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Remissvar om slutbetänkandet Nästa steg på vägen mot en mer
jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och
jämlik hälsa

Sammanfattning

Kemikalieinspektionen lämnar synpunkter endast inom målområde Boende och
närmiljö (avsnitt 4.5). Inriktningen av övriga målområden, eller på kommissionens
Bedömningar av konsekvenser i vissa fall (avsnitt 6.3), har Kemikalieinspektionen inga
synpunkter på eftersom dessa delar ligger utanför myndighetens
verksamhetsområde.
Kemikalieinspektionen har följande synpunkt angående inriktningen av
målområde Boende och närmiljö (avsnitt 4.5):
• Det saknas beskrivningar om skadliga kemiska ämnen och konsekvenser
vid exponering, förutom för ”försämrad luftkvalitet, med damm och andra
oönskade ämnen, vilket kan resultera i allergiska besvär och besvär med
andningsorganen”. Exponering för till exempel kemiska ämnen som kan ge
effekter på lång sikt behöver också belysas, såsom hormonstörande ämnen
eller cancerframkallande ämnen och som exempelvis kan finnas i
byggmaterial eller i hemelektronik.
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Avsnitt 4.5

Det saknas beskrivningar om skadliga kemiska ämnen och konsekvenser vid
exponering, förutom för ”försämrad luftkvalitet, med damm och andra oönskade
ämnen, vilket kan resultera i allergiska besvär och besvär med andningsorganen”.
Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier. Enligt
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska det till år 2020 finnas förutsättningar för att skydda
människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. Kemikalieinspektionen anser
därför att exponering för andra farliga kemiska ämnen i inomhus- och
utomhusmiljön och dessas konsekvenser för en god och jämlik hälsa också behöver
belysas inom detta område och i tillhörande förslag till åtgärder. Det handlar till
exempel om ämnen som kan ge effekter på lång sikt, såsom hormonstörande ämnen
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eller cancerframkallande ämnen och som exempelvis kan finnas i byggmaterial eller i
hemelektronik.
Bakgrunden till detta är;
- I kommittédirektivet (Dir. 2015:60) anges bland annat att ”Exponering för
olika skadliga miljöfaktorer under barnaåren kan också vara en bidragande
orsak till hälsoskillnader bland barn”. Därför anser Kemikalieinspektionen att
det i något avsnitt i slutbetänkandet bör tydliggöras att barn och unga är
särskilt känsliga för påverkan av kemikalier och då är Boende och närmiljö ett
lämpligt avsnitt.
-

Det finns idag 11 målområden, varav ett är Miljöer och produkter som bland
annat inbegriper ”farliga kemiska ämnen”. I ett tidigare delbetänkande (SOU
2017:4) föreslog kommissionen att dessa 11 områden ska omvandlas till åtta
prioriterade målområden. Miljöer och produkter föreslogs ingå i det nya området
Boende och närmiljö. Kemikalieinspektionen anser därför att det är lämpligt att
uppmärksamma andra farliga kemiska ämnen i inriktningen av detta
målområde.

Kemikalieinspektionen bidrar gärna i det fortsatta arbetet för att identifiera lämpliga
insatser, särskilt när det gäller jämlik hälsa med avseende på olikheter mellan kvinnor
och män respektive mellan vuxna och barn.
I detta ärende har generaldirektör Nina Cromnier beslutat. Anna Lindberg har varit
föredragande.
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