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Handlingsplan för en giftfri vardag 
– förslag till åtgärder 
 

Sammanfattning 
Kemikalieinspektionen (KemI) kommer i januari 2013 att lämna en delredovisning 
till Regeringskansliet om genomförandet av handlingsplanen för en giftfri vardag. Vi 
har i arbetet med handlingsplanen redan nu identifierat ett antal åtgärder som skulle 
bidra till att minska de kemiska riskerna i vardagen och därmed vara ett steg på väg 
mot riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.  

Vi pekar i handlingsplanen ut områden som vi anser är särskilt viktiga för att 
åstadkomma en giftfri vardag. I detta PM ger vi förslag på åtgärder under respektive 
område i handlingsplanen. För att det ska vara möjligt att påtagligt minska de 
kemiska riskerna i vardagen krävs åtgärder i Sverige, i EU och internationellt. I en 
särskild rapport1 till regeringen har KemI lämnat en övergripande analys och förslag 
om EU-arbetet och annat internationellt arbete. Delredovisningen år 2013 kommer 
att innehålla ytterligare förslag på åtgärder.  

Kemikalieinspektionen har under året deltagit i Miljömålsberedningens expertgrupper 
”farliga ämnen i livsmedel” och ”farliga ämnen i produkter och varor”. En del av 
förslagen vi väljer att redan nu lyfta fram har till del eller i sin helhet diskuterats i 
dessa expertgrupper och presenterats i expertgruppernas rapporter till 
Miljömålsberedningen. KemI vill bekräfta förslagens vikt i relation till uppdraget om 
genomförandet av handlingsplanen för en Giftfri vardag genom att lyfta fram dem i 
anslutning till regeringens samlade beredning av Miljömålsberedningens förslag till 
strategi och KemI:s rapport om bättre EU-regler för en giftfri miljö2.  

 

Forskning och annat kunskapsuppbyggande är en grundbult i 
kemikaliekontrollen. Kunskapen är fortfarande bristfällig inom områden som är 

                                                 
1 2 Bättre EU-regler för en giftfri miljö – rapport från ett regeringsuppdrag. KemI-rapport nr 1/12.  
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport1_12.pdf 
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avgörande för att det ska vara möjligt att besluta om åtgärder. Det gäller kunskap om 
t.ex. enskilda ämnens farlighet, hur kemiska ämnen påverkar varandras farlighet och 
risker med hormonstörande ämnen. Det behövs även bättre kunskap om risker med 
nya tekniker, t.ex. nanomaterial, samt ökad kunskap om källor till kemiska ämnen 
vars halter ökar i människa och miljö, likväl som ökad kunskap om de tekniska 
förutsättningarna för att byta ut olika farliga ämnen. Vi föreslår bl. a: 

• En kraftfull satsning på miljötoxikologisk forskning i Sverige. Satsningen bör 
vara inriktad på skydd av barns hälsa och människans fortplantning.  

• Att Kemikalieinspektionen ges ett särskilt forskningsanslag för att kunna 
etablera långsiktiga samarbeten med forskarsamhället till stöd för arbetet med 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

• Att regeringen ska låta utreda hur ett nationellt centrum för riskbedömning 
och toxikologi kan byggas upp vid ett befintligt lärosäte för att säkerställa 
tillräcklig kompetensförsörjning inom riskbedömning som stöd till 
myndigheter och näringsliv. 

• En ökad satsning på hälsorelaterad miljöövervakning med fokus på farliga 
ämnen i blod, navelsträngsblod och bröstmjölk för att få fram underlag för 
åtgärder i Sverige och för förslag på regelförändringar på EU-nivå. 

• Att regeringen ska låta utreda behovet av ett nationellt kunskapscentrum för 
ökad substitution av farliga ämnen i varor som stöd till företagens eget arbete 
att byta ut farliga ämnen. 

 

Under det senast årtiondet har EU:s kemikalieregler blivit betydligt mer omfattande 
med en klart ökad skyddsnivå. Tillämpning och utveckling av EU:s 
kemikalieregler är enskilt det viktigaste området när det gäller att få till stånd en 
effektiv kemikaliekontroll.  Det krävs stora insatser från alla inblandade, näringsliv, 
den centrala kemikaliemyndigheten och de nationella myndigheterna för att Reach i 
praktiken ska fungera som det var tänkt. Vi föreslår bl.a. att: 

• Regeringen efter år 2014 permanentar den satsning i handlingsplanen för en 
giftfri vardag som gjort det möjligt för Kemikalieinspektionen att tillhöra den 
grupp myndigheter i medlemsländerna som mest aktivt arbetar med 
tillämpningen av Reach. 

• Sverige aktivt medverkar i de översyner som görs av Reach för att bl.a. verka 
för ökade kunskapskrav för lågvolymämnen och stränga regler för 
hormonstörande ämnen. 

• Sverige verkar för att EU-reglerna utvecklas så att barn inte utsätts för särskilt 
farliga ämnen, inklusive hormonstörande ämnen, från kemiska ämnen och 
produkter. Leksaksdirektivet är ett exempel på regelverk där skyddsnivån 
behöver höjas. För att bättre skydda barnens hälsa behöver även de 
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vägledningsdokument som ska underlätta tillämpningen av EU-regler 
utvecklas vad det gäller testmetoder, teststrategier och metodik för 
riskbedömning. 

• Sverige verkar för att regler om kemikalier i textilier införs i EU-förordningen 
om fibermärkning. 

 

Människor, inte minst barn, tillbringar en stor del av livet inomhus. Det innebär att 
de under lång tid kan utsättas för sådana farliga ämnen i byggprodukter och 
byggmaterial som avges till inomhusluften. Vi föreslår:  

• Att regeringen låter utreda behovet av nationella begränsningar när det gäller 
användningen av farliga ämnen i byggprodukter och byggnader. 

• Att regeringen låter utreda ett system för dokumentation av farliga ämnen i 
byggnader, en s.k. loggbok. 

 

Både den svenska tillsynen och EU-tillsynen behöver stärkas i förhållande till det 
stora antalet varor på marknaden, produktions- och konsumtionsmönster samt 
förekomsten av farliga ämnen i varor. Vi föreslår bl. a: 

• Att regeringen efter 2014 permanentar den satsning som görs på tillsyn i 
handlingsplanen för en giftfri vardag. På sikt bör varutillsynen ytterligare öka. 

• Sverige bör verka för en stärkt tillsyn på EU-nivå för en bättre efterlevnad av 
avfalls- och kemikaliereglerna. 

 

Vissa hälsofarliga föroreningar i livsmedel ökar eller ligger nära de nivåer som kan 
skada människor. Vi föreslår bl. a: 

• Att Kemikalieinspektionen i samarbete med Livsmedelsverket identifierar 
källor till de perfluorerade ämnen som ökar t.ex. i blod och bröstmjölk från 
människa eller i olika djurarter för att sedan stimulera svenska företag att byta 
ut sådana ämnen i sina varor. 

• Att regeringen verkar för att kommissionen tar fram en handlingsplan inom 
EU för poly- och perfluorerade ämnen 

• Att Kemikalieinspektionen i samverkan med berörda myndigheter tar fram 
en nationell strategi för att minska riskerna med kadmium. 

• Att Sverige fortsatt agerar för att få till stånd en ny, kraftfull kadmiumstrategi 
på EU-nivå. 
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Varor som konsumeras i Sverige är till stor del tillverkade i andra länder, ofta i länder 
utanför EU. Internationella konventioner är viktiga för att globalt förbjuda eller 
starkt begränsa farliga ämnen. De befintliga konventionerna är begränsade till vissa 
grupper av ämnen. Vi föreslår bl. a:  

• Att Sverige bör verka för ett nytt legalt ramverk som hanterar 
gränsöverskridande problem med farliga ämnen. Ramverket bör om möjligt 
även omfatta frågor som kunskapsframtagning och kunskapsspridning. 

• Vi anser att utvecklingsarbetet för att stödja länder med bristande 
kemikalielagstiftning och kemikaliekontroll behöver fortsätta. 

 

 

Förslag till åtgärder för att nå 
målsättningar i handlingsplanen Giftfri 
vardag 

1 Ökad kunskap om kemiska hälsorisker 
 

1.1 Kraftfull och samordnad satsning på forskning 
inom området miljötoxikologi 

 

• Kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper är en viktig 
förutsättning för att kunna arbeta förebyggande och effektivt med att 
minimera riskerna med farliga ämnen. Idag är okunskapen stor och därmed 
går myndigheters och företags riskminskningsarbete alltför långsamt. 
Kunskapen om kemikaliers farliga egenskaper och deras 
kombinationseffekter behöver öka i samhället. 

• Vi föreslår att Formas får ett samordnande ansvar för den forskning som 
krävs som stöd för arbetet med en Giftfri miljö. 

• Vi föreslår en kraftfull satsning på miljötoxikologisk forskning på 15 mnkr 
per år under 6 år. Satsningen ska ha en inriktning mot att skydda barnen 
bättre och därmed fokusera på områden som hormonstörande ämnen, 
kombinationseffekter och risker med nanomaterial. 
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För att myndigheter och näringsliv ska kunna agera effektivt inom ramen för 
lagstiftningen och fortsatt utveckla kemikaliekontrollen i en hållbar och innovativ 
riktning behövs en stark forskning i Sverige som genererar kunskap och kompetens. 
Kunskap saknas fortfarande inom grundläggande områden till stöd för riskhantering 
och andra beslut om kemikalier. Det gäller kunskap om risker med enskilda ämnen, 
kunskap om skador som kan uppstå vid mycket låga exponeringsnivåer, t.ex. 
orsakade av hormonstörande ämnen, och kunskap om på vilket sätt kemiska ämnen 
kan samverka i miljön eller i människor med ökad risk för skador. Det behövs även 
bättre kunskap om risker med nya teknikområden, som t.ex. nanomaterial. 
Välgrundade underlag framtagna i starka svenska forskningsmiljöer är en viktig 
framgångsfaktor för att svenska förslag om åtgärder för att minska kemiska hälso- 
och miljörisker ska få genomslag i EU och internationellt.  

Vi ser att finansieringen av svensk forskning inom området kemiska risker behöver 
utökas, bli mer långsiktig och samordnas. Flera forskningsfinansiärer har idag delar 
av sådan finansiering som konkurrerar med en mängd andra områden. För att öka 
samordningen är en möjlighet att en forskningsfinansiär får ansvar för samordning av 
den forskning som krävs som stöd för arbetet med en Giftfri miljö. KemI föreslår att 
Formas får ett sådant ansvar. 

Expertgruppen om farliga ämnen i varor och produkter väljer också att i sin rapport3 
till Miljömålberedningen lyfta upp aspekter om forskningsbehoven till stöd för 
Giftfri miljö och vikten av samordning mellan forskningsfinansiärer, trots att det inte 
ingick i uppdraget att beakta horisontella frågor om forskning i arbetet med strategin. 

Det samlade behovet av åtgärder är stort för att nå en Giftfri vardag och vi föreslår 
därför en kraftfull förstärkning av forskning om kemikalierisker med 15 mnkr per år 
under 6 år. Satsningen bör tydligt riktas in på ett ökat skydd av barns hälsa och 
människans fortplantning.  

 

1.2 Anslag till Kemikalieinspektionen för tillämpad 
forskning och undersökning 

 

• Kemikalieinspektionen saknar, till skillnad från andra miljömyndigheter, 
särskilda anslagsmedel för forskning till stöd för sitt arbete med 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 

• Vi föreslår att Kemikalieinspektionen ges ett särskilt forskningssanslag 10 
mnkr/år för att kunna etablera långsiktiga samarbeten med forskarsamhället.  

 

                                                 
3 Farliga ämnen i varor och produkter. Underlag till Miljömålsberedningens arbete med en 
strategi för en giftfri miljö. Rapport från beredningens expertgrupp.  
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Kemikalieinspektionen har inget eget forskningsanslag och därmed begränsade 
möjligheter att bygga upp långsiktiga samarbeten med forskare. Ett sådant anslag 
skulle ge Kemikalieinspektionen möjlighet att med kraft initiera forskning som 
behövs i Sverige till stöd för arbetet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I 
Naturvårdsverkets regleringsbrev anges att Naturvårdsverkets forskningsanslag 
främst ska finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och 
vattenmyndighetens arbete med t.ex. miljökvalitetsmålen, miljöbalken och för att ta 
fram underlag för internationellt förhandlingsarbete. Det finns i vår mening 
omotiverade skillnader i miljömyndigheternas möjligheter att säkerställa forskning 
och undersökningar som stödjer deras arbete.  

Vi har ett nära och väl fungerande samarbete med Formas. Utöver den satsning som 
vi föreslår till forskningsråden (se ovan) har Kemikalieinspektionen också ett behov 
av tillämpad forskning och undersökningar som inte kan finansieras av 
forskningsråd. Exempel på detta är analyser av farliga ämnen i varor, utredningar för 
att finna källorna till sådana kemiska ämnen som ökar i t.ex. människans blod och i 
miljön, utredningar av risker med enskilda ämnen eller ämnesgrupper, validering av 
testmetoder samt riktade undersökningar om exponering för farliga ämnen. Även 
kunskap kopplad till samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärder samt användning 
och alternativ till farliga ämnen är viktig som grund för Kemikalieinspektionens 
arbete med begränsningar och tillstånd i Reach. 

För att öka möjligheterna för Kemikalieinspektionen att etablera och upprätthålla 
långsiktiga samarbeten med forskarsamhället anser vi att myndigheten bör ges 
finansiella villkor som stödjer detta. Ett särskilt forskningsanslag skulle innebära att 
Kemikalieinspektionen skulle kunna teckna fleråriga avtal och lägga uppdrag på olika 
forskningsorgan t.ex. för att ta fram underlag för diskussioner i EU:s olika 
expertgrupper för utveckling av lagstiftningen när det gäller kombinationseffekter, 
hormonstörande ämnen, nya testkrav på kemikalier som inte baseras på djurförsök 
eller kostnadseffektiva begränsningar av farliga ämnen.  

Vi föreslår att Kemikalieinspektionen ges mandat och medel att etablera långsiktiga 
samarbeten med forskningssamhället genom ett särskilt forskningsanslag (10 mnkr 
per år).  

 

1.3 Nationellt centrum för riskbedömning och 
toxikologi 

 

• Det är viktigt att säkerställa tillgången på en högkvalitativ utbildning i 
toxikologi och riskbedömning i Sverige. Detta är en förutsättning för att 
myndigheter ska kunna genomföra sitt uppdrag och för att näringslivet ska 
kunna ta sitt ansvar enligt regelverken.  

• Metodutveckling och behov av nya och mer effektiva angreppssätt i 
riskbedömningen ger utrymme för innovation  
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• Vi föreslår att regeringen låter utreda hur ett nationellt centrum för 
riskbedömning och toxikologi kan byggas upp vid ett befintligt lärosäte för 
att säkerställa tillräcklig kompetensförsörjning inom toxikologisk 
riskbedömning.  

Det är viktigt att Sverige kan behålla och fortsatt utveckla toxikologisk kompetens. 
Det är en förutsättning för att myndigheter och näringsliv i Sverige på sikt ska ha 
tillgång till riskbedömningar av hög kvalitet och kunna medverka till att t.ex. 
riskbedömningsmetodiken i EU:s olika lagstiftningar utvecklas. Detta är i sin tur 
nödvändigt om Sverige ska kunna tillhöra ett av de mest drivande medlemsländerna i 
EU på kemikaliekontrollens område.  

Endast ett fåtal universitet och högskolor i Sverige erbjuder idag utbildning, 
forskning och riskbedömning inom toxikologi. Nedläggningen av AstraZeneca i 
Södertälje kan innebära att Sverige tappar en betydande del av kompetensen inom 
toxikologi. Om inga åtgärder genomförs för att motverka detta kommer kvaliteten på 
den toxikologiska utbildningen i Sverige att påverkas negativt.  

Kemikaliekontrollen står inför en rad utmaningar när det gäller utveckling av 
lagstiftningen. Det behövs ett närmare samarbete mellan myndigheter och forskare 
för att säkerställa att forskning även bedrivs på områden som är av direkt betydelse 
för utveckling av lagstiftning, s.k. ”regulatory toxicology”. Det kan handla om hur ny 
kunskap om skador vid mycket låga exponeringsnivåer från s.k. hormonstörande 
ämnen ska hanteras i lagstiftningen eller hur dyra och etiskt problematiska djurförsök 
kan kompletteras med metoder utan användning av djur för att bedöma kemikaliers 
farlighet. Den gällande lagstiftningen, inklusive Reach, baseras i huvudsak på 
bedömning av ämne för ämne. Ett nära samarbete med forskningen krävs för att ta 
fram riskbedömningsmetodik som kan användas i lagstiftningen för att bedöma 
grupper av ämnen.  

Vi föreslår att ett nationellt centrum för riskbedömning och toxikologi utvecklas vid 
ett befintligt lärosäte för att säkerställa tillräcklig kompetensförsörjning inom 
toxikologisk riskbedömning. Ett liknande förslag har också lämnats av 
Miljömålsberedningens expertgrupp om farliga ämnen i livsmedel i sin rapport till 
Miljömålsberedningen. Expertgruppen har i sin rapport också redogjort för förslagets 
konsekvenser.4 

Uppdraget för ett Centrum för riskbedömning skulle kunna vara: 
 

• Utföra riskbedömningar på uppdrag av myndigheter och näringsliv. 
 

• Utveckla nya angreppssätt för riskbedömningar till stöd för 
kemikaliekontrollen, i allmänhet, men särskilt vad gäller hantering av 

                                                 
4 Farliga ämnen i livsmedel. Underlag till Miljömålsberedningens arbete med en strategi för en 
giftfri miljö. Rapport från beredningens expertgrupp.  
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kombinationseffekter i lagstiftningen och riskbedömning av grupper av 
kemiska ämnen. 

 
• Bedriva forskning för att klarlägga källor till sådana kemiska ämnen vars 

halter ökar t.ex. i människans blod och i miljön. 
 

• Bedriva forskning inom områden som är angelägna för utveckling av 
lagstiftning inom kemikaliekontrollen, t.ex. gällande kombinationseffekter, 
hormonstörande ämnen och nanomaterial. 

 
• Bedriva forskning som syftar till att ta fram alternativa metoder till djurförsök 

för att ge betydligt bättre möjligheter att i Reach införa mer omfattande krav 
på testning av s.k. lågvolymämnen. 

 
Ett Centrum för riskbedömning skulle på detta sätt vara inriktat på riskbedömningar 
och forskning som har direkt betydelse för åtgärder och utveckling av lagstiftning. 
Indirekt skulle utveckling av nya sätt att ta fram information och underlag för 
riskbedömning gagna näringslivets produktutveckling och innovation. 
 

1.4 Ökad satsning på hälsorelaterad 
miljöövervakning och miljögiftsövervakning 
inklusive screening  

 

• Den hälsorelaterade miljöövervakningen behöver stärkas och bli bättre på att 
fånga upp okända hälso- och miljöproblem i form av tidig identifiering av 
ökad förekomst av farliga ämnen.  

• Ökad satsning på en utvecklad och systematisk hälsorelaterad 
miljöövervakning (ytterligare 10 mnkr,) behövs, med särskilt fokus på 
förekomst av farliga ämnen i blod, navelsträngsblod och bröstmjölk samt i 
inomhusmiljöer (där barn och mödrar vistas) 

• Ökad satsning på screening, dels så att även inomhusmiljön omfattas, dels för 
att få igång ett EU-gemensamt program (ytterligare 10 mnkr) 

• Större satsning på att ta hand om, sammanställa, tillgängliggöra och utnyttja 
de resultat som tas fram inom forskning och miljöövervakning 

Förutom kunskap om kemiska ämnens farliga egenskaper behövs en motsvarande 
kunskap om på vilket sätt och i vilken omfattning människor utsätts för kemiska 
ämnen i vardagen. Det gäller farliga ämnen som förekommer i bostäder, på 
arbetsplatser, i skolan och på allmänna platser.  Ett viktigt område att följa är hur 
människor utsätts för farliga ämnen i livsmedel.  Inte minst behövs ökad kunskap om 
vilka farliga ämnen barn och gravida kvinnor utsätts för i vardagen. Därför behövs en 
utökad hälsorelaterad miljöövervakning med särskild inriktning på fler studier av 
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förekomst av farliga ämnen i bl. a. blod, navelsträngsblod och bröstmjölk i 
människor kompletterad med undersökningar med fokus på att även få med 
exponering via inomhusmiljön. 

Metoder för exponeringsanalys behöver utvecklas som tar hänsyn till 
kombinationseffekter. De viktigaste sätt som människor utsätts för farliga kemiska 
ämnen behöver identifieras. Människor tillbringar en stor del av sitt liv inomhus. 
Kunskap om farliga ämnen i inomhusmiljön är därför, liksom föroreningar i 
livsmedel, produkter och varor, av särskilt intresse för att få bra underlag för 
åtgärder. Här är också av vikt att ta vara på, och utnyttja de resultat som tas fram t.ex. 
inom forskningsprogram. När forskningen kommit längre kan det .t.ex. vara aktuellt 
att inkludera fler effektmätningar i såväl miljöövervakningen som inom 
screeningprogrammet. 

Expertgruppen om farliga ämnen i livsmedel föreslår en utökad och vidareutvecklad 
nationell hälso- och miljöövervakning i sin rapport till Miljömålsberedningen.5 

En utökad och utvecklad hälsorelaterad miljöövervakning behövs med särskild 
inriktning på förekomst av farliga ämnen i bl. a. blod, navelsträngsblod och 
bröstmjölk hos människor. Miljövervakningen behövs för att upptäcka förekomst av 
nya ämnen och identifiera nya källor till spridning i miljön av farliga ämnen som 
samhället kan behöva åtgärda. Här behövs också en bättre koppling mellan ämnen 
som uppmärksammas i varor och produkter och det som tas upp inom 
screeningprogrammet. Övervakningen behöver också utvidgas så att den även 
omfattar mätningar i inomhusmiljön. Förekomst av fler ämnen behöver följas, så att 
miljöövervakningen än mer syftar till förebyggande åtgärder än enbart kontroll av 
redan genomförda åtgärder. Mycket arbete kan med fördel göras på EU-nivå. Vi 
föreslår6 att Sverige ökar sin miljöövervakning men också att man i EU bör utveckla 
ett gemensamt europeiskt screeningprogram. Motiven för ett sådant gemensamt 
screeningprogram är flera: 

• Att samordna och utveckla kunskapsuppbyggnaden samt metodutveckling. 

• Att kunna göra djupa analyser för kritiska och hårdbelastade områden. 

• Att bygga upp ett EU-gemensamt underlag som kortar vägen från data till 
åtgärd på EU-nivå. 

• Att öka kostnadseffektiviteten genom samordning och delat åtagande. 

Exempel på möjliga åtgärder: 

• resurser för screeningprogram tas fram på EU-nivå 
• screeningprogram för att spåra kemiska ämnen i produkter och avloppsvatten 

m.m. förstärks och samordnas bättre i EU; 

                                                 
5 Farliga ämnen i livsmedel. Underlag till Miljömålsberedningens arbete med en strategi för en 
giftfri miljö. Rapport från beredningens expertgrupp.  
6 Bättre EU-regler för en giftfri miljö – rapport från ett regeringsuppdrag. KemI-rapport nr 1/12.  
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport1_12.pdf 
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• ett EU biomonitoringprogram inriktat på människa sjösätts som inkluderar 
screening i t.ex. blod och urin från människor.  

• EU-målsättning för kommande perioden för vad miljögiftsövervakningen bör 
leverera t.ex. i ett nytt miljöhandlingsprogram. 

2 Ökad satsning på EU:s kemikalie-
lagstiftning 

2.1 Ökad kraft i genomförandet 
 

• Det krävs stora insatser från alla inblandade, näringsliv, den centrala 
kemikaliemyndigheten (ECHA) och nationella myndigheter för att Reach i 
praktiken ska fungera på det sätt som var tänkt.  

• Vi föreslår att regeringen efter år 2014 permanentar den satsning i 
handlingsplanen för en giftfri vardag som har gjort det möjligt för 
Kemikalieinspektionen att tillhöra den grupp myndigheter i medlemsländerna 
som mest aktivt arbetar med tillämpningen av Reach. 

Reach är en mycket omfattande EU-förordning. Förutom att samla tidigare EU-
regler om kemikalier i en rättsakt, har viktiga nya regler om t.ex. datakrav och 
tillståndsprövning införts. Arbetet med Reach står inför två utmaningar.  

Den viktigaste utmaningen handlar om att få Reach att fungera som det var tänkt. 
Det finns indikationer på brister både vad det gäller att företagen och medlemsländer 
ska ta sitt ansvar. Grunden för att Reach ska fungera är att företagen redovisar 
tillräckliga data om ämnenas hälso- och miljörisker vid registreringen. Den 
information som lämnas in måste sedan användas av myndigheterna för att prioritera 
ämnen för utvärdering, begränsningar och tillståndsprövning. Företagen måste 
avsätta tillräckliga resurser för att testa sina ämnens hälso- och miljöfarlighet, utforma 
kemikaliesäkerhetsrapporter av god kvalitet m.m. De nationella myndigheterna och 
EU:s kemikaliemyndighet (ECHA) måste ha tillräckliga resurser för att kunna ta hand 
om redovisad information för att effektivt kunna genomföra Reach.  

Miljömålsberedningens expertgrupp om farliga ämnen i varor och produkter föreslår 
en ökad takt i utvidgningen av kandidatlistan, tillståndsprövningar och begränsningar 
i sin rapport7 och lämnar också en kortfattad konsekvensbeskrivning. 

Vi föreslår att regeringen efter år 2014 permanentar den satsning i handlingsplanen 
för en giftfri vardag som har gjort det möjligt för Kemikalieinspektionen att tillhöra 

                                                 
7 Farliga ämnen i varor och produkter. Underlag till Miljömålsberedningens arbete med en 
strategi för en giftfri miljö. Rapport från beredningens expertgrupp.  
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den grupp myndigheter i medlemsländerna som mest aktivt arbetar med 
tillämpningen av Reach. 

2.2 Utveckling av kemikalielagstiftningen 
 

• Sverige bör verka för att översynen av Reach leder till att EU startar ett 
arbete med att utveckla ett angreppssätt baserat på alternativa metoder till 
djurförsök för att göra det möjligt att prioritera insatser mot sådana 
lågvolymämnen som kan innebära risker för människa och miljö.  

• Sverige bör stödja att särskilda EU-regler för nanomaterial utvecklas som ett 
komplement till Reach. 

• Sverige bör verka för en sträng syn på hormonstörande ämnen både när det 
gäller vilka ämnen som ska betraktas som särskilt farliga ämnen och hur 
hanteringen av ämnena ska begränsas, t.ex. i tillståndprövningen enligt Reach.  

• Informationen i Reach-databaser kan utnyttjas bättre om den bearbetas på 
EU-nivå och görs tillgänglig för t.ex. allmänhet, yrkesmässiga användare och 
avfallshanterare. 

 

Den andra utmaningen handlar om att utveckla Reach. Vi pekar på fyra områden 
som är särskilt viktiga. Dessa områden är: 

• Kunskapskrav för lågvolymkemikalier. 

• Anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. 

• Riskbedömning av grupper av kemikalier. 

• Användandet av den information som finns i Reach-databasen. 

En förutsättning för att kunna nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är att det finns 
tillräcklig kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöfarlighet. Antalet kemiska 
ämnen som hanteras i lägre volymer, under 10 ton per år, beräknas vara ca 20 000. 
För det stora flertalet av dessa ämnen är kraven på kunskap helt otillräckliga i Reach. 
Kunskapskraven för lågvolymkemikalier i Reach ska ses över år 2012 inför den 
registrering av ämnen som sker år 2018. Med de testmetoder som finns idag är det 
inte rimligt, varken från djurskyddssynpunkt eller från ekonomisk synpunkt, att 
genomföra omfattande testning av alla lågvolymämnen. Vi anser därför att Sverige 
bör verka för att översynen leder till att EU startar ett arbete med att utveckla ett 
angreppssätt baserat på alternativa metoder till djurförsök för att göra det möjligt att 
prioritera insatser mot sådana lågvolymämnen som kan innebära risker för människa 
och miljö.  

Den tekniska och vetenskapliga utvecklingen är snabb. Det är viktigt att 
lagstiftningen också utvecklas snabbt för att kunna ta hand om nya eller tidigare 
okända risker. Kunskapen om nanomaterialens förekomst och om risker för 
människa och miljö behöver förbättras. Vi anser att Sverige bör stödja att särskilda 
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EU-regler för nanomaterial utvecklas som ett komplement till Reach.  Alltfler indicier 
tyder på att vissa kemiska ämnen, s.k. hormonstörande ämnen kan skada människans 
fortplantning, påverka det ofödda barnet och även påverka barnets senare utveckling. 
Sverige bör verka för en sträng syn på hormonstörande ämnen både när det gäller 
vilka ämnen som ska betraktas särskilt farliga ämnen och hur hanteringen av ämnena 
ska begränsas, t.ex. i tillståndprövningen enligt Reach.  

Reach är främst inriktad på bedömning av enskilda ämnen. I enstaka fall har grupper 
av ämnen behandlats vid tillstånd och begränsningar. Danmark har t.ex. nyligen 
föreslagit begränsningar för fyra ftalater i vissa varor. Det är dock svårt att i 
ämnesutvärderingar behandla större grupper av ämnen bl.a. på grund av de regler 
som gäller för registrering. Vi anser att Reach behöver utvecklas när det gäller 
bedömning av grupper av ämnen. Se även förslag i avsnittet nedan om perfluorerade 
ämnen. 

Den centrala kemikaliemyndigheten (ECHA) kommer att ha databaser som 
innehåller stora mängder information om kemiska ämnen hälso- och miljörisker, 
deras användning och lämpliga skyddsåtgärder. Informationen är dock mycket 
teknisk. Det är viktigt att informationen görs mer lättillgänglig, t.ex. för allmänhet, 
yrkesmässiga användare och avfallshanterare. Århuskonventionens krav på att 
myndigheter aktivt ska sprida och göra den miljöinformation tillgänglig som de har 
tillgång till, har inte lett till några särskilda åtgärder på EU-nivå på kemikalieområdet. 
Vi anser att informationen i Reach-databaser kan utnyttjas bättre om den bearbetas 
och görs tillgänglig för olika intressenter.  

Miljömålsberedningens expertgrupp om farliga ämnen i varor och produkter lämnar 
liknande bedömningar gällande ökad tillgång till och nytta av REACH-information 
och förstärkta datakrav i REACH för ämnen i kvantiteter under 10 ton. 
Expertgruppen föreslår en liknande utveckling av REACH i sin rapport8 och lämnar 
också en kortfattad konsekvensbeskrivning.  

KemI har tidigare inom ramen för handlingsplanen för en giftfri vardag givet ett stort 
antal förslag om hur EU-regler och andra internationella regler kan utvecklas och 
förbättras9.  

3 Minska riskerna från hälsofarliga ämnen i 
livsmedel  

3.1 Perfluorerade ämnen 
 

                                                 
8 Farliga ämnen i varor och produkter. Underlag till Miljömålsberedningens arbete med en 
strategi för en giftfri miljö. Rapport från beredningens expertgrupp.  
9 Bättre EU-regler för en giftfri miljö – rapport från ett regeringsuppdrag. KemI-rapport nr 1/12.  
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport1_12.pdf 
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• Vi är oroade över att halterna av vissa perfluorerade ämnen ökar i människan 
och i miljön. Det kan finnas en risk för allvarliga långsiktiga hälso- och 
miljöproblem om halterna fortsätter att stiga. 

• Vi avser att i samarbete med bl.a. Livsmedelsverket identifiera källor till de 
perfluorerade ämnen som ökar t.ex. i blod och bröstmjölk från människa eller 
i olika djurarter. Avsikten är att med information och andra medel stimulera 
svenska företag att byta ut sådana ämnen i sina varor. 

• Vi föreslår att regeringen verkar för att kommissionen tar fram en 
handlingsplan inom EU för poly- och perfluorerade ämnen. Handlingsplanen 
kan behandla allt från behovet av forskning, utveckling av 
riskbedömningsmetodik och miljöövervakning till behovet av åtgärder och 
hur tillämplig kemikalielagstiftningen i EU är för att kunna genomföra dessa 
åtgärder. 

Det finns hundratals ämnen i gruppen poly- och perfluorerade ämnen. Ämnenas 
tekniska egenskaper, såsom vatten- och fettavstötande samt värmetåliga, är orsaken 
till att de har många användningsområden.  Poly- och perfluorerade ämnen finns i en 
mängd produkter, t.ex. fritidskläder och -skor, köksutrustning, impregneringsmedel, 
brandsläckningsmedel m.m. Användningen av polyfluorerade ämnen (t.ex. 
fluorotelomeralkoholer) är utbredd. I miljön kan de brytas ned till perfluorerade 
ämnen.  

De perfluorerade ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön. För de flesta av 
ämnena i gruppen saknas dessutom grundläggande kunskap om miljö- och 
hälsofarliga egenskaper. Vi vet dock att vissa av ämnena är bioackumulerande och att 
de kan skada fortplantningen. Några ämnen har i enstaka försök visat effekter på 
immunsystemet och bröstkörtelutvecklingen vid mycket låga exponeringsnivåer. 
Dessa resultat är svårtolkade, men behöver följas upp med ytterligare 
undersökningar. 

Människor i allmänhet utsätts för perfluorerade ämnen främst via mat, dricksvatten 
och damm. Perfluorerade ämnen används i vissa livsmedelsförpackningar, eftersom 
ämnena skyddar förpackningarna både från fett och från vatten. Perfluorerade ämnen 
kan i vissa fall vandra över från förpackningen till livsmedlet. Förekomst av 
perfluorerade ämnen upptäcktes år 2011 av en tillfällighet i dricksvattnet från 
Tullinge vattenverk, vilket medförde att verket stängdes. Ytterligare analyser har visat 
att även grundvattenbrunnar i området är förorenade av perfluorerade ämnen.  

Det finns studier som visar att halten av vissa perfluorerade ämnen ökar t.ex. i 
människans blod och i däggdjur i Arktis. Ämnena visar också en oroande ökning i 
flera svenska djurarter, t.ex. i uttrar och sillgrissleägg. Mycket höga halter har hittats i 
fisk från sjöar och vattendrag som påverkats av föroreningar runt flygplatser. Ett 
ämne i gruppen (PFOS) har förbjudits inom EU och internationellt enligt 
Stockholmskonventionen. Halterna av detta ämne är fortfarande höga, men minskar i 
människor och miljön.  
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Vi avser att i samarbete med bl.a. Livsmedelsverket identifiera källor till de 
perfluorerade ämnen som ökar t.ex. i blod och bröstmjölk från människa, i 
dricksvatten eller i olika djurarter. Avsikten är sedan att med information och andra 
medel stimulera svenska företag att byta ut sådana ämnen i sina varor. 

Reach, liksom andra kemikalielagstiftningar runt om i världen, är främst inriktade på 
bedömning av enskilda ämnen. Det innebär att de inte är anpassade för att bedöma 
grupper av ämnen med liknande egenskaper. Den kunskap som finns om 
perfluorerade ämnen tyder på att förmågan att skada levern och fortplantningen kan 
vara gemensamma egenskaper för dessa ämnen. Förutom att vara ineffektivt, skulle 
det därför sannolikt även vara missvisande från risksynpunkt, att bedöma dessa 
ämnen var för sig. Det är angeläget att göra en samlad bedömning av riskerna med 
hela gruppen poly- och perfluorerade ämnen. Ämnena används dessutom 
tillsammans i olika kombinationer och ersätter varandra i varor.  

I USA, Kanada och Australien har ansatser gjorts för att med handlingsplaner ta ett 
samlat grepp, men även dessa är till stor del inriktade på enskilda ämnen. Vi anser att 
det finns starka skäl att ta fram en handlingsplan inom EU med en samlad 
bedömning av vilka åtgärder som behövs för gruppen poly- och perfluorerade 
ämnen. Handlingsplanen kan täcka allt från behovet av forskning, utveckling av 
riskbedömningsmetodik och miljöövervakning till hur tillämplig 
kemikalielagstiftningen i EU är för att kunna genomföra riskminskande åtgärder. 

 

3.2 Kadmium 
 

• Kadmium är på väg att bli ett folkhälsoproblem. Många svenskar får idag i sig 
så mycket kadmium att det kan bidra till benskörhet och påverka njurarna.  

• Vi avser att kontakta andra berörda myndigheter med syftet att ta fram ett 
förslag till en nationell strategi för att minska riskerna med kadmium. 

• Sverige bör fortsatt agera för att få till stånd en ny, kraftfull kadmiumstrategi 
på EU-nivå. 

Kadmium är på väg att bli ett folkhälsoproblem. Många svenskar får idag i sig så 
mycket kadmium att det kan bidra till benskörhet och påverka njurarna. Människor 
utsätts främst för kadmium via kost och rökning. Den största delen av vårt intag av 
kadmium via kosten kommer från spannmål och rotfrukter.  Den europeiska 
livsmedelsmyndigheten (European Food Safety Authority, EFSA) menar att både 
barn och vuxna i Europa ligger nära eller över det intag av kadmium som är 
acceptabelt. 

Historiskt har mycket kadmium tillförts svensk åkerjord via mineralgödsel. Nedfallet 
från luft ger nu den största tillförseln av kadmium till den svenska åkermarken. Det 
är främst från källor i andra länder, men utsläpp till luften förekommer även i 
Sverige, t.ex. från metall-, pappers- och träfiberindustri och från energisektorn. Den 
näst största källan för tillförsel av kadmium till åkermarken är gödselmedel. Det 
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handlar om stallgödsel, mineralgödsel, biogödsel och reningsverksslam10. Vi 
samverkar med Naturvårdsverket i deras regeringsuppdrag om hållbar återföring av 
fosfor, där kadmiumproblematiken är en viktig aspekt. Undersökningar av 
Livsmedelsverket visar att halterna av kadmium i t.ex. vetemjöl inte har förändrats 
nämnvärt under de senaste 30 åren.  

Vi anser att de nuvarande EU-reglerna inte är tillräckliga för att begränsa människors 
exponering för kadmium till säkra nivåer. Kommissionen föreslår reviderade 
gränsvärden för ett stort antal livsmedelsgrupper. Det är i och för sig bra, men för att 
minska exponeringen på lång sikt är det ännu viktigare att genomföra förebyggande 
åtgärder. Exempel på möjliga sådana åtgärder är minskad tillförsel av kadmium från 
handelsgödsel och skärpta regler om utsläpp från miljöfarliga verksamheter. 
Förbränning av fossila bränslen är en stor källa till kadmiumutsläpp. Skärpta krav på 
rökgasrening i EU skulle därför kunna ge viktiga bidrag till minskade utsläpp. 
Ytterligare skärpningar i regler som gäller kadmiumhalter i varor och kemikalier är 
sannolikt nödvändiga, som batterier och konstnärsfärger. 

Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och andra berörda myndigheter bör i 
högre grad samarbeta för att identifiera vilka åtgärder som behövs för att minska de 
nivåer av kadmium som människor utsätts för. Vi avser att kontakta andra berörda 
myndigheter med syftet att ta fram ett förslag till en nationell strategi för att minska 
riskerna med kadmium. 

Riskerna med kadmium kan endast till begränsad del hanteras nationellt och därför är 
det viktigt att åtgärder vidtas på EU-nivå. Den ökade medvetenheten om riskerna 
med kadmium, som bl.a. framgår av EFSA:s nya bedömningar, har sannolikt ökat 
möjligheten för att i EU få igenom olika åtgärder. Eftersom en rad olika EU-regler 
behandlar kadmium är det viktigt med ett samlat grepp för att det ska vara möjligt att 
systematiskt och långsiktigt minska de nivåer av kadmium som människor utsätts för. 
Med tanke på att kadmium är på väg att bli ett folkhälsoproblem bör Sverige fortsatt 
agera för att få till stånd en ny, kraftfull kadmiumstrategi på EU-nivå. 

4 Bättre information om farliga kemiska 
ämnen i varor 

 

4.1 Begränsningar av användningen av farliga 
ämnen i byggprodukter 

                                                 
10 Kadmiumhalten måste minska - för folkhälsans skull. En riskbedömning av kadmium med 
mineralgödsel i fokus. Rapport från ett regeringsuppdrag. KemI-rapport nr 1/11. 
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/KemI_Rapport_1_11.pdf 
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• Vi föreslår att regeringen låter utreda behovet av nationella begränsningar 
när det gäller användningen av farliga ämnen i byggnader och 
byggprodukter.  

Byggprodukter tillverkas i stora volymer. Alla människor utsätts för kemiska 
ämnen från produkterna i sin vardag, såväl hemma som på arbetsplatsen. 
Produkternas livscykel kan spänna över 50-100 år, vilket medför särskilda 
utmaningar bland annat när det gäller att ta reda på vilka farliga ämnen som fanns 
i de byggprodukter som användes när huset byggdes.  

På EU-nivå regleras vissa aspekter av byggnader och byggprodukter i 
byggproduktförordningen (CPR)11, som i sin helhet träder i kraft 2013. 
Förordningen omfattar till skillnad från tidigare regelverk hela livscykeln för 
byggprodukter och byggnader. I förordningen finns ett antal gemensamma 
grundläggande krav på byggnadsverk. Produkter som uppfyller förordningens 
krav ska CE-märkas och får därefter säljas fritt mellan EU-länderna. Med stöd av 
det grundläggande kravet om hygien, miljö och hälsa har medlemsländerna 
möjlighet att utfärda nationella regler, om t.ex. begränsning av vissa farliga 
ämnen, emissioner från byggmaterialet och informationskrav. Nationella regler av 
detta slag finns bland annat i Frankrike, Holland och Tyskland12.  

Människor vistas en stor del av sina liv inomhus. Halten av många kemiska 
ämnen är betydligt högre inomhus än utomhus. Över en miljoner vuxna svenskar 
har hälsobesvär som de själva relaterar till inomhusmiljön i bostaden, i skolan 
eller på arbetsplatsen13. Det är ett komplext samband mellan inomhusmiljö och 
hälsa. Exempel på viktiga faktorer är buller, fukt, belysning och kemiska ämnen i 
luften. Kunskaperna är bristfälliga både om vilka kemiska ämnen som 
förekommer i inomhusluft och om deras farliga egenskaper. Det är därför inte 
möjligt att bedöma i vilken omfattning kemiska ämnen i inomhusluften kan bidra 
till besvär och sjukdom. 

Vi vet dock att byggprodukter kan innehålla olika farliga ämnen. Det finns risk 
för att människor och miljön kan utsättas för dessa ämnen under produkternas 
hela livscykel, allt från byggande av och boende i huset till rivning, 
avfallshantering och återvinning. Historiska exempel på farliga ämnen i 
byggprodukter som medfört stora samhällskostnader är asbest och PCB14. 
Exempel på ämnen som produkterna kan ge ifrån sig till inomhusmiljön är 
formaldehyd och ftalater.  

                                                 
11 Förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av 
byggprodukter.  
12 Pågående studie som genomförs av Ola Vik, ÅF Industrikonsult på uppdrag av KemI.  
13 Miljöhälsorapport 2009, Socialstyrelsen. 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-70 
 
14 Enligt Nordiska Ministerrådets rapport Cost of late action- the Case of PCB (Tema Nord 
2004:556).  
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Behovet av nationella begränsningar av farliga ämnen i byggprodukter behöver 
utredas, inklusive vilka ämnen eller ämnesgrupper som bör prioriteras för sådana 
åtgärder. Det kan exempelvis röra sig om kemiska ämnen som kan avges till 
inomhusluften eller ämnen vars farliga egenskaper utgör ett problem vid 
återvinning och avfallshantering.  

Vi föreslår att regeringen låter utreda behovet av nationella begränsningar när det 
gäller användning av farliga ämnen i byggmaterial och byggnader.  

 

4.2 System för dokumentation av farliga ämnen i 
byggnader 

 

• Vi föreslår att regeringen låter utreda ett system för dokumentation av 
farliga ämnen i byggnader, en s.k. loggbok för byggnader. Utredningen 
bör ske i samarbete mellan berörda myndigheter, näringsliv och 
forskning.  

 

Frågan om information om och begränsningar av farliga ämnen i byggnader har 
tidigare tagits upp i KemI:s rapport om strategi för kemikalier i varor15. Vi har 
också tidigare i ett regeringsuppdrag föreslagit att en utredning bör tillsättas för 
att analysera behovet av en byggnadsrelaterad ”loggbok” med syftet att säkerställa 
att det finns information om förekomst av farliga ämnen i byggmaterial för att 
det senare ska vara möjligt att återfinna och sortera ut dem vid rivning och 
ombyggnad16. Förslaget, med konsekvensbedömning, lyfts också upp i 
rapporten17 från Miljömålsberedningens expertgrupp om farliga ämnen i varor 
och produkter. 

De stora avfallsmängderna inom sektorn och den betydande andelen farligt avfall 
påverkar förutsättningarna att skapa kretslopp som är resurseffektiva och så lång 
som möjligt fria från farliga ämnen. Kemiska föroreningar kan försvåra och 
fördyra återvinningen av bygg- och rivningsavfall.  

                                                 
15 Kemikalier i varor. Strategier och styrmedel för att minska riskerna med farliga ämnen i 
vardagen. KemI rapport nr 3/11. 
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport3-11-Kemikalier-i-
varor.pdf 
 
16 Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial – redovisning från ett regeringsuppdrag. 
KemI rapport nr 2/07. 
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport2_07_byggmateria
l.pdf 

17 Farliga ämnen i varor och produkter. Underlag till Miljömålsberedningens arbete med en 
strategi för en giftfri miljö. Rapport från beredningens expertgrupp.  
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Naturvårdsverket uppskattar att omkring 50 procent av byggavfallet återvinns 
idag. EU:s ramdirektiv för avfall fastställer att 70 procent av det icke-farliga bygg- 
och rivningsavfallet ska återvinnas senast år 2020. Regeringen beslutade i april 
2012 om ett etappmål med samma innebörd18. Minskad användning av farliga 
ämnen och bättre dokumentation av sådana kan förbättra förutsättningarna för 
att uppnå det skärpta målet.  

Regeringen bör utreda förutsättningar för och inriktning av ett nationellt system 
för dokumentation av farliga ämnen i individuella byggnader, byggmaterial och 
byggnadskomponenter (en så kallad ”loggbok” för byggnader) inklusive 
styrmedel och incitament för att åstadkomma ett sådant system.  

När det gäller ”loggboken” är det viktigt att utreda hur informationen ska lagras 
och göras tillgänglig. Det pågår utveckling av metoder för elektronisk lagring av 
bygg- och fastighetsrelaterade handlingar (bland annat så kallad Building 
Information Modelling, BIM)19. Det bör också undersökas om det är lämpligt att 
göra informationen tillgänglig via befintliga system som fastighetsregistret hos 
Lantmäteriet eller Boverkets register för energideklarationer för byggnader. 
Möjligheter och avgränsningar i samband med förvaring och tillgång till 
information har tidigare behandlats i Byggnadsdeklarationsutredningen20. 
Utformningen av regler eller andra incitament som krävs för att få till stånd 
loggboken bör också ingå i utredningen.  

Loggboken behöver sannolikt införas stegvis. En möjlighet är att börja med 
professionellt eller offentligt förvaltade byggnader över en viss storlek. När det 
gäller informationen kan ingående byggprodukter som ett första steg 
dokumenteras på artikelnivå. Dokumentationen kan även innehålla uppgifter om 
ämnen på kandidatlista i Reach – information som redan idag omfattas av lagkrav 
och som enligt EU:s byggproduktförordning ska redovisas som bilaga till så 
kallade prestandadeklarationer. Kandidatlistan utökas kontinuerligt och 
kommissionens målsättning är att den från dagens 73 ämnen ska växa för att 
2020 omfatta alla ämnen som i Reach definieras som särskilt farliga21. Därför 
finns det anledning att överväga att så snart som möjligt utöka 
loggboksinformationen till att omfatta alla särskilt farliga ämnen. I förlängningen 
vore det önskvärt att informationen omfattar förekomst av ämnen som är 
klassificerade som miljö- och hälsofarliga. Troligen behövs prioriteringar bland 
dessa ämnen, bland annat av ämnen som kan utgöra problem i arbetsmiljö eller 
inomhusmiljö samt i avfalls- och återvinningsledet. Det kan exempelvis gälla 
ämnen som kan emittera från materialet till inomhusmiljön eller lakas ur och 
därmed spridas i miljön.  

                                                 
18 Preciseringar av miljökvalitetsmålen och etappmål i 
Miljömålssystemet, regeringsbeslut M2012/1171/Ma 
http://www.miljomal.se/Global/20_aktuellt/nyheter/regeringens-beslut-M2012-1171.pdf 
19 Gemensamt datakommunikationsformat för livscykelinformation – LCA och LCC, (NCC, SBUF 
och SIVL), Martin Erlandsson, Anders Björk, Jan-Anders Jönsson, Daniel Enström, BI1709 2007, 
http://www.ivl.se/download/18.7df4c4e812d2da6a416800071907/B1709.pdf 
20 SOU 2004:78 http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/69/94/dccfcfa0.pdf 
21 Substances of Very High Concern (SVHC) i Reach.  
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5 Företags eget arbete med att byta ut 
farliga ämnen 

5.1 Kunskapscentrum för ökad substitution av 
farliga ämnen i varor 

 

• Utvecklingen av regelverket på kemikalieområdet, särskilt Reach, ställer 
ökade krav på företagen och på deras kunskap om hur de ska hantera sina 
varors hälso- och miljörisker. Regelverkets krav är en utmaning för i 
synnerhet mindre företag med begränsad tillgång till egna experter på hälsa 
och miljö. 

• Vi anser att ett nationellt kunskapscentrum för ökad substitution bör inrättas. 
Kunskapscentrumet ska stödja företagen i deras arbete med att byta ut farliga 
ämnen samtidigt som det ska underlätta för företagen att uppfylla kraven i 
Reach och övrig kemikalielagstiftning.  

• Vi anser att regeringen bör låta utreda de närmare förutsättningarna kring 
centrumets organisation, finansiering och inriktning. 

Antalet företag på den svenska marknaden som berörs av kemikaliereglerna beräknas 
till 32 000, varav 13 000 tillverkande företag och 19 000 företag i parti- och 
detaljhandel. Utvecklingen av regelverket på kemikalieområdet, särskilt Reach, ställer 
ökade krav på dessa företag och på deras kunskap om hur de ska hantera sina varors 
hälso- och miljörisker. Regelverkets krav är en utmaning för i synnerhet mindre 
företag med begränsad tillgång till egna experter på hälsa och miljö. Mindre företag 
har ofta svårt att ställa och få genomslag för krav på information från leverantörer, 
särskilt när det handlar om vilka kemiska ämnen en vara innehåller.  

Reach ställer krav på att företagen har kunskap om förekomsten av särskilt farliga 
ämnen i sina varor för att de ska kunna förmedla den kunskapen vidare till inköpare, 
konsumenter m.m. Antalet ämnen som betraktas som särskilt farliga enligt Reach 
ökar snabbt. Kraven omfattar såväl tillverkande som importerande företag. 
Ytterligare regelverk som ställer krav på kemikaliekunskap hos företag som på olika 
sätt hanterar varor är produkt-, arbetsmiljö-, konsumentsäkerhets- och avfallsregler 
samt kommande biocidregler. Företag har länge efterlyst en plattform för 
kunskapsutbyte och informationsspridning inriktad på utbyte av farliga ämnen och 
på stöd att underlätta för företag att uppfylla kraven i Reach. 

Genom att företag i större utsträckning ställer krav på information bl.a. om innehållet 
av kemiska ämnen i varor från andra företag i leverantörskedjan förbättras 
möjligheterna att byta ut farliga ämnen. Detta driver i sin tur på produktutveckling 
och innovation. Det kan också bidra till att minska affärsrisker och kostnader för 
avfallshantering och återvinning.  



 

Kemikalieinspektionen 
 

 

PM 
Datum 

2012-06-12 
Diarienr 

342-H10-01497 
 

20 (33) 

Vi anser att ett nytt kunskapscentrum för substitution bör inrättas med syfte att öka 
kunskapen om farliga ämnen i varor, främja ökat utbyte av farliga ämnen och därmed 
verka för utveckling av hållbara produkter och varor. Centrumet kan också underlätta 
för företagen att följa kraven i Reach och övrig kemikalielagstiftning. Ett 
kunskapscentrum skulle också kunna ha en roll i att bearbeta och göra den mycket 
omfattande kemikalierelaterade information tillgänglig som tas fram genom krav på 
företag och myndigheter i Reach samt att anpassa information efter olika branschers 
behov. 

En viktig uppgift för ett kunskapscentrum bör vara att verka för en ökad 
kommunikation mellan företag i leverantörskedjan för varor. Detta kan bland annat 
ske genom att utveckla verktyg för att bedöma vilka ämnen som bör betraktas som 
farliga och hur sådana ämnen kan ersättas i olika material och varor. Centrumet bör 
främst ge råd och stöd till små och medelstora företag som importerar, säljer eller 
tillverkar varor. Därigenom kan centrumet bli ett viktigt komplement till 
myndigheterna, vars roll främst är tillämpning och tillsyn över 
kemikalielagstiftningen.  

En utredning behövs för att klargöra centrumets närmare inriktning och avgränsning, 
däribland i vilken mån även andra miljöaspekter än kemikalier ska ingå i 
verksamheten.  Vidare bör frågan om hur ett kunskapscentrum ska finansieras och 
om det kan knytas till befintliga organisationer och institut utredas, t.ex. IVL Svenska 
Miljöinstitutet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut eller Swerea (Swedish 
Reasearch). Liknande initiativ i Danmark22, USA23 och inom EU24 bör också studeras 
både som inspirerande exempel och utifrån möjligheter till samarbete. Förslaget, med 
konsekvensbedömning, tas upp i rapporten av Miljömålsberedningens expertgrupp 
om farliga ämnen i varor och produkter.25 

6 Ökad tillsyn av farliga ämnen i varor 

6.1 Stärkt varutillsyn i Sverige och i EU 
 

• Den svenska tillsynens omfattning är klart underdimensionerad i förhållande 
till det stora antalet varor, produktions- och konsumtionsmönster samt 
förekomsten av farliga ämnen i varorna. Vi ser ett behov av att den svenska 
varutillsynen stegvis ökar, i absoluta termer och i takt med att nya 
begränsningsregler införs.  

                                                 
22 http://mis.forbrugerkemi.dk/ 2012-01-11 
23 http://www.epa.gov/dfe/dfe_stakeholder_groups.html 2012-01-11 
24 http://www.subsport.eu/about-the-project 2012-01-11 
25 Farliga ämnen i varor och produkter. Underlag till Miljömålsberedningens arbete med en 
strategi för en giftfri miljö. Rapport från beredningens expertgrupp.  
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• Vi har ökat tillsynen av farliga ämnen i varor som ett resultat av regeringens 
satsning på handlingsplanen för en giftfri vardag. Med tanke på varuområdets 
omfattning och komplexitet anser vi att det är viktigt att satsningen blir 
permanent. Dessutom menar vi att Sverige på sikt bör öka varutillsynen 
ytterligare. 

• Tillsynen behöver stärkas genom insatser på EU-nivån för att främja ett 
bättre genomförande av EU:s kemikalielagstiftningar och angränsande 
lagstiftningar. 

Det finns miljontals varor på den globala marknaden. Den snabbt ökande 
tillverkningen av varor är en förklaring till den kraftiga produktionsökningen av 
kemikalier under de senaste 50 åren. Kunskapen om vilka ämnen som ingår i alla 
dessa varor är dålig. För många varugrupper är omsättningen dessutom snabb. Det 
gäller t.ex. elektronik, kläder och leksaker. Varor importeras i allt större utsträckning 
från länder utanför EU. Tillverkningen sker ofta i länder med svagare 
kemikaliekontroll än i EU-länderna. 

Varor innehåller ofta hälso- och miljöfarliga ämnen. Läckage av farliga ämnen till 
miljön från en enskild vara kan verka försumbart. De stora volymerna av varor gör 
dock att det totala läckaget kan vara betydande och orsaka skador på hälsa och miljö. 
Våra och andra länders myndigheters kontroller har dessutom visat att det är relativt 
vanligt att halten av farliga ämnen är högre än vad som är tillåtet enligt reglerna. 
Antalet kemiska analyser som genomförs är dock mycket litet i förhållande till det 
stora antalet varor. 

Det stora antalet varuföretag och outvecklade regler gör att varutillsynen är 
komplicerad och resurskrävande. Många företag behöver mer kunskap för att få 
förutsättningar att förstå och följa reglerna. I KemI:s tillsynsplan för år 201226 
uppskattades grovt att det skulle behövas upptill 80 tjänster för tillsyn över de ca 
30 000 företag som bedöms beröras av regler om farliga ämnen i varor. De särskilda 
medel som KemI fått för handlingsplanen för en giftfri vardag har inneburit en ökad 
satsning varutillsynen. År 2012 har KemI avsatt 8 tjänster för varutillsynen.   

Vi bedömer att en alltför stor satsning på varutillsyn inte skulle vara kostnadseffektiv. 
Regelsystemet behöver utvecklas ytterligare, innan en kraftig ökning av tillsynen 
skulle bidra till en klar minskning av risken för skador på människa och miljö. Det 
fortsatta arbetet med Reach-förordningen kommer säkerligen att innebära att alltfler 
regler om begränsning av farliga ämnen i varor kommer att beslutas på EU-nivå. Vi 
anser att detta bör följas av en stegvis ökning av varutillsynen. 

För att säkerställa att varutillsynen är effektiv och inte orsakar onödiga kostnader för 
företagen har KemI prioriterat tillsynsprojekt där möjligheten att minska riskerna 
troligtvis är störst. Tillsynen är främst inriktad på varugrupper som människor 

                                                 
26 Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2012. Tillsyn 1/12. 
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Tillsyn/KemI-Tillsynsplan-2012.pdf 
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använder i sin vardag och som innehåller farliga ämnen. Exempel på detta är kläder, 
leksaker och elektronik27. 

Vår bedömning är, trots det begränsade antalet regler, att tillsynen i Sverige och i EU 
som helhet är klart underdimensionerad i förhållande till det stora antalet varor och 
förekomsten av farliga ämnen i varorna. Vi har ökat tillsynen av farliga ämnen i varor 
som ett resultat av regeringens satsning på handlingsplanen för en giftfri vardag. Med 
tanke på varuområdets omfattning och komplexitet anser vi att det är viktigt att 
satsningen blir permanent. Dessutom menar vi att Sverige på sikt bör öka 
varutillsynen ytterligare. 

Tillsynen behöver också stärkas genom insatser på EU-nivån för att främja ett bättre 
genomförande av EU:s kemikalielagstiftningar och angränsande lagstiftningar. Vi har 
i ett regeringsuppdrag28redovisat ett antal förslag för hur Sverige kan verka för en 
stärkt tillsyn i EU för en bättre efterlevnad av avfalls- och kemikaliereglerna. 

7 Ökat internationellt arbete 
 

7.1 Ett nytt globalt ramverk 

 

• Vi anser att det behövs effektivare verktyg på global nivå än ämnesspecifika 
konventioner för att hantera gränsöverskridande problem med farliga ämnen 

• Vi anser att Sverige bör verka för ett nytt legalt ramverk som hanterar 
gränsöverskridande problem med farliga ämnen. Ramverket bör om möjligt 
också omfatta frågor som kunskapsframtagning och kunskapsspridning. 

 

Produktionen av kemikalier i världen ökar ständigt. Särskilt stor är ökningen av 
produktion och användning i vissa tillväxtregioner. I Västeuropa och Nordamerika 
beräknas tillväxten i kemikalieproduktion 2012-2020 ligga på ca 25%, medan den i 
Afrika och mellanöstern beräknas bli 40% och i Asien 46%. Sett till enskilda länder 
ligger Kina på 66% och Indien på 59%29. 

Varor som konsumeras i Sverige är till stor del tillverkade i andra länder, ofta utanför 
EU. De internationella produktions- och handelskedjorna är ofta långa och 
komplexa. I många länder är den förebyggande kemikaliekontrollen mycket svagt 

                                                 
27 Strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i varor. Rapport från ett regeringsuppdrag. KemI-
rapport nr 4/11. http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport4-
11-varutillsyn.pdf 
28 Bättre EU-regler för en giftfri miljö – rapport från ett regeringsuppdrag. KemI-rapport nr 1/12.  
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport1_12.pdf 
29 Tim Kasten, UNEP Chemicals, presentation hållen vid kemikaliedialogen under Stockholm +40, 
den 24/4 2012.  
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utvecklad eller saknas helt. I takt med att kemikaliefrågorna blir alltmer globala ökar 
vikten av att finna globala lösningar för att begränsa spridningen av farliga ämnen.  
 
Flera internationella konventioner syftar till att begränsa riskerna med särskilt farliga 
ämnen. Stockholmskonventionen syftar till att förbjuda eller starkt begränsa 
användningen av mycket långlivade organiska ämnen (s.k. POP:s-ämnen) och 
omfattar idag 22 ämnen. Arbete pågår med att lista ytterligare fem ämnen. 
Bromerade flamskyddsmedel kommer att diskuteras år 2013. Baselkonventionen 
täcker in farliga ämnen när de blir avfall. Förhandlingar pågår om en internationell 
konvention för begränsning av kvicksilver. Rotterdamkonventionen möjliggör för 
länder att avslå import av ämnen som är förbjudna eller starkt begränsade i andra 
länder.  

Internationella överenskommelser är viktiga för att begränsa den globala spridningen 
av kemiska ämnen. I Stockholmskonventionen bör Sverige agera för att begränsa fler 
identifierade POPs. Aktiva insatser behövs i SAICM, som är en politiskt bindande 
global överenskommelse under FN:s regi med syfte att utveckla mål och strategier 
för begränsning av kemiska risker, exempelvis i projekt om utveckling av information 
om ämnen i varor. Sverige deltar aktivt i förhandlingar för en skarp global 
kvicksilverkonvention och bör fortsätta att verka för en hög skyddsnivå där.  

Det är inte effektivt att förhandla konventioner för ett ämne i taget. Ett nytt legalt 
ramverk behöver utvecklas för de ämnen som ger upphov till gränsöverskridande 
problem, men som inte omfattas av befintliga konventioner. Om möjligt bör ett 
sådant ramverk också vara öppet för att även omfatta andra frågor såsom viss 
kunskapsframtagning och kunskapsspridning.  

 

7.2 Samarbete för bättre kemikaliekontroll i andra 
länder 

 

• Lagstiftning och institutioner för kemikaliekontroll saknas och behöver 
utvecklas i många länder.  

• Vi anser att utvecklingssamarbetet för att stödja länder i denna utveckling 
behöver fortsätta. 

• Nya samarbetsformer behöver utvecklas för att stödja länder som fasas ut 
från biståndet. 

 

Sverige driver sedan flera år ett internationellt utvecklingssamarbete för att stödja 
andra länder i att utveckla lagstiftning och institutioner för kemikaliekontroll för att 
minska hälso- och miljöproblem. I förlängningen påverkas också Sverige av 
förbättrad kemikaliekontroll i andra länder genom minskade utsläpp och mindre 
farliga varor i internationell handel och på den svenska marknaden. 
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I Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) har regeringen prioriterat sex globala 
utmaningar och för varje utmaning är tre fokusområden identifierade som centrala 
för att möta utmaningarna. En av utmaningarna som lyfts fram i skrivelsen är 
klimatförändringar och miljöpåverkan och ett av fokusområdena under den utmaningen är 
kemikaliehantering.  

Målet på kemikalieområdet är att användningen av farliga kemikalier i 
utvecklingsländer ska minska och att omhändertagandet av farligt avfall ska 
förbättras. För att genomföra det vill regeringen bl.a. fortsätta arbetet med att stödja 
länder som vill utveckla nationell kemikaliekontroll samt verka för att globala 
överenskommelser på kemikalieområdet genomförs och vidareutvecklas. 

Även i regeringens policy för miljö- och klimatfrågor30 framhålls att Sverige ska 
stärka utvecklingsländernas förmåga att hantera kemikalier, vilket bl.a. omfattar 
utveckling, tillämpning och verkställande av internationell och nationell lagstiftning.  

I regeringens strategi för globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 2011-2014 
anger regeringen sina tematiska prioriteringar för användningen av medel under 
anslagsposten. Globala insatser inom ramen för regeringens tre tematiska 
prioriteringar – demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter, miljö och klimat 
samt jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen ska stödjas. Ett exempel på ett 
sådant område, som ges i strategin, är säker kemikaliehantering i utvecklingsländer.  

Det internationella utvecklingssamarbetet för att stödja andra länder i att utveckla 
lagstiftning och institutioner för kemikaliekontroll behöver fortsätta att utvecklas. 
Detta gäller generellt, men inte minst i länder med en mycket stark 
produktionsökning. En särskild utmaning när det gäller dessa länder är att finna 
former för att ge sådant stöd även om länderna fasas ut från det svenska biståndet. 

8 Nya lagstiftningsinitiativ 

8.1 EU-regler för att bättre skydda barn 
 

• Det finns en rad skäl till att barn och ungdomar kan vara mer sårbara än 
vuxna för påverkan från kemikalier. EU:s regelverk behöver utvecklas för att 
det bättre ska skydda människans fortplantning och barns hälsa. 

• För att bättre skydda barnens hälsa behöver de vägledningsdokument som 
ska underlätta tillämpningen av EU-regler utvecklas vad det gäller 
testmetoder, teststrategier och metodik för riskbedömning. 

• Vi anser att det är viktigt att EU-reglerna utvecklas så att barn inte utsätts för 
särskilt farliga ämnen, inklusive hormonstörande ämnen, från kemiska 

                                                 
30 http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/37/08/9f0571f8.pdf 
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produkter och varor. Det är viktigt att så långt det är möjligt även undvika att 
allergiframkallande ämnen förekommer i varor avsedda för barn. 
Leksaksdirektivet är ett exempel på ett regelverk där skyddsnivån behöver 
höjas. 

Det finns en rad skäl till att barn och ungdomar kan vara mer sårbara än vuxna för 
påverkan från kemikalier. En rad hormonella system samspelar för att säkra en 
normal utveckling. Samspelet är mycket komplext. Särskilt känsligt är barnet för 
störningar under den snabba utvecklingen innan och strax efter födelsen. Men 
utvecklingen fortsätter under barnets hela uppväxt och pubertet fram till vuxen ålder. 
Kroppens hormoner styr pubertetens start och utveckling. De olika förlopp som styr 
utvecklingen från befruktningen av ägget till vuxen ålder kan störas av kemikalier. 

Barn dricker, äter och andas mer än vuxna i förhållande till sin storlek. Vissa 
kemikalier binds till damm. De mindre barnen utforskar världen krypande, de suger 
och tuggar på saker för att uppleva dem. Många leksaker och andra varor kan då avge 
små mängder av kemikalier. Allt detta medför att barn i förhållande till sin vikt 
riskerar att få i sig högre halter av många kemikalier än vad vuxna får. 

EU:s regelverk behöver utvecklas för att det bättre ska skydda människans 
fortplantning och barns hälsa. Vi vill särskilt lyfta fram två områden: 

• Underlag till och metodik för riskbedömning. 

• Regler för varor som barn använder. 

I många EU-regler, t.ex. Reach, bekämpningsmedelsförordningar och 
livsmedelslagstiftningen, uppmärksammas barns känslighet för farliga kemikalier och 
att särskild hänsyn behöver tas till barn. Det finns dock i reglerna ingen särskilt 
metodik för att bedöma riskerna, utöver den metodik som ska användas för vuxna. I 
stort finns inte heller någon sådan metodik beskriven i de vägledningsdokument som 
ska underlätta tillämpningen av reglerna. I USA finns det betydligt mer utvecklad 
vägledning, både för hur teststrategier ska utformas för att ta hänsyn till barns 
känslighet och hur metodiken för riskbedömning ska anpassas för att bättre skydda 
barnens hälsa. 

För att bättre skydda barnens hälsa kan det behövas nya regler för vissa varugrupper. 
Textilier är en varugrupp för vilken det är uppenbart att barn utsätts för hälsofarliga 
ämnen, inte minst allergiframkallande ämnen. Se nedan avsnittet med förslag om att 
verka för EU-regler om farliga ämnen i textilier.  

Vi anser att det är viktigt att EU-reglerna utvecklas så att barn inte utsätts för särskilt 
farliga ämnen, inklusive hormonstörande ämnen, från kemiska produkter och varor. 
Det är viktigt att så långt det är möjligt även undvika att allergiframkallande ämnen 
förekommer i varor avsedda för barn. Leksaksdirektivet är ett exempel på ett 
regelverk där skyddsnivån behöver höjas. Särskilt farliga ämnen bör inte få 
förekomma i leksaker, eftersom det i många fall inte vetenskapligt går att fastställa en 
säker lägsta nivå. Leksaksdirektivets gällande gränsvärde för bly behöver sänkas 
eftersom nya vetenskapliga rön visar att ingen säker lägsta exponeringsnivå kan 
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fastställas under vilken skador på nervsystemets utveckling kan uteslutas. 
Bestämmelserna om allergiframkallande ämnen behöver skärpas. Även 
hormonstörande ämnen behöver regleras inom leksaksdirektivet, de behandlas 
överhuvudtaget inte i direktivet. 

8.2 EU-regler om farliga ämnen i textilier 
 

• Textilier är en varugrupp för vilken det är uppenbart att barn utsätts för 
hälsofarliga ämnen, inte minst allergiframkallande ämnen. 

• Textilier kan, förutom allergiframkallande ämnen, innehålla kemikalier som 
har andra hälso- eller miljöfarliga egenskaper. Det kan vara ämnen som är 
cancerframkallande eller skadliga för vattenmiljön. I dialogarbete med 
företrädare inom textilbranschen har framkommit att enhetliga regler 
efterfrågas som delvis kan ersätta de många olika kriterier i 
miljömärkningssystem och frivilliga begränsningslistor som finns idag. 

• Vi föreslår att Sverige arbetar för att regler om kemikalier i textilier införs i 
EU-förordningen om fibermärkning. Sverige bör bidra till den översyn som 
kommissionen ska göra om kemikaliefrågorna i den förordningen senast i 
september 2013. Regeringen bör ge KemI, i samverkan med andra ansvariga 
myndigheter, i uppdrag att ta fram ett sådant underlag tillsammans med 
textilbranschen. 

 

Förslaget om att Sverige ska driva frågan om utveckling av en harmonisering på EU-
nivå av miljökraven på textilier är lämnat till regeringen i redovisningen av 
regeringsuppdraget om en bred genomgång av EU:s lagstiftning och andra styrmedel 
på EU-nivå som en del av genomförandet av handlingsplanen för en giftfri vardag. I 
KemI-rapport 1/1231 beskrivs förslaget, bakgrund och konsekvenser av förslaget mer 
utförligt.  

Det finns flera skäl till varför just varukategorin textilier prioriteras av 
Kemikalieinspektionen som aktuell för ny kemikaliereglering på EU-nivå. EU-regler 
om kemikalier i textilier saknas. Stora mängder kemikalier används vid tillverkningen 
av textilier och kan finnas kvar när textilierna når slutanvändaren, avsiktligt eller 
oavsiktligt. Textilier är en mycket bred varukategori som används på ett sätt som 
innebär att konsumenter, även barn, direkt exponeras för kemikalieinnehållet. 
Kemikalier i textilier kan ha negativa effekter genom att direkt påverka hälsan, t.ex. 
genom att leda till allergiska reaktioner. Men de kan också ha miljöskadliga effekter 
och vara svårnedbrytbara i miljön.  

                                                 
31 Bättre EU-regler för en giftfri miljö – rapport från ett regeringsuppdrag. KemI-rapport nr 1/12.  
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport1_12.pdf 
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Textilier produceras i stora mängder och ingår i många olika typer av varor som säljs 
för yrkesmässig användning och för privat bruk. Den privata konsumtionen av kläder 
och skor har ökat kraftigt den senaste 10-årsperioden i Sverige. En stor del av de 
textilier som konsumeras för hemmabruk och kläder importeras från länder utanför 
EU. Stora mängder textilier hamnar också i soporna i Sverige, då producentansvar 
saknas för avfallsledet. Människor kommer dagligen (och nattligen) i kontakt med 
textilier i sitt yrke och i sitt privatliv. Forskning har visat att upptag av kemikalier via 
hud kan ha större betydelse än vad man tidigare trott. Vissa yrken kan vara särskilt 
utsatta för kemikalier i textilier, t. ex. arbetare inom textilindustrin, de som använder 
kemikaliebehandlade skyddskläder och personal inom handeln som packar upp och 
hanterar stora mängder textil. Barn, som är särskilt känsliga för kemikalieexponering, 
behöver ett ökat skydd för att inte utsättas för farliga ämnen i textilier. Textilier med 
farliga ämnen hittas ibland på konsumentmarknaden vid analys, ofta förbjudna 
ämnen och ibland i höga halter. 

Tillverkningen från fiber till färdig produkt sker i flera steg och i många processer är 
kemikalier inblandade. Det kan vara bekämpningsmedel i bomullsodling, smörjoljor, 
klisterämnen, tvättmedel, färgämnen och diverse hjälpkemikalier. De kemikalier som 
används i produktionen finns ibland kvar som rester i den färdiga varan. Kemikalier 
tillsätts även för att ge slutprodukten önskvärda funktioner. Det kan exempelvis 
handla om antiskrynkmedel, impregneringsmedel, flamskyddsmedel, antimögelmedel 
och antibakteriella medel. De kemikalier som används förorenar miljön i 
tillverkningsländerna genom utsläpp framförallt genom avloppsvatten. De förorenar 
också i de länder där slutprodukten används genom tvätt och då kemikalier sprids till 
avloppsvatten, reningsverk och kontaminerar slam som används på åkerjord. En del 
ämnen passerar genom reningsverken och påverkar vattenkvalitet och vattenlevande 
organismer.  

I de dialoger som KemI har haft med textilbranschen har det framkommit att den 
mängd miljömärkningssystem och begränsningslistor som finns på området skapar 
praktiska problem. Bedömningen är att det är en allmän uppfattning att en 
harmonisering av kemikaliekraven på textilier bör införas på internationell nivå, i 
första hand inom EU.  

De nya EU-reglerna om textilier bör utgå från ett antal grundläggande målsättningar: 

• Att skydda människor från att exponeras för hälsofarliga ämnen i textilier i 
vardagen. Det gäller särskilt barn och utsatta grupper i yrkeslivet. Det gäller i 
första hand ämnen som är cancerframkallande, arvsmassepåverkande, 
fortplantningsstörande, allergiframkallande och hormonstörande. 

• Att hindra persistenta och bioackumulerande ämnen som finns i textila varor, 
eller som används vid tillverkning av textila varor, att ansamlas i miljön. 
Detsamma gäller även ämnen som kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
miljön. 

• Att förenkla för den europeiska textilbranschen att ställa gemensamma krav 
på sina utomeuropeiska leverantörer. 
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9 Andra styrmedel än lagstiftning 
Vi utreder för närvarande förutsättningarna för att i högre utsträckning använda 
ekonomiska styrmedel i kemikaliekontrollen. Inför den delredovisning av 
handlingsplanen som ska lämnats till regeringen januari år 2013 kommer 
Kemikalieinspektionen att utreda andra styrmedel än lagstiftning, bl.a. ekonomiska 
styrmedel, kommunikation som styrmedel, offentlig upphandling och 
standardisering.  
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     Bilaga 1  

 

Övergripande effekt- och konsekvens-
bedömning  

 
Enligt uppdraget32 till Kemikalieinspektionen om framtagande och genomförande av 
en handlingsplan för en giftfri vardag ska KemI löpande under uppdragets längd 
analysera och lämna förslag till förändringar i relevant lagstiftning och konventioner i 
syfte att stärka regleringen av kemikalier. Vidare ska KemI analysera behovet av och 
lämpligheten i att införa ekonomiska styrmedel för att styra mot minskad användning 
av farliga kemikalier samt identifiera och ge förslag på andra aktörer som behöver 
engageras i arbetet med handlingsplanen. En bedömning av effekter för miljö, hälsa 
och näringsliv av föreslagna åtgärder ska göras. Konsekvenser för myndigheter ska 
redovisas. Om åtgärden innefattar förslag på lagstiftning ska konsekvenser för 
företagen redovisas. 

Nedan görs en övergripande samlad effekt- och konsekvensbedömning av 
åtgärdsförslagen som helhet ur de olika aspekter som angivits i uppdraget. För ett 
antal av förslagen hänvisas under respektive förslag till tidigare genomförda 
konsekvensanalyser. 

 

Övergripande bedömning av effekter för miljö och 
hälsa 
Det är Kemikalieinspektionens bedömning att föreslagna åtgärder ger goda 
förutsättningar för att komma närmare en giftfri vardag. Genomförande av 
lagstiftning, genom begränsning av enskilda farliga ämnen och tillsynsaktiviteter, får 
direkt inverkan på miljö och hälsa. När det handlar om begränsning och utfasning av 
långlivade ämnen kan effekterna i miljön dröja av enskilda beslut p. g. a. ämnenas 
inneboende egenskaper. Det är bl. a. av dessa skäl viktigt att arbeta förebyggande 
med kemikaliekontrollen. Det kan ta mycket lång tid att undanröja skadliga ämnen 
när de väl är spridda i miljön och det kan i sin tur få stora negativa ekonomiska 
konsekvenser för enskilda som exempelvis fått sina brunnar förorenade, för företag 
som investerat i felaktig teknik och för samhället som får betala dyrt för sanering av 
förorenad mark och dricksvattentäkter. Förslaget om perfluorerade ämnen tar 
uttryckligen sikte på att begränsa och om möjligt förhindra att ett sådant ohanterligt 
problem byggs upp för mycket lång tid framöver. 

                                                 
32 Regeringsbeslut. Uppdrag till Kemikalieinspektionen om framtagande och genomförande av 
handlingsplan för en giftfri vardag. Dnr 342 H10-01497. 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/82/43/d574ddf4.pdf 
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En satsning på genomförande och utveckling av EU:s kemikalielagstiftning, inklusive 
tillsynsåtgärder, är grunden för det åtgärdspaket som KemI föreslår, men räcker 
likväl inte till för att tillräckligt snabbt få effekt i den yttre miljön och för människors 
hälsa. För att nå fram till ett starkare skydd i vardagen för barn krävs en utveckling av 
reglerna, inkluderande testmetoderna, riskbedömningsmetodiken samt kriterierna 
som används till stöd för tillämpningen av regelverken. Den kraftfulla satsning på 
forskning och utveckling som föreslås, bedömer vi är nödvändig för att snabba på 
beslutsfattandet genom att tillföra den kunskap som saknas idag för att hantera 
riskerna med kemikalier, hos myndigheter såväl som hos näringsliv. 

Vi föreslår åtgärder på flera fronter med samverkan och regelutveckling; nationellt, 
inom EU och globalt för att nå längre. Kemikalier transporteras i varor och i 
naturliga kretslopp. Farliga ämnen utgör därmed en global problematik som i sämsta 
fall kvarstår under lång tid efter att utsläpp på marknaden och i miljön gjorts. 
Åtgärder nationellt kan komma att utgöra goda exempel för en global publik och visa 
på vägar att hantera problematiken i internationella överenskommelser och 
förhandlingar, samtidigt som de får en direkt effekt på närmiljön och närhälsan.  
Omvänt kan vi lära av andra i det internationella samarbetet och ta med oss viktig 
kunskap hem. Den växelverkan som uppstår genom att arbeta med åtgärder på flera 
arenor bedömer vi som en viktig framgångsväg för att på både kortare och längre sikt 
åstadkomma en effektivare kemikaliehantering och -kontroll till gagn för hälsa och 
miljö. 

KemI föreslår särskilda satsningar inom två varuområden, byggprodukter och 
textilier. Det gör vi utifrån en prioritering som bygger på dessa produkters spridning i 
samhället, kemikalieanvändning, producerade volymer och hur människor kommer i 
kontakt med dem, samt en bedömning av dessa branschers förutsättningar att ta ett 
större ansvar och komma ett steg längre. Bedömningen är att genom förbättrade 
styrmedel inom dessa produktområden kan ett avsevärt kliv närmare en giftfri vardag 
tas i första hand vad gäller människors dagliga exponering i sina hem och andra 
inomhusmiljöer som förskolor och skolor. Genom krav på bättre kunskap och 
information om farliga ämnen i dessa varugrupper förebyggs också problem i den 
yttre miljön, inte minst genom att skapa förutsättningar för en bättre 
produktionsmiljö och avfallshantering. 

 

Övergripande bedömning av effekter för näringsliv 
KemI bedömer att förslagen som läggs fram stärker svenskt näringsliv genom att 
tydliggöra krav som antingen redan finns i EU:s kemikalielagstiftning eller är på gång 
att utvecklas inom de närmsta åren. Framtagandet av ny kunskap inom områden som 
idag saknar en tydlig reglering och tydliga kriterier (hormonstörande ämnen, 
kombinationseffekter och nanomaterial) lägger grund för en saklig och vetenskaplig 
hantering i regelutvecklingen och i myndigheters och andra aktörers 
ställningstaganden och beslut i samband med prioritering och genomförande av 
riskhanteringsåtgärder. Utrymme kommer att finnas för företagande, innovation och 
nytänkande i utvecklingen av nya metoder för testning och riskbedömning av 
kemikalier, liksom i utveckling av alternativa kemikalier, processer och tekniker 
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genom förslagen om satsningar på forskning, på inrättandet av ett nationellt centrum 
för riskbedömning och toxikologi och ett kunskapscentrum för ökad substitution av 
farliga ämnen i varor. Tillgången till kompetens kommer att säkras och underlätta för 
näringslivet att kunna leva upp till lagstiftnings, marknadens och konsumenters krav 
på säkra produkter. 

Kemikalieinspektionen utgår från synsättet att näringslivet delar målsättningen om att 
fasa ut farliga ämnen från människors vardag. Genom en ökad och effektivare tillsyn 
över farliga ämnen i varor i Sverige och EU bedömer KemI att näringslivet kan få 
ökat stöd och mer rättvisa förutsättningar på den gemensamma marknaden.   

Utveckling av nya och befintliga regler samt införandet av loggbok för byggprodukter 
syftar alla till att tydliggöra kravställandet från samhället vad gäller förekomst av 
farliga ämnen i varor (och därmed inomhusmiljöer). På så sätt får varutillverkande 
företag och varuimporterande företag tydliga spelregler att förhålla sig till och 
kommunicera till leverantörskedjan. Till stöd för företagens arbete med att anpassa 
sin verksamhet till nya krav föreslås inrättandet av ett kunskapscentrum för 
substitution.  

Kortsiktigt behöver näringslivet satsa för att möta de krav som redan finns i 
regelverk, ta fram och sprida information om farliga ämnen i varor samt frivilligt 
åtgärda identifierade risker genom att fasa ut farliga ämnen ur produktions- och 
varuleden. Näringslivet behöver också samverka med myndigheter i den fortsatta 
utvecklingen av åtgärder för att nå en giftfri vardag för konsumenter. 

 

Konsekvenser för myndigheter 
Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag att genomföra handlingsplanen för en 
giftfri vardag under åren 2011-2014 och med det en förstärkning på totalt 100 mkr 
till anslaget. En del av föreslagna åtgärder ryms inom den satsningen och KemI:s 
nuvarande anslag. KemI avser att återkomma närmare till konsekvenser för 
myndigheten i sin delredovisning av uppdraget som ska lämnas till regeringen i 
januari 2013, men har redan i budgetunderlaget för 2013-201533 aviserat att en 
fortsatt förstärkning av KemI även efter 2014 behövs för att genomföra nödvändiga 
åtgärder och nå målsättningen om en giftfri vardag. Förslaget om ett forskningsanslag 
till KemI berörs i budgetunderlaget, men fanns inte med i anslagsframställan. Det går 
således utöver belopp angivna i senaste BU. 

En ökad satsning på forskning inom miljötoxikologi främjar de institutioner som 
bedriver verksamhet inom området och säkrar att viktig utbildning kan finnas kvar i 
Sverige. 10-15 doktorander bör kunna finansieras totalt genom den satsning som 
föreslås inom forskning och utveckling. 

Den föreslagna utvecklingen av miljöövervakning får konsekvenser för 
Naturvårdsverket och anslaget för miljöövervakning som behöver förstärkas. 

                                                 
33 Kemikalieinspektionens budgetunderlag 2013-2015. Dnr 220-H12-00306. 
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Andra myndigheter berörs främst genom att ökad samverkan behövs bl. a. i olika 
regeringsuppdrag och utveckling av strategier, handlingsplaner och framtagande av 
prioriteringar av enskilda ämnen och ämnesgrupper. Det gäller framförallt 
Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Boverket. Sammantaget 
behöver sannolikt myndigheternas kostnader öka något till följd av de föreslagna 
åtgärderna som helhet. 

 

Konsekvenser för företag – förslag på lagstiftning 
 

Utveckling av EU-regler  

 

Textilregler 

Förslaget om gemensamma kemikaliekrav på textilier inom EU presenteras mer 
utförligt i rapporten till regeringen ”Bättre EU-regler för en giftfri miljö”34. 
Rapporten innehåller också en konsekvensanalys35 på förslaget som inte upprepas 
här. 

 

Utveckling av REACH och regler för att bättre skydda barn 

Förslagen syftar övergripande till ett mer effektivt genomförande av gemenskapens 
befintliga lagstiftning, till förmån för ökat skydd för hälsa och miljö. Förslagen 
innebär ingen skillnad i ansvarsfördelning mellan det allmänna (staten) och näringsliv 
(producenter av kemikalier och deras kunder). En bärande princip i svensk och 
europeisk miljölagstiftning är att förorenaren ska svara för kostnaderna för de 
förebyggande åtgärder som krävs för att skydda miljön.  

Genom att tydliggöra samhällets krav i utvecklad lagstiftning på EU-nivå ges 
likvärdiga förutsättningar för företagen inom gemenskapen. Incitament skapas för att 
skapa nya produkter och tjänster, liksom produktionsprocesser. 

Små och medelstora företag kan möjligen initialt påverkas mer än större företag. Ett 
av KemI:s åtgärdsförslag, inrättandet av ett kunskapscentrum för substitution av 
farliga ämnen i varor, syftar specifikt till att stödja företagen i sitt arbete med att ta 
fram alternativ. KemI har sedan tidigare en särskild rådgivning riktad till företag om 
Reach, Reachupplysningen, dit företag kan vända sig med frågor om lagstiftningen. 

Nya och ev. utökade testkrav bedöms medföra i sammanhanget rimliga 
kostnadsökningar för kemikalieföretagen jämfört med redan befintliga testkrav. En 
samtidig och parallell utveckling pågår för att minska antal tester med avseende på 

                                                 
34 Bättre EU-regler för en giftfri miljö – rapport från ett regeringsuppdrag. KemI-rapport nr 1/12.  
http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport1_12.pdf 
35 sidor 209-213. 
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djurförsök och ersätta dessa med enklare, snabbare och därmed billigare metoder för 
testning och riskbedömning. KemI:s förslag om inrättande av ett nationellt centrum 
för riskbedömning och toxikologi innebär också en samhällssatsning till stöd för att 
snabba på det senare. 

 

Utveckling av nationella regler för begränsning av farliga ämnen i 
byggprodukter 

Vi föreslår att regeringen låter utreda behovet av nationella begränsningar när det 
gäller användning av farliga ämnen i byggmaterial och byggnader. För att en 
konsekvensanalys ska kunna göras behöver behovsanalysen och därmed 
omfattningen av sådana regler först beskrivas närmare. Konsekvensanalysen bör 
därmed utföras inom ramen för uppdraget. 

 

       


