniserat på materialområdet  
När förfarandet för att anta särskilda åtgärder på materialområdet som beskrivs ovan har följts 
och det därmed finns detaljerad EU-lagstiftning för ett visst materialslag, är den del av 
materialområdet som omfattas av denna särskilda åtgärd harmoniserat. Det finns då inget 
utrymme för ensidiga nationella åtgärder, med undantag för tillämpning av artikel 18 i 
materialförordningen som beskrivs nedan.  

Vad gäller plast finns såsom nämnts en särskild åtgärd, ett plastdirektiv. Utrymme för att anta 
nationell lagstiftning saknas därmed, med undantag för möjligheten att anta tillfälliga 
nationella åtgärder, i avvaktan på att kommissionen agerat på EU-nivå, med tillämpning av 
artikel 18 i materialförordningen. 
                                                 
27 Av förteckningen framgår följande för BPA: Ref-nr: 13480; CAS-nr: 000080-05-7; Beteckning: 2,2-Bis(4-
hydroxifenyl)propan Begränsningar och/eller specifikationer: SML(T) = 0,6 mg/kg  
28 I 2 kap. 3 § första stycket anges följande: ”Material och produkter av plast får endast framställas av 
monomerer och utgångsämnen som redovisas i avsnitt A i bilaga II till kommissionens direktiv 2002/72/EG av 
den 6 augusti 2002 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel, 
senast ändrat genom direktiv 2005/79/EG, med där angivna begränsningar”. 
29 Direktiv 2011/8/EU ändrar plastdirektivet på så sätt att texten i förteckningen i bilaga II efter ”Begränsningar 
och/eller specifikationer” ersätts med ”SML(T) = 0,6 mg/kg. Får inte användas vid tillverkning av nappflaskor 
av polykarbonat avsedda för spädbarn*- *Spädbarn enligt definitionen i direktiv 2006/141/EG (EUT L 401, 
30.12.2006, s. 1)”. 
30 Ändringen innebär att hänvisningen i 2 kap. 3 § till direktiv 2005/79/EG ersätts med en hänvisning till direktiv 
2011/8/EU. 
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Vad däremot gäller invändigt ytskikt/lack på konservburkar i metall och metallock, kan 
konstateras att det inte finns något direktiv på detta område. Det finns visserligen en ”särskild 
åtgärd” i form av en förordning, kommissionens förordning (EG) nr 1895/2005 av den 18 
november 2005 om begränsad användning av vissa epoxyderivat i material och produkter 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Men eftersom denna förordning endast reglerar 
användningen av epoxiderivaten ”BADGE”, ”BFDGE” och ”NOGE” och inte innehåller 
detaljerade bestämmelser för hela materialslaget ytskikt och lack, bedöms den inte medföra att 
hela området ytskikt och lack ska anses harmoniserat. Detta överensstämmer med den bedöm-
ning som kommissionen gav uttryck för under ett möte i kommissionsarbetsgruppen för 
material i kontakt med livsmedel i oktober 2010. Därmed finns ett utrymme för nationell 
lagstiftning på området ytskikt av epoxilack på konservburkar i metall och metallock.  

7.3.5 Skyddsklausulen i artikel 18  
Enligt artikel 18 i materialförordningen kan en medlemsstat under vissa förutsättningar, fram 
till dess att kommissionen agerar på EU-nivå, vidta en nationell åtgärd, exempelvis förbjuda 
användningen av ett visst ämne i plast, även om ämnet är godkänt enligt plastdirektivet.  En 
förutsättning är att medlemsstaten, som en följd av ny information eller omprövning av befint-
lig information, på goda grunder konstaterar att användningen av materialet eller produkterna 
i fråga utgör en fara för människors hälsa.  

Efter att kommissionen underrättats om den nationella åtgärden, ska kommissionen så snart 
som möjligt, om så är lämpligt efter yttrande från Efsa, inom den kommitté som inrättats med 
stöd av materialförordningen undersöka de grunder som medlemsstaten anfört, och överväga 
åtgärder på EU-nivå.  

Om kommissionen anser att användningen av materialet i fråga utgör en fara för människors 
hälsa och att det därför krävs en ändring i den särskilda åtgärden, ska den lägga fram förslag 
på en ändring i den särskilda åtgärden (t.ex. att ett ämne ska tas bort i plastdirektivets förteck-
ning över godkända ämnen).  

Medlemsstaten kan endast behålla den tillfälliga åtgärden fram till dess att en mer omfattande 
bedömning gjorts på EU-nivå. Oavsett om riskbedömningen på EU-nivån utmynnar i en änd-
ring i den relevanta EU-rättsakten, eller om kommissionen väljer att inte anta någon rättsakt, 
saknas utrymme för den medlemsstat som infört en tillfällig åtgärd att efter kommissionens 
bedömning behålla den nationella bestämmelsen. Det torde även vara uteslutet att någon 
annan medlemsstat än den som infört ett tillfälligt nationellt förbud skulle ha rätt att på detta 
stadium införa en liknande nationell bestämmelse31

Både det nationella förbudet i Danmark och det nationella förbudet i Frankrike är sådana 
tillfälliga förbud som införts med stöd av artikel 18. Båda förbuden avsåg användning av BPA 
i plastprodukter, med den skillnaden att det franska förbudet endast avsåg nappflaskor medan 
det danska förbudet var mer vidsträckt genom att det även avsåg andra plastprodukter avsedda 
för spädbarn (muggar, tallrikar etc.). Därutöver avsåg det danska förbudet lacker/ytskikt i 

.  

                                                 
31 I enlighet med denna reglering uttalade kommissionens företrädare vid ett kommissionsarbetsgruppsmöte med 
medlemsstaterna där möjliga åtgärder på EU-nivå till följd av Danmarks förbud mot BPA diskuterades, att ett 
förbud mot BPA på EU-nivå skulle innebära att såväl Danmark som Frankrike skulle bli tvungna att dra tillbaka 
sina nationella förbud mot BPA i de delar som omfattas av kommissionens behandling inom ramen för artikel 18 
(nappflaskor och plastprodukter). Vid samma tillfälle påpekade kommissionen, i samband med att frågan om att 
införa ett krav på obligatorisk märkning som EU-åtgärd istället för ett förbud diskuterades, att Frankrike, för det 
fall att en EU-åtgärd i form av ett krav på obligatorisk märkning införs istället för ett förbud, skulle bli skyldig 
att dra tillbaka sitt nuvarande nationella förbud mot BPA i nappflaskor. Det skulle alltså inte vara möjligt att 
behålla en strängare nationell åtgärd än EU-åtgärden. 
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metallburkar och metallock. Kommissionen följde förfarandet i artikel 18 genom att först 
inhämta yttrande från Efsa, därefter göra en riskbedömning och slutligen föreslå ett förbud på 
EU-nivå mot BPA i nappflaskor i form av en ändring i plastdirektivet genom ett ändrings-
direktiv, som nu har antagits. Som en följd av att kommissionen gjort en riskbedömning 
avseende BPA i plastprodukter, och därvid tagit ställning till eventuella åtgärder på hela 
plastområdet (tillämpningsområdet för plastdirektivet) mot bakgrund av nuvarande vetenskap-
liga läge, finns inte längre något utrymme för enskilda medlemsstater att införa ens ett till-
fälligt nationellt förbud mot BPA på plastområdet, så länge en medlemsstat inte genom ny 
information eller genom att befintlig information omprövas kommer fram till att det finns en 
fara för människors hälsa, och frågan åter kan komma upp till bedömning av kommissionen 
genom att förfarandet i artikel 18 så att säga kan följas ”på nytt”32

Sammanfattning  

.  

Avgörande för vilket utrymme det finns för nationella åtgärder på materialområdet är om det 
för aktuellt materialslag finns detaljerad EU-lagstiftning och denna del av materialområdet 
därmed ska anses harmoniserad.  

På plastområdet finns sådan detaljerad EU-lagstiftning, varför en medlemsstats möjlighet att 
vidta nationella åtgärder begränsar sig till tillfälliga åtgärder enligt artikel 18 i materialförord-
ningen. När frågan har behandlats på EU-nivå, finns inte längre något utrymme för en enskild 
medlemsstat att behålla eller införa en tillfällig åtgärd, så länge inte medlemsstaten genom ny 
information eller genom omprövning av befintlig information kommer fram till att det finns 
en fara för människors hälsa. Om ett sådant nytt vetenskapligt underlag framkommer, finns 
åter ett utrymme för en medlemsstat att vidta tillfälliga nationella åtgärder i enlighet med 
artikel 18 i materialförordningen.  

I och med att kommissionen behandlat frågan om barns exponering för BPA i plastprodukter i 
samband med införandet av EU-förbudet mot BPA i nappflaskor i polykarbonat, saknas för 
närvarande rättsligt utrymme för att vidta nationella förbud eller andra restriktioner mot BPA i 
plastprodukter som omfattas av plastdirektivets tillämpningsområde.  

På området lacker/ytskikt saknas, till skillnad från plastområdet, detaljerad EU-lagstiftning, 
varför detta område inte bedöms fullständigt harmoniserat. Därmed finns utrymme för att 
vidta nationella åtgärder som innebär förbud eller andra restriktioner mot BPA i till exempel 
förpackningar med lack/ytskikt av epoxi.  

7.1  Dricksvattenområdet 
7.1.1 Dricksvattendirektivet och Livsmedelsverkets föreskrifter 
Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (dricks-
vattendirektivet) har genomförts i svensk rätt genom Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten, SLVFS 2001:30. Enligt 1 § i dessa föreskrifter avses med dricksvatten:  

”a) allt vatten som, antingen i sitt ursprungliga tillstånd eller efter beredning, är avsett för 
dryck, matlagning eller beredning av livsmedel, oberoende av dess ursprung och oavsett om 
det tillhandahålls genom en distributionsanläggning, från tankar, i flaskor eller i behållare, 
och  
b) allt vatten som används i ett livsmedelsproducerande företag för tillverkning, bearbetning, 
konservering eller saluhållande av varor eller ämnen som är avsedda som livsmedel, om inte 

                                                 
32 Det kan noteras att det danska förbudet till den del som avser ytskikt/lacker har notifierats enligt direktiv 
98/34/EG, eftersom det är fråga om ett icke-harmoniserat område. Ett sådant förbud behöver inte vara 
tidsbegränsat. 
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företaget kan visa tillsynsmyndigheten att vattnets kvalitet inte kan påverka de färdiga 
livsmedlens hälsosamhet; …” 
I dricksvattendirektivet fastställs inte något gränsvärde för BPA i dricksvatten. Dricksvatten-
direktivet är ett minimidirektiv, varför det finns utrymme för en medlemsstat att till exempel 
införa ett sådant nationellt gränsvärde. Så har dock inte skett hittills. SLVFS 2001:30 inne-
håller således inte någon bestämmelse om gränsvärde för BPA i dricksvatten.  

7.1.2 Dricksvatten som ”livsmedel”  
Artikel 2 i den övergripande förordningen på livsmedelsområdet, förordning (EG) nr 
178/2002, innehåller en definition på ”livsmedel”. Av artikeln följer att livsmedel ”inbegriper 
drycker, tuggummi och alla ämnen, inklusive vatten, som avsiktligt tillförts livsmedlet under 
dess framställning, beredning eller behandling.”  

Vatten definieras dock som ett livsmedel först från och med den punkt när det ”tappas ur 
kranen” hos konsumenten eller livsmedelsföretagaren.33

Enligt 3 § livsmedelslagen (2006:804) jämställs vatten med livsmedel från och med att det tas 
in i ett vattenverk tills att det levereras till användaren (ur kranen, på flaska eller i 
tank/behållare)

  

34

Sammanfattningsvis innebär detta att dricksvatten anses som ett livsmedel enligt EU-
lagstiftningen först från och med den tidpunkt då vattnet tappas från vattenkranen (t.ex. från 
vattenkranen i bostaden).  Däremot jämställs dricksvatten med livsmedel enligt nationell 
lagstiftning redan från det att råvattnet tas in i vattenverket, vilket medför att livsmedelslagens 
bestämmelser blir tillämpliga. Denna åtskillnad mellan dricksvatten före respektive efter den 
tidpunkt då vattnet tappas från kranen påverkar dock inte utrymmet för att vidta nationella 
åtgärder mot BPA i dricksvatten. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten gäller för 
dricksvatten såväl före som efter den tidpunkt då det tappas från kranen.  

. 

7.1.3 Distribution av dricksvatten 
Plastdirektivets godkännande för användning av BPA i plastmaterial gäller inte för vatten-
ledningsrör, eftersom sådana rör är undantagna från lagstiftningen om material i kontakt med 
livsmedel enligt artikel 1.3 c i materialförordningen (1935/2004). 

Krav på bland annat vatteninstallationer för dricksvatten regleras i Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd. Där finns allmänna krav på att de ska vara utformade så att inte ohälsosamma 
koncentrationer av skadliga ämnen kan utlösas i dricksvattnet, men inga mer specifika krav.  

Sammanfattning  
Dricksvattenområdet regleras genom dricksvattendirektivet, som genomförts i svensk rätt 
genom Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30. Varken i direktivet eller i före-
skrifterna uppställs något gränsvärde för BPA i dricksvatten. Eftersom direktivet är ett 
minimidirektiv finns dock ett utrymme för Sverige att införa ett sådant gränsvärde. 

                                                 
33 Se artikel 2 andra stycket: ”från och med den punkt där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i direktiv 
98/83/EG och utan att kraven i direktiv 80/778/EEG och 98/83/EG åsidosätts”. De värden som åsyftas i artikeln 
är gränsvärden som fastställs enligt direktivet för halter av vissa mikroorganismer och kemiska ämnen (dock inte 
för BPA). 
34 I 3 § anges följande: ”Med livsmedel jämställs i lagen  

1. Vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där värdena skall iakttas enligt 
artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 …”. 
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Vattenledningsrör omfattas inte av materiallagstiftningen. Krav på vatteninstallationer för 
dricksvatten regleras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd. 

7.2  Kemikalieområdet 
7.2.1 Reach och CLP 
Akronymen REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals, dvs. registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier35

Reach-förordningen kompletteras av CLP-förordningen

. 
Reach omfattar flera avdelningar: registrering och utvärdering av ämnen, tillståndsprövning 
av särskilt farliga ämnen och begränsningar eller förbud som avser vissa ämnen. 

36

Enligt Reach ska tillverkare och importörer registrera sina ämnen om volymerna överstiger ett 
ton per år. Registreringen ska innehålla data, bl.a. om ämnets farliga egenskaper. För farliga 
ämnen i volymer över tio ton ska en särskild riskbedömning redovisas (kemikaliesäkerhets-
rapport) som täcker alla användningsområden. På grundval av registreringen kan myndig-
heterna göra en fördjupad ämnesutvärdering. Risker kan vid behov hanteras genom tillstånds-
prövningen eller genom generella begränsningar/förbud.  

 som innehåller regler om 
klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Faroklassificering av 
kemiska produkter är en grundpelare för kemikalielagstiftningen. Vissa ämnen har en EG-
harmoniserad klassificering och återfinns i så fall på bilaga VI till CLP. Om sådan 
harmoniserad klassificering finns ska denna användas. I övrigt gäller att den som släpper ut 
produkten på marknaden själv klassificerar den utifrån givna kriterier som framgår av 
respektive regelverk (CLP eller de äldre regler som övergångsvis är tillämpliga).  

Bestämmelserna i Reach-förordningen omfattar främst det kemiska ämnet i sig eller i en 
blandning av ämnen, men vissa bestämmelser avser även användningen av ämnen i varor. 
Reach och CLP gäller i huvudsak inte för livsmedelsområdet, men det underlag som tas fram 
om ett ämne genom registreringen enligt Reach och klassificeringen enligt CLP har betydelse 
för alla tillämpningsområden. 

Ämnesutvärdering, kandidatlista, tillståndprövning och begränsning 
Ämnen som registrerats i Reach kan bli föremål för en fördjupad ämnesutvärdering, där 
myndigheterna studerar ämnet noggrannare, eventuellt kräver in mer underlag från tillverkare/ 
importörer och gör en särskild bedömning av eventuella risker. Kemikaliemyndigheten ECHA 
tar fram en prioriteringslista för ämnen som ska genomgå ämnesutvärdering.  

Ämnen som har vissa egenskaper kan enligt artikel 57 i Reach identifieras som ämnen som 
inger mycket stora betänkligheter (substance of very high concern, SVHC), nämligen de som 
klassificerats som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR) i kategori 
1A och 1B, de som är långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller de som är 
mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB). Ämnen som inte uppfyller dessa 
kriterier, men för vilka det ändå finns vetenskapliga belägg om sannolika effekter på miljön 
eller hälsan och som inger motsvarande grad av betänkligheter kan också identifieras som 
SVHC-ämnen. Ett exempel som anges i lagtexten är ämnen med hormonstörande egenskaper.  

SVHC-ämnen identifieras genom beslutet att föra upp dem på en publicerad förteckning över 
kandidater för tillståndsprövning. Utifrån denna kandidatlista förs ämnen som ska genomgå 
tillståndsprövningen upp på en särskild bilaga XIV i Reach enligt Reach. I bilagan fastslås en 
                                                 
35 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (REACH) 
36 CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 
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tidpunkt för varje ämne, då tillståndsprövningen ska vara avslutad och därefter får ämnet inte 
användas i EU utan tillstånd.  

Om en vara innehåller ett ämne på kandidatlistan i en halt över 0,1 procent ska information 
om detta lämnas till yrkesanvändare och konsumenter av varan (artikel 33). Kandidatlistan har 
alltså flera funktioner – den förtecknar ämnen som kan bli föremål för tillståndsprövning och 
den utgör grunden för ett informationssystem för SVHC-ämnen i varor. Kandidatlistan ut-
vecklas kontinuerligt, vilket innebär att nya ämnen successivt tillkommer.  

Om det föreligger en oacceptabel risk är det möjligt att enligt Reach att förbjuda eller be-
gränsa tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av ett ämne som sådant, i en 
beredning eller i en vara. Begränsningarna tas in i bilaga XVII i Reach. Begränsningarna är 
generella regler som kan tillämpas på alla användningar av ett ämne och som även kan träffa 
importerade varor som innehåller ämnet. Därigenom är tillämpningsområdet för Reach-
reglerna om begränsningar vidare än tillämpningsområdet för tillståndsprövningen. 

Reach-arbetet samordnas av EU:s kemikaliemyndighet ECHA, men arbetet förutsätter att de 
enskilda medlemsstaternas myndigheter gör utredningar och tar fram ett förslag som kan bear-
betas gemensamt. Därigenom kan myndigheterna också påverka vilka prioriteringar som ska 
göras i fråga om ämnen som ska ämnesutvärderas, ämnen som ska identifieras som SVHC-
ämnen och ämnen som aktualiseras för begränsningar.  

BPA i Reach och CLP 
BPA har egenskaper som medför att ämnet faroklassificerats enligt CLP och motsvarande 
äldre regler. Faroklassificeringen rör (inom parentes anges klassificeringskod enligt både CLP 
och hittillsvarande system KIFS 2005:7): allvarliga ögonskador (H318 enligt CLP, R41 enligt 
KIFS 2005:7); irritation i luftvägarna (H335, R37); allergisk hudreaktion (H317, R43) 
skadliga effekter på fortplantningsförmågan (H361f, R62); skadligt för vattenlevande 
organismer (R52). 

BPA har alltså klassificerats som reproduktionsstörande men i en lägre kategori, vilket gör att 
ämnet inte karakteriseras ett SVHC-ämne enligt de kriterier som redovisats ovan. Om ett 
ämne inte uppfyller dessa kriterier men det finns vetenskapliga belägg för sannolika allvarliga 
effekter på människors hälsa eller miljön som leder till motsvarande betänkligheter, kan som 
nämnts ämnet ändå identifieras som ett SVHC-ämne enligt artikel 57 f i Reach. Eftersom det 
finns misstankar om att BPA har särskilda hormonstörande egenskaper, skulle en möjlig 
åtgärd kunna vara att Sverige verkar för att BPA identifieras på EU-nivån som SVHC på 
grundval av dess egenskaper och tas upp på kandidatlistan. En sådan åtgärd skulle bl.a. kunna 
påskynda att kriterier för hormonstörande egenskaper utvecklas på EU-nivå.  

CLP-förordningens system för klassificering och märkning medger f.n. inte att ämnens 
hormonstörande egenskaper kan klassificeras. Med nuvarande kunskapsläge finns inte 
möjlighet till någon ytterligare skärpning av klassificeringen för BPA. Åtgärdsalternativet att 
föreslå EU-harmoniserad klassificering och märkning är därför inte möjligt i dagsläget. 

7.2.2 Övriga EU-regler  
Det finns ett antal EU-regler som behandlar olika kategorier av varor. Det finns också en 
grundläggande lagstiftning om produktsäkerhet.  I den mån man vill införa bestämmelser som 
träffar varor som innehåller BPA måste man överväga om EU-reglerna ger utrymme för en 
sådan reglering på nationell nivå eller vilka förutsättningarna är att få till stånd ändringar i 
EU-reglerna. I det följande ges några exempel på sådana regler. 
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Produktsäkerhetsdirektivet (2001/95/EG) 
Produktsäkerhetslagen (2004:451) med tillhörande förordning genomför det allmänna 
produktsäkerhetsdirektivet 2001/95/EG. Produktsäkerhetslagen är central när det gäller 
produktsäkerhet på konsumentområdet och kan bl.a. tillämpas på produkter som har 
hälsoskadliga egenskaper.  

Enligt produktsäkerhetsdirektivet (artikel 13) finns en möjlighet för kommissionen att på EU-
nivån besluta om förbud om en produkt medför en allvarlig risk för konsumenternas hälsa och 
säkerhet. Sådana förbud gäller temporärt, ett år i taget med möjlighet till förlängning. Av-
sikten är att därefter ska förbudet placeras i den lagstiftning det närmast hör, t.ex. i Reach eller 
annan relevant lagstiftning. Ett exempel inom kemikalieområdet är förbudet för vissa ftalater i 
leksaker och barnavårdsartiklar som nu förts till Reach. Förbud mot vissa farliga ftalater i 
leksaker riktade till barn under 3 år beslutades först inom ramen för produktsäkerhets-
direktivet.  

Det finns således en möjlighet att inom ramen för produktsäkerhetsdirektivet på EU-nivån 
vidta åtgärder mot konsumentprodukter som innebär en hälsorisk. Eftersom det i nuvarande 
kunskapsläge inte finns något underlag som visar på en allvarlig risk för konsumenternas 
hälsa, är detta åtgärdsalternativ inte möjligt i dagsläget. 

Medicintekniska produkter 
BPA kan förekomma i medicintekniska produkter. Medicintekniska produkter är i princip alla 
produkter som används inom hälso- och sjukvården, bortsett från läkemedel. Exempel är 
sjukhussängar, plåster och bandage, medicinsk apparatur eller tandlagningsmaterial m.m.  

Medicintekniska produkter regleras på EU-nivå i tre olika direktiv, 93/42/EEG om medicin-
tekniska produkter, 90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för implantation och 
98/79/EG om medicintekniska produkter för diagnostik in vitro.  

Direktiven är utformade enligt den s.k. nya metoden, med bl. a krav på CE-märkning och är 
harmoniserande. De är genomförda i lag, förordning och Läkemedelsverkets föreskrifter. 
Regelutvecklingen i dessa direktiv ligger framförallt inom Läkemedelsverkets ansvarområde.  

Leksaksdirektivet 
Det äldre leksaksdirektivet (88/378/EEG) har reviderats och kommer från den 20 juli 2011 att 
ersättas av det nya direktivet (2009/48/EG). Direktivet är utformat enligt den s.k. nya metoden 
och omfattar vissa säkerhetskrav på leksaker. Uppfylls kraven ska leksaken CE-märkas. Det 
gamla leksaksdirektivet innehöll ett fåtal detaljerade kemikaliekrav, bland dem en lista med 
gränsvärden för vissa metallers biotillgänglighet. Därutöver fanns ett allmänt krav på att 
leksaken inte skulle innehålla kemikalier som skadar barn hälsa, vilket var svårt att tillämpa 
på grund av den generella formuleringen.  

I det reviderade direktivet har kemikaliekraven skärpts betydligt så att det bl. a finns förbud 
mot CMR-ämnen37

                                                 
37 I koncentrationer över den haltgräns som anges för ämnet i CLP 

 i tillgängliga delar och förbud mot vissa dofter enligt kosmetikadirektivet. 
Kemiska risker regleras i bilaga II, avsnitt III. I tillägg C finns möjlighet att sätta särskilda 
migrationsgränser för ämnen i leksaker som är avsedda för barn under 36 månader eller i 
andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen. Beslut om att föra upp ämnen på tillägg 
C tas av kommissionen med stöd av en kommitté enligt artikel 46 2 i direktivet. När 
kommissionen antar sådana migrationsgränser ska de krav som gäller för livsmedels-
förpackningar enligt förordning (EG) nr 1935/2004 och de särskilda åtgärder som gäller för 
vissa material som kommer i kontakt med livsmedel beaktas. De särskilda kemikaliekraven 
gäller från 20 juli 2013. 
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En möjlig nationell åtgärd för EU-nivån vore att föreslå att BPA tas upp i tillägg C, med ett 
högsta migrationsvärde för leksaker till barn under 36 månader eller andra leksaker som är 
avsedda att stoppas i munnen. Listan i tillägg C är inte begränsad till CMR-ämnen, utan även 
andra ämnen som kan ha hälsoeffekter, t.ex. hormonstörande bör kunna sättas upp på listan. 
Kemikaliedelen i leksaksdirektivet träder dock i kraft först den 20 juli 2013. 

Sammanfattning  
Av beskrivningen av EU-regler i detta avsnitt framgår att direktiven om Medicintekniska 
produkter och om Leksaker kan medge förslag om reglering för BPA. Däremot ger produkt-
säkerhetsdirektivet ingen sådan möjlighet, eftersom nuvarande kunskapsläge inte visar på 
någon allvarlig risk för konsumenternas hälsa.  

7.2.3 Miljöbalken 
Svenska miljöbalken (SFS 1998:808) innehåller grundläggande miljöbestämmelser som syftar 
till en hållbar utveckling. Ett flertal direktiv och EU-beslut har införlivats inom ramen för 
miljöbalken vid sidan av svenska regler. Även EU-förordningar som tillhör miljöområdet 
struktureras inom miljöbalken. Regler om kemiska produkter och varor som är behandlade 
med farliga kemiska produkter finns i 14 kap. miljöbalken.  

I balkens andra kapitel finns allmänna hänsynsregler med krav på verksamhetsutövare 
avseende kunskap, försiktighetsmått och val av mindre farliga kemiska produkter och varor. I 
2 § ställs krav på att alla ska skaffa den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa 
och miljön mot skada och olägenhet. Försiktighetsprincipen återspeglas i 3 § som ålägger alla 
verksamhetsutövare att vidta de nödvändiga försiktighetsmått som behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka skada på människors hälsa eller miljön. I 4 § ställs krav på att kemiska 
produkter och varor som kan befaras medföra skada på människors hälsa eller i miljön ska 
undvikas, om de kan ersättas med mindre farliga produkter. 

Även om miljöbalken till viss del, som anförts ovan, innebär genomförande av harmoniserade 
produktregler, är miljöbalken till stor del nationella regler. I 14 kapitlet ges bemyndigande till 
regeringen att meddela föreskrifter förbud mot hantering, införsel och utförsel av kemiska 
produkter, biotekniska organismer och varor om det är av särskild betydelse från hälso- eller 
miljösynpunkt. Det innebär att regeringen kan anta förbud eller andra hanteringsregler på den 
nationella nivån ifråga om varor som innehåller BPA, om det finns en risk och produktom-
rådet inte redan är harmoniserat. Ett sådant eventuellt förbud måste givetvis vara förenligt 
med primärrätten i övrigt, således ha tillkommit av tvingande hänsyn (art 36 i EUF), vara 
proportionellt och icke-diskriminerande. 
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8. Bedömning av BPA-effekter  
De gränsvärden för BPA som satts i livsmedelssammanhang har baserats på de toxikologiska 
effekter som man sett i konventionella studier. Dessa studier är gjorda enligt de kvalitetskrav 
och protokoll som myndigheter kommit överens om och som industrin ska följa, vilket också 
styr vilka toxikologiska effekter man ska studera. I forskningsvärlden studeras också andra 
effekter. Exempelvis finns rapporter om effekter som inducerats i foster och unga djur efter 
BPA-exponering av moderdjuren: effekter på biokemiska processer under hjärnans tidiga 
utveckling, på immunsystemet, på beteende och på känslighet för bröstcancer. I flera fall har 
sådana effekter visats vid mycket lägre exponeringsnivåer än i konventionella studier. Antalet 
sådana studier är stort och ökande men de är svåra att utvärdera. De effekter som påvisats 
skulle behöva konfirmeras i nya studier. Studierna medför dock en ökad osäkerhet i hur vår 
exponering för BPA ska bedömas, och det finns därför skäl att minska exponeringen för små 
barn så långt det är möjligt.  

Den vetenskapliga diskussion som pågår i internationella sammanhang, med skilda åsikter om 
riskerna vid lågdos-exponering, har inte behandlats inom ramen för denna utredning. Det 
innebär att lågdos-studierna inte har bearbetats (och inte heller några andra toxicitetsstudier).  

Nedan ges en mer detaljerad beskrivning av de bedömningar av BPA som gjorts i EU och 
internationellt.  

Scientific Committee for Foods (SCF)  
BPA utvärderades första gången 1984 av EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel 
(Scientific Committee for Foods; SCF) för användning i material och produkter av plast 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Ett tolerabelt dagligt intag (TDI) på 0,05 mg/kg 
kroppsvikt och dag sattes av SCF. Detta baserades på 90-dagars och kroniska orala (via 
födan) studier i råtta och mus. Ett totalt NOAEL (no observed adverse effect level) på 25 
mg/kg kroppsvikt och dag identifierades baserat på effekter på kroppsvikt (90-dagars studie 
på råtta) vilket dividerades med en osäkerhetsfaktor på 500 beroende på ett otillräckligt 
toxikologiskt underlag. 

BPA utvärderades på nytt 2002 av SCF för användning i material och produkter av plast 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel. SCF ansåg att ett totalt oralt NOAEL för BPA på 
5 mg/kg kroppsvikt och dag var motiverat. Detta NOAEL baserades på resultaten av en 
omfattande 3-generationers reproduktionstoxisk studie på råtta, där den lägsta dos som visat 
effekter var 50 mg BPA/kg kroppsvikt och dag. De kritiska effekterna var lägre kroppsvikter 
hos vuxna och avkomma samt lägre organvikter hos avkomman. En osäkerhetsfaktor på 500 
ansågs vara rimlig - 10 för skillnader mellan arter, 10 för inter-individuella skillnader och 5 
för andra osäkerheter i databasen för BPA - varvid ett provisoriskt TDI (t-TDI) på 0,01 mg 
BPA/kg kroppsvikt/dag erhölls. 

Efsa 
I november 2006 utvärderade Efsa BPA för användning i material i kontakt med livsmedel. 
AFC-panelens (AFC; panelen för livsmedelstillsatser, material i kontakt med livsmedel, 
aromämnen och processhjälpmedel) slutsatser baserades på den då tillgängliga, omfattande 
databasen avseende toxicitet vid upprepad dosering, reproduktions- och utvecklingstoxicitet 
av BPA hos gnagare och på jämförelse av toxikokinetiken hos primater, inklusive människa, 
samt gnagare. Panelen konstaterade att dessa nya studier, bl.a. en 2-generationers reproduk-
tionstoxisk studie på mus, utgjorde ett betydande underlag för att kunna revidera den osäker-
hetsfaktor som använts av SCF för att ta fram ett t-TDI på 0,01 mg/kg kroppsvikt och dag 
2002. Kritiska effekter i denna musstudie var levereffekter och ett NOAEL erhölls vid samma 
dos, 5 mg/kg kroppsvikt och dag, som erhållits i 3-generationsstudien på råtta. I synnerhet 
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ansåg panelen att databasen hade betydligt stärkts avseende fortplantnings- och utvecklings-
effekter och att det inte längre fanns behov av den extra osäkerhetsfaktorn på 5, som sattes av 
SCF 2002 på grund av osäkerheter i databasen, avseende just sådana effekter. Panelen ansåg 
också att med hänsyn till den väl beskrivna skillnaden i toxikokinetik mellan arter, som visade 
på en låg nivå av fritt BPA i människa jämfört med i råttor, att osäkerhetsfaktorn på 100 för 
skillnader i toxikokinetik kunde betraktas som konservativt. 

I juli 2008 bedömde Efsa återigen BPA och om ett eventuellt åldersberoende avseende 
toxikokinetiken av BPA i djur och människor förelåg. Även dess betydelse för faro- och 
riskvärderingen av BPA i livsmedel bedömdes, varvid hänsyn togs till det allra senaste 
vetenskapliga underlaget. Efsa ansåg att exponeringen på fosterstadiet för fritt BPA som 
försumbar på grund av moderns ökade kapacitet för konjugering av BPA med glukuronid 
under graviditeten, till skillnad från ett råttfoster som skulle utsättas för fri BPA från moderns 
cirkulation till följd av minskad glukuronideringskapacitet. Efsa konstaterade också att 
nyfödda borde ha tillräcklig kapacitet att metabolisera BPA till ett hormonellt inaktivt 
glukuronidkonjugat vid de exponeringsnivåer av BPA som redovisas i Efsas yttrande 2006 
och i EU-RAR (EG, 2003, 2008). På grund av dessa skillnader i ämnesomsättning borde 
exponering för fritt BPA och därmed toxicitet, vara större hos råttor oavsett ålder än hos 
människa vid samma dos. Efsa konstaterade att skillnaderna i den åldersberoende toxi-
kokinetiken av BPA hos djur och människor inte påverkade den tidigare riskvärderingen av 
BPA. Efsa bekräftade att det tidigare TDI på 0,05 mg/kg kroppsvikt och dag och den kon-
servativa osäkerhetsfaktorn på 100 gånger låg fast. 

Under 2009 fick Efsa i uppdrag att utvärdera en neurotoxisk utvecklingsstudie på råtta 
(Stump, 2009) doserad BPA via födan och utvärdera den senaste vetenskapliga litteraturen 
(2007-2010) i fråga om relevans för riskvärderingen av BPA. Man bedömde betydelsen av 
resultaten från dessa studier för det tolerabla dagliga intaget (TDI) på 0,05 mg BPA/kg 
kroppsvikt och dag som satts av Efsa 2006. Likaså gav man synpunkter på den danska risk-
värdering som ligger till grund för det danska förbudet av BPA i material i kontakt med 
livsmedel för barn i åldern 0-3 år. Sammantaget drog Efsas panel (CEF; panelen för material i 
kontakt med livsmedel, enzymer, aromämnen och processhjälpmedel) slutsatsen, baserat på 
denna omfattande bedömning av det tillgängliga vetenskapliga underlaget, att inga nya 
toxikologiska studier kunde identifieras som kan användas för att revidera nuvarande TDI. 
Detta TDI bygger på ett NOAEL på 5 mg/kg kroppsvikt och dag från en 3-generationers 
reproduktionstoxisk studie på råtta och tillämpningen av en osäkerhetsfaktor på 100. Denna 
faktor betraktas som konservativ, baserat på all den information om BPA:s toxikokinetik som 
föreligger.  

Det har alltså antagits att primater som människa och apa omsätter och utsöndrar BPA relativt 
omgående i urinen (Efsa, 2010) vilket har visats bl.a. i studier på apa. I råtta och mus sker 
däremot utsöndringen av BPA i två steg, vilket gör att hos gnagare stannar BPA kvar längre i 
kroppen och kan orsaka skada. Då dagens TDI baseras på rått- och musstudier har Efsa 
antagit att det finns en ännu större säkerhetsmarginal till ev. effekter av BPA än man tagit 
hänsyn till i nuläget.  

Efsa konstaterade att några andra studier på djur under utveckling har visat på andra BPA-
relaterade effekter av eventuell toxikologisk relevans, i synnerhet biokemiska förändringar i 
hjärnan, immunmodulerande effekter och en ökad känslighet för brösttumörer. Dessa studier 
hade emellertid flera brister och relevansen av dessa fynd ur hälsosynpunkt kunde inte be-
dömas. Om några nya relevanta resultat från studier framkommer kommer Efsa att ompröva 
detta yttrande. 
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En minoritetsyttring med en avvikande uppfattning lämnades av en medlem i CEF panelen. 
Denna avsåg osäkerheter kring nuvarande NOAEL (som ligger till grund för nuvarande TDI) 
baserat på nya studier på djur under utveckling enligt stycket ovan. 

Existerande Ämnesprogrammet  
BPA har även bedömts inom programmet för Existerande Ämnen (rådets förordning (EEG) nr 
793/93) med fokus på industrianvändningen.  

Man konstaterade minskad tillväxt och effekter på lever och njurar vid upprepad och lång-
varig oral exponering av vuxna försöksdjur. Minskad kullstorlek och minskad tillväxt av 
ungarna noterades i studier av BPAs effekter på reproduktionsförmågan hos råttor och möss. 
Effekten på reproduktionsförmågan kan möjligen bero på att BPA har en svag östrogen 
aktivitet. Skillnader mellan hur gnagare och människor metaboliserar BPA noterades, t.ex. är 
halveringstiden i människa mycket kortare än i gnagare (3-4 gångers skillnad).  

Det konstaterades slutligen att det finns ett stort antal studier som pekar på effekter också vid 
lägre exponeringsnivåer. De effekter som framför allt uppmärksammats i lågdosstudierna 
inkluderar hjärnreceptor programmering, immuneffekter, och ökad känslighet för bröstcancer, 
samt utvecklingstoxikologiska effekter. 

Den högsta exponeringsnivån som inte gett några toxikologiska effekter (’no observed 
adverse effects level’; NOAEL) fastställdes till 5 mg/kg/dag. De omtvistade lågdosstudierna 
ansågs däremot inte tillräckligt konklusiva för att fastställa ett NOAEL. Det bör noteras att 
Sverige, Norge och Danmark i avvikande uppfattningar till denna riskbedömning anmälde att 
man ansåg att de s.k. lågdosstudierna inte helt kan avfärdas. 

Internationella bedömningar 
WHO (2010) har gjort bedömningen att de effekter man sett i konventionella studier inte ger 
anledning till oro i beaktande av gängse exponeringsnivåer för BPA. WHO noterar dock de 
studier som visat ”nya” effekter i djurförsök vid låga exponeringsnivåer (könsspecifik 
utveckling av nervsystemet, cellförändringar i bröstkörteln och prostata hos råttor samt 
påverkade spermier), och konkluderar att de kan leda till oro om studiernas pålitlighet och 
relevans kan beläggas. 

Amerikanska FDA (2010, Food and Drug Administration) och NTP (2008, National 
Toxicology Program) anser att de senaste studierna ger viss anledning till oro för potentiella 
effekter på hjärnan, beteende, och prostata hos foster, nyfödda, och barn, men pekar också på 
att det är svårt att utvärdera hur pålitliga dessa studier är. FDA stödjer att rimliga steg tas för 
att minska human exponering för BPA, men avråder samtidigt för drastiska ändringar av 
matvanor. 

Kanadensiska myndigheter (Health Canada, 2010) anser att dagens exponering för BPA via 
födan inte förväntas leda till några risker för människor, inkluderande nyfödda och små barn. 
Emellertid pekar de på de osäkerheter som vissa djurstudier lett till angående potentiella 
effekter av låga doser BPA, och rekommenderar fortsatta åtgärder för att så långt möjligt 
minska exponeringen av nyfödda och små barn för BPA.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de riskbedömningar som gjorts för BPA baseras 
på konventionella toxicitetsstudier, medan andra studier har indikerat effekter som normalt 
inte studeras. Dessa studier är svåra att utvärdera, men ökar osäkerheten om hur vår expo-
nering för BPA ska bedömas. Det finns därför skäl att minska exponeringen för små barn, så 
långt det är möjligt. 
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9.  Exponering för BPA i Sverige 
9.1 Uppmätt human exponering 
I två svenska studier har man undersökt förekomsten av BPA i blod och urin hos vuxna 
svenskar. I den ena studien detekterades BPA i urin från nästan samtliga 323 norr- och 
västerbottningar som undersöktes, med ett medianvärde på 2.6 µg/l och en tendens till högre 
värden i yngre än i äldre individer (Lindh et al, 2010). De uppmätta halterna låg i intervallet 
0.4 - 66 µg/l (25 - 75 percentilen 1.5 – 4.2 µg/l).  

I den andra studien undersöktes BPA-halten i blod från 100 ammande kvinnor från 
Uppsalatrakten. BPA detekterades i var fjärde deltagare och halten fritt BPA var 0 - 1.3 ng/g 
serum. Halterna jämfördes med olika livsstilsfaktorer, vilket indikerade nyare bostadshus som 
en möjlig exponeringskälla för BPA (Glynn et al, 2010).  

Som uppföljning till denna studie kommer BPA-halten mätas i urin från deltagarna i Livs-
medelsverkets undersökning om vuxna konsumenters matvanor, Riksmaten 2010. Denna 
studie avslutas under 2011 och ger möjlighet att studera kostvanornas betydelse för konsu-
menternas BPA-exponering. Dessutom kommer studien att ge bättre kunskapsunderlag om 
inomhusmiljöns betydelse för BPA-exponering. Under 2011 inleds också ett projekt där 
Livsmedelsverket undersöker BPA-exponeringen av gravida kvinnor och spädbarn. Inom 
detta projekt planeras även en undersökning av sambanden mellan BPA-exponering under 
fosterstadiet och fostertillväxten, samt tillväxten efter födseln upp till 4 års ålder. 

De halter som uppmätts i ovan nämnda svenska studier överstämmer väl med halter som 
uppmätts i andra länder. Variationen mellan individerna är relativt stor i Lindhs studie, och 
kan bero både på individuella generella skillnader i exponering men också på en stor variation 
från dag till dag för enskilda individer. Sammanfattningsvis kan man konstatera att vi alla är 
exponerade för BPA, även om de halter som uppmätts generellt är låga. 

9.2 Uppmätt förekomst i miljön 
Flera mindre undersökningar har gjorts i Sverige inom ramen för Naturvårdsverkets program 
för screening av miljöförekomsten av vissa utvalda ämnen. Studierna visar att BPA hittas i de 
flesta prover från dagvatten (< 24 µg/l med medianvärde 1.1 µg/l), reningsverksslam (< 7 
mg/kg torrsubstans; median 0.1 mg/kg) och luft (< 7.3 ng/m3; median 0,4 ng/m3). Mer undan-
tagsvis hittades BPA i råvattentäkter för dricksvatten (< 9 µg/l; median 0.1 µg/l), abborre och 
sediment från sjöar (WSP, 2004). I en uppföljande studie hittades BPA i de flesta prover från 
fisk, men fortfarande i mycket låga halter (< 4.7 ng/g muskel) (WSP, 2007).    

BPA hittas ofta i grundvatten i andra europeiska länder (Loos et al, 2010). Den litteraturstudie 
som gjorts visar att det inte finns tillräcklig kunskap om förekomsten av BPA i dricksvatten 
och de begränsade undersökningar som gjorts i Sverige har inte visat någon förekomst av 
BPA i dricksvatten. Litteraturstudien refererar till några undersökningar av kinesiskt 
dricksvatten, som innehöll halter mellan 1-137 ng/l. 

9.3 Källor till den allmänna exponeringen 
Det har visats i utredningen att BPA används i mycket stora mängder, framför allt som råvara 
inom polymerområdet men också i ett flertal andra områden. Ämnet tillverkas inte i Sverige 
utan det mesta förs in från andra EU-länder. Även polymermaterialen och färdigställda plast-
varor förs till allra största delen in i landet via import.  

Plastmaterial kan innehålla små restmängder av BPA och sådana rester kan i varierande grad 
läcka ut från plasten. Därför kan ämnet ingå i många plastprodukter som är tillgängliga för 
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konsumenter. Stora volymer av ämnet används t.ex. i optiska applikationer som CD- och 
DVD-skivor samt i elektrisk och elektronisk utrustning. Det antas emellertid allmänt att 
exponeringen för BPA huvudsakligen sker genom intag av mat och dryck.  

Det finns således ett stort antal potentiella källor till den BPA-exponering som människor 
utsätts för, men exponeringen har framför allt studerats inom livsmedelsområdet och då 
främst på området material som kommer i kontakt med livsmedel. Det rör sig om produkter 
av polykarbonatplast, bl.a. nappflaskor, och skyddande ytbeläggningar av epoxi på insidan av 
metallburkar och metallock.  

För att uppdatera bilden av exponeringen från olika användningsområden för BPA har 
Institutet för Miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet utvärderat tillgänglig och relevant 
vetenskaplig litteratur (se bilaga). Det bör noteras att den utbredda användningen av BPA, 
bl.a. i laboratorieutrustning, gör att man inte kan utesluta viss kontamination av prover i 
studierna, och detta kan ha påverkat vissa analysresultat. Ytterligare osäkerheter beror av 
databrister och motsägelsefulla resultat rörande halterna av BPA i livsmedel, damm och luft.   

9.4 Uppskattad generell exponering - skillnad mellan barn och 
vuxna 

I riskbedömningar av Efsa (2006), AFFSA, EU, FDA, Health Canada och i exponerings-
uppskattningar som t.ex. von Goetz et al., (2010) har man funnit att BPA-exponeringen är 
betydligt högre för spädbarn och små barn än för vuxna. Efsa (2006) anger t.ex. att som 
”worst case” är exponeringen för ett spädbarn på 6 månader 13 µg per kg kroppsvikt och dag 
(µg/kg kv/dag) medan en vuxen exponeras för 1,5 µg/kg kv/dag. Studien av von Goetz et al 
(2010) visar på en stark reducering av den totala BPA-exponeringen från alla källor från 
spädbarnsåldern upp till vuxen ålder. Amerikanska undersökningar visar också på högre 
halter av BPA i urin från barn än från vuxna. 

I de flesta riskbedömningarna har man antagit att BPA-exponering via maten är den 
kvantitativt viktigaste. Exponeringen har då uppskattats utifrån halter av BPA i livsmedel, 
kombinerade med data om matkonsumtion. Osäkerhet i dessa uppskattningar kan bero av 
otillräckliga data om BPA-halten i olika födoämnen och av antaganden om kostvanor, men 
hanteras genom ”reasonable worst-case approaches” i riskbedömningarna.  

BPA har också påvisats i bröstmjölk, i halter som maximalt skulle kunna ge exponering på 
upp till 1 µg/kg kv/dag för det ammade barnet (Health Canada, 2008, NTP-CERHR, 2008).  

9.5 Uppskattad exponering i Sverige från olika produkter   
Resultaten av IMMs litteraturstudie, översiktligt sammanställda i tabell 1 nedan, visar att det 
finns ett relativt gott dataunderlag om oral tillförsel av BPA från nappflaskor och andra 
flaskor av polykarbonat samt från epoxibelagda konservburkar.  
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Tabell 1: Kunskapsunderlag om BPA-avgivning från material och produktgrupper  

Materialtyp  
 
 

Produkttyp och antal 
publicerade studier av 
BPA-förlust  

Uppmätt BPA-halt i 
omgivande medium  

Övriga observationer  
 

Polykarbonat Nappflaskor; 
9 studier visar inverkan av 
vätskans temperatur, pH, 
inkubationstid samt 
materialets åldring. 

 
24oC: <0.0007 – 1 µg/l 
40oC:   0.004 – 4 µg/l 
100oC: 0.1 – 20 µg/l 
”starkdisk”: 690 – 1600 µg/l 
pH 11: 570 - 1640  µg/l 
pH 8:   3 – 6 µg/l 
pH2:    1.3 – 2 µg/l 
 

 

Dryckesflaskor;  
3 studier visar förlust till 
flaskans vätskeinnehåll, 
främst beroende på vätskans 
temperatur 
 

 
24oC:   0.08 – 1.33 µg/l 
40oC:   0.01 – 2.1 µg/l 
100oC: 1.7  – 7.67 µg/l 
”starkdisk”: 690 – 1600 µg/l 
 

 
En veckas användning av 
sportflaskor har visats öka 
BPA-koncentrationen i 
urin med 69 %. 
 

Pipmuggar, tallrikar och 
andra matkärl;  
En oöversatt japansk studie 
av migration från soppskål 
och tallrikar 
 

 
 
0.14 – 39 µg/kärl/måltid 

 

Förvaringskärl för mat; 
Endast en studie där BPA i 
matinnehållet extraherades 
med klorerat lösningsmedel  
 

 
6,5 mg/kg matinnehåll 
 

 
Kärlet togs bort från 
marknaden eftersom 
extraherad mängd låg 
över migrationsgränsen 
för BPA. 

Leksaker; 
Endast sammanfattning från 
en japansk studie där 
migration påvisats 
 

  
40oC: <37 – 620 µg/l 
 

 
Japansk exponerings-
skattning 0.07 µg/kg 
kroppsvikt och dag. 

Medicinsk-teknisk 
utrustning; 
Två japanska studier (endast 
abstract från den ena) visar 
migration från hemodialys-
apparat resp. hjärt-lung 
bypass under operation. 

 I intensiv neonatalvård 
befanns medelvärdet i 
urin från 42 för tidigt 
födda barn vara 30.3 µg/l 
(huvudsakligen som BPA-
konjugat). 
 

Tandlagningsmaterial (ofta 
blandpolymerer); Flera 
studier visar att migrering till 
patientens saliv sker, i 
mycket varierande grad.  

  
Ingen BPA i patientens 
blod detekteras. BPA-
koncentrationen i urin 
ökar från 2.4 till 12.9 µg/l 
en timme efter 
behandling; återgående 24 
timmar efter behandling.  
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Epoxi Invändigt skyddslack i 
konservburkar av metall;  
13 studier visar att migrering 
till burkens matinnehåll sker, 
men i mycket varierande 
grad. Variationen verkar 
främst bero av burkens 
innehåll, den påverkas inte 
av lagringstid, temperatur 
eller omild hantering. 
 

 
0.2 – 840 µg/kg livsmedel 

 

Invändigt skyddslack i 
dryckesburkar av metall;  
7 studier visar att migrering 
till burkens dryckesinnehåll 
sker, men i mycket 
varierande grad. Variationen 
verkar främst bero av 
burkens innehåll.  
 

 
 
0.019 – 136 µg/l 

 

Invändigt skyddslack i 
konservburk av metall för 
modersmjölksersättning;  
4 studier visar att migrering 
sker till burkens innehåll. 
 

 
 
0.48 – 11 µg/kg 

 
 
 

Skyddslack i locken till 
glasburkar för barnmat;  
En kanadensisk studie visar 
att migrering till burkens 
matinnehåll sker. 
 

 
 
0.19 – 7.2 µg/kg 

 

Invändigt belagda 
vattenledningsrör;  
Ett fåtal studier med 
otillräckligt känslig 
mätmetod (detektionsgräns 
som lägst 0.05 µg/l).   
 

 
Inga halter uppmätta  

 

BPA i 
obunden form  
 

Termopapper; 
En studie visar att migrering 
sker till hud vid kontakt.  
 

 
0.2 – 6 µg/fingertopparna 
 
 

 
Termopapper kan 
innehålla 8 - 17 mg BPA 
per g termopapper 
 

 

För dessa produkter redovisas i fortsättningen på detta avsnitt den uppskattade exponeringen i 
Sverige. Uppskattningen grundas på data från IMMs rapport i kombination med uppgifter om 
livsmedelskonsumtion från Livsmedelsverket. Vid uppskattningen har så långt möjligt migra-
tionsdata till livsmedel eller modellsubstans för livsmedlet (simulant) använts, då verklig 
användning (tid och temperatur) simuleras för produktens kontakt med livsmedel. Uppgifter 
om BPA-halter som erhållits genom extraktion med organiska lösningsmedel eller på annat 
sätt överdrivna testförhållanden har emellertid undvikits. 
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För andra produkttyper i polykarbonat, som t.ex. tallrikar och matlådor (för förvaring eller för 
värmning i mikrovågsugn), samt för vissa andra epoxibelagda produkter finns bara sporadiska 
data om BPA-halter (IMM, Efsa 2006, Health Canada). Studierna antyder att produkterna kan 
ge upphov till BPA exponering, om än i mindre grad än för nappflaskor, men det har inte 
kunnat klargöras hur relevanta de är på den svenska marknaden. I avsaknad av sådana 
uppgifter redovisas antaganden och befintliga data. 

För övriga exponeringskällor som identifierats i IMMs litteraturstudie finns än mer begränsad 
information. Även här redovisas befintliga uppgifter utan modifiering i förhållande till svensk 
konsumtion eller marknadssituation.  

Nappflaskor av polykarbonatplast 
Enligt Efsa (2006) är nappflaskor av polykarbonat den största källan till spädbarns exponering 
för BPA. I Efsas yttrande anges ”worst case” exponering vara 8,7 respektive 5,9 µg/kg kv/dag 
för spädbarn som är 3 respektive 6 månader.  

Migration av BPA från materialet till vatten (som vanligen använd som modellsubstans för 
mjölk eller modersmjölksersättning) vid “normal användning” är i storleksordningen 1-3 µg/l, 
men kan variera något mellan olika studier. Variation i BPA-migrationen mellan olika 
fabrikat och olika undersökningsbetingelser har rapporterats, som t.ex. inkubationstid, pH och 
temperatur. Även olika metoder för provtagning och BPA-analys kan bidra till variationen. 

Tillverkarna av nappflaskor började redan för några år sedan ställa om från användningen av 
BPA. Enligt uppgift från Svensk Handel var nappflaskorna borta från marknaden redan 2010. 
I och med förbudet inom EU kan man utgå ifrån att barns BPA-exponering via nappflaskor 
kommer att upphöra inom ett år.  

Vattenflaskor av polykarbonatplast 
Flaskor för förvaring av vatten och andra drycker kan vara tillverkade av polykarbonat (t.ex. 
sportflaskor och vattenautomatflaskor). BPA har i ett flertal studier visats migrera till vattnet. 
Flaskor som fylls med hett vatten kan ha förhöjd migration, som kvarstår när testet upprepas 
med rumstempererat vatten. En studie har visat betydligt lägre BPA-migration från nya 
flaskor jämfört med gamla.  

I en amerikansk studie gav en veckas användning av polykarbonatflaskor av ”sporttyp” 
väsentligt förhöjd (69 procent) BPA-koncentration i urin hos studenter. Dryckesflaskor för 
sådan upprepad användning, liksom dricksvattenbehållare, antas huvudsakligen nyttjas av 
ungdomar och vuxna i Sverige, men inte i någon nämnvärd utsträckning av små barn. Här 
finns ett brett utbud av flaskor i andra material än polykarbonat, såsom aluminium , plast av 
polyeten, polypropen, PET och t.o.m. PVC.  

Vattenflaskorna säljs oftast i olika butikskedjor utanför livsmedelssektorn, vilket gör det svårt 
att få överblick över förekomsten av polykarbonatplast i dessa flaskor. Men enligt en av plast-
branschorganisationernas experter är polykarbonat mycket ovanligt som livsmedelsplast, inte 
minst på grund av att den är dyrare än andra plaster. 

Sammantaget innebär detta att sannolikheten för att vattenflaskor i polykarbonat skulle 
användas för små barn eller spädbarn är låg. Dessa flaskor värms i regel inte, vilket ger än 
mindre sannolik exponering. 

Om en migration på 1 - 4 µg/l (IMM) och konsumtion på 1 liter vatten antas, kan expo-
neringen för ett barn som väger 11 kg uppskattas till mellan 0,1 och 0,4 µg/kg kv/dag.  

Kärl av polykarbonatplast för matförvaring och uppvärmning 
Det finns matlådor av polykarbonat på marknaden för förvaring och/eller tillagning i mikro-
vågsugn. Uppgifter om migration av BPA från förvaringskärl, typ matlådor, är mycket 
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knapphändiga. Användningen är troligen liten jämfört med matlådor av t.ex. polypropenplast, 
som är vanlig för både förvaring och uppvärmning i mikrovågsugn. Enligt en expert från en 
plastbranschorganisation är polykarbonat mycket ovanligt som livsmedelsplast, inte minst på 
grund av att det är dyrare än andra plaster. Enligt uppgift från ett detaljhandelsföretag har man 
bara en artikel (förvaringskärl) av polykarbonat. Man är sedan länge väl medveten om BPA-
problematiken och undviker i så stor utsträckning som möjligt produkter som innehåller BPA. 
Förekomsten på marknaden i Sverige har inte kunnat klarläggas och uppgifterna om migration 
från denna produkttyp är mycket knapphändiga. Exponeringssituationen i Sverige kan därför 
inte uppskattas.  

Pipmuggar, tallrikar, matskålar m.m. av polykarbonatplast  
Matkärl till spädbarn och små barn är i de flesta fall tillverkade av melaminplast men kan i 
undantagsfall vara tillverkade av polykarbonat (t.ex. pipmuggar). Säkra uppgifter om före-
komsten och andelen av det totala utbudet av sådana artiklar i Sverige saknas dock. Utbudet 
av de aktuella produkterna varierar mellan olika aktörer. En butikskedja verkar ha ett nästan 
helt BPA-fritt sortiment, att döma av kedjans webbinformation. Handeln informerar också om 
”BPA-fria muggar/bestick/pipmuggar”.  

Uppgifterna om migration av BPA från denna typ av produkter är mycket knapphändiga. I en 
japansk studie rapporterades BPA-migration på 0.48-12.3 µg/skål/mål, 0.14-0.78 µg/skål/mål 
och 0.18-39.4 µg/skål/mål från respektive soppskålar, små skålar och djupa skålar. Expone-
ringssituationen i Sverige inte kan uppskattas.  

I Efsas yttrande från 2006 uppskattas exponeringen från båda ovanstående kategorier (pip-
muggar och matlådor) till 0,3 µg/kg kv/dag för ett spädbarn och denna uppgift har använts 
som sammantagen uppskattad svensk exponering från dessa två produktkategorier.  

Konservburkar med invändigt ytskikt av epoxilack 
Konservburkar av metall beläggs invändigt med en skyddslack. Lacken är vanligen baserad på 
epoxi, ibland i kombination med andra polymerer, men även lacker med annan bas före-
kommer. Lacken ska ha minimal inverkan på livsmedlet under lagring av konserven och 
måste klara både värmebehandling och mekanisk hantering av burken. BPA används inte som 
sådant i epoximaterial i kontakt med livsmedel i Europa, däremot används ibland fenol-
härdare som kan innehålla rester av BPA. 

Det finns ett relativt gott underlag (om än med mycket varierande halter) om oral tillförsel av 
BPA från epoxibelagda konservburkar. Uppmätta halter av BPA visar stora skillnader mellan 
olika livsmedel och mellan olika varumärken för samma livsmedel. Förvaringstid, temperatur 
eller skador på konservburkarna tycks inte nämnvärt påverka migrationen av BPA. 

Konsumtionen av konserverad mat har beräknats för vuxna och barn utifrån den svenska 
databasen Riksmaten (Pearson och Becker, 1998). Riksmaten för vuxna baseras på en 
intagsstudie från 1997-1998 bland 1211 män och kvinnor i åldern 17-74 år. Deltagarna förde 
dagbok över sitt matintag under 7 dagar. Mängder uppskattades med hjälp av fotografier av 
portionsstorlekar. Alla årstider liksom alla veckans dagar var representerade. Tjugoen 
konserverade produkter noterades i intagsstudien för vuxna. I genomsnitt uppgick den dagliga 
konsumtionen av konserverad mat till 3.9 g/person.  

Riksmaten för barn (2003; Barbieri- Enghardt et al; 2006) baseras på data från 2540 barn i 
åldrarna 4 år (n = 595), 8-9 år (n = 889) och 11-12 år (n = 1,016). Uppgifterna insamlades 
under två perioder 2003, med hjälp av en 4-dagars dagbok. Mängder uppskattades med hjälp 
av fotografier av portionsstorlekar och mått. Femtioen konserverade produkter noterades i 
intagsstudien för barn. De olika livsmedlen delades in i 5 grupper; frukt, grönsaker, fisk, kött 
och soppor.  
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Konsumtionen av konserverad mat hos barn i åldern 4-12 år enligt uppgick till 5.9 g/barn. 
Denna genomsnittliga konsumtion ger för ett barn som väger 30 kg en BPA-exponering på 
0.01 µg/kg kv/dag, vid en BPA-halt på 50 µg/kg i den konserverade maten (Efsa, 2006). Om 
man istället antar som en ”worst case” situation att ett 6 månaders barn som väger 7,8 kg 
konsumerar tre gånger så mycket, dvs. 18 g (vilket är ~95 percentilen) och att halten BPA är 
100 µg/kg, så blir den beräknade exponeringen 0.23 µg/kg kv/dag. Diskrepansen vid en 
jämförelse med Efsas konsumtionsuppskattning kan förklaras med att Efsa i all fast föda 
inkluderat såväl barnmat på burk, modersmjölksersättning på konservburk som annan fast 
föda i annan förpackning. Uppgiften från Riksmaten gäller enbart konserverad mat.  

Vuxna konsumerar i genomsnitt 3.9 g konserverad mat per dag enligt Riksmaten 1997-98. För 
en person som väger 60 kg uppskattas exponeringen bli 0.003 µg/kg kv/dag vid en BPA-halt 
på 50 µg/kg konserverat livsmedel. Om man istället som ”worst case” antar att konsumtionen 
är 50 g/dag och BPA-halten är 100 µg/kg livsmedel, blir exponeringen 0.08 µg/kg kv/dag.   

Användningen av konserver har minskat generellt sedan konsumtionsdatabasen Riksmaten 
2003 togs fram. Samtidigt har utbudet ökat av konserverad föda som förpackas i nya typer av 
BPA-fritt emballage, baserad på papper och plast. Det är därför troligt att exponeringsnivån är 
ännu lägre i dag. 

Enligt uppgifter från svenska konservtillverkare pågår en omställning med målet att fr.o.m. 
2013 åtminstone för vissa typer av livsmedel kunna använda i förpackningar av metall eller 
metall/glas med BPA-fria ytskikt. Många livsmedel är aggressiva på grund av sin samman-
sättning och ställer höga krav på ytskiktet. Enligt förpackningsmaterialtillverkare får man ett 
sämre ytskikt om man inte kan använda BPA. Flera livsmedelsproducenter har uppgett att 
detta kan medföra att man måste korta ner konservens hållbarhet.  

Dryckesburkar med invändigt ytskikt av epoxilack 
Läsk, sport- och vitamindrycker på aluminiumburk förmodas inte konsumeras av spädbarn 
och små barn i någon större utsträckning. Man kan också anta att en stor del av sådan dryck 
förpackas i PET-flaskor.  

Enligt uppgifter från en svensk tillverkare av dryckesburkar pågår försök med BPA-fria 
ytskikt. Men även drycker kan vara aggressiva och kräver en särskilt motståndskraftig 
beläggning.  

BPA-migration har rapporterats från en mängd olika drycker förpackade i aluminiumburkar, 
med de högsta halterna för te och kaffe. En kanadensisk undersökning redovisar upp till cirka 
0.2 µg/l i läskburkar och upp till 0.5 µg/l i ölburkar. I en annan studie fann man ingen BPA i 
läsk och öl som förpackats i glas- eller plastflaskor, vilket antyder att förpackning på burk är 
den huvudsakliga källan till BPA i drycker.  

En ”worst case” uppskattning från svenska REXAM som tillverkar aluminiumburkar anger 
halter < 10 µg BPA per liter dryck. I IMM rapporten anges halten 3 µg/l för annan dryck än 
te/kaffe. Baserat på denna uppgift och en antagen konsumtion av 0.33 liter dryck kan ett intag 
på 0.1 – 0.3 µg BPA/kg kv/dag beräknas för ett barn på 11 kg.  

Konservburkar för modersmjölksersättning/tillskottsnäring med ytskikt av epoxilack 
BPA har uppmätts i modersmjölksersättning förpackad i konservburk av metall. Halten BPA i 
flytande produkter varierade från 0.48 till 11 µg/kg i två studier, medan halten i torr produkt 
(pulver) var 45-113 µg/kg pulver. Halten BPA i de flytande produkterna ökade efter tio 
månaders lagring i rumstemperatur. En kanadensisk undersökning (Health Canada) 
rapporterar låga BPA-halter på 1.1 - 5.4 (medelvärde 2.9) µg/kg för livsmedel i denna typ av 
förpackning. 
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Flytande modersmjölksersättning förpackas inte längre i metallburk för den svenska 
marknaden, enligt uppgift från tillverkarna. Detta innebär att det inte längre sker någon 
exponering från sådana konservburkar, varför exponeringen från denna källa antas vara 
försumbar.  

Metallock med invändigt ytskikt av epoxilack till glasburkar för barnmat 
Metallocken till glasburkar för barnmat har hittills ofta varit belagda på insidan med ett 
ytskikt av epoxi som kan innehålla restmängder av BPA. Enligt uppgifter från svenska 
barnmatstillverkare och detaljhandeln har producenterna för den svenska marknaden bytt 
beläggning i locken mot en som inte innehåller BPA. Omställningen påbörjades redan för ett 
par år sedan, bl.a. till följd av diskussionerna i Kanada, och den påskyndades av det danska 
förbudet. Sedan hösten 2010 och januari 2011 levererar samtliga tillverkare för den svenska 
marknaden BPA-fria förpackningar. Förpackningar med ”gamla” lock med BPA omsätts 
snabbt och de barnmatsprodukter som säljs på svenska marknaden bedöms inom ett år inte 
längre ge någon BPA-exponering.  

En av få studier av BPA i barnmat på burk, utförd i Kanada, visar genomsnittliga halter på 1 
µg/kg livsmedel (70 procent under 1 µg/kg; 0.19 - 7.22 µg/kg). Om den maximala BPA-
halten 7 µg/kg livsmedel från denna studie används och den dagliga konsumtionen antas vara 
2 barnmatsburkar à 135 g för ett spädbarn som väger 7.8 kg, kan exponeringen tidigare ha 
varit 0.2 µg/kg kv/dag.  

Övriga förpackningar 
Beträffande innehåll av BPA i andra typer av livsmedelsförpackningar, dvs. sammansatta 
förpackningar av plast, papper etc., så är uppgifterna än mer knapphändiga. Användningen av 
BPA bedöms vara mycket begränsad för sådana livsmedelsförpackningar. Dessutom är an-
vändningen av dessa förpackningar förmodligen ganska liten när det gäller spädbarn och små 
barn. Dock kan BPA förekomma i mycket låg halt som förorening i material som baseras på 
returfiber och som används till livsmedel. Denna exponering för BPA kan inte bedömas men 
antas vara mycket låg.  

Invändig ytbeläggning av epoxi vid renovering av vattenrör  
Ett material baserat på polyester behandlat med epoxi används för Renovering (”relining”) av 
vattenrör innebär att befintliga rör beläggs på plats med ett insides lager av härdande plast. 
Olika metoder har rapporterats. I strumpteknik används t.ex. en strumpa som vrängs in i den 
befintliga ledningen med hjälp av vattentryck. Det lager som är indränkt med epoxiharts fäster 
på rörets yta under härdning med hjälp av varmvatten. I en annan metod appliceras ett skikt 
epoxilack direkt på rörets yta (efter rengöring). Sådan renovering och lagning av dricksvatten-
rör kan komma att få ökad användning i flerbostadshus i Sverige. Andra härdplaster som t.ex. 
polyuretan kan också förekomma.  

Någon migrering av BPA till dricksvattnet har inte kunnat uppmätas. Det kan bero på att 
okänsliga mätmetoder använts vid de enstaka mätningar som rapporterats. I ett pilotförsök 
utfört av Stockholm Vatten på vattenledningar med diameter över 400 mm, kunde ingen BPA 
uppmätas, däremot fann man ungefär 1 µg/l av epoxikomponenten BPA-diglycidyleter 
(BADGE). Mätningarna gjordes i vatten som stått i rören 72 timmar efter relining (med 
strumpteknik). Detektionsgränsen för BPA var 0.05 µg/l.  

I prover tagna efter relining av dricksvattenrör i byggnader (Nordic relining; 2008) fann man 
ingen BPA över detektionsgränsen (0,1 µg/l), varken i prov taget utan spolning eller i prov 
taget efter 5 minuters spolning av ledningen.  

Den engelska dricksvattensinspektionen (Drinking Water inspectorate, www.dwi.gov.uk) har 
låtit undersöka migreringen av ämnen från epoxibeläggning i huvudledningar för dricksvatten. 
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120 vattenprover analyserades med gaskromatografi och masspektrometri (GC-MS) för att 
identifiera och bestämma halterna av organiska ämnen. För fyra hartser fann man inga belägg 
för att komponenter lakats ut, medan anti-oxidanten 4-tert-butylfenol hade lakats ut från den 
femte hartsen. Rapporten beskriver vidare att polyuretanprodukter i stort sett har ersatt epoxi-
produkter för relining av huvudvattenrör i England och Wales (WRc-NSF Ltd; The long term 
migration of substances from in-situ applied epoxy resin coatings; Final report to the Drinking 
Water Inspectorate; DWI 7369/1; maj 2007). 

I en koreansk studie mättes urlakning av BPA från tre olika epoxi-fenolhartser (Bae et al 
(2002); The quantification of and characterisation of endocrine disruptor bisphenol-A 
leaching from epoxi resin; Water Sci Techn 46, 381-7). Hartstyperna specificeras inte 
närmare, men de uppges användas för invändig beläggning i dricksvattentankar för bostads-
hus. Mellan 0.1 och 1 734 µg BPA per m2 ytskikt läckte ut till vattnet och urlakningen ökade 
med temperaturen (20 - 100 °C). Efsa har i sitt yttrande noterat att i denna studie har plasten 
lagts på glas under laboratorieförhållanden som inte är jämförbara med praktisk användning 
och att härdningsmetoden inte beskrivits, samt att endast initial urlakning (ingen sköljning av 
epoxi-fenolplasten innan provtagning) mätts. BPA används ibland som accelerator till-
sammans med aminbaserade härdare för epoxihartser. Om de studerade epoxi-fenolplasterna 
härdats med eller utan BPA som accelerator framgår inte. 

Migrering av bland annat BPA har studerats i olika prover av epoxifärg som enligt EU-
direktiv 90/128/EEG får användas i material i kontakt med livsmedel (Romero et al (2002); 
Characterization of Paint Samples Used in Drinking Water Reservoirs: Identification of 
Endocrine Disruptor compounds; Journal of Chromatographic science 40, 191-197). Tre typer 
av epoxifärger målades på rostfritt stål och en epoxifärg målades på betongstycken. Prov från 
en dricksvattenreservoar, vars betongväggar nyligen målats med en av de studerade färgerna 
analyserades dessutom. Proverna behandlades enligt en standardiserad metod (5 dagars 
inkubering med rent vatten vid 40-45°C) och analyserades med GC-MS. Migreringen av BPA 
varierade mellan 200 och 300 µg BPA per m2. Däremot hittades ingen BPA i proverna från 
dricksvattenreservoaren.  

Närmare uppgifter om använda material i Sverige och eventuell BPA-migrering från dem 
saknas. Exponeringssituationen kan endast uppskattas genom att utnyttja den lägsta detek-
tionsgränsen 0.05 µg/l för beräkningen. Om intaget för ett barn som väger 7.8 kg antas vara 1 
liter vatten per dag, skulle exponeringen som högst kunna vara 0.006 µg/kg kv/dag. 

Leksaker och barnartiklar 
Japanska myndigheter har försökt bedöma små barns orala exponering för BPA via leksaker 
utifrån en japansk studie. Utifrån detta mycket begränsade underlag kom man fram till en 
daglig genomsnittlig BPA-exponering på 0.07 µg/kg kroppsvikt/dag för 6 – 11 månaders 
barn.  

BPA-innehåll i 18 nappar av latex eller silikon har undersökts av det tyska federala institutet 
för riskbedömning (BfR) enligt teststandard som normalt används för leksaker som barn kan 
stoppa i munnen. Detektionsgränsen var 0.3 µg/l konstgjord saliv analytisk gräns för kvanti-
tativ bedömning var 1 µg/l. Ingen BPA kunde detekteras i 17 av napparna. För en napp upp-
mättes 4 µg BPA per liter saliv. De undersökta napparna ansågs täcka in 70 procent av den 
tyska marknaden. Enligt tillverkarna används inte någon BPA i produktionen av nappar av 
latex eller silikon38

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, AGES, har gjort en 
liknande studie. Man hittade ingen eller lite BPA (maximalt 3 µg/liter saliv) i sugdelen på 11 

. 

                                                 
38 Bisphenol A in dummies – BfR study results; BfR Information No. 039/2009, 3 November 2009 
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nappar som köpts på den österrikiska marknaden. Även här var materialet i sugdelen latex 
eller silikon. Den analytiska gränsen för kvantitativ bedömning var 2 µg/l saliv39

Skölden på nappar kan vara av polypropen, polykarbonat och sampolymerer av 
polykarbonat.

. 

40

Uppgifterna om förekomst av BPA-haltiga material i leksaker är mycket knapphändiga vilket 
gör att exponeringssituationen i Sverige inte kan uppskattas. Den ovan beskrivna japanska 
uppskattningen får användas tills vidare. för denna produktgrupp.   

 

Tandlagningsmaterial  
BPA-baserade akrylatkomponenter har identifierats i kompositmaterial till tandlagning i 
Sverige (Kunskapscenter för dentala material KDM, Socialstyrelsen. Pers. info. Anders 
Berglund, januari 2011). De är: 

 BPA-glycidyl metakrylat (Bis-GMA)    CAS Nr 1565-94-2 

BPA-etoxylerad dimetakrylat (Bis-EDMA) CAS Nr 41637-38-1  

BPA-dimetakrylat (Bis-DMA)    CAS Nr 3253-39-2 

Bis-GMA är den vanligast förekommande komponenten. Bis-DMA används även för till-
verkning av proteser och, i mindre utsträckning, till bettskenor (Forshaga dentaldepå AB. 
Pers. info. från Tobias Eriksson. 3 februari 2011). Varierande restmängder av obunden BPA 
kan finnas kvar i akrylatkomponenterna. BPA är bundet med svaga esterbindningar som 
eventuellt kan brytas.  

Tandlagningsmaterial har visats kunna leda till tillfällig exponering av patienten för BPA vid 
tandläkarbesöket. Ingen BPA kan detekteras i patientens blod men koncentrationen i urin ökar 
en timme efter behandling. Någon långvarig exponering har inte påvisats, koncentrationen i 
urin återgår 24 timmar efter behandling. Dentalmaterial som tandproteser och bettskenor i 
liknande material som skulle kunna ge mer varaktig exponering förekommer på marknaden. 
Uppgifter som bekräftar att detta sker saknas.  

Medicinsk-teknisk utrustning 
Medicinteknisk utrustning kan innehålla delar av polykarbonat eller andra BPA-baserade 
polymerer som polysulfon. Bland utrustningar som kommer i kontakt med kroppsvätskor kan 
dialysapparater och bröstmjölkpumpar nämnas. Endast knapphändiga uppgifter finns om att 
BPA avges från sådan utrustning. Två japanska studier (endast sammanfattning från den ena) 
visar migration från hemodialys-apparat respektive hjärt-lung bypass under operation.  

I en amerikansk studie har 42 för tidigt födda barn som vårdas i intensiv neonatalvård visats 
ha förhöjda halter BPA i urinen. Medelvärdet var 30.3 µg BPA/l (BPA förekom då huvud-
sakligen som konjugat). 

Övriga varor  
Information avseende patent anger att cigarettfilter kan tillverkas av en blandning av 
cellulosaacetat och termoplast av polykarbonattyp. Filtermassan kan bestå av 3-25 procent 
polykarbonat41

                                                 
39 Untersuchungsergebnisse der AGES zu Bisphenol A in Schnullern vom 11.11.2009 

. Polykarbonaten skulle kunna hydrolysera till BPA, då både fukt och hög 

40 (Plastics Europe; Statement concerning the test results of BUND and Global 2000 on Bisphenol A (BPA) in 
pacifiers; Oct 1 2009; http://www.bisphenol-a-europe.org/; Werner Brueller, Roland Grossgut; Biphenol A – A 
challenge; Astox-symposium Feb 22-23, 2010; AGES-DSR-RIB-Vienna; kan hämtas från www.ages.at , besökt 
2010-10-26). 
41 United States Patent 1985 4507256 http://www.wikipatents.com/US-Patent-4507256/process-for-foaming-
cellulose-acetate-rod  
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temperatur föreligger vid användningen av cigarettfilter. Uppgifter om att cigarettfilter med 
polykarbonat används i Sverige har inte kunnat verifieras.  

Damm och luft i inomhusmiljön 
I flera studier har BPA uppmätts i inomhusdamm men i mycket varierande halter (från ej 
mätbara halter upp till 9.7 µg/g). Det är oklart om variationen beror på faktiska skillnader i 
halter eller på hur proverna insamlats. Det är inte heller klart om analyserna inkluderat 
partikelbundet BPA. 

Ett hypotetiskt intag på maximalt 0.1 µg/kg kv/dag kan uppskattas utifrån en högsta uppmätt 
halt BPA i inomhusdamm och antagandena att ett barn som väger 10 kg dagligen får i sig 100 
mg damm via munnen och att BPA i dammet tas upp till 100 procent.  

BPA-halten i luft har uppmätts endast i en studie och därför är det svårt att bedöma hur repre-
sentativ den är. I två amerikanska orter fann man 10-200 ng/m3 BPA i luften (både utomhus 
och inomhus). Antar man en konstant BPA-koncentration i luften och att en ettåring (10 kg, 
100 procent upptag) andas in 3 m3 per dygn, kan maximal exponering uppskattas till 0,06 
µg/kg kv/dag.  

Termopapper 
Kvitton av termopapper kan innehålla BPA i halter mellan 1-2 procent. Förtäring av ett sådant 
kvitto, som antas väga 100 mg, kan ge en maximal exponering på 1-2 mg BPA. För ett barn 
som väger 10 kg skulle en sådan engångsexponering motsvarande 100-200 µg/kg kv/dag. 

För kvitton av termopapper har det påvisats i en studie att 0.2 - 6 µg BPA (genomsnitt 1.1 µg) 
kan övergå från kvittot till huden på fingrarna vid direktkontakt, med fuktigare hud ökade 
mängden BPA (Biedermann et al, 2010). Varken kontaktsätt eller upprepning verkade öka 
den överförda mängden. Mängden BPA som förts över verkade bli kvar på huden och kunde i 
stor utsträckning tvättas bort. BPA som påfördes i etanol-lösning verkade däremot absorberas.  

Resultaten antyder att 2 timmar efter exponeringen så kan endast 73 procent av det BPA som 
ursprungligen förts över till fingrarna tvättas bort. Författarna antar då att andelen som inte 
kunnat återfinnas (27 procent) tagits upp genom huden, och använder detta som mått på 
maximalt hudupptag. Denna uppskattning är dock mycket osäker, och överskattar troligen 
upptaget. 

I två äldre studier har upptaget av BPA genom hud från människa och gris studerats in vitro. 
Båda dessa studier har antytt hudupptag i storleksordningen 10 procent efter en dags expone-
ring. Ytterligare en studie har nyligen publicerats (Zalko et al 2010), där absorptionen av BPA 
studerats in vitro med hud från gris och människa. Studiens långa exponeringstid (72 timmar) 
gör det svårt att jämföra med andra, men studien visar på en mycket hög absorption efter de 
72 timmarna och att en stor andel av upptaget BPA konjugerats i huden.  

I beaktande av samtliga dessa studier har en 10-procentig absorption antagits för en mycket 
preliminär uppskattning av exponeringen under 8 timmars kvittohantering enligt nedan.  

Överförd mängd BPA från ett kvitto antas ge koncentrationen 0.1 – 3.3 µg/cm2 på finger-
topparnas hudyta. Om en hudyta som motsvarar bägge handflatorna, 200 cm2, kommer i 
kontakt med kvittot (t.ex. när man knölar ihop det), kan mängden 20 – 600 µg BPA nå 
hudytan. Kvittohantering skulle kunna leda till att upp till 660 µg för över till huden per dag. 
Om 10 procent tas upp genom huden, blir den interna dosen 2 - 60 µg/dag, eller 0.03 - 1 µg 
per kg kroppsvikt och dag för en person som väger 60 kg.  

Osäkerheten i denna uppskattning är stor, beroende på osäkra data för hudabsorption och 
endast en undersökning som visar hur mycket BPA som kan övergå från termokvitton till 
huden. Dessutom kan exponeringen variera oerhört mycket beroende på hur många kvitton 
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man hanterar och under hur lång tid, hur kvittona hanteras (t.ex. pincettgrepp jämfört med att 
knöla ihop kvittot i handen m.m.).  

En amerikansk studie (Braun et al 2010) har undersökt förekomsten av BPA i urinen hos 389 
gravida kvinnor. Man fann fyra faktorer som korrelerade med ökade halter BPA: korrela-
tionen var starkast för konsumtion av konserverade grönsaker, följt av rökning, ftalat-
exponering och yrkesmässig hantering av kvitton. Den svagare korrelationen med yrkes-
mässig hantering av kvitton kan bero på att endast 17 kassörskor ingick i studien. Jämförelse 
av medelvärdet för kassörskorna (2.8 µg BPA/g kreatinin) och medelvärdet för samtliga 
deltagare (2.0 g µg BPA/g kreatinin) stödjer att kvitton kan leda till BPA-exponering. Studien 
antyder dock att kassörskornas kvittoexponering ändå bara utgör en del av den totala 
exponeringen.  

Utifrån det tillgängliga underlaget är det svårt att kvantifiera den exponering som termo-
kvitton kan ge. De data som finns visar dock att termokvitton kan leda till exponering för 
BPA. Enligt vår mycket preliminära bedömning är exponeringen vid konsumenters normala 
hantering av termokvitton relativt liten. Längre shoppingdagar med mer intensiv hantering av 
termokvitton samt yrkesmässig hantering av termokvitton kan ge högre exponering för BPA.  

9.5.1 Sammanställning av uppgifter om olika källor till exponering  
I tabell 2 nedan sammanställs tillgängliga uppgifter om små barns exponering under inne-
varande och föregående år. Det bör noteras att uppgifterna bygger på ett antal olika antag-
anden samt att det finns stora kunskapsluckor. Dessutom måste det framhållas att uppgifterna 
i tabellen inte är avsedda att summeras, t.ex. är det ju inte möjligt för ett litet barn att under 
samma dag dricka bröstmjölk, burkläsk, litervis med dricksvatten och vatten från sportflaska.  

Tabellen antyder de olika källornas relativa betydelse för exponeringen. Med dagens kunskap 
är det emellertid svårt att utläsa skillnader med någon större säkerhet, då det endast finns 
mycket begränsade data för den exponering som inte härrör från livsmedel. Ändå antas det 
allmänt att BPA-exponeringen huvudsakligen sker genom intag av mat och dryck. Källorna 
till denna huvudsakliga exponering kan inte heller identifieras tillfredsställande – enbart 
punktvisa data.  

Tabellens viktigaste funktion är i stället att visa den skillnad som inträtt genom EU-förbudet 
mot BPA i nappflaskor och genom det utbyte som gjorts av invändig ytbeläggning i metal-
locken till barnmatsburkar av glas. På detta sätt utsätts små barn nu för en mycket lägre 
exponering.  
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Tabell 2: Tillgängliga uppgifter om små barns BPA-exponering från olika källor år 2010 respektive år 2011 

Exponeringskälla Uppskattad exponering 
(µg/kg kv/dag) 

År 2010 

Uppskattad exponering 
(µg/kg kv/dag) 

År 2011 

Allt intag av föda och dryck  13a  

Bröstmjölk  1b  1b 

Nappflaskor av polykarbonat-plast 5.9c 0 

Vattenflaskor av polykarbonat-plast 0.1-0.4d 0.1-0.4d 

Kärl för matförvaring och uppvärmning 
samt pipmuggar, tallrikar m.m. av 
polykarbonat-plast   

0.3e 0.3e 

Konservburkar och lock till glasburkar med 
invändigt ytskikt av epoxilack  

0.2f 0.2f 

Dryckesburkar med invändigt ytskikt av 
epoxilack 

0.1-0.3g 0.1-0.3g 

Konservburkar för modersmjölksersättning 
eller tillskottsnäring med invändigt ytskikt 
av epoxilack 

0 0 

Metallock med invändigt ytskikt av 
epoxilack till barnmat på glasburk  

0.2h 0h 

Övriga förpackningar  0? 0? 

Dricksvatten  < 0.006 < 0.006 

Engångsdos 1000-2000 µg vid förtäring av 
ett kvitto av termopapper  

100-200i 100-200i 

Leksaker  0.07 0.07 

Inomhusdamm (0.1 g per dag) 0.1  0.1  

Luft  0.06 0.06 
a 6 mån barn (7,8 kg) (Efsa) 
b Health Canada, NTP CERHR 
c 6 mån barn (7,8 kg) antagen halt BPA 50 µg/kg (Efsa) 
d 1,5 år (11kg); halt BPA 1-4 µg/l (IMM) 
e 6 mån barn (7,8 kg) halt BPA 3 µg/kg (Efsa) 
f 6 mån barn (7,8 kg); antagen halt BPA 100 µg/kg (Efsa) 
g 1,5 år (11kg); halt BPA 3 µg/l (IMM) 
h 6 mån barn (7,8 kg); max halt BPA 7 µg/kg (Kanada) 
i 1,5 år (11kg) 
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Det har konstaterats att befolkningen som helhet har en låg och kontinuerlig bakgrundsexpo-
nering för BPA. I de riskbedömningar och exponeringsuppskattningar som gjorts drar man 
slutsatsen att exponeringen för vuxna (uttryckt som mängd BPA per kg kroppsvikt) via födan 
är betydligt lägre än för barn.  

De riskbedömningar som gjorts för BPA baseras på konventionella toxicitetsstudier, men 
andra studier har indikerat effekter som normalt inte studeras. De effekter av BPA-exponering 
som påvisas i dessa lågdosstudier rör utvecklingseffekter hos försöksdjuren. Dessa studier är 
svåra att utvärdera, men ökar osäkerheten om hur BPA-exponeringen ska bedömas. Under 
fostertidens sista tredjedel och de första levnadsåren, då hjärnfunktionerna utvecklas mest, är 
känsligheten och risken för påverkan som störst. BPA har visats kunna föras över från vuxna 
kvinnor till foster och barn under graviditet eller amning. Av dessa skäl har utredningen även 
sökt beskriva källorna till vuxnas exponering, så långt som det är möjligt.  
Tabell 3 nedan bygger i ännu högre grad än den ovanstående på sparsamma uppgifter, många 
kunskapsluckor och antaganden. Det kan dock utläsas att vuxnas exponering är lägre än barns, 
samt att några enskilda källor relativt sett verkar vara av mindre betydelse.  

Några direkta effekter på den vuxna befolkningen i allmänhet bedöms inte uppkomma, utan 
denna redovisning avser möjlig indirekt exponering av barn under utveckling. Åsikterna om 
riskerna för det ofödda barnet går emellertid isär inom vetenskapssamhället. En del framhåller 
att BPA omsätts så effektivt i den gravida kvinnans kropp att exponeringen av fostret blir 
försumbar; medan man på andra håll anser att det inte helt går att utesluta risken för hälso-
effekter i fosterlivet. Betydelsen av indirekt exponering av foster och späda barn kan inte 
värderas då kunskapen inom detta område i dagsläget är otillräcklig.  
Tabell 3: Tillgängliga uppgifter om vuxnas BPA-exponering från olika källor  
Exponeringskälla Uppskattad exponering 

(µg/kg kv/dag) 

Allt intag av föda och dryck  1.5 a 

Vattenflaskor av polykarbonat-plast 0.14b 

Kärl av polykarbonat-plast för matförvaring, 
uppvärmning m.m.  

0.05c 

Lock till glasburkar med invändigt ytskikt av epoxilack  0.1d 

Konservburkar med invändigt ytskikt av epoxilack 0.08e 

Dryckesburkar med invändigt ytskikt av epoxilack 0.2f 

Dricksvatten (2liter) < 0.0016? 

Kvitton av termopapper 0.03-1? 

Inomhusdamm (0.02 g damm per dag)  0.003 

Luft (10 m3/dag)  0.03  
a (Efsa) 
b vuxen 60 kg; 2 l vatten, halt BPA 4 µg/l (IMM) 
c vuxen 60 kg; halt BPA 3 µg/kg (Efsa) 
d vuxen 60 kg; max halt BPA 7 µg/kg (Kanada) 
e vuxen 60 kg; antagen halt BPA 100 µg/kg (Efsa) 
f vuxen 60 kg; 2 l dryck, halt BPA 8,1 µg/l (IMM) 
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10.  Användning och exponeringspotential 
10.1  Använda mängder  
För att klargöra möjligheterna att minska spridning och exponering för BPA, måste relevanta 
källor och emissionsätt beskrivas.  

Tillverkning av ämnet sker inte i Sverige utan all BPA förs in från andra länder. Likaså 
kommer stora delar av de polymera material och konsumtionsvaror som baseras på BPA från 
andra länder. Tabell 4 nedan utvisar produktionsstorlek och huvudsaklig fördelning inom 
olika användningsområden för BPA (IMM 2011).  

 
Tabell 4: Produktion och användning av BPA i Västeuropa, uppskattade mängder år 2005/2006 

 Ton per år Andel (%) av 
totalmängd  

Antal anläggningar i 
EU (årtal) 

Produktion av BPA 1 150 000  100 6 (2003) 

Användning av BPA    

Polykarbonat 865 000  75 5 (2003) 

Epoxihartser: 191 520 17  

– ytskikt i konservburkar 2 755 0,2 5 (2003) 

 – etoxilerad BPA 2 260 0,2 ingen uppgift 

–  gjutharts av fenoplast  8 800 0,8 3 (2001) 

Omättad polyester 3 600 0,3 5 till 10 (2001) 

Termopapper 1 890 0,2 7 (2003) 

PVC – polymerer: 0 0  

  - stabiliseringspreparat 450 0,04 ingen uppgift 

  - ftalat (mjukgörare) 900 0,08 ingen uppgift 

  - direkt stabilisering 450 0,04 ingen uppgift 

Övrigt 7 245 0,6 ingen uppgift 

Nettoexport 65 000 5,6  

Total konsumtion 1 149 870   
 

10.1.1 Användning i Sverige 
Användningen av BPA som sådant har varit förhållandevis låg i Sverige, < 50 ton per år 
(figur 1). En ökning sågs 1997-1998 som främst gällde användningen i bindemedel för 
fordonsindustrin. Förutom som härdarkomponent för härdplaster används BPA även som 
antioxidant i plastmjukgörare och i bromsvätskor (källa Produktregistret). 

Ingen tillverkning sker i Sverige. Ett femtiotal företag importerar ämnet till den svenska 
marknaden (Produktregistret 2008).  
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Figur 1: Svensk nettoförbrukning* av BPA (Källa: Produktregistret). 
* Nettoförbrukning = import + införsel + tillverkning – export - utförsel. 

 
Ämnen som tillverkas av BPA 
BPA används som utgångsämne för syntes av andra ämnen och många av dem är halvfabrikat 
för plasttillverkning. Exempelvis är olika former av diglycidyletrar av BPA vanliga i som 
härdare för epoxiharts, som till största delen används i plast- och färgtillverkning. Den 
svenska användningen av monomer och dimerer av BPA-diglycidyleter ligger runt 1 000 ton 
årligen (figur 2).  

Även här är antalet företag på den svenska marknaden måttligt, runt ett femtiotal.  

 

  
Figur 2: Svensk nettoförbrukning* av monomer och dimer av BPA-diglycidyleter (Källa: Produktregistret). 
*Nettoförbrukning = import + införsel + tillverkning – export - utförsel. 

 

Polymerer som tillverkas av BPA 
BPA används som monomer för tillverkning av ett stort antal polymerer. Huvudsaklig 
användning är dock för polykarbonat och epoxiharts, därutöver kan ett stort antal bland-
polymerer tillkomma. I det svenska produktregistret kunde t.ex. 155 olika polymerer, helt 
eller delvis baserade på BPA, identifieras.  

Polykarbonat 
Polykarbonat baserad på BPA används som råvara i plastvaruindustrin, oftast i form av 
pellets. Kvantiteterna av har ökat, med en topp under 2007, och förbrukningen i Sverige ligger 
för närvarande på drygt 1 000 ton per år (figur 3). Tillverkning och import/införsel (främst 
från andra EU-länder) sker i ungefär lika stora mängder (2008). Ett tiotal aktörer finns på den 
svenska marknaden. 
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Figur 3: Svensk nettoförbrukning* av BPA-polykarbonatplast (Källa: Produktregistret). 
* Nettoförbrukning = import + införsel + tillverkning – export - utförsel. 

 

Epoxiharts  

Epoxiharts som tillverkats av diglycidyletrar av BPA används framför allt som bindemedel i 
färg samt som råvara till plastindustrin. De slutliga produkterna består främst av färg till 
fordonsindustrin, metallvaruindustrin och byggindustrin. 
Förbrukningen har varit relativt konstant, omkring 10 000 ton per år (figur 4), och införsel 
från andra EU-länder dominerar. Antal aktörer på den svenska marknaden är omkring 200 
företag. 
 

 
Figur 4: Svensk nettoförbrukning* av epoxiharts (Källa: Produktregistret). 
* Nettoförbrukning = import + införsel + tillverkning – export - utförsel. 

 

Övriga polymerer 

BPA kan även användas som monomer i tillverkningen av blandpolymerer. Användning av 
sådana BPA-baserade polymerer, utöver polykarbonat och epoxiharts, ligger runt 1 000 ton 
per år (figur 5). Här återfinns bl.a. polyakrylater och bromerade polymerer. Dominerande 
användningsområden för sådana polymerer är plast- och färgindustrin. Sverige försörjs 
huvudsakligen genom införsel från EU-länder och ett hundratal företag är aktörer på den 
svenska marknaden (2008).  
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Figur 5: Svensk nettoförbrukning* av övriga BPA-polymerer (Källa: Produktregistret). 
* Nettoförbrukning = import + införsel + tillverkning – export - utförsel. 

 
Varor av polymermaterial som är baserade på BPA  
Varuhandeln tillför troligen betydande mängder BPA-baserat material. En grov uppskattning 
är att mängden BPA-baserad polymer i form av färdiga varor på marknaden kan vara 10 
gånger större än den mängd som anges för polymererna som kemiska produkter. Osäker-
heterna i varustatistiken är dock mycket stora. 

Den årliga tillförseln av BPA-relaterade plaster till den svenska varumarknaden kan även 
uppskattas med hjälp av Kemikalieinspektionens varuguide42

Sammanfattning 

. Plasttyperna ”polykarbonat” 
och ”epoxi” särredovisas där för olika varugrupper och sammanlagt anges 20 000 – 35 000 
ton polykarbonat och 10 000 – 25 000 ton epoxi ingå i dessa varugrupper (2007).  

Hanteringen av BPA som sådant är mycket begränsad i Sverige. Det mesta av både ämnet och 
de polymerer som baseras på ämnet förs in från andra EU-länder för att framför allt användas 
i plastindustrin. De i Sverige förekommande volymerna av ämnet och polymererna avspeglar 
inte på långt när de storleksordningar som redovisas för västeuropa som helhet i tabell 1. 
Däremot importeras produkter tillverkade av BPA-baserade material i avsevärda mängder.  

10.2  Kemiska och fysikaliska egenskaper 
Bisfenol A är det vanligaste trivialnamnet på föreningen 2,2-bis(4-hydroxifenyl)propan. Ett 
flertal synonymer finns, bl.a. 4,4’-isopropylidendifenol och difenylolpropan. I denna rapport 
används genomgående förkortningen BPA.  

 

Figur 6: BPA.  

 

Som rent ämne förekommer BPA som vita flagor eller som ett vitt pulver. Ämnet har en 
molekylvikt på 228.29 g/mol, smältpunkt 153°C och kokpunkt 220°C. Ämnets CAS-nummer 
är 80-05-7. (CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd Ed. ISBN. 0-8493-0483-0). 

Ångtrycket för BPA är 0.0053*10-6 kPa vid 25°C och ämnet antas därför inte vara flyktig vid 
rumstemperatur. Med ökande temperatur ökar ångtrycket. Vid 170°C är ångtrycket 0.027 kPa 

                                                 
42 https://webapps.kemi.se/varuguiden/MaterialVarugrupp.aspx 
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(IUCLID 4, http://ecb.jrc.ec.europa.eu/iuclid-datasheet/80057.pdf) varvid små mängder kan 
tänkas avgå (eftersom temperaturen överstiger ämnets smältpunkt). Som jämförelse är 
ångtrycket vid 20°C för vatten 2.3 kPa, för etanol 5.9 kPa och för fenol 0.048 kPa 
(http://www.sigmaaldrich.com/technical-service-home/product-catalog.html).  

BPA har låg vattenlöslighet. I ren form är vattenlösligheten 300±5 mg/l vid temperaturen 
25±0.5°C i lösningar som har ett pH mellan 4 och10. Vattenlösligheten har inte funnits 
variera med jonstyrkan i vattnet (upp till 0.1 mol/liter KNO3). 

Dissociationskonstanten, pKa, är 9.59 - 11.30 för BPA (Staples C.A., Dorn P.B., Klecka G.M, 
O´Block S.T. and Harris L.R. (1998) A review of the environmental fate, effects, and 
exposure of bisphenol A. Chemosphere, Vol. 36, No. 10 21-49-2172), vilket innebär att 
molekylen huvudsakligen är dissocierad i lösningar med pH över pKa, vilket väsentligt ökar 
vattenlösligheten. 

BPA är hydrofob (lipofil) och har fördelningskonstanen log Kow 3.4, vilket medför att ämnet 
hellre associeras till opolära medier, såsom en yta, en organisk partikel eller fettinnehållande 
biomassa. 

Ämnets kemiska och fysikaliska egenskaper är grundläggande för dess reaktivitet och 
därigenom dess användning som syntesråvara. Som fenol kan den bl.a. förestras vilket 
utnyttjas i polymeriseringsreaktioner i plastindustrin. Ämnet kan även fungera som svag syra. 

10.3  Emission och exponeringspotential 
Institutet för Miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet har för utredningens räkning 
utvärderat tillgänglig och relevant vetenskaplig litteratur om olika BPA-användningar som 
källa till exponering (Beronius A, Hagberg A. 2011. Sources of exposure to Bisphenol A; se 
bilaga). Denna studie utgör generell referens i detta kapitel, om inget annat anges.  

Utifrån ett exponeringsperspektiv kan tre olika förekomstformer av BPA identifieras:  
- BPA som föroreningsrest från polymertillverkningen; 
- BPA som återbildat när polymermaterialet bryts ned; 
- BPA som avsiktligt tillsatt i obunden form. 

 

I den fortsatta beskrivningen av exponeringspotentialen för BPA beskrivs dessa 
förekomstformer separat, eftersom de ger principiellt olika möjlighet att BPA avges.  

Plastmaterial som vid nedbrytning kan återbilda BPA är uppbyggda med kemiskt svaga 
esterbindningar. Den i detta sammanhang vanligaste polymeren med ester-bindningar är BPA-
baserad polykarbonat.  

Andra plastmaterial kan ha BPA relativt hårt inbundet med kemiskt starka eter-bindningar. 
Här är den vanligaste materialtypen epoxiharts, som normalt sett har mycket hög hållfasthet.  
 

http://www.sigmaaldrich.com/technical-service-home/product-catalog.html�
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Figur 7: Huvudsakliga förekomstformer av BPA  

10.3.1 Exponeringspotential - polykarbonat 
Ren BPA-polykarbonat är en hård, krossäker och klart genomskinlig plast. Som ett starkt och 
genomskinligt material finner polykarbonatplasten sin användning i ett stort antal varor. 
Materialet kan formges genom smältning eftersom det är en termoplast. Polykarbonat 
kombineras ofta med andra plaster för att ges olika egenskaper.  

Polykarbonat tillverkas genom polymerisering där monomeren är en aromatisk diol, i de flesta 
fall BPA (figur 8).  
 

 
Figur 8: BPA och fosgen polymeriseras till polykarbonat. 
Det finns två huvudsakliga orsaker till att BPA kan avges från polykarbonatmaterial. Dels kan 
BPA-rester finnas kvar från tillverkningsprocessen (4-35 µg/g), dels kan polymerkedjan 
brytas ned så att BPA återbildas när materialet åldras eller utsätts för ogynnsamma omständ-
ligheter (se vidare nedan).  

Med tanke på ämnets fysikaliska egenskaper är avdunstning av BPA från polykarbonat inte 
möjligt vid normal rumstemperatur. Däremot kan ämnet, beroende på omgivande medium, 
lakas ut i en vätska (t.ex. vatten eller välling) eller diffundera till ett annat material (t.ex. 
damm eller hud).  

Polykarbonatplast åldras synbart, med fysisk förändring som sprickbildning, förstyvning och 
minskad genomskinlighet. Hög temperatur är en drivande faktor för dessa fysiska föränd-
ringarna (Hong K.Z., Qin C. and Woo L. (1996). Explaining Ductility Loss In Steam-
Sterilized Polycarbonate. Medical Plastics and Biomaterials Magazine, May 1996).  

De kemiska förändringarna bakom detta åldrande beror på att polymerkedjans samman-
länkande bindningar bryts, så att ursprunglig BPA återbildas. Detta har påvisats i 
laboratoriemiljö (Bair HE, Falcone DR, Hellman MY, Johnson GE and Kelleher GE (2003). 
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Hydrolysis of polycarbonate to yield BPA. J. Appl. Polymer Sc. Published online: 9 March 
2003). Uppbrytningen kräver närvaro av vatten (hydrolys) och begränsas till materialets yta. 
Reaktionens hastighet påverkas av eventuella additiv samt av omgivningsfaktorer såsom pH 
och temperatur (Sajiki J. and Yuonecubo J. (2003). Leaching of bisphenol A (BPA) to 
seawater from polycarbonate plastic and its degradation by reactive oxygen species. 
Chemosphere, v.51/1 p.55-62) och av UV-strålning. Denna hydrolys kan leda till minskad 
genomskinlighet, etsning eller missfärgning av ytan (Kirk-Othmer Ecyclopedia od Chemical 
Technology 5:th Ed. 2006, Vol. 19, p. 797-828).  

När det gäller inverkan av lösningens pH, så påskyndas hydrolysen kraftigt av basiskt pH 
(över ämnets pKa 9.6 – 11.3), men även i sura lösningar påskyndas reaktionen. Vattenlöslig-
heten för BPA gör det möjligt att restmängder kan lakas ut till den vätska som är i kontakt 
med materialet. Temperaturen vid användning av polykarbonat- produkter torde inte överstiga 
100 °C (kokande vatten). Polykarbonat i utomhusprodukter kan behöva stabiliseras för att 
motstå nedbrytning av UV-strålning m.m. (Diepens M. and Gijsman P, 2009. 
Photodegradation of bisphenol A polycarbonate with different types of stabilizers. Laboratory 
of Polymer Technology, Department of Chemical Engineering, Eindhoven University of 
Technology, Available online 10 February 2010). 

10.3.1 Exponeringspotential – epoxi 
Epoxihartser har sitt användningsområde där det ställs höga krav på materialets resistens mot 
kemisk och mekanisk påfrestning. Tillverkningen av denna härdplast sker i flera steg.  

Glycidyletrar utgör ett av utgångsmaterialen i tillverkningen. BPA används tillsammans med 
epiklorhydrin för syntes av den allra vanligaste, diglycidyleter av BPA. Denna ämnesbe-
nämning förkortas ofta till BADGE eller DGEBA (figur 9). Detta är i sin tur det vanligaste 
utgångsämnet för epoxiharts.  
 

 
Figur 9: Strukturformel för BPA (vänster) och diglycidyleter av BPA (höger). 

Mer än 75 procent av all epoxiharts som säljs är baserad på diglycidyleter av BPA, främst på 
grund av god funktion i förhållande till kostnad. Hartset kan göras flytande eller fast genom 
att förhållandet mellan BPA och epiklorhydrin varieras; flytande hartser har kortare kedjor 
och därmed lägre medelmolekylvikt medan hartser med längre kedjor och högre 
medelmolekylvikt är fasta.  

Epoxiharts är oligomerer som innehåller flera epoxigrupper (figur 10). 
Epoxigrupperna kan i reaktion med härdare bilda starka eter-bindningar. 
Tvärbindningar bildas då mellan de högreaktiva epoxigrupperna och 
hydroxylgrupper i hartsets molekylkedjor, så att en härdad polymer uppstår. 
Benämningen epoxiharts används såväl för den härdade polymer som för 
den icke tvärbundna formen. 

Flera olika typer av härdare kan användas, vanligast är olika aminer. Härdningen kan 
modifieras på flera sätt så att den fördröjs eller accelereras, sker vid rumstemperatur eller vid 
högre temperaturer. BPA används ibland som accelerator tillsammans med aminbaserade 
härdare.  

      O 

– C – C – 
Figur 10: 
Epoxigrupp 
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Inom gruppen finns ett stort antal polymerer med olika sammansättning och egenskaper. 
Allmänt sett har materialet hög mekanisk hållfasthet, god motståndskraft mot kemikalier, fukt 
och korrosion samt god elektrisk isoleringsförmåga. Epoxi är generellt vattentät och kan 
modifieras för att vara tät eller genomsläpplig för ånga. Värme- och ljusbeständigheten 
varierar mellan olika typer, men generellt bryts epoxihartserna ner av UV-ljus och skyddas 
därför ofta av ytskikt i annat material.  

Dessa egenskaper ger en mångsidighet i användningen som, tillsammans med det rimliga 
priset, gör att epoxiprodukter har en mycket spridd användning framför allt i skyddande 
beläggningar. Epoxi har använts kommersiellt under lång tid, med snabb tillväxt speciellt 
under 70-talet. Användningen av epoxiharts kan ge upphov till allergier och täcks därför av 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster (AFS 2005:18).  

Teoretiskt sett kan BPA frigöras från epoxiharts antingen i form av BPA som rest från 
tillverkningen eller genom att BPA bildas då epoxiharts under vissa betingelser bryts ner 
(Sato et al (2005); Degradation behaviour and recovery of bisphenol-A from epoxi resin and 
polycarbonate resin by liquid-phase chemical recycling; Polymer degradation and stability 89 
(2005) 317-326). Allmänna beskrivningar av termisk (Levchik et al. 2004, Review Thermal 
decomposition, combustion and flame-retardancy of epoxi resins – a review of the recent 
literature; Polymer International 53:1901-1929 (2004)) eller fotokemisk nedbrytning (Pham, 
H. Q and Marks, M. J.; 2005; Epoxi resins; Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry) 
indikerar att BPA inte återbildas vid nedbrytning av epoxipolymer under normala och 
förutsebara förhållanden.  

Användningsområden, handhavandet och förhållandena vid härdningen (tid, luftfuktighet, 
temperatur) kan variera för olika produkttyper. Detta innebär att restmängder av BPA som 
inte reagerat vid härdningen kan finnas, men i mycket varierande utsträckning. Det är därför 
inte möjligt att ange generella resthalter av BPA i epoxiprodukter. Enligt tillverkare av 
invändig lack för konservburkar är resthalten BPA i genomsnitt 100 ppb (UBA, 1997). Andra 
epoxihartser rapporteras innehålla typiska resthalter BPA på 10 ppm, med max 1000 ppm, i 
icke-härdad epoxiharts med förväntad minskning vid härdning (ESR RAR). Om och i så fall 
hur mycket BPA som kan läcka ut beror på en rad faktorer, men det finns i dagsläget mycket 
lite information kring detta, utom inom användningsområdet material i kontakt med 
livsmedel.  

(Referens om inget annat anges: Pham, H. Q and Marks, M. J.; 2005; Epoxi resins; Ullmann’s 
Encyclopedia of Industrial Chemistry) 

10.4  Produkter som källa till exponering för BPA  
10.4.1 Produkter av polykarbonat 
Största delen, 75 procent, av producerad mängd BPA i västeuropa används i tillverkningen av 
polykarbonat. Tabell 5 utvisar att polykarbonatmaterialet främst används i optiska applika-
tioner som CD och DVD-skivor, i elektrisk och elektronisk utrustning samt i byggnads- och 
bilindustrin. Endast mindre andelar av producerad polykarbonat används inom medicinteknik 
eller i produkter som kommer i kontakt med livsmedel, som t.ex. förpackningar och flaskor.  

Tabell 5: Fördelningen av producerad mängd polykarbonat för olika varuslag i EU (IMM 2011) 

Varutyper  Polykarbonatandel Varuexempel 
Optiska media 32 % CD, CD-ROM 
Elektrisk/elektronisk utrustning 23 % Mobiltelefon, dator, kamera 
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Blandningar med andra plaster  15 % Fordon, elektriska/elektroniska produkter 
Konstruktionsmaterial 13 % Skyddsskiva, växthusplast 
Material till transportfordon 9 % Fönster, billykta, instrumentpanel 
Flaskor och förpackningar 3 % Återanvändbara flaskor, nappflaskor 
Medicinteknisk utrustning 3 % Dialysapparat, respirator, bröstpump 
Övriga varor 2 % Skyddsglasögon, hjälmvisir 

 

För varuslagen inom de större användningsområdena optik, elektronik, fordon och 
konstruktionsmaterial, finns inga uppgifter omkring möjligheten att BPA avges. Däremot 
finns ett relativt stort antal undersökningar publicerade för de volymmässigt mindre produkt-
grupperna, med anledning av deras potential för direkt exponering. Dessa undersökningar 
beskrivs närmare under respektive produktgrupp i kapitlet Exponering för BPA i Sverige.  

Återvinning av polykarbonat-material 

Polykarbonat-baserade varor används ofta i många år innan de kasseras. Livslängden varierar 
mellan olika varugrupper men många torde finnas kvar i 5 till 20 år. Detta innebär att 
mängden åldrande och potentiellt emitterande polykarbonatprodukter som lagras i samhället 
kan vara 5 till 20 gånger större än den årligen tillförda mängden.  

Dagens materialåtervinning av plast är under dynamisk utveckling och en betydande ökning 
av materialflödena förutses, då framför allt från uttjänta varor. 

För återvinning rekommenderas att polykarbonatmaterial sorteras in i gruppen ”övriga 
polymerer” med symbolen O 7 (figur 11). Det är framförallt industriellt spill av polykarbonat-
material från varutillverkning som återvinns i Sverige och detta hamnar vanligen tillsammans 
med ABS-plast (pers. info. Rondo Plast AB, Ystad, dec. 2010) 

Mindre mängder polykarbonat kan förekomma även i den kommunala avfallshanteringen, då 
det främst hamnar tillsammans med polyolefiner (pers. info. Michael Albertsen, Swerec AB, 
Bredaryd, dec. 2010).  

Återvunnet material från den kommunala återvinningen används främst till bildelar (Pers. 
info. Rondo Plast AB, Ystad, dec. 2010). Bland andra möjliga användningsområden nämns 
även leksaker och hushållsprodukter (Pers. info.Michael Albertsen, Swerec AB, Bredaryd, 
dec. 2010). Även inom byggnadsindustrin kan återvunnen polykarbonat användas.  

 
 

 

 

 

 

Figur 11: Återvinningssymbol på polykarbonat-produkter i Sverige.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Plastic-recyc-07.svg�
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10.4.2 Produkter av epoxi  
Epoxiprodukter används framför allt till skyddande beläggningar, eftersom materialet efter 
härdning får mycket god hållfasthet, elektrisk isoleringsförmåga samt motståndskraft mot 
kemikalier, fukt och korrosion.  

De används i byggbranschen och i flera andra industribranscher för limning, tätning och 
skyddande beläggning. Även konsumentanvändning för hus, båt och bil förekommer. 
Elektronisk och elektrisk industri är en av de större användarna, främst för kretskort och 
fotoresistorer. Fordonsindustrin använder epoxihartser som konstruktionslim. Epoxi används 
även i kompositmaterial inom t.ex. flyg- och rymdindustrin. Nya växande användningar är 
litografiskt bläck och propellerblad för vindkraftverk.  

Emellertid finns ingen information om BPA-exponering som kopplar till dessa användningar 
av epoxiharts. Endast inom förpackningsindustrins användning av epoxilack i kontakt med 
livsmedel har migrering och förekomst i livsmedel undersökts. Dessa undersökningar beskrivs 
närmare under respektive produktgrupp i kapitlet Exponering för BPA i Sverige. 

10.4.3 Produkter med obunden BPA 
Anti-oxidant i mjukgjord PVC  
BPA har använts som antioxidant för mjukgörarblandningar till PVC-tillverkning. PVC-
industrin i EU ingick 2001 en frivillig överenskommelse om att upphöra med denna 
användning (Vinyl 2010 - Progress Report 2010; tillgänglig på www.vinyl2010.org, besökt 
2010-10-28).  

Anti-oxidant i bromsvätska och vid däcktillverkning  
BPA används även som antioxidant i bromsvätska och vid (åtminstone viss) däcktillverkning. 
Mycket lite information om dessa användningar har hittats. Vid däcktillverkning har BPA 
främst en funktion som antioxidant under tillverkningen av själva materialet. Sammantaget 
bedöms dessa användningar ge upphov till relativt liten exponering.  

Termopapper 
Termopapper har använts sedan mitten av 1950-talet och har funnits kommersiellt tillgängliga 
sedan 1960-talet. Från början användes sådana papper i tidiga kopieringsmaskiner; senare 
blev teknik och papper vanliga i fax-apparater 43

Idag har termopapper en mycket utbredd användning. Tekniken ger snabba utskrifter från 
apparater i olika miljöer och temperaturer. Vanliga användningar är i kvittoutskrifter från 
kassaapparater och kortköp i handeln, tåg- och flygbiljetter, parkeringsbiljetter, kölappar, 
lånekvitton på bibliotek, returpantkvitton, etiketter som skrivs ut efter vägning av varor i 
mataffärer, lottokvitton, bankomatkvitton, etc. Termopapper kan även användas för 
mätinstrument och värmekänsliga kopieringsmaskiner

. 

44

Mindre än 0.2 procent av använd BPA i EU användes för tillverkning av termopapper år 
2005/2006. Termopapper tillverkas inte i Sverige.  

. 

                                                 
43 National Archives of Australia: 
http://www.naa.gov.au/records-management/preserve/physical-preservation/thermal-papers.aspx;  
Appleton: 
http://www.appletonideas.com/Appleton/jsps/historytextmiddle.do?langId=&catalogId=239327&storeId=13932
7 besökta 15 februari 2011. 
44 personlig info, Jujo Thermal, termopappertillverkare, februari 2011;  
personlig info Schades termopappersleverantör; Koehler Paper Group AG 
http://www.koehlerpaper.com/wEnglisch/produkte/thermopapiere/thermal_papers.asp?navid=77; 
United States Patent Application Publication, US 2009/0264288 A1 

http://www.appletonideas.com/Appleton/jsps/historytextmiddle.do?langId=&catalogId=239327&storeId=139327�
http://www.appletonideas.com/Appleton/jsps/historytextmiddle.do?langId=&catalogId=239327&storeId=139327�
http://www.koehlerpaper.com/wEnglisch/produkte/thermopapiere/thermal_papers.asp?navid=77�
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Ett termopapper är förenklat uttryckt uppbyggt i två lager. Det består av ett vanligt papper 
som på ena sidan har en värmekänslig beläggning. Beläggningen består av ett fettartat ämne, 
vanligen en långkedjig alifatisk förening, som har en smältpunkt mellan 45-65°C och är fast 
vid rumstemperatur. Denna beläggning innehåller en färgframkallare och ett ofärgat 
färgämne. 

Enligt uppgift kan dock ett vanligt termokvitto innehålla ungefär 20 olika ämnen (personlig 
info, Jujo Thermal, termopappertillverkare i Finland, februari 2011), med funktioner som 
bindemedel, lösningsmedel, färgämne, framkallare, ”sensitizers” och stabilisatorer (United 
States Patent US 6,680,281 B2, 2004). 

Text, bilder, symboler etc. framkallas genom att specifika områden på ett termopapper värms. 
När papperet förs över ett skrivhuvud som värmer beläggningen, smälter denna så att det 
ofärgade färgämnet och färgframkallaren får ett medium att reagera i. Vid reaktionen ändras 
färgämnets molekylstruktur så att det får färg. Skrivhuvudet kan värma små och specifika 
områden som t.ex. bokstäver, och färgen framkallas endast där pappret värms. 

BPA har varit en vanlig färgframkallare. Då tillsätts ämnet som det är, i obunden form till 
termopapprets värmekänsliga beläggning. I framkallningsreaktionen fungerar BPA som en 
svag syra och donerar protoner till färgämnet, som skiftar färg. På de områden där papperet 
inte har värmts finns oreagerad BPA kvar. 

Det är oklart vilka färgframkallare som används i termopapper som sägs vara BPA-fritt. 
Enligt uppgift är ett alternativ bisfenol S. Om användning av BPA i termopapper åtgärdas är 
det viktigt att ämnet inte byts ut mot något som det helt saknas kunskap om eller vars 
egenskaper ger än större anledning till oro. 

I en amerikansk studie fanns BPA i åtta av tio detaljhandelskvitton som samlats in i Boston. 
Halten låg på 3-17 g BPA per kg papper, vilket är 0.3-1.7 viktprocent (Mendum T., Stoler E., 
VanBenschoten H. and Warner J.C. (2010) Concentration of bisphenol A in thermal paper, 
Green Chemistry Letters and Reviews, First published on: 28 July 2010 (iFirst)).  

I en svensk studie fann man BPA i samtliga analyserade kvitton (ett urval insamlat från 
detaljhandeln under två månader). BPA-halten var i genomsnitt 1.4 viktprocent. Analys av 
parkeringsbiljetter, etiketter, kölappar, biljetter visade en genomsnittlig halt på 1.6 viktprocent 
BPA (Östberg T. och Noaksson E. (2010), BPA i svenska kvitton, Jegreliusinstitutet för 
tillämpad grön kemi, Jämtlands läns landsting).  

En schweizisk studie fann BPA i 11 av 13 prover av kvitton och skrivarpapper från 
mätinstrument. Halterna varierade mellan 8-17 g BPA per kg papper, 0.8-1.7 viktprocent.  

Enligt studierna ovan är BPA-halten BPA alltså cirka 1 viktprocent. Men koncentrationen 
BPA i den värmekänsliga beläggningen blir uppskattningsvis 10 gånger högre (personlig info, 
Jujo Thermal, termopappertillverkare i Finland, februari 2011).  

Termopapper är alltså en möjlig källa till exponering för BPA. Låga halter av BPA har 
påvisats i plånboksfoder och i sedlar som förvarats tillsammans med kvitton, 0.006-0.2 
viktprocent (Östberg T. och Noaksson E. (2010), BPA i svenska kvitton, Jegreliusinstitutet för 
tillämpad grön kemi, Jämtlands läns landsting). En studie har visat att kan övergå från 
termokvitton till huden vid normal hantering.  

Ingen produktion av termopapper sker i Sverige. En del av det termopapper som används här 
når dock pappersåtervinningen och BPA kan på så vis förorena returpapperet.  

I EU-riskbedömningen uppskattades mängden BPA från termopapper som når anläggningar 
för pappersåtervinning. Redan vid tillverkningen av termopapper går upp till 10 procent direkt 
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till återvinning på grund av tillskärningar m.m. vilket motsvarar 190 ton BPA. Av det papper 
som når användare och konsumenter antas 30 procent återvinnas och detta motsvarar 510 ton 
BPA. Totalt bedömdes alltså 700 ton BPA årligen nå pappersåtervinningen i EU.  

IMM 2011 refererar till en studie där man funnit BPA i pappersprodukter som kommer i 
kontakt med livsmedel, bl.a. kaffefilter, servetter, take-away-förpackningar och pizza-
kartonger. BPA fanns i åtta av tolv förpackningar av återvunnet papper (0.19-26 µg/g papper) 
samt i 13 av 16 förpackningar av nyfiber (0.034-0.36 µg/g papper).  
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1. Introduction 

 

The purpose of this report is to summarize information on potential sources of Bisphenol A (BPA) 

exposure available from the published literature. Information has also been gathered from risk 

assessments of BPA conducted by different authorities and expert groups.  

BPA is a high production-volume industrial chemical. It is mainly used to manufacture polycarbonate 

plastics and epoxy resins. According to industry about 3.8 million tons BPA were produced worldwide in 

2006 (Plastics Europe, 2007).   

Polycarbonate is a polymer of BPA and makes a hard, clear and shatter-proof plastic. Polycarbonate is 

used to a great extent in optical media, like CDs and DVDs, in electrical and electronic equipment and in 

the building and automotive industries. It is also used in medical and health care equipment. About 3% 

of the total global production in 2006 was used in the production of food packaging and bottles (Plastics 

Europe, 2007).  

Epoxy resins also have a wide range of applications. They are commonly used in construction in the form 

of protective and powder coatings (Plastics Europe, 2007). Other uses include electrical and electronic 

equipment, civil engineering, can and coil coatings and automotive coatings.  

See Appendix I for a detailed summary of BPA applications. 

Exposure to BPA from polycarbonate and epoxy polymers occurs if it is released from these materials. 

This may occur as a result of incomplete polymerization or hydrolysis due to elevated temperature or 

extreme pH (ECB, 2008). BPA is also present in powder form on the surface of certain types of thermal 

printing paper, e.g. used in some cashier’s receipts, from which it may readily be transferred to the skin 

(Biedermann et al., 2010). 

It is generally believed that consumer exposure occurs primarily via food in contact with BPA-containing 

materials, such as polycarbonate baby bottles, tableware and food containers as well as food and 

beverage cans lined with epoxy resins. Measured concentrations of BPA in human blood, urine and other 

tissues confirm that exposure is widespread in the human population (Vandenberg et al., 2007; Calafat 

et al., 2008).  

A tolerable daily intake (TDI) of 50 µg BPA/kg bodyweight (bw) has been established by the European 

Food Safety Authority (EFSA, 2006). However, the sufficiency of this TDI has been questioned by 

scientists and others. The TDI is based on the results from two multigeneration reproduction studies in 

rats and mice (Tyl et al., 2002 and 2008) where adverse effects were only observed at doses above 5 mg 

per kg bodyweight and day. These studies were carried out according to regulatory test guidelines and 

are generally considered to be of very good quality and reliable. However, there is a large amount of 

non-guideline studies available reporting effects of BPA exposure at doses well below 5 mg/kg bw/day, 

sometimes around only a few µg/kg bw/day (reviewed in Richter et al., 2007). This so called “low dose 

controversy” has made the risk assessment of BPA particularly difficult (Beronius et al., 2010).  
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2. Estimations of exposure in the general population 

 

Several health risk assessments of BPA have been conducted by regulatory authorities as well as expert 

groups in Europe (SCF, 2002; ECB, 2003 and 2008; EFSA, 2006, 2008 and 2010), the United States (NTP-

CERHR, 2008; US FDA, 2008; vom Saal et al., 2007), Canada (Health Canada, 2008) and Japan (AIST, 

2005). In addition, an international expert meeting to assess the safety of BPA was recently organized by 

the World Health Organization (WHO) and the UN’s Food and Agriculture Organization (FAO). An 

executive summary of conclusions from the meeting is available (FAO/WHO, 2010). Different methods 

for estimating exposure levels in the general population have been used in the different risk assessments 

of BPA (Table 1). 

 

Calculations based on BPA concentrations in foods and environmental media combined with data on 

intake considered to be conservative for humans have most commonly been used in risk assessments to 

estimate daily intake of BPA. However, this approach has some weaknesses. Mainly, there is a lack of 

data on concentrations of BPA in different food products and environmental media, and also on food 

consumption in many cases, especially for children. This approach also assumes that the important 

sources of exposure have been identified, which may not be the case. 

 

Calculations of total exposure to BPA have also been conducted based on BPA concentrations in 

biological samples. BPA is believed to be quickly metabolized in humans, the biological half-life is 

approximately 6 h, and is excreted in the urine in the form of BPA-glucuronide (Völkel et al., 2002). 

Consequently, urinary concentrations have often been considered to be an appropriate measurement of 

total BPA exposure (AIST, 2005; Lakind and Naiman, 2008 and 2010; NTP-CERHR, 2008). Calculations of 

exposure based on urinary concentrations generally result in lower estimated exposure levels than 

calculations based on food and environmental concentrations and intake. However, considering the 

short half-life of BPA, the timing of sampling may significantly influence measurements leading to both 

under- and overestimations of actual exposures. 

 

In risk assessments of BPA exposure levels have generally been estimated around 0.07 – 14 µg/kg 

bw/day (Table 1). A much higher exposure estimate of 1500 µg/kg bw/day was derived in an assessment 

conducted by an expert group meeting at Chapel Hill, USA in 2006 (vom Saal et al., 2007; Vandenberg et 

al., 2007). The Chapel Hill experts based their estimation on reported human blood concentrations of 

BPA and physiology-based pharmacokinetic (PBPK) modelling and concluded that human exposure 

would have to greatly exceed 500 µg/kg bw/day in order to account for the current human circulating 

levels of BPA. To further support this conclusion the Chapel Hill experts referred to the observations of 

Shin et al. (2004) who found in their rodent PBPK model that an oral intake of 100 mg BPA/day was 

needed to explain the mean human circulating level of 1.49 ng BPA/ml reported in a Japanese study 

(Takeuchi and Tsutsumi, 2002).  

 

Most risk assessments of BPA have concluded that intake via food and drink is the main source of 

exposure of BPA in the general population. It has generally been concluded that, based on estimations 

derived from food consumption and concentration data, infants and/or young children have the highest 

BPA-exposure in the general population. This can be explained by a relatively high dietary intake via 

polycarbonate feeding bottles and tableware as well as canned foods. Children also consume a large 
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amount of food per kg bw compared to adults. It should be pointed out that a high intake of canned 

food was often assumed, even for small children from 6 months old.  

The conclusions that children seem to have a higher exposure to BPA (based on calculations of intake) 

are supported by studies where daily intake was estimated from urinary concentrations in the general 

population (Lakind and Naiman, 2008 and 2010; von Goetz et al., 2010) 

 

It has recently been discussed that the reported levels of BPA in human urine and blood cannot be 

entirely explained by the calculated intake of BPA via food. Some possible explanations may be that 

human metabolism of BPA  after oral exposure is not as efficient as previously believed and/or that 

other (unknown) sources of exposure contribute significantly to total exposure (Stalhut et al., 2009; 

Vandenberg et al., 2007).  

3. Reported levels of BPA from potential sources of exposure 

 

3.1 Exposure via food and drink 

 

3.1.1 Baby bottles 

Baby bottles made from polycarbonate are an important source of BPA exposure for infants (e.g. SCF, 

2002; EFSA 2006; Health Canada, 2008, US FDA, 2008; von Goetz et al., 2010). Migration of BPA from 

bottles has been investigated in a number of published studies that have been summarized in Table 2. 

 

Migration to water (commonly used as a simulant for milk or infant formula) under “normal use” 

conditions were typically in the range of 1-3 µg/l. However, it can be concluded that migration levels 

vary somewhat between studies. Variations in migration rates for BPA between brands were reported 

(Kubwabo et al., 2009) but it is also possible that the use of different study conditions, i.e. incubation 

time and temperature, and methods for sample preparation and BPA analysis contribute to the variation 

in results.  

 

Migration of BPA from the bottles increased with higher temperature (Kubwabo et al., 2009; Maragou et 

al., 2007) and longer incubation time (Kubwabo et al., 2009). However, there is no consistency between 

studies regarding if new or used bottles release more BPA. 

 

3.1.2 polycarbonate tableware 

Information on migration levels from polycarbonate tableware, such as plastic mugs (e.g. trainer/“sippy” 

cups for small children), plates and cutlery, is not readily available in the published literature. Risk 

assessments of BPA have based estimations of BPA exposure from polycarbonate tableware on a few 

Japanese studies that seem not to be available in English (reviewed in e.g. AIST, 2005). The reported 

ranges of BPA migration from soup bowls, small dishes and deep dishes were 0.48-12.3 µg/bowl/meal, 

0.14-0.78 µg/dish/meal and 0.18-39.4 µg/dish/meal, respectively in these studies (as described in AIST, 

2005). 
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3.1.3 Food containers/microwave containers 

Polycarbonate is commonly used in food storage and microwave containers, such as Tupperware, and in 

kitchen appliances. We were able to identify only one study, which investigated the potential migration 

of different compounds, including BPA, from polycarbonate containers intended for use in microwave 

ovens. In this study by Nerín et al. (2003) material from a polycarbonate container was dissolved in 

dichloromethane and analyzed using HPLC. Based on the concentration of BPA in the polycarbonate 

extract and assuming a contact surface of 6 dm2, 1 kg of food and room temperature, the authors 

calculated the potential migration of BPA to food to be 6.5 µg/g food. As this was approximately double 

the specific migration limit established in the EU the containers under study were withdrawn from the 

market by the producer. 

 

3.1.4 polycarbonate drinking/water bottles 

It has been shown that mean human urinary concentrations of BPA increased by 69% after drinking from 

reusable polycarbonate bottles during one week (Carwile et al. 2009). It seems reasonable to believe 

that migration from polycarbonate drinking bottles is similar to that from baby bottles. However, a few 

studies have especially investigated the migration of BPA from this type of bottle. These studies have 

been summarized in Table 3 and are also described below.  

 

Cao and Corriveau (2008) tested BPA migration from two new bottles. The bottles were filled with 

boiling water and left at room temperature for 24 h. BPA concentrations in water samples were analyzed 

with GC-MS. BPA migration from the two bottles after 24 h were 1.7 and 4.1 µg/l. 

 

Le et al. (2008) tested BPA migration from three new and five used bottles (it is not clear if they were the 

same brand). Bottles were filled with water and rotated on a cell culture roller bottle system at room 

temperature for up to 7 days. Samples were taken on days 1, 3, 5 and 7. In addition, two new and one 

used bottle were filled with boiling water and rotated at room temperature for 24 h at which time 

samples were taken. Three replicate experiments were conducted for each bottle. Samples were 

analyzed with ELISA. In this study BPA concentrations in water increased with time. However, migration 

from new and used bottles did not differ significantly. Concentrations ranged from 0.08 to 0.36 ng/ml on 

day 1 and from 0.34 to 1.33 on day 7. At seven days migration at room temperature averaged 0.6 and 

0.42 ng/h for new and used bottles, respectively. Concentrations of BPA from heated water samples at 

24 h ranged from 1.92 to 7.67 ng/ml, indicating that heated water greatly increased the migration of BPA 

from bottles in this study. Further, when the bottles that had been used for experiments with heated 

water were used again with water at room temperature BPA migration was still elevated compared to 

the initial experiments at room temperature, indicating a long-term effect on BPA release. 

 

In a study by Kubwabo et al. (2009) five new bottles (it is not clear if they were the same brand) were 

tested for BPA migration to water for 2, 8, 24, 96 and 240 h at 40oC and also for 24 h at 4oC. In addition, 

ten used bottles (donated by staff at Health Canada) were tested for migration to water for 24 h at 40oC 

and one used bottle for 24 h at 4oC. Analyses were conducted using a GC-MS/MS method. The results 

were not very clearly reported, however, BPA migration from new bottles were found to increase with 

time and at 40oC average concentrations ranged from 0.01 to 2.16 µg/l in tests conducted for 2-240 h. A 

significant difference in migration between new and used bottles was observed; after 24 h at 40oC BPA 
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concentrations were 0.01 and 0.20 µg/l in new and used bottles, respectively. Migration at 4oC was 

lower than at 40oC for both new and used bottles. 

 

3.1.5 Canned food products and beverages 

An important source of BPA exposure for adults and children seems to be the protective epoxy lining 

inside some food and beverage cans (AFFSA, 2010; von Goetz et al., 2010). Studies investigating BPA 

concentrations in canned food and beverages have been summarized in Tables 4 and 5, respectively. 

Reported levels of BPA show significant variations depending on type of food and also vary between 

studies for the same type of product.  

 

Canned soups and sauces generally seem to contain the highest levels of BPA. Some studies also 

reported high levels of BPA in tuna fish (Table 4). 

 

BPA has been detected in a wide variety of canned beverages but levels were in general lower than in 

canned food products (Table 5). The highest levels reported were from canned tea and coffee products 

investigated in one study (Lim et al., 2009). It has been discussed that BPA may not always be detected 

in canned beverages due to the generally low levels of BPA in these products and the relatively high 

detection limits of analytical methods (Cao et al., 2009). 

 

Storage time and temperature as well as different types of coating (organosol resin vs. epoxy resin) and 

damage to the cans do not seem to significantly influence the release of BPA from cans (Goodson et al., 

2004; Munguia-Lopez et al., 2005). One study also included heating the food in the can but this 

treatment did not affect BPA migration (Goodson et al., 2004). 

One study further investigated BPA concentrations in soft drinks and beer from glass and plastic bottles 

but could not detect any BPA in these products (Cao et al., 2010b). Hence, it seems that the main source 

of BPA found in canned beverages is from can coatings. 

 

3.1.6 Canned infant formula 

BPA has also been measured in canned infant feeding formula (Ackerman et al., 2010; Cao et al., 2008 

and 2009b; Kuo and Ding, 2004). Levels of BPA in liquid infant formula ranged from 0.48 to 11 ng/g in 

two studies (Ackerman et al., 2010; Cao et al., 2008) while the levels of BPA in powdered formula 

reported in one study were 45-113 ng/g powder (Kuo and Ding, 2004). BPA concentrations in canned 

liquid formula were showed to increase after storage during 10 months at room temperature (Cao et al., 

2009b). 

Canned infant formula is not commonly available in Sweden, as far as we know. However, it is possible 

that formula and other food products intended for infants are packaged using other materials containing 

BPA (see section 3.1.7 below).  

 

3.1.7 Food packaging 

Apart from polycarbonate plastics and epoxy coatings of cans other materials in contact with food, such 

as food-contact papers and cardboards, may serve as potential sources of BPA exposure (Vandenberg et 
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al., 2007; von Goetz et al., 2010). We identified two publications investigating the potential migration of 

BPA from paper and cardboard used in food applications. However, no studies measured the actual 

contamination of food items in contact with these materials.  

 

Ozaki et al. (2004) measured BPA levels in 12 recycled and 16 virgin paper products in food contact use. 

These products included coffee filters, cooking paper, napkins, take-out wrapping paper and boxes, cake 

boxes and pizza boxes. The products were extracted with ethanol and analyzed by GC-MS. BPA was 

found in eight of 12 recycled products in concentrations ranging from 0.19-26 µg/g and in 13 of 16 virgin 

paper products at 0.034-0.36 µg/g. 

 

Lopez-Espinosa et al. (2007) investigated the BPA contents in 40 paper and cardboard containers used 

for take-away food. The containers were collected from Belgium, Italy, Portugal and Spain. Chemical 

residues were extracted from the inside of containers in contact with food.  Analyses were conducted 

using HPLC and GC-MS. BPA was detected in 47% of the samples. Concentrations ranged from 0.05 to 

1817 ng/g (geometric mean = 2.74 ng/g) in cardboard products and from 0.08 to 188 ng/g (geometric 

mean = 1.35 ng/g) in paper products. 

 

3.1.8 Tap water 

There is only limited information available for BPA concentrations in tap water. Three studies from China 

report levels ranging from 1 to 317 ng/l (Li et al., 2008; Li et al., 2010; Zhao et al., 2010). The potential 

sources of BPA in tap water were not discussed in these studies. 

 

In Sweden measurements of BPA and BPA diglycidyl ether (BADGE) have been made in connection with 

relining of water pipes. Relining techniques include the use of polyester materials treated with epoxy, 

which is inserted into the pipe and heated to allow the material to polymerize in situ. If the epoxy does 

not polymerize completely BPA is free to leach into the water. In a pilot study conducted by Stockholm 

Vatten no BPA could be measured in water that had been left standing in a pipe for 72 hours after 

relining (Wahlberg et al., 2003). However, the limit of detection was 0.05 µg/l, indicating that the 

methods of analysis have to be improved in order to be able to quantify very low levels of BPA in tap 

water. BADGE was detected at levels around 1 µg/l in this study. 

 

3.1.9 Breast milk 

BPA has been found to be present in human breast milk in several studies from Japan, Korea and the 

USA (Kuruto-Niwa et al., 2007; Otaka et al, 2003; Sun et al., 2004; Ye et al., 2006 and 2008; Yi et al., 

2010). These studies have been summarized in Table 6. Results vary significantly between studies and 

the highest concentrations reported were 87.7 ng/ml in a recent study by Yi et al. (2010). Concentrations 

in this study were about one order of magnitude higher than in previous studies but the reasons for 

these discrepancies were not discussed. In general, measured concentrations of BPA in breast milk were 

around 1-2 ng/ml. Different methods of sample preparation and analysis were used in different studies, 

which may account for some of the variations in results. 

Yi et al. (2010) determined BPA concentrations in 100 breast milk samples from Korea using two 

different methods of analysis. Samples were analyzed using both HPLC with fluorescence detection and 
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an LC-MS/MS method. Both methods showed similar LOD. However, concentrations measured with 

HPLC were more often below the LOD than those measured in the LC-MS/MS.  

Interestingly, free, i.e. unconjugated, BPA was detected in breast milk in some studies (Ye et al., 2006 

and 2008; Yi et al., 2010). 

Risk assessments from the USA and Canada have estimated that maximum exposure to BPA via breast 

milk in infants is around 1 µg/kg bw/day (Health Canada, 2008; NTP-CERHR, 2008). At the recent FAO/ 

WHO expert meeting the mean and 95th percentile exposure to exclusively breast fed 0-6 months old 

infants was estimated to be 0.3 and 1.3 BPA μg/kg bw per day, respectively (FAO/WHO, 2010). 

 

3.2 Toys 

Information on the potential exposure to BPA from toys in children is extremely limited. One Japanese 

study investigated the migration of BPA from a variety toys (Fukuhara et al., 1999). Only a summary is 

available in English but this study was also summarized in the AIST risk assessment of BPA. Fragments of 

material were cut from toys and shaken in 100 ml water at 40oC for 2 hours and samples were analyzed 

using hexane extraction followed by GC-MS. The maximum BPA level was 620 μg/l, observed with a 

plastic ball, which was not primarily intended to be placed in the mouth. All tested articles that were 

primarily intended to be placed in the mouth yielded BPA levels <37 μg/l.  

A probabilistic exposure assessment of BPA in the Japanese population was conducted for the AIST risk 

assessment and has been published as a separate study (Miyamoto and Kotake, 2006). The average daily 

intake from toys for 0-5 and 6-11 month-old boys and was calculated to be 0.026 μg/kg bw and 0.069 

μg/kg bw, respectively. These estimations were based on studies of daily mouthing time and migration 

of BPA from toys reported in Japanese literature (not available in English). The maximum migration of 

BPA from toys considered was 0.0162 µg/cm2/min. Mouthing time of toys was 41.7±13.7 and 73.9±32.9 

minutes per day for boys 0-5 and 6-11 months old, respectively. The area of the toy in contact with the 

mouth was assumed to be 10 cm2. 

 

3.3 Dental materials and other medical applications 

Dental sealants and composite filling materials containing BPA are increasingly used in dentistry, 

especially in children (Fleisch et al., 2010). The most commonly used BPA-derived material is BPA glycidyl 

methacrylate (bis-GMA). BPA dimethacrylate (bis-DMA), BADGE and BPA ethoxylate dimethacrylate (bis-

EMA) are also used. The resins are polymerized in situ during placement of dental sealants and 

unpolymerized material may be released into saliva directly after treatment. BPA may also be released 

over time due to hydrolysis of the resin caused by enzymatic activity of saliva, esterases, extreme pH and 

saliva storage (Pulgar et al, 2000; Schmalz et al., 1999). Risk assessments of BPA have so far generally 

concluded that exposure from dental materials does not contribute significantly to total exposure (AIST, 

2005; ECB, 2003; EFSA, 2006; NTP-CERHR, 2008).   

Several studies that have investigated the levels of BPA in saliva after the placement of dental sealants 

(e.g. Arenholt-Bindslev et al ., 1999; Fung et al., 2000; Joskow et al., 2006; Olea et al., 1996), were 

recently reviewed by Fleisch et al (2010). There are large variations in results from these studies and also 

some scientific uncertainties due to methodological differences and limits of analytical detection.  
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A few studies have also investigated systemic absorption of BPA after placement of dental sealants. Two 

studies that measured levels in blood up to five days after sealant placement could not detect any BPA 

(Fung et al., 2000; Zimmerman-Downs, 2010). One other study found that median urinary levels of BPA 

increased from 2.4 ng/ml (pretreatment) to 12.9 ng/ml one hour after treatment with one type of 

sealant but treatment with another brand did not result in the same increase in urinary concentrations 

(Joskow et al., 2006). Urinary concentrations of BPA decreased by 24 h but were not completely back to 

baseline within this time.   

Fleisch et al. (2010) concluded that BPA exposure after dental sealant placement is most likely an acute 

event. However, they discussed the possibility that the methods of analysis used in these studies may 

not be sensitive enough to detect very low levels of BPA. 

 

BPA is also a component in other medical applications. It has been shown to migrate from hemodialyzers 

during simulated use with water and bovine serum (Haishima et al., 2000) and from cardiopulmonary 

bypass circuits during open heart surgery (Sakurai et al., 2002; only an abstract is available in English).  

 

Calafat et al. (2008) investigated BPA exposure in 42 premature infants at two neonatal intensive care 

units. They found that mean concentrations of BPA in urine among premature infants undergoing 

intensive therapeutic medical interventions was 30.3 µg/l, which is one order of magnitude higher than 

among the general population. BPA was primarily found in its conjugated form, indicating that infants 

have some capacity to metabolize BPA.  

 

3.4 Thermal printing paper 

High levels of BPA in some types of cashier receipts were recently reported (Biedermann et al., 2010). 

The study showed that BPA was transferred from the paper to the skin by ”normal” handling of the 

receipts. Out of 13 thermal printing paper samples analyzed in this study 11 contained BPA, indicating 

that there are alternatives not containing BPA. BPA levels in the papers ranged from 8 to 17 g/kg. The 

amount of BPA transferred to the skin when taking hold of the paper with two fingers during 

approximately 5 seconds ranged from 0.2 to 6 µg. The transfer increased to about ten times more if 

fingers were wet or very greasy. Using different modes of holding the paper, e.g. low pressure, pulling 

paper through fingers, holding for longer time, did not affect the amount of BPA transferred to the skin. 

BPA transferred to skin by holding printing paper seemed to remain on the skin surface and could be 

washed off. However, when BPA was applied to the skin as a solution in ethanol it entered into the skin 

to such a depth that after 1 h no BPA was extractable, even using ethanol for up to 30 seconds. Hence, 

the study did show that under certain conditions BPA can enter the skin to the extent where it is no 

longer possible to wash it off.  

Dermal absorption of BPA is discussed in section 4, below. 

 

3.5 Dust  and air  

BPA has been measured in dust and air samples in a few studies. These have been summarized in Table 7 

and are also described below.  



Sources of exposure to BPA 

11 
 

Matsumoto et al. (2005) measured BPA in urban ambient outdoor air during six months. Samples were 

collected using a high-volume air sampler situated on a roof top in Osaka, Japan and analyzed with GC-

MS. BPA concentrations ranged from 0.02 to 1.92 ng/m3, with a mean of 0.51 ng/m3. Average 

concentrations varied somewhat between the months. The highest and lowest average concentrations 

were reported for February and October, respectively. 

Wilson et al. (2007) investigated the potential sources of exposure to BPA and other phenols in 257 

preschool children from North Carolina and Ohio. Samples of outdoor and indoor air and house dust, as 

well as soil, food and beverages, were collected from homes and daycare centers. Samples were 

analyzed with GC-MS. The LOD for the method was not clearly reported but can be presumed to be 

approximately 0.9 ng/m3 in air and 20 ng/g in dust, based on the information given. Concentrations in 

indoor air from homes and daycare centers ranged from <LOD to 193 and 8.99 ng/m3, respectively. 

Concentrations in outdoor air ranged from <LOD to 44.6 and 51.5 ng/m3 in homes and daycare centers, 

respectively. Concentrations in dust ranged from <LOD to 707 and 156 ng/g in homes and daycare 

centers, respectively. It was concluded that about 99% of the exposure to BPA in preschool children 

were through the dietary ingestion route. Exposure from air and dust via inhalation was calculated to 14 

and 7.8 ng/day in North Carolina and Ohio, respectively, corresponding to absorbed doses of 0.41 and 

0.24 ng/kg bw/day, respectively (assuming 50% absorption). 

 

Völkel et al. (2008) measured BPA in dust from 12 homes in Germany to investigate potential sources of 

contamination of urine samples in a biomonitoring study.  Samples were collected by residents in homes 

using regular vacuum cleaners and analyzed with LC-MS/MS. BPA concentrations in dust ranged from 

117 to 1486 µg/kg with a median of 553 µg/kg. 

 

Geens et al. (2009) measured concentrations of BPA, as well as triclosan and TBBPA, in indoor dust from 

18 homes and 2 offices in Belgium. Samples were collected using a vacuum cleaner and analyzed by LC-

MS/MS. BPA concentrations measured in dust from homes ranged from 535 to 9729 ng/g with a mean 

and median of 2001 and 1461 ng/g, respectively. The concentrations of BPA in dust from the two offices 

were 4685 and 8380 ng/g. The reasons for the unusually high concentrations of BPA compared to earlier 

studies could not be entirely explained. Differences in sample collection and preparations between 

studies were discussed. However, the measured levels of both triclosan and TBBPA were lower in this 

study than in previous studies. Despite the high levels of BPA in this study the authors concluded that 

intake from dust can be expected to contribute less than 5% to total BPA exposure in adults, assuming 

median concentrations of BPA. 

Loganathan and Kannan (2011) measured BPA in dust from 50 homes and 6 laboratories in the Eastern 

U.S. Floor dust samples were obtained from vacuum cleaner bags and analyzed by HPLC-MS/MS. Four of 

the samples were collected from clothes-drier lint and two from the inside of refrigerators. 

Concentrations ranged from <LOD to 10200 ng/g with a mean and median of 843 and 422 ng/g, 

respectively. The highest concentration was measured in one of the laboratory samples. Concentrations 

in clothes-drier lint were in general lower than floor and refrigerator dust (range = <LOD – 34.8 ng/g, 

mean= 18.7 ng/g, median = 19.9 ng/g). The authors calculated that the median daily intake of BPA via 

dust for adults and toddlers were 0.35 and 5.63 ng/kg bw, respectively. The contribution of dust to total 

human intake of BPA was estimated to be <1%. 
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A recent Swedish study in 100 breast-feeding women found that women living in houses built after 1999 

had significantly higher levels of BPA in blood compared to women living in older houses (Glynn et al. 

2010). Concentrations of BPA in air and dust from homes were not analyzed in this study. However, the 

results indicate that newer homes could have higher indoor levels of BPA than older homes and that this 

is a factor influencing total human exposure to BPA.  

 

4. Dermal absorption of BPA  

 

Until recently exposure to BPA via the skin has not been considered to contribute significantly to total 

exposure. However, it has been discussed in recent reports that the levels of BPA measured in human 

urine and blood cannot be completely explained by the calculated levels of dietary intake (Vandenberg 

et al., 2007; Stahlhut et al., 2009). While one explanation may be that the kinetics of BPA may not be 

fully understood and that metabolism of BPA in humans is perhaps not as efficient as previously 

believed, it is also possible that other types of exposure, e.g. via the skin, contribute significantly to total 

exposure. However, there is only very limited information on the dermal absorption of BPA. 

 

The ECB (2003) estimated that skin absorption of BPA is about 10% of the applied dose at 8 hours based 

on an unpublished in vitro study which used dermatomized human skin samples obtained from 3 donors. 

No reference was listed to identify the source. 

Kaddar et al. (2008) found that dermal absorption of BPA was 14.9% in a study using pig skin. However, 

this study has several weaknesses, e.g. total recovery is low (84%) and the volume, area or thickness of 

the skin samples as well as receptor media used are not reported. 

It should be noted that BPA is lipophilic (log Kow = 3.4) and has a very low vapor pressure (5.3 x10-9 kPa 

at 25°C) and may therefore remain in the skin with potential for systemic uptake over time (Professor 

Gunnar Johanson, IMM, personal communication). 

5. Prenatal exposure  

 

Developmental toxicity has been especially implicated in the discussions concerning low-dose effects of 

BPA observed in animal studies (reviewed in Richter et al., 2007). Also, studies show that the human 

fetal liver has limited activity of glucuronidation (reviewed in Ring et al., 1999), the main metabolic 

pathway for BPA. The unborn child might thus be particularly sensitive to BPA toxicity. 

Several studies in humans and experimental animals suggest that BPA can be transported across the 

placenta. However, there are a lot of uncertainties concerning the kinetics of BPA, for example with 

regard to species-differences, metabolism and half-life (particularly in fetuses and infants) as well as 

placental transport, making an estimate of exposure levels highly uncertain.  

 

Measured BPA-concentrations in blood from pregnant women in human studies show considerable 

variations but the median and mean values are generally below 4 µg/L (Table 8). Because of the rapid 
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metabolism of BPA, it may be difficult to estimate exposure from blood samples taken at a given 

moment. It should also be noted that it is not clear in several of these studies if free or total (free + 

conjugated) BPA was measured.  

 

In most human studies BPA levels were lower in umbilical cord blood and in amniotic fluid than in 

maternal blood. Thus, it appears that the placenta may constitute some sort of biological barrier. 

However, there seems to be large uncertainties in terms of the kinetics of placental transfer and, to our 

knowledge, the mechanism of BPA-transport across the placenta is unknown.  

 

There is some disagreement concerning the risks to the unborn child among risk assessments of BPA. 

EFSA has stated that BPA is efficiently metabolized in the pregnant woman and that the exposure of the 

fetus is negligible (EFSA 2008). However, given the large uncertainties that exist in regard to kinetics, 

exposure sources, routes of exposure and low-dose effects, it seems premature to assume that this is 

the case. Other risk assessments (e.g. Health Canada 2008 and NTP-CERHR 2008) have concluded that 

maternal exposure to BPA result in some concern for adverse effects in the fetus. So far no risk 

assessments have attempted to estimate prenatal exposure in the human population.  

 

6. Conclusions  

 

The aim of this report was primarily to review and summarize information from the open literature in 

order to identify and describe potential sources of exposure to BPA in the general population. It can be 

concluded that BPA has a very wide range of applications and therefore is present in many consumer 

products. It follows that there is a very large number of potential sources of BPA exposure. Some 

conclusions regarding which sources seem to be the most significant can be made. However, it is beyond 

the scope of this report to conduct a complete exposure assessment in order to quantify how much 

different sources potentially contribute to total BPA exposure. In addition, the lack of data, as well as 

diverging results, concerning concentrations of BPA in food, dust and air, and the migration of BPA from 

different materials undermine the reliability of such calculations. Comprehensive exposure assessments 

have previously been conducted for BPA (e.g. AIST, 2005; ECB, 2003 and 2008; NTP-CERHR, 2008; US 

FDA, 2008). However, these rely on different methods and assumptions and lack of data is often stated 

as a source of uncertainty in the calculations.  

An investigation of potential sources of exposure to BPA in the general population was recently 

published (Von Goetz et al., 2010). The contribution to total BPA exposure from different food products, 

food-contact materials, house dust, air and dental sealants was estimated in this study. However, it was 

assumed that dermal exposure to BPA is negligible and that route of exposure was not considered in the 

calculations. The calculated aggregated daily exposure compares well with calculations based on urinary 

concentrations for adults in the study by von Goetz et al. However, it seems that their calculations 

underestimate total daily exposure for children by a factor of two when compared to urinary data, 

indicating that important exposure routes may be lacking from their model of total exposure.   

It has generally been concluded that exposure to BPA in the general population mainly occurs through 

intake of food and drink products that have been in contact with BPA-containing materials, such as 
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polycarbonate or epoxy (e.g. AIST, 2005; ECB, 2003 and 2008; EFSA, 2006; Health Canada, 2008; NTP-

CERHR, 2008; US FDA, 2008). Exposure estimates based on calculations of intake from food and 

environmental media as well as estimates based on urinary concentrations of BPA measured in the 

human population indicate that children have a higher exposure to BPA per kg bw than adults (AIST, 

2005; ECB, 2003 and 2008; EFSA, 2006; Health Canada, 2008; Lakind and Naiman, 2008 and 2010; NTP-

CERHR, 2008; US FDA, 2008; von Goetz et al., 2010). 

Based on the information available in the open literature, as well as calculations conducted in various 

risk assessments of BPA, it is reasonable to believe that polycarbonate feeding bottles constitute the 

main source of BPA exposure for infants. Especially for infants that are fed exclusively from 

polycarbonate bottles until about six months of age. Several published studies show that BPA migrates 

from polycarbonate feeding bottles at detectable levels (Table 2). Polycarbonate bottles and training (or 

“sippy”) cups may also contribute significantly to total exposure in infants 6 – 12 months and older 

children. No studies specifically measuring the migration of BPA from polycarbonate training cups seem 

to be available but migration should be comparable to that of polycarbonate bottles. Migration from 

polycarbonate bottles was generally found to increase with higher temperatures. However, conclusions 

from studies vary in regard to if migration of BPA is higher from newer or older bottles or if there is any 

significant difference at all.  

Canned food and beverages seem to be the most significant source of exposure to BPA for children older 

than 6 months, as well as for adults. These products contribute the most to total exposure in the general 

population in many exposure assessments conducted for BPA (AFSSA, 2010; ECB, 2003; EFSA, 2006; NTP-

CERHR, 2008; von Goetz et al., 2010). Very high concentrations of BPA were observed in some canned 

food products (Table 4) while levels in canned beverages generally were lower (Table 5). However, 

concentrations of BPA in canned products vary significantly between products and also between studies 

for the same type of product. This variability makes it difficult to estimate intake of BPA from this source 

and to what extent different canned products contribute to total exposure. It also has to be considered 

that there are differences in what canned products are typically consumed in different countries and 

estimates of exposure from this source from one part of the world may not be applicable in other areas. 

To our knowledge there are no data on BPA concentrations in canned products on the Swedish market. 

It seems that risk assessments of BPA often assume a high intake of canned food products and beverages 

even for infants in the age group 6 – 12 months (ECB, 2003; EFSA, 2006; NTP-CERHR, 2008). It is not clear 

whether this is because canned baby food is available in some countries or if there is an assumed intake 

of regular canned food in this age group. In any case, it is uncertain how well this reflects the situation in 

Sweden where baby food is packaged in glass jars. We found no information on BPA concentrations in 

baby food from glass jars. However, it seems possible that the metal lids of baby food jars are coated 

with epoxy and that this could be a source of BPA exposure. 

Canned infant formula has also been reported to contribute significantly to total exposure in intake 

calculations for infants. To our knowledge canned infant formula is not commonly available in Sweden. 

However, infant formula as well as other food products intended for infants and small children is 

packaged using other materials that could contain and leach BPA, such as food-contact papers and 

cardboards. No information is available regarding the actual contamination of food items in contact with 

these materials. 
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It has been shown in one study that continuous use of reusable polycarbonate drinking bottles during 

one week increased the urinary levels of BPA by 69% in human volunteers (Carwile et al., 2009). 

However, we have no information on the use of such bottles in the Swedish population. 

Very limited data is available concerning the migration of BPA from polycarbonate tableware and 

microwave containers. It is not possible to draw any reliable conclusions regarding the contribution from 

these sources to total BPA exposure. 

There is not enough data to conclude whether tap water constitutes a significant source of exposure to 

BPA. In a few studies investigating BPA levels in tap water conducted in China concentrations ranged 

from 1 to 317 ng/l (Li et al., 2008; Li et al., 2010; Zhao et al., 2010). These studies do not discuss the 

possible sources of BPA in tap water. It is our understanding that relining of water pipes using materials 

containing epoxy would be the main source of BPA in tap water in Sweden but measurements taken 

after one relining event could not detect any BPA (Wahlberg et al., 2003). However, this may be due to 

insufficient sensitivity of analytical methods. 

BPA has also been found in human breast milk. However, reported concentrations vary significantly 

between studies. The reasons for these differences are unclear but may in part be explained by 

differences in the analytical methods used. Risk assessments from the USA and Canada have estimated 

that maximum exposure to BPA via breast milk in infants is around 1 µg/kg bw/day (Health Canada, 

2008; NTP-CERHR, 2008). 

Data on migration of BPA from toys is very limited and seems only to be available in the Japanese 

literature. Average daily exposure to BPA from toys in Japanese male infants was estimated to be 0.026 

μg/kg and 0.069 μg/kg for 0-5 and 6-11 month-old boys, respectively. 

High levels of BPA in dust and air have been reported in some studies (Table 7). Measured 

concentrations varied greatly between studies, which may be a result of differences in the sampling 

techniques and analytical methods used. However, it is also possible that these results reflect “true” 

variations in BPA concentrations in air and dust. One Swedish study found that women living in houses 

built after 1999 had significantly higher urinary concentrations of BPA than women living in older houses 

(Glynn et al., 2010). While BPA concentrations in indoor air and dust were not measured in this study it is 

possible that BPA levels are higher in newly built houses due to the release unpolymerized BPA from 

new building materials, floors and furniture.  

BPA has been found in high concentrations in thermal printing paper of receipts (Biedermann et al., 

2010). The use and handling of thermal printing papers, such as certain receipts, may thus potentially 

contribute to total BPA exposure. However, it seems that normal handling of receipts results in transfer 

to the skin that can be washed off to a large extent. Still, exposure may occur if BPA is transferred to the 

fingers before handling food or eating, or if fingers are put in the mouth. It also seems that BPA can 

more easily be absorbed into the skin under certain circumstances. Also, if the skin is damaged higher 

absorption would be expected. However, little is known about dermal absorption of BPA and systemic 

uptake via the skin.  

Polycarbonate is reportedly used in medical equipment, such as dialyzers, blood oxygenators and 

operating instruments (Plastics Europe, 2007), but there is very limited data on potential exposure to 

BPA from such applications of use. However,  Calafat et al. (2008) found that premature infants being 
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treated in neonatal intensive care units had urinary levels of BPA that were about ten times higher than 

those of the general population. This is especially worrying as it implies a relatively high exposure in 

individuals that are particularly sensitive to the toxicity of BPA. Perinatal exposure to low levels of BPA in 

animal studies have been associated with effects on the development of reproductive organs and 

function as well as learning, memory and behavior (reviewed in Richter et al., 2007). 

The reported migration of BPA from hemodialyzers may constitute an important source of exposure for 

patients with renal failure who would be continuously exposed during repeated treatments.  In contrast, 

it is reasonable to believe that exposure to BPA from equipment used during surgeries, such as 

cardiopulmonary bypass circuits and operating instruments, do not contribute significantly to total BPA 

exposure since these applications most likely represent single, isolated events of exposure. Similarly, it 

seems that BPA exposure from materials used in dentistry is probably an acute, transient exposure in 

connection with placement of dental sealants. However, even though isolated single events of exposure 

to BPA may be assumed not to add significantly to total exposure in the general population they may still 

constitute important exposure scenarios for certain population groups. For example, one has to consider 

that if exposure of pregnant women occurs during sensitive windows of development it could potentially 

result in adverse effects in the fetus. 

Several studies have commented on limitations in different analytical methods for measuring BPA in 

urine and blood (Fleisch et al., 2010; Völkel et al, 2005) as well as in environmental media (Wahlberg et 

al., 2003) and food products (Cao et al., 2009), e.g. relatively high LODs compared to the low levels of 

BPA expected. LC-MS/MS methods have been concluded to have sufficient sensitivity and higher power 

of separation compared to other techniques, e.g. HPLC with fluorescence detection, for quantifying BPA 

in blood and urine (Völkel et al., 2005) as well as in breast milk (Yi et al., 2010). 

Contamination of samples has been discussed as a factor influencing the reliability of measurements of 

BPA in human tissues and in environmental samples (Völkel et al. 2005 and 2008). Contamination of 

samples from air and dust is a possibility. BPA may also be released from sampling devices, labware and 

reagents during sample collection and analysis. 

There is sufficient human data to suggest that BPA is transferred across the placenta to the unborn child. 

However, there are considerable uncertainties concerning the kinetics of BPA, for example with regard 

to species-differences, metabolism and half-life (particularly in fetuses and infants) and transport across 

the placenta, making an estimate of exposure levels in the fetus highly uncertain. 

In conclusion, based on the information available in the published literature as well as exposure 

assessments that have been made for BPA, polycarbonate baby feeding bottles and canned food and 

beverages seem to be the most significant sources of total human exposure to BPA in the general 

population. However, there is a lack of data concerning other potential sources of exposure, especially 

regarding products on the Swedish market, as well as habits of Swedish consumers in regard to BPA-

containing products, making it difficult to draw any definite conclusions regarding the most important 

exposure scenarios for the Swedish general population. 

7. Data gaps and research needs  
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Considering that infants and young children seem to have the highest exposure to BPA the most 

important data gaps concern the identification and quantification of exposure from different sources in 

that group of the population.  

  

 There is a lack of data with regard to concentrations in food products on the Swedish market.  

With the large variations observed in canned foods and beverages from other countries it would 

be useful to study the occurrence of BPA in these products in Sweden. It would also be 

important to investigate the pattern of consumption of these products in Sweden, i.e. what type 

of canned products are most commonly consumed, compared to other countries for which 

exposure assessments and calculations of intake are available.  

 In terms of infants between 6 and 12 months we consider it unlikely that intake of canned food 

products is as common in Sweden as has been assumed in risk assessments from other 

countries. We have found no information on BPA concentrations in baby food packaged in glass 

jars. We assume that metal lids of such jars may be coated with epoxy and this, as well as any 

migration of BPA from such coatings, should be investigated further. 

 Canned infant formula is, to our knowledge, not commonly sold in Sweden. However, infant 

formula and other food products intended for infants are packaged using other materials, such 

as food-contact papers and cardboards. These materials have been shown to contain BPA but 

actual contamination of food items in contact with them has not been studied.  In order to be 

able to make a comprehensive evaluation of exposure to infants (and other population groups) 

via different food products migration of BPA from these materials need to be further 

investigated. 

 There is a lack of data on the migration of BPA to food (other than water used as a simulant for 

milk and infant formula) heated in polycarbonate containers in microwave ovens. Further 

studies are needed in order to estimate exposure during such scenarios. 

 Data on exposure to BPA from toys is extremely limited. Further studies investigating the 

potential migration of BPA from toys are needed in order to enable estimations of exposure to 

children from this source.   

 Information is very limited in regard to skin absorption of BPA. This needs to be further studied 

in order to assess the potential dermal exposure of BPA, e.g. from handling cashiers receipts.  

 Indoor air and dust is a potential source of exposure to BPA. However, there are large variations 

in data and it is unclear whether these variations reflect “true” variations of BPA in these media 

or if they are due to differences in sampling techniques and/or insufficient analytical methods. 

Further measurements are needed to verify existing data and also to investigate levels in air and 

dust in Sweden. 
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9. Tables 

 

Table 1. Summary of exposure assessments for the general population from different risk assessments of 

BPA. The most highly exposed sub-groups as well as the highest exposure levels identified in each 

assessment are presented. 

Risk 
assessment 

Type of exposure 
considered 

Most highly 
exposed per 
kg bw 

Highest estimated 
exposure  
(µg/kg bw/day) 

Basis for exposure estimates  

SCF 2002 Oral, via diet  Formula fed 
infants 0-4 
months old 

1.6
a
  Based on realistic worst-case 

migration from 
polycarbonate bottles and 
highest intake 

ECB 2003 Oral, via diet Children 1.5-
4.5 years old 
 
Adults  

14
a 

 
 
9

a
 

Based on realistic worst-case 
migration from food cans 
(100 µg/kg), beverage cans 
(10 µg/kg) and polycarbonate 
tableware and containers (5 
µg/kg) and 97.5

th
 percentile 

daily intake of canned food 
and beverage and wine. 

Environmental 
(contaminated fish, 
meat vegetables, 
water and air) 

Calculated for 
adults only 

0.018 (regional)
 a

, 
60 (local, close to 
PVC production 
plant)

 a
 

Based on modeling using the 
EUSES software 

AIST 2005 Aggregate (food and 
environment)  

Children 1-6 
years old

c
 

4.1
a
, 1.2

b
 

 
Based on measured ranges of 
concentrations in food, and 
the environment 
(atmosphere, toys, etc) and 
ranges of intake from 
consumptions studies, 
pulmonary absorption, 
mouthing of toys, etc. 

Total Calculated for 
adults only

c
 

0.043 – 0.075
 a

, 
0.034 – 0.059

 b
 

Based on urinary 
concentrations 

EFSA 2006 and 
2008 

Oral, via diet Formula fed 
infants 6 
months old 

13
a
, 8.3

b
 

 
Based on typical (average) 
and upper (worst case) value 
of BPA concentrations in 
formula respectively and 
highest consumption rates 

vom Saal et al., 
2007; 
Vandenberg et 
al., 2007 
(Chapel Hill 
2007) 

Total Calculated for 
adults only 

1500
bd

 Based on reports of median 
human circulating levels and 
rodent PBPK models. 

ECB 2008 Oral, via diet Children 1.5-
4.5 years old 
 
Adults  

10
a 

 

 

1.5
a
 

Based on realistic worst-case 
migration from food cans (50 
µg/kg), beverage cans (10 
µg/kg) and polycarbonate 
tableware and containers (5 
µg/kg) and an assumed 
consumption of 2 and 3 kg 
food and beverages per day 
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for children and adults, 
respectively. 

Environmental 
(contaminated fish, 
meat vegetables, 
water and air) 

Calculated for 
adults only 

0.009 (regional)
 a

, 
41 (local, close to 
BPA production 
plant)

 a
 

Based on modeling using the 
EUSES software 

Health Canada 
2008 

Oral, via diet Formula fed 
infants 

4.12
a
 Based on max concentrations 

of BPA measured in liquid 
formula, average migration 
from polycarbonate bottles 
to boiling water and max 
consumption 

Aggregate (food and 
environment) 

Formula fed 
infants 

4.30
a
 Based on max concentrations 

of BPA measured in liquid 
formula, average migration 
from polycarbonate bottles 
to boiling water and max 
intake, as well as max 
concentrations in 
environmental media 

NTP-CERHR 
2008 

Oral, via diet Children 1.5-
4.5 years old 

14.7
a
 Based on worst-case 

migration from food cans 
and an assumed 
consumption of 2 kg/day of 
canned food 

Total Children 6-8 
years old 

2.17
a
, 0.07

b
 

 
Based on urinary metabolites 
in 90 US girls 6-8 years old, 
and assuming 100% urinary 
excretion of BPA in 24 hours 

Total Teenagers 
12-19 years 
old 

0.077
b
 Based on urinary metabolites 

assuming 100% excretion of 
BPA in 24 hours 

US FDA 2008 Oral, via diet Formula fed 
infants 1-2 
months old

c 
 

2.42
b
 Based on realistic worst case 

migration from 
polycarbonate bottles, 
average BPA concentration in 
liquid formula and mean 
intake 

WHO 2010 Aggregate (food and 
environment) 

Formula fed 
infants 0–6 
months old  
 

4.5
a
, 2.4

b
 

 

Based on concentrations of 
BPA measured in liquid 
formula (unclear if the range, 
average or max 
concentration was 
considered) and max 
migration from 
polycarbonate bottles to 
boiling water. Unclear how 
intake (i.e. ml of 
formula/day) was estimated.  

a
 = estimated worst case exposure levels or 95

th
 percentile 

b 
= estimated average or “typical” exposure levels 

c
 = different estimates for males and females. Female exposure levels were marginally higher and are therefore 

reported here for the sake of comparisons. 
d
 = estimated exposure was given as 100 mg/adult/day and was adjusted assuming a body weight of 65 kg. 
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Table  2. Migration of BPA from polycarbonate baby feeding bottles reported in the published literature. 

Study Samples Food (simulant) 
Incubation 

temperature (
o
C) 

Incubation time 
Method of 

analysis 
LOD (µg/l) BPA migration (µg/l) 

       Range Mean  

Li et al., 2010 

12 new bottles of 4 different 
brands during “normal use” 
conditions 

Milli-Q grade water  24  
24h and 3, 5, 7 
days 

GC-MS 7x10
-4

 

24h: <LOD – 1.11
a
 

3d: 0.008 – 0.35 
5d: <LOD – 0.13 
7d: <LOD – 0.21 

-- 

12 new bottles of 4 different 
brands during “normal use” 
conditions 

Milli-Q grade water  40 
24h and 3, 5, 7 
days 

GC-MS 7x10
-4

 

24h: 0.038 – 4.11 
3d: 0.10 – 0.99 
5d: 0.16 – 1.06 
7d: 0.004 – 0.67 

-- 

12 new bottles of 4 different 
brands during high 
temperature conditions  

Milli-Q grade water  
Filled with boiling 
water and left at 
room temp 

24h GC-MS 7x10
-4

 0.14 – 18.8 -- 

Kubwabo et al., 
2009 

14 new bottles of different 
brands at “body temperature”  

HPLC-grade water 40 8, 24 and 240h GC-MS/MS 4x10
-5

 -- 
8h: 0.11

b
 

24h: 0.12 
240h: 1.88 

14 new bottles of different 
brands at “body temperature”  

50% ethanol/HPLC 
water 

40 8, 24 and 240h GC-MS/MS 4x10
-5

 -- 
8h: 0.17 
24h: 1.52 
240h: 2.39 

14 new bottles of different 
brands at high-temperature  

HPLC-grade water 60 24h GC-MS/MS 4x10
-5

 -- 1.77  

9 new bottles of different 
brands after dishwashing  

HPLC-grade water 40 2h GC-MS/MS 4x10
-5

 -- 0.01
c
 

Cao and 
Corriveau, 2008 

3 new bottles 
Water (purity not 
stated) 

Filled with boiling 
water and left at 
room temp 

24h GC-MS 0.05 2.4-3.6 -- 

Ehlert 
 et al., 2008 

18 new bottles of different 
brands sterilized for 5 min in 
boiling water and after 2 
cycles of rinsing and drying 
(“normal use”) 

HPLC-grade water 

Heated in 
microwave and 
allowed to boil 
for 1 min. 

Not stated – 
cooled in water 
bath until temp 
reached 37

o
C 

GC-MS 0.1 
1

st
 : <LOD-0.49

d
 

2
nd

: <LOD-0.73 
3

rd
 : <LOD-0.30 

-- 

Biedermann-
Brem et al., 2008 

4 new bottles of different 
brands 

Extraction by MTBE Room temp? 1 min HPLC-FL 0.01 0.16-0.38 -- 

4 bottles of different brands 
after 30 cycles of washing 

Extraction by MTBE Room temp? 1 min HPLC-FL 0.01 0.17-0.32 -- 

1 bottle after simulated Water (purity not 80 1h HPLC-FL 0.01 690 -- 
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“harsh” washing cycle with 2% 
laboratory detergent 

stated) 

1 bottle after simulated 
“harsh” washing cycle with 5% 
laboratory detergent 

Water (purity not 
stated) 

80 1h HPLC-FL 0.01 1580 -- 

1 new bottle into solutions 
with different pH 

Different solutions 
ranging from pH 2-12 

80 1h HPLC-FL 0.01 

pH 2: 1.3 
pH 6: 20 
pH 8: 6 
pH 9: 25 
pH 11: 1640 
pH 12: 1010 

-- 

1 “used” bottle into solutions 
with different pH 

Different solutions 
ranging from pH 2-12 

80 1h HPLC-FL 0.01 

pH 2: 2 
pH 6: 12 
pH 8: 3 
pH 9: 9 
pH 11: 570 
pH 12: 350 

-- 

Maragou et al., 
2007 

3 new bottles each of 2 
different brands after 10 
cycles of dishwashing and 
sterilization  

3% acetic acid
 

70 2h HPLC-FLD 1.8  <LOD -- 

4 new bottles each of 2 
different brands after 10 
cycles of dishwashing and 
sterilization  

 

HPLC-grade water 
70 2h HPLC-FLD 2.4 <LOD -- 

4 new bottles each of 2 
different brands

 
after 10 

cycles of dishwashing and 10 
cycles of brushing with 
detergent and sterilization  

HPLC-grade water 70 2h HPLC-FLD 2.4 <LOD -- 

4 new bottles each of 2 
different brands (“old 
bottles”) after 5 cycles of 
brushing with detergent and 
sterilization 

e 
 

HPLC-grade water 
Filled with boiling 
water and left at 
room temp 

45 min HPLC-FLD 2.4 -- <LOD – 14.3±0.4
f
 

14 new bottles of 4 different 
brands after 12 cycles of 
brushing with detergent and 
sterilization  

HPLC-grade water 
Filled with boiling 
water and left at 
room temp 

45 min HPLC-FLD 2.4 -- <LOD – 10.6±2.7
f
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Brede et al., 2003 

12 new bottles  
Water (purity not 
stated) 

Filled with hot 
water and kept in 
100

o
C oven 

1h GC-MS 0.1 0.11-0.43 0.23±0.12 

12 bottles after 51 cycles in 
dishwasher and occasionally 
boiled or brushed 

Water (purity not 
stated) 

Filled with hot 
water and kept in 
100

o
C oven 

1h GC-MS 0.1 3.7-17.7 8.4±4 

12 bottles after 169 cycles in 
dishwasher and occasionally 
boiled or brushed 

Water (purity not 
stated) 

Filled with hot 
water and kept in 
100

o
C oven 

1h GC-MS 0.1 3.1-15.2 6.7±4 

Sun et al., 2000 

2 new bottles (4 runs/bottle), 
1

st
 use 

Water (purity not 
stated) 

Filled with boiling 
water and kept in 
95

o
C oven 

30 min HPLC-PO-CL 0.38
g
 -- 

0.59±0.08 and 
0.75±0.09

g
 

2 new bottles (4 runs/bottle), 
2

nd
 use 

Water (purity not 
stated) 

Filled with boiling 
water and kept in 
95

o
C oven 

30 min HPLC-PO-CL 
0.38

g
  

LOQ = 0.57 
-- 

0.13±0.01 and 
0.16±0.02

gh
 

2 new bottles (4 runs/bottle), 
3

rd
  use 

Water (purity not 
stated) 

Filled with boiling 
water and kept in 
95

o
C oven 

30 min HPLC-PO-CL 
0.38

g
  

LOQ = 0.57 
-- 

0.14±0.01 and 
<LOQ

gh
 

2 new bottles (4 runs/bottle), 
4

th
 use after cleaned with a 

brush 

Water (purity not 
stated) 

Filled with boiling 
water and kept in 
95

o
C oven 

30 min HPLC-PO-CL 
0.38

g 

LOQ = 0.57 
-- 

0.18±0.02  and 
<LOQ

gh
 

Mountfort et al., 
1997 

New bottles (n not stated) 
after chemical sterilization 
and rinsing with water for 3, 
10 and 20 cycles  

Commercial infant 
feed  formula 

Not stated, 
heated in 
microwave for 30 
seconds 

20 min HPLC-FL 30
i
 <LOD -- 

Not described Distilled water 40 10 days HPLC-FL 30
i
 <LOD -- 

a 
Migration was reported by Li et al. as mean amount BPA (ng) ± standard deviation in four different brands of 240 ml bottles.  For the sake of comparison in this table migration levels have 

been transformed into ng/ml (i.e. µg/l) and the range presented for each time point (24h; 3 days; 5 days; 7 days) represents the range of means for the different brands.  
b
 Reported as “average” migration. No standard deviations reported. 

c
 polycarbonate bottles washed in “domestic dishwasher” once daily for six consecutive days. Migration was analyzed before every washing cycle. BPA migration decreased abruptly from 

around 0.07 µg/l after the second washing and remained constant at low levels, around 0.1 µg/l.  
d
 Ranges of average results for 18 bottles from the 3 time points (new; used and washed one time; used and washed two times). 

e
 Same bottles that had previously been subjected to 10 cycles in dishwasher and 10 cycles of brushing with detergent. 

f
 Range of average migration from bottles after each cycle. Last couple of cycles generally showing lower and <LOD levels 

g 
Reported as ppb and converted here assuming a density of 1 g/ml 

h 
BPA was below LOD but could be quantified when samples were evaporated in larger volumes, hence the reported levels are below LOD 

i
 Reported as 0.03 mg/kg and converted here assuming a density of 1 g/ml  
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Table 3. Migration of BPA into water from reusable polycarbonate drinking bottles reported in the published literature. 

Study Samples Incubation temperature (
o
C) Incubation time 

Method of 
analysis 

LOD (µg/l) BPA migration (µg/l) 

      Range Mean  

Cao and Corriveau, 
2008 

2 new bottles 
Filled with boiling water and 
left at room temp 

24h GC-MS 0.05  1.7 and 4.1 -- 

Le et al., 2008 

3 new bottles (3 replicates/bottle) 
Filled with water (temp not 
stated) and left at room temp 

1, 3, 5 and 7 days ELISA 0.05  

1d: 0.08 – 0.36
a
 

3d: 0.25 – 0.79 
5d: 0.28 – 0.68 
7d: 0.73 – 1.33 

-- 

5 used bottles (3 replicates/bottle) 
Filled with water (temp not 
stated) and left at room temp 

1, 3, 5 and 7 days ELISA 0.05  

1d: 0.21 – 0.29
ab

 
3d: 0.33 – 0.76

b
 

5d: 0.29 – 0.72
b
 

7d: 0.34 – 0.93 

-- 

2 new bottles after heating (3 
replicates/bottle) 

Filled with boiling water and 
left at room temp 

24 h ELISA 0.05  -- 
3.84 ± 0.12  
7.67 ± 0.57  

1 used bottle after heating (3 
replicates/bottle) 

Filled with boiling water and 
left at room temp 

24 h ELISA 0.05  -- 1.92 ± 0.40  

2 new bottles into room temp water 
after 1 use with boiling water (3 
replicates/bottle) 

Filled with room temp water 
and left at room temp 

24 h ELISA 0.05  -- 
2.3 ± 0.44  
4.6 ± 0.59  

1 used bottle into room temp water 
after 1 use with boiling water (3 
replicates) 

Filled with room temp water 
and left at room temp 

24 h ELISA 0.05  -- 0.66 ± 0.01  

Kubwabo et al., 
2009 

5 new bottles 40 2, 8, 24, 96 and 240 h GC-MS/MS 4x10
-5

  0.01 – 2.16
c
 -- 

5 new bottles 4 24 h GC-MS/MS 4x10
-5

 -- ≈0.01
d
 

10 used bottles 40 24 h GC-MS/MS 4x10
-5

 -- 0.20
c
 

1 used bottle 4 24 h GC-MS/MS 4x10
-5

 -- -- 

-- Not reported 
a 

Range of mean migration from 3 replicate experiments for each bottle. 
b
 Measurements from some bottles not available at this time point. 

c
 Average concentrations as reported in text. 

d
 Average as interpreted from figure.  
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Table 4. BPA-concentrations in canned food products reported in the published literature. 

Study Product Number of samples Method of analysis LOD (µg/kg) BPA concentration (µg/kg) 

     Range Mean 

Cao et al., 2010a 

Tuna fish 15 (from 4 brands) GC-MS 0.6  9-534 137 

Condensed soup 29 GC-MS 0.6  4.1-189 105 

Ready-to-serve soup 12 GC-MS 0.6  9.6-34 15 

Vegetables 15 (from 7 brands) GC-MS 0.6  4.3-92 20 

Tomato paste 6 (from 4 brands) GC-MS 0.6  <LOD-2.1 1.1 

Geens et al., 2010 
Fruits, vegetables, soups, 
fish, meat 

27 GC-MS LOQ=0.1  0.2-169 40.3 

Rastakari et al., 2010 
Tomato paste 12 GC-MS 0.1  <LOD-5.12 -- 

Corn 12 GC-MS 0.1  <LOD-5.16 -- 

Lim et al., 2009 

Tuna fish 8 HPLC-FL 
3 (solids) 
2 (liquids) 

<LOD-117 43.7 

Fish 11 HPLC-FL 
3 (solids) 
2 (liquids) 

<LOD-125 39.8 

Fruits 9 HPLC-FL 
3 (solids) 
2 (liquids) 

<LOD-54.6 8.6 

Vegetables 12 HPLC-FL 
3 (solids) 
2 (liquids) 

<LOD-21.5 3.1 

Meats 13 HPLC-FL 
3 (solids) 
2 (liquids) 

<LOD-98.3 24.5 

Pérez-Bendito et al., 2009 
Fish 4 LC-FL 9  20-129 -- 

Meat 2 LC-FL 9  <LOD-37 -- 

Grumetto et al., 2008 Peeled tomatoes 42  RP-HPLC-FL 1.1  <LOD-115 -- 

Yonekubo et al., 2008 

Fish 21 LC-MS 0.3
a
  <LOD-30 -- 

Vegetables 7 LC-MS 0.3
a
 <LOD-25 -- 

Sauces 8 LC-MS 0.3
a
 1-235 -- 
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Sajiki et al., 2007 

Fish 7 LC-ECD 0.2
a
 1-23 -- 

Meat 5 LC-ECD 0.2
a
 4-20 -- 

Fruits and vegetables 16 LC-ECD 0.2
a
 <LOD-78 -- 

Soups and sauces 18 LC-ECD 0.2
a
 <LOD-842 -- 

Braunrath et al., 2005 

Vegetables 6 HPLC-FL 1.1-7.4
b
 8.5-35 -- 

Fruits 4 HPLC-FL 1.2-5.4
b
 5-24 -- 

Fat-containing products 9 HPLC-FL 0.2-9.3
b
 4.8-17.6 -- 

Munguia-Lopez et al., 2005 Tuna fish (in oil)c 9 (from 3 brands) RP-HPLC-FL 
5  
LOQ=7.1 

<LOQ-102.7 -- 

Thomson et al., 2005 

Vegetables 16 GC-MS LOQ=10  <LOQ-23 -- 

Fruits 16 GC-MS LOQ=10  <LOQ -- 

Fish 8 GC-MS LOQ=20  <LOQ-109 -- 

Soup and sauces 8 GC-MS 
LOQ=10 (<1% fat) 
LOQ=20 (>1% fat) 

<LOQ-21 -- 

Meat 6 GC-MS LOQ=20  <LOQ-98 -- 

Spaghetti and baked 
beans 

8 GC-MS LOQ=10  <LOQ -- 

Infants foods 7 GC-MS LOQ=10  <LOQ -- 

Desserts and coconut 
cream 

5 GC-MS 
LOQ=10 (<1% fat) 
LOQ=20 (>1% fat) 

<LOQ-192 -- 

Goodson et al., 2002 

Fish 10 GC-MS 2  <LOD-44 -- 

Vegetables 10 GC-MS 2  9-48 -- 

Soup 10 GC-MS 2  <LOD-21 -- 

Desserts 5 GC-MS 2  <LOD-14 -- 

Fruit 2 GC-MS 2  19-38 -- 

Infant formula 4 GC-MS 2  <LOD -- 
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Pasta 5 GC-MS 2  <LOD-11 -- 

Meat 5 GC-MS 2  16-422 -- 

Yoshida et al., 2001 Vegetables and fruit 14 (from 12 brands) HPLC-UV LOQ=10  <LOQ-95.3 -- 

-- Not reported 
a
 Reported as ng/ml and converted here assuming a density of 1g/ml 

b
 Different LODs for different products within each category 

c 
Also tested the effect of thermal processing and storage time using cans with different types of coating and fatty food simulant 
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Table 5. BPA –concentrations in canned beverages reported in the published literature. 

Study Product Number of samples Method of analysis LOD (µg/l) BPA concentration (µg/l) 

     Range Average  

Cao et al., 2010b 
Soft drinks 10 GC-MS 0.0045 0.019-0.21 -- 

Beer 8 GC-MS 0.0045 0.081-0.54 -- 

Geens et al., 2010 
Soft drinks, energy drinks, beer, 
iced tea, juices 

45 GC-MS LOQ=0.02  <LOQ-8.10 1.01 

Cao et al., 2009a 
Different carbonated drinks, 
energy drinks and iced tea 

72 GC-MS 0.045
a
 0.032-4.5 0.57 

Lim et al., 2009 
Coffee 5 HPLD-FL 2

b
 11.7-136 45.5 

Tea 3 HPLD-FL 2
b
 <LOD-14.3 8.3 

Braunrath et al., 2005 
Soft drinks, energy drinks and 
beer 

7 HPLC-FL 0.1-0.9  <0.9- 3.4 n.a. 

Thomson et al., 2005 Soft drinks 4 GC-MS LOQ=10
b
 <LOQ -- 

Goodson et al., 2002 
Different carbonated soft drinks, 
ales, ciders and beers 

11 GC-MS 2
b
 <LOD -- 

-- Not reported 
a
 Average LOD. LOD varied between products from 0.024-0.074µg/l 

b
 Reported as µg/kg and converted here assuming a density of 1g/ml 
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Table 6. BPA – concentrations in human breast milk reported in the published literature. 

Study Samples Method of analysis LOD (ng/ml) Free BPA (µg/l) Total BPA (µg/l) 

    Range  Mean  Range Mean  

Otaka et al., 2003 
3 samples provided by 
volunteers in Japan 

GC-MS 0.09
a
 -- -- <LOD – 0.7

a
 -- 

Sun et al., 2004 
Samples from 23 healthy 
mothers in Japan 

HPLC-FL 0.11 -- -- 0.28 – 0.97 0.61 ± 0.2 

Ye et a., 2006 
20 samples, presumably from 
the USA 

SPE-HPLC-MS/MS 0.28 <LOD – 6.3 1.3 <LOD – 7.3 1.9 

Kuruto-Niwa et 
al., 2007 

Samples of colostrum from 101 
healthy mothers in Japan 
collected within 3 days of 
giving birth 

ELISA 0.3 -- -- 1-7 3.41 ± 0.13 

Ye et al., 2008 

Samples from 4 anonymous 
women, presumably from the 
USA, without known 
occupational exposure to BPA 

SPE-HPLC-MS/MS 0.3 0.45 – 1.54 -- 0.73 – 1.62 -- 

Yi et al., 2010 
Samples from 100 volunteers 
in Korea within 2 weeks after 
giving birth 

HPLC-FL 0.6 <LOD -- <LOD – 87.7 -- 

LC-MS/MS 0.39
 
 0.65 – 29.9 6.6

b
 0.65 – 42.6 10.4

b
 

-- Not reported 
a
 Reported in ng/g and converted here assuming 1 g/ml 

b
 Median 
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Table 7. BPA-concentrations in air and dust reported in the published literature. 

Study Sample  
Study conditions  Method of 

analysis 
LOD   
(ng/m

3
; air) (ng/g; dust) 

BPA concentrations in air (ng/m
3
) and dust 

(ng/g) 

     Range Mean 

Matsumoto et al., 2005 Outdoor air 
Samples collected from urban outdoor air 
in Osaka, Japan over six months using 
high-volume air sampler on rooftop. 

GC-MS 0.01  0.01 – 1.92  0.51  

 Wilson et al., 2007 

Outdoor air 
Samples collected from air outside homes 
of 257 preschool children in Ohio and 
North Carolina 

GC-MS 0.9  <LOD – 44.6  -- 

Outdoor air 
Samples collected from air outside 
daycare centers of 257 preschool children 
in Ohio and North Carolina 

GC-MS 0.9  <LOD – 51.5  -- 

Indoor air 
Samples collected from air inside homes 
of 257 preschool children in Ohio and 
North Carolina 

GC-MS 0.9  <LOD – 193  -- 

Indoor air 
Samples collected from air inside daycare 
centers of 257 preschool children in Ohio 
and North Carolina 

GC-MS 0.9  <LOD – 8.99  -- 

Dust 
Samples collected from homes of 257 
preschool children in Ohio and North 
Carolina using a vacuum sampler 

GC-MS 20  <LOD – 707  -- 

Dust 
Samples collected from daycare centers of 
257 preschool children in Ohio and North 
Carolina using a vacuum sampler 

GC-MS 20  <LOD – 156  -- 

Völkel et al., 2008 Dust 
Samples collected from 12 homes in 
Bavaria, Germany by the residents using 
regular vacuum cleaners 

LC-MS/MS -- 117-1486  553  

Geens et al., 2009 

Dust 
Samples collected from 18 homes in 
Belgium using a vacuum cleaner 

LC-MS/MS LOQ = 0.5  535 – 9729  2001  

Dust 
Samples collected from 2 offices in 
Belgium using a vacuum cleaner 

LC-MS/MS LOQ = 0.5  4685 and 8380  -- 

Loganathan and Kannan, 
2011 

Dust 
Samples collected from 50 homes and 6 
labs in the Eastern U.S. using vacuum 
cleaners 

HPLC-MS/MS 0.5 <LOD – 10200 843 

-- Not reported 
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Table 8. BPA-concentrations maternal and fetal blood and amniotic fluid reported in the published literature. 

 

Study Samples Analytical method LOD (µg/L) BPA concentration (µg/L), median (range) or mean±std 

    Serum/plasma Amniotic fluid 

    Maternal Fetal  

Lee et al., 2008 Maternal and umbilical cord 
blood (serum) from 300 
Korean women 

HPLC-FD (validated 
by GC-MS and LC-
MS) 

0.625 2.73 (n.d. - 66.48) 
9.04 ± 14.03 

<LOD (n.d. – 8.86) 
1.13 ± 1.43 

-- 

Ikezuki et al., 2002 Maternal blood (serum) from 
women in “early pregnancy” 
(n=37) and “late pregnancy” 
(n=37), umbilical cord blood 
(serum) at full term (n=32), 
amniotic fluid at 15-18 
weeks of gestation (n=32) 
and at full-term (n=38). 
Unclear if the different types 
of samples were collected 
from the same subjects. 

ELISA 0.5 “early pregnancy”: 1.5 ± 1.2 
“late pregnancy”: 1.4 ± 0.9 

2.2 ± 1.8 15-18 weeks: 8.3 ± 8.9 
Full term: 1.1 ± 1.0 

Schönfelder et al., 
2002 

Maternal and umbilical cord 
blood (plasma) from 37 
Caucasian females in Berlin, 
Germany 

GC-MS 0.01 3.1 (0.3 – 18.9) 
4.4 ± 3.9 

2.3 (0.2 – 9.2) 
2.9 ± 2.5 

-- 

Yamada et al., 2002 Maternal blood (serum) and 
amniotic fluid at early 
second trimester from 200 
women carrying fetuses with 
normal karyotypes. 

ELISA 0.2 2.24 (0.63 – 14.36) -- 0.26 (<LOD – 5.62) 

Maternal blood (serum) and 
amniotic fluid at early 
second trimester from 48 
women carrying fetuses with 
abnormal karyotypes. 

ELISA 0.2 2.97 (1 – 18)* -- 0 (<LOD – 7)* 

n.d. not detected 

-- not reported 

* range not reported, estimated from figure 



Sources of exposure to BPA 

37 
 

Appendix I 

 

Applications of BPA based on data on global production volumes from 2005 and 2006, as reported by 

industry (Plastics Europe, 2007). 

POLYCARBONATE 
66% of total BPA production 

 

Optical media (32% of total polycarbonate production) 

 CDs 

 CD-ROMs 

 DVDs 

 HD-DVDs 

 Blue-Ray discs 

 Holography discs 

 Innovative data storage technology (e.g. near field recording discs) 

 Forgery-proof holographic shadow pictures in ID cards 
 
Electrical and electronics (23% of total polycarbonate production) 

 Housings for cell phones, SLR cameras, electrical razors, hairdryers, steam irons, mixers, 
computers, monitors, TVs, copiers, printers, telephones, microwaves, coffee makers 

 Front panels for electric cookers 

 Electrical kettles 

 Transparent front panels for vending machines 

 Interior lighting panels for trains and air planes 

 Backlight units for TVs 

 Housing for switch modules, distributer boxes, fuses, battery power stations, sockets, 
electrical meters 

 Illuminated rotary switches 

 Switches  

 Plug connectors, plugs 

 Lamp holders 
 
Construction (13% of total polycarbonate production) 

 Sheets for roofing, conservatory glazing 

 Architectural glazing(e.g. sports arenas) 

 Greenhouse glazing 

 Roof lights 

 Cover for solar panels 

 Noise reduction walls for roads and train tracks 

 Carport covers 

 Glazing for bus stop shelters 

 Road signs 

 Internal safety shields for stadiums 

 Transparent cabins for ski lifts 

 Housings and fittings for halogen lighting systems 

 Front panels for advertising posters and signboards (e.g. fuel stations 
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 Large advertising displays   

 Dust& water-proof luminairs for streetlights and lamp globes 

 Diffusing reflectors for traffic lights 
 

Automotive (9% of total polycarbonate production) 

 Fixed side windows 

 Transparent and retractable roof modules 

 Windstops in convertibles 

 Rear windows 

 Transparent rear body parts 

 Headlamp lenses 

 Headlamp, tail light, indicator reflectors 

 Fog lamps 

 Interior light covers 

 High-mount brake lights 

 Housings for license-plate lights 

 Bumpers 

 Radiator grills 

 Dashboards 
 

Bottles and packaging (3% of total polycarbonate production) 

 Reusable water bottles  

 Unbreakable baby bottles 

 Reusable milk bottles 

 Cutlery 

 Food containers (plates, glasses, bowls) 

 Drinking water generators 
 

Medical and health care (3% of total polycarbonate production) 

 Blood oxygenators  

 Cardiotomy reservoirs 

 Dialysers 

 Respirators 

 Dentists´ operating lamps 

 Safety valves for respirators 

 Breast pumps 

 Inhaler housings 

 Prescription spectacles 

 i.v. connectors 

 Scalpel cases 

 Laparoscope handles 

 Contact lens holders 

 Syringe tops 

 Medical packaging film 

 Ampoules 

 Three-way stop cocks and stop cocks Manifolds 

 Tweezers with integrated lighting 

 Single-use operating instruments 
 
Others (2% of total polycarbonate production) 
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 Safety goggles 

 Protective visors for welding or handling of hazardous substances 

 Protective visors for motorbikes, snowmobiles 

 Motorbike and cycle helmets 

 Fencing helmets 

 Safety shields for policemen 

 Guards to protect workers from moving machine parts 

 Ski goggles 

 Sun glasses 

 Transparent building blocks in toys 

 Mouth pieces for musical instruments 

 Compass housings 

 Binocular housings 

 Seats for sleighs 

 Ballpoint pen casings 

 Transparent roof modules in caravans 

 Instrumentation housings in boats 

 Suitcase shells 
 
Blends (15% of total polycarbonate production) 
Mainly used in automotive and electrical and electronics 
 

EPOXY 
30 % of total BPA production 

 
Marine and protective coatings (20% of total epoxy production) 

 Water ballast tanks 

 Under water ship hulls 

 Cargo tank linings 

 Offshore oil drilling platforms 

 Supporting steel structures 

 Sea containers 

 Steel bridges 

 Storage tanks (metal and concrete) 

 Power plant scrubbers 

 Electric motors, engines, machinery 

 Drinking water distribution pipes (metal and concrete) 

 Gas pipes 
 
Powder coatings (18% of total epoxy production) 

 Construction panels (cladding, metal roofing, ceiling, garage doors) 

 Radiators 

 Rebars (concrete reinforcement) 

 Gardening tools& equipment 

 Engine blocks 

 Automotive parts 

 Steel furniture  

 Steel racks, frames, beds 

 Office furniture(shelves, metal desks, filing cabinets) 

 Pipes, valves & fittings 
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Electrical and electronics (16% of total epoxy production) 

 Potting/encapsulation electronic parts (transformers, inductors) 

 Printed circuit boards 
 
Civil engineering (15% of total epoxy production) 

 Flooring (industrial/public buildings, food/catering industry, chemical plants, 
pharmaceutical industry, hospitals) 

 Mortars, grouting (tile& brick linings) 

 Fillers, crack repair 

 Coatings concrete bridges (seal against water and de-icing chemicals) 

 Coating secondary containment walls (groundwater protection) 

 Anti-skid coatings for park decks 
 
Can and coil coatings (11% of total epoxy production) 

 Food and drink cans/can ends 

 Menu trays, food trays 

 Caps& closure, crown corks 

 Drums, pails 

 General line cans (oil, hairspray) 

 Collapsible tubes (toothpaste, cream) 

 Construction panels(cladding, metal roofing, ceilings, garage doors) 

 Cookers 

 Mobile homes, caravans 

 Heat, ventilation, Air Conditioning equipment 

 Office furniture(metal desks, shelves, filing cabinets, cupboards) 

 Fridges and freezers 

 Dishwashers, washing machines, dryers 

 Household appliances (e.g. vacuum cleaners) 
 
Automotive coatings (9% of total epoxy production) 

 Water borne primers for cars, buses, rail cars 
 
Composites (5% of total epoxy production) 

 Rackets (tennis, badminton, squash), hockey sticks and golf clubs  

 Ski, ski poles, snowboards 

 Surfboards 

 Boats, canoes 

 Hang gliders 

 Helmets 

 Light weighing bicycles 

 Pipes, valves and fittings 

 Storage tanks, containers, gas bottles 

 Windmill blades 

 Scrubbers 

 Pultruded structural parts (rods, bars, shafts, beams, grating) 

 Car parts (body panels, cabin, spoiler, leaf springs, drive shafts) 

 Railcars, boats, yachts 

 Aviation (aircraft), aerospace, military (helicopters) 
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Adhesives (4% of total epoxy production) 

 Do-it-yourself repair kits (adhesives, fillers) 

 Structural adhesives for buildings and construction 

 Adhesives for cars, boats, aircraft 
 
Photocure (2% of total epoxy production) 

 Printing inks 

 Wood coating 

 Paper and board varnish, incl. food packaging 

 Coating for plastics and primed metals 
 

OTHER RESINS 
2% of total BPA production 

 
TBBPA 

2% of total BPA production 
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