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Kemikalieinspektionen       2011-03-10 
Sekretariatet Strategier och styrmedel 
Urban Boije af Gennäs 
 
 
Förslag till ändrade preciseringar av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 
Underlag till Naturvårdsverket (regeringsuppdrag). 
 

Miljökvalitetsmål: Giftfri miljö 

Miljökvalitetsmål: 
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är 
nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.  

Myndighet och kontaktperson: 
Kemikalieinspektionen (KemI), Urban Boije af Gennäs 

Samråd i arbetet med att ta fram förslagen har skett med: 
Samråd har genomförts genom de diskussioner som förts med miljömålsansvariga 
myndigheterna och en representant för länsstyrelserna, vilka ingått i arbetsgruppen för den 
fördjupade utvärderingen. Samverkansgruppen för den fördjupade utvärderingen har också 
beretts tillfälle att lämna synpunkter. Samverkansgruppen består av samtliga myndigheter 
med uppgifter i miljömålssystemet samt andra intressenter, däribland bransch- och 
miljöorganisationer m.fl. Som ett led i samrådet har KemI haft särskilda kontakter med 
Jordbruksverket, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 
samt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Plast- & kemiföretagen och Svenska 
Naturskyddsföreningen. 
 
Preciseringarnas och miljökvalitetsmålets kopplingar till innebörden av generationsmålet:  
Genom prop. 2009/10:155 fastställdes ett generationsmål inklusive ett antal strecksatser. 
Generationsmålet och strecksatserna anger enligt propositionen inriktningen av den 
samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. 
Enligt regeringen bör de ingå i analysen som ”kriterier för när förutsättningar för att nå 
miljökvalitetsmålen” bedöms föreligga. Generationsmålet och dess strecksatser lyder: 
 
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser (generationsmålet).  
 
Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella 
sammanhang.  
 
Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara 
uppfyllda inom en generation och att miljöpolitiken ska inriktas mot att:  
– ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att deras förmåga att 
långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad,  
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– den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas 
hållbart,  
– människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva 
inverkan på människors hälsa främjas,  
– kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen,  
– en god hushållning sker med naturresurserna,  
– andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan 
på miljön, och  
– konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som 
möjligt. ” 
 
Generationsmålet lyfter fram den internationella dimensionen i miljöarbetet och därmed i 
miljömålen. Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är och har alltid varit utpräglat internationellt till 
sin karaktär. Kemikalieproblematiken är i många avseenden internationell, avseende dels 
produktion och konsumtion av kemikalier och varor, dels genom den gränsöverskridande 
spridningen i naturen och via handel. Åtgärder inom EU och internationellt är på ett 
övergripande plan avgörande för möjligheterna att nå målet. Kemikalieområdet är också 
harmoniserat inom EU och regleras därmed till absolut övervägande del på EU-nivå.  
 
Generellt bidrar åtgärder för att uppfylla Giftfri miljö i EU och Sverige också till att förbättra 
miljösituationen internationellt. Ett tydligt exempel på detta är att utvecklingen av EU:s 
kemikalieregler resulterar i likartade åtgärder utanför EU. Vissa delstater i USA och flera 
asiatiska länder har exempelvis infört liknande regler som EU, bland annat för att leva upp till 
EU:s kemikaliekrav för att kunna exportera till EU-marknaden . Genomförandet av det globalt 
harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier, GHS inom EU genom 
CLP-förordningen1 har medfört att GHS-reglerna nu införs runt om i världen i allt snabbare 
takt. EU:s och Sveriges agerande som föregångare på det kemikaliepolitiska området bedöms 
allmänt och över tiden skapa en positiv dynamik som bidrar till både utveckling av miljö- och 
hälsokrav samt forskning och teknisk utveckling globalt. På kort sikt kan i vissa fall strängare 
krav på ämnen som används vid produktion av exempelvis varor och livsmedel inom EU 
medföra att produktionen istället sker på andra platser. I ett längre perspektiv är det dock 
troligt att strängare krav inom EU bidrar till en skärpning av kraven även i andra delar av 
världen. Samtidigt stimuleras en teknisk utveckling som medför att produktionen kan ske på 
ett säkrare sätt ur hälso- och miljösynpunkt. Samtidigt medför globaliseringen av produktion 
och konsumtion av kemikalier och varor stora utmaningar för kemikaliekontrollen. Antalet 
ämnen på marknaden ökar samtidigt som produktions- och handelsmönster blir mer 
komplexa. Detta medför ökade krav på att hantera problemen på internationell nivå, vilket är 
generellt svårare och mer tidskrävande än åtgärder på EU-nivå och nationellt2

 
.  

Enligt regeringsuppdraget om fördjupad utvärdering ska de preciseringarna som tas fram där 
så är relevant omfatta innebörden av generationsmålets strecksatser. Nedan finns därför 
kortfattad genomgång av kopplingen mellan var och en av de föreslagna preciseringarna och 
generationsmålets strecksatser.  
 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av 
förordning (EG) nr 1907/2006.   
2 KemI:s rapport 2/10, Kemisk industri ur ett ekonomiskt perspektiv, Utvecklingstendenser i världen, EU och 
Sverige 2010 
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1. Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig: En tydlig koppling 
finns till alla generationsmålets strecksatser, förutom nr. 6 om förnybar energi där sambandet 
är mer indirekt. Kunskap om ämnens miljö- och hälsoegenskaper är en förutsättning för att 
säkra ekosystemtjänster, att bevara biologisk mångfald och hälsa, att åstadkomma rena 
kretslopp och hållbara konsumtionsmönster samt att hushålla med naturresurser som jord, 
vatten, grundvatten med mera  
 
2. Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är 
tillgänglig: Kopplingen till alla generationsmålets strecksatser är stark, med undantag för nr 6 
om förnybar energi där sambandet är mer indirekt. Tillgång till information om hälso- och 
miljöfarliga ämnen i varor är grundläggande för att åstadkomma kretslopp fria från farliga 
ämnen och konsumtionsmönster med liten miljö- och hälsopåverkan. Dessa 
samhällsfunktioner är i sin tur en förutsättning för att säkra ekosystemtjänster, att bevara 
biologisk mångfald och hälsa samt att hushålla med naturresurser som jord, vatten, 
grundvatten med mera  
 
3. Användningen av särskilt farliga ämnen har upphört: Preciseringen omfattar samtliga av 
generationsmålets strecksatser. Utfasningen av särskilt farliga ämnen är viktig för att 
åstadkomma rena kretslopp och hållbara konsumtionsmönster. Utfasningen av dessa ämnen är 
också nödvändig för att långsiktigt säkra ekosystemtjänster samt skydda biologisk mångfald 
och hälsa. Effektiv energianvändning och förnybar energi minskar bl.a. exponering för 
särskilt farliga ämnen från fossila bränslen.  
 
4. Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är kartlagda och spridningen är mycket 
liten: Samtliga strecksatser till generationsmålet omfattas. Farliga, oavsiktligt bildade ämnen 
utgör ett potentiellt hot mot hälsa, biologisk mångfald och ekosystemtjänster liksom 
naturresurser som dricksvatten, odlingsmark och födoresurser. Oavsiktligt bildade ämnen kan 
också förorena kretslopp. Förbrännings- och tillverkningsprocesser liksom avfallshantering är 
källor till oavsiktligt bildade ämnen varför både energianvändning och konsumtionsmönster 
är av betydelse.  
 
5. Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringskällor är inte 
skadlig för människor eller den biologiska mångfalden: Preciseringen anknyter till samtliga 
av generationsmålets strecksatser. Den sammanlagda exponeringen ska enligt preciseringen 
inte vara skadlig för människor, biologisk mångfald eller produktionen av ekosystemtjänster. 
Preciseringen behandlar också liksom generationsmålet betydelsen av giftfria kretslopp samt 
har relevans för hushållning med naturresurser som odlingsmark, dricksvatten och 
födoresurser. Både energianvändning och konsumtionsmönster har betydelse för den 
exponering människor och miljö utsätts för.  
 
6. Förorenade områden är åtgärdade: Preciseringen bedöms främst omfatta fem av 
generationsmålets sju strecksatser. Kopplingen till nr 4 om kretslopp och nr 7 om 
konsumtionsmönster är mer indirekt. Sanering av förorenade områden har betydelse för 
skyddet av ekosystemtjänster, biologisk mångfald och hälsa. Saneringsåtgärder är också 
viktiga för hushållningen med naturresurser som mark, vatten och grundvatten. Hantering av 
fossila bränslen och energiutvinning är bland de vanligaste orsakerna till förorenade områden 
varför förnybar energi och energieffektivisering långsiktigt bidrar till att minska problemet.  
 
Kopplingen mellan de föreslagna preciseringarna och generationsmålet 
inklusivestrecksatserna är generellt stark. Samtliga strecksatser omfattas i varierande grad av 
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de föreslagna preciseringarna. Det finns en stark koppling mellan miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö och samhällets omsättning av energi och material (inklusive alla steg i varors livscykel 
från råvaruutvinning, produktion och användning till avfallshantering och återvinning). Detta 
är också något som tas upp i generationsmålets preciseringar. Giftfri miljö och dess 
preciseringar tar liksom generationsmålet, även upp skyddet av människors hälsa, biologisk 
mångfald3

 

 och ekosystem. Generellt kan sägas att kemiska ämnen som kan skada människors 
hälsa också utgör ett hot mot biologisk mångfald. Giftfri miljö och dess preciseringar omfattar 
också miljön som helhet, vilket innebär såväl yttre miljö som arbetsmiljö, inomhusmiljö och 
annan av människan skapad miljö.  

Ekosystemtjänster 
I en av generationsmålets strecksatser förekommer begreppet ekosystemtjänster4

- Mångfalden av organismer och den genetiska variationen i ett ekosystem har betydelse för 
att upprätthålla systemets förmåga att klara yttre störningar (så kallade resiliens) utan att 
förändras på ett irreversibelt sätt. Om mångfalden i ett system utarmas genom påverkan 
från t.ex. kemikalier minskar också dess förmåga att klara andra typer av störningar.  

. Strecksatsen 
anger som ett kriterium för att uppnå generationsmålet att ekosystemens ”förmåga att 
långsiktigt generera ekosystemtjänster” ska vara säkrad. Ekosystemtjänster är ett begrepp som 
används bl.a. i samband med bevarande av biologisk mångfald och ekosystem. Begreppet 
syftar till att beskriva att fungerande ekosystem och biologisk mångfald inte bara har ett värde 
i sig utan också har en stor betydelse genom att förse det mänskliga samhället med nyttigheter 
och tjänster. Exempelvis genom att upprätthålla grundläggande processer i naturen, som t.ex. 
kretslopp för vatten och näringsämnen. En god kemikaliekontroll är i många fall viktig för att 
långsiktigt bevara naturens förmåga att tillhandahålla ekosystemtjänster. Nedan ges ett antal 
exempel på detta.  

- Ett kretslopp för vatten som är fritt från eller har låga halter av kemiska föroreningar är 
nödvändigt för att kunna använda vattnet som dricksvatten och för bevattningsändamål 
eller för att industriella processer inte ska påverkas negativt. 

- Markens förmåga att långsiktigt tillhandahålla näringsämnen är bl.a. beroende av att 
mikroorganismer bryter ner organiskt material och att näringsämnen därigenom frigörs 
och blir tillgängliga i biologiska processer. Kemiska föroreningar, däribland deposition av 
vissa metaller, kan påverka denna förmåga negativt.  

- Ett lågt innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen är en viktig aspekt av bevarad 
produktionsförmåga hos odlingsjord och vattenekosystem som används för vattenbruk, 
vilket i sin tur ger förutsättningar för att producera livsmedel av hög kvalitet och med låg 
halt av föroreningar.  

- Möjligheten att konsumera fisk och andra födoresurser i naturen liksom värdet av dessa 
resurser som föda kan påverkas negativt om resurserna förorenas av kemiska ämnen av 
mänskligt ursprung.  

- Många jordbruksgrödor är liksom andra växter beroende av pollinatörer som i de flesta 
fall är insekter. Användning av bl.a. bekämpningsmedel har på många håll i världen 

                                                 
3 Definition enligt konventionen om biologisk mångfald (CBD): ”["Biological diversity"] means the variability 
among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems 
and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species and 
of ecosystems."  
4 Inom FN-initiativet Millenium Ecosystem Assessment definieras ekosystemtjänster som att “Ecosystem 
services are the benefits people obtain from ecosystems. These include provisioning services such as food and 
water; regulating services such as regulation of floods, drought, land degradation, and disease; supporting 
services such as soil formation and nutrient cycling; and cultural services such as recreational, spiritual, 
religious and other nonmaterial benefits.” 
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minskat förekomsten av pollinatörer med minskad naturlig pollination och minskade 
skördar alternativt kostsamma kompensationsåtgärder som följd.  

- Predatorer som är naturliga fiender till skadegörare (arter som skadar jord- eller 
skogsbruksgrödor) har betydelse för att minska angrepp på exempelvis jordbruksgrödor 
och skogar. Predatorernas roll som naturliga skadebekämpare kan dock påverkas negativt 
av kemikalieanvändning. 

- Många djurarter i toppen av näringskedjorna har betydelse för att upprätthålla den 
biologiska mångfalden i ett ekosystem samtidigt som de är extra utsatta för vissa 
miljögifter.  

- Ett rikt växt- och djurliv har ett stort upplevelsevärde och ett värde för rekreation och 
turistnäringen, ett värde riskerar att utarmas av samhällets användning av miljöfarliga 
ämnen.  

 
Enligt KemIs bedömning kan ekosystemtjänstbegreppet vara värdefullt som ett verktyg för att 
illustrera sambandet mellan biologisk mångfald, naturliga processer och samhällsekonomi. 
Samspelet mellan organismerna i ett ekosystem är dock mycket komplext och kunskapen om 
relevanta samband i naturen ofta begränsad. Därför är det i praktiken svårt eller rentav 
olämpligt att försöka avgöra vilka tjänster som är mer värda än andra och att utifrån detta 
prioritera mellan dem. Otydligheten i begreppet visar sig genom att olika uttolkare tenderar att 
ge det mycket olika innebörd och att de kommer till olika slutsatser vid värdering av tjänster. 
Det finns en risk att en felaktig användning av ekosystemtjänstbegreppet kan medföra en 
förskjutning från ett långsiktigt synsätt, exempelvis att biologisk mångfald och ekosystem har 
ett existensvärde, till en allt för stark betoning av ett kortsiktigt ekonomiskt nyttoperspektiv. 
KemI avser att under 2011 närmare analysera området ekosystemtjänster utifrån ett Giftfri 
miljö-perspektiv.  
 

Andra generella kommentarer: 
Genom proposition 2009/10: 155 fastställdes en ändrad lydelse av miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö. I den nya lydelsen ingår två av de tidigare preciseringarna. I propositionen (sid. 112) 
framhåller regeringen bl.a. att det till följd av denna förändring finns behov av att tydliggöra 
miljökvalitetsmålets lydelse och att vid behov omformulera kvarvarande preciseringar samt 
att utveckla nya. I sammanhanget framhålls behovet av att tydliggöra innebörden av att halter 
av naturfrämmande ämnen är nära noll och vad som menas med bakgrundsnivåer. Nedan 
följer en övergripande analys som bl.a. genomförts med anledning av dessa skrivningar i 
propositionen.  
 
Enligt KemI:s bedömning kan det finnas ett visst behov av att fördjupa nedanstående analys 
för att bl.a. ytterligare belysa tolkningen av miljömålets formuleringar om halterna av 
naturliga och naturfrämmande ämnen. Även avgränsningen mellan Giftfri miljö och andra 
miljökvalitetsmål kan behöva en fördjupad analys. Detta arbete kan ske inom ramen för det 
fortsatta uppdraget om fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen som ska redovisas i juli 
2012. Kemikalieinspektionen avser att genomföra arbetet i nära kontakt med berörda 
myndigheter och med andra intressenter.  
 
Problembilden bakom Giftfri miljö 
Problembilden bakom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är komplex inte minst eftersom antalet 
kemiska ämnen är mycket stort. Kunskapen om miljö- och hälsoegenskaper är för det stora 
flertalet ämnen bristfällig. Bristen på kunskap gäller även hur ämnena används i kemiska 
produkter och varor samt den exponering människor och miljö utsätts för. Effekterna av den 
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kombinerade exponeringen för flera olika ämnen är ännu mindre känd. Sammantaget medför 
detta att det generellt inte är möjligt att fastställa några säkra nivåer för ämnens förekomst i 
miljön. Ändå är det relativt vanligt att det vid utveckling av regler, t.ex. fastställande av 
gränsvärden, görs en bedömning baserad på den för tillfället tillgängliga kunskapen. 
Osäkerheten vid sådana bedömningar hanteras ofta med olika bedömningsfaktorer, som ett 
sätt att väga in kunskapsbristen och skapa en säkerhetsmarginal.  
 
Det är också ofta svårt eller omöjligt att med epidemiologiska metoder påvisa samband 
mellan exponering för eller förekomst av enskilda ämnen i miljön och vissa typer av 
miljöskador eller sjukdomstillstånd. Det beror på att exponeringssituationen i miljön är 
mycket komplex med en lång rad ämnen och andra förhållanden som interagerar på ett 
svåröverskådligt sätt. Det beror också på att effekterna kan vara förskjutna i tid och rum samt 
att känsligheten varierar mellan individer, befolkningsgrupper och ekosystem. För några av de 
bäst kända miljö- och hälsofarliga ämnena är sambanden mellan exponering och skador 
kända. Det gäller till exempel kvicksilver, kadmium, bly, asbest, PCB och DDT. Erfarenheten 
från dessa fall visar att när problemet börjar uppmärksammas har det ofta gått mycket långt. 
Höga halter har redan hunnit ackumuleras i miljön och problemämnet finns inbyggt i varor, 
byggnader eller infrastruktur. Erfarenheterna visar också att det ofta tar lång tid från 
tidpunkten då problemet uppmärksammas till dess att användningen har begränsats och ämnet 
kan fasas ut . Under tiden hinner samhällets kostnader för skador och sanering bli mycket 
stora.  
 
Utformningen av Giftfri miljö och dess preciseringar 
Den problembild som beskrivs ovan leder till slutsatsen att arbetet med kemikaliesäkerhet 
måste utgå från ett försiktighetstänkande och ett förebyggande synsätt, vilket också är 
grunden för formuleringen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Försiktighetstänkandet innebär 
i detta sammanhang att eftersträva en så låg tillförsel eller koncentration som möjligt, både 
när det gäller naturligt förekommande och naturfrämmande ämnen. En god säkerhetsmarginal 
till sådana nivåer där människors hälsa eller miljö kan påverkas negativt måste eftersträvas. 
Koncentrationen i miljön får inte heller långsiktigt tillåtas öka för att närma sig nivåer där 
skador kan uppstå. Detta är bakgrunden till bakgrunden till utformningen av Giftfri miljö.  
 
Det stora antalet ämnen, bristen på kunskap om miljö- och hälsoegenskaper, om exponering 
samt om känsligheten hos människor och ekosystem innebär sammantaget att det är svårt eller 
omöjligt att definiera miljökvalitetsmålet i termer av halter av enskilda ämnen i den yttre 
miljön. I de preciseringar som KemI föreslår nedan beskrivs därför eftersträvad miljökvalitet 
som förutsättningar, bl.a. i termer av att ämnen med vissa egenskaper inte längre används eller 
tillförs miljön eller att den sammanlagda exponeringen är på en nivå som inte är skadlig för 
människor eller den biologiska mångfalden, med hänsyn tagen till marginaler motiverade av 
osäkerhet. Vissa av de föreslagna preciseringarna beskriver tillstånd, förhållanden eller 
funktioner i samhället som bedöms grundläggande för att miljökvalitetsmålet ska kunna anses 
som uppnått. Det gäller exempelvis tillgång till viss kunskap eller information om egenskaper 
hos ämnen eller deras förekomst. Utformningen av preciseringarna utgår från de anvisningar 
för utformning av preciseringar som utformats i samråd mellan Naturvårdsverket och övriga 
myndigheter med ansvar i miljömålssystemet inom ramen för regeringsuppdraget. Av 
paragraf 2 i anvisningarna framgår bl.a. att preciseringarna ”ska uttrycka kvalitet, tillstånd 
eller förhållande i miljön eller samhället när miljökvalitetsmålet anses uppnått”. Där framgår 
också att preciseringen bör anpassas till karaktären hos respektive miljökvalitetsmål och vad 
som bäst beskriver innebörden av målet och vad som krävs för att målet ska bedömas som 
uppfyllt”. 
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I takt med att kunskapen om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper samt deras 
användning och spridning i miljön ökar är det troligt att fler mått eller indikatorer som 
beskriver kemikaliers påverkan på miljökvalitet kan utformas och användas i uppföljningen 
av Giftfri miljö. Bland annat tack vare den lagstiftningen finns på plats inom EU (Reach5

 

, 
förordningen om klassificering och märkning (CLP)samt biociddirektivet och kommande 
biocidförordning) kommer kunskapsläget att förbättras väsentligt fram till år 2020. 

I samband med flera av preciseringsförslagen anges exempel på indikatorer från 
miljöövervakningen som skulle kunna användas vid uppföljningen. Av naturliga skäl finns 
dock ofta en eftersläpning när det gäller urvalet av föroreningar som studeras i 
miljöövervakningen. Mätningar sker ofta av gamla, välkända föroreningar där halterna har 
börjat avklinga. Samtidigt ökar halterna av nya okända problemämnen, där användningen 
fortfarande pågår. Ökningen i miljön sker till att börja med i det fördolda eftersom inga 
systematiska mätningar genomförts. En slutsats är därför att det inte går att enbart förlita sig 
på miljöövervakningsdata för att följa upp Giftfri miljö. Även i framtiden kommer därför 
uppföljningen i stor utsträckning att behöva baseras på andra typer av mått, exempelvis 
sådana som följer upp tillgången till relevanta uppgifter om kemiska ämnen.  
 
Eftersom flera av de befintliga delmålen till Giftfri miljö behandlar grundläggande aspekter 
inom kemikaliekontrollen har dessa i flera fall använts som utgångspunkter för de 
preciseringar som föreslås nedan. I vissa fall används de revideringar av delmålen som 
presenterades i samband med den fördjupade utvärderingen 2008 (Kemikalieinspektionens 
”Underlag till den andra fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö” samt 
Miljömålsrådets ”Miljömålen - nu är det bråttom”). I de föreslagna preciseringarna ingår 
också innebörden av nuvarande preciseringar till Giftfri miljö.  
 
Enligt KemI:s bedömning varken minskar eller utvidgar de föreslagna preciseringarna 
omfattningen av Giftfri miljö jämfört med vad som utrycks i den övergripande 
målformuleringen tillsammans med nuvarande preciseringar och delmål. Däremot förtydligar 
förslagen miljökvalitetsmålets omfattning och avgränsning. Det sker genom att innebörden av 
vissa använda begrepp och formuleringar definieras samt genom att relationen till aktuella 
regelverk förtydligas på vissa punkter. Dessutom tydliggörs kopplingarna mellan Giftfri miljö 
och områden som läkemedel, livsmedelstillsatser, andra varor än kemiska produkter, 
livsmedel samt avfall och återvinning.  
 
Omfattning och avgränsning av Giftfri miljö 
Miljökvalitetsmålet omfattar kemiska ämnen (organiska och oorganiska ämnen inklusive 
metaller) som utgör eller kan komma att utgöra ett hot mot människors hälsa, miljö eller andra 
samhällsintressen. Bland dessa ämnen finns av både naturfrämmande ämnen som människan 
skapat och naturligt förekommande ämnen som utvinns eller sprids genom mänsklig 
verksamhet. Dessutom ingår oavsiktligt bildade ämnen i den mån dessa uppkommer genom 
mänsklig verksamhet (exempelvis vid vissa förbränningsprocesser). Målet omfattar även 
ämnen som uppstår när de ovanstående kategorierna av ämnen bryts ned eller omsätts i 
miljön.  
 

                                                 
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach).  
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Giftverkan hos kemiska ämnen, så kallad toxicitet (inklusive exempelvis hormonstörande och 
allergiframkallande egenskaper), är den typ av hälso- och miljöpåverkan som är i fokus i 
Giftfri miljö. Vid sidan av direkt påverkan på människors hälsa och biologisk mångfald 
omfattas även annan påverkan på miljö och samhälle av kemiska ämnen. Det kan gälla 
påverkan på förutsättningarna för jord- och skogsbruk, (till exempel i form av påverkan på 
markens långsiktiga produktionsförmåga), husdjurs hälsa samt möjligheten att använda 
vattenresurser för bevattningsändamål. Sådana aspekter anknyter till resonemanget under 
rubriken ”Ekosystemtjänster” ovan.  
 
Uppkomst och spridning av resistens i miljön (till exempel mot antibiotika, andra 
antibakteriella tillämpningar och växtskyddsmedel) kan få omfattande negativa följder. 
Eftersom resistensproblematiken är kopplad till spridning av olika typer av kemiska produkter 
i miljön och påverkar förutsättningarna för hållbar utveckling bör den omfattas av Giftfri 
miljö.  
 
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö anger i den övergripande formuleringen att ”Förekomsten av 
ämnen i miljön som skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota människors hälsa eller 
den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras 
påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna”. Därefter följer ett antal preciseringar som 
ytterligare utvecklar innebörden av målet och vad som krävs för att målet ska bedömas som 
uppfyllt. KemI:s tolkning är att Giftfri miljö inklusive preciseringarna omfattar förekomsten 
av kemiska ämnen i miljön i vid bemärkelse, d.v.s. såväl yttre miljö som arbetsmiljö, 
inomhusmiljö samt annan av människan skapad miljö. Dessutom omfattar miljökvalitetsmålet 
ämnens förekomst i kemiska produkter och varor.  
 
Begreppet naturfrämmande ämne avser ett av människan skapat och tillverkat ämne eller ett 
ämne som uppkommer när sådana ämnen bryts ned eller omsätts och där samma ämne inte 
förekommer i miljön oberoende av mänsklig verksamhet. Naturligt förekommande ämne är ett 
ämne som förekommer i miljön oberoende av mänsklig verksamhet. Halten av ett naturligt 
förekommande ämne kan dock påverkas genom att ämnet sprids, anrikas utvinns eller 
tillverkas av människan eller att mänskliga aktiviteter på annat sätt medför att halterna i 
miljön ökar.  Begreppet bakgrundsnivå6

 

 avser den halt vid vilken ett ämne naturligt 
förekommer i den yttre miljön utan påverkan från mänskliga aktiviteter. Bakgrundsnivån 
varierar beroende på faktorer som berggrund och jordmån, klimat och vegetation samt 
bildning av ämnet som följd av processer i naturen.   

Innebörden av den övergripande målformuleringen är enligt KemI:s tolkning att inga ämnen 
ska förekomma i förhöjda halter i den yttre miljön. Halterna ska där vara nära noll eller nära 
bakgrundsnivåerna beroende på om ämnet är naturfrämmande eller naturligt förekommande. 
Den miljökvalitet eller de förhållanden som bör gälla för annat än den yttre miljön anges i 
några av de föreslagna preciseringarna. I precisering 3 behandlas användning och förekomst 
av särskilt farliga ämnen och i precisering 4 spridning av oavsiktligt bildade ämnen. 
Precisering 5 behandlar den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen i yttre miljö, 
arbetsmiljö, inomhus miljö och via föda.  
 
                                                 
6 Bakgrundsnivå definieras som: (1) The concentration of a substance in an environmental medium (air, water, 
or soil) that occurs naturally or is not the result of human activities. (2) In exposure assessment, the 
concentration of a substance in a defined control area, during a fixed period of time before, during, or after a 
data-gathering operation. [definition source: US EPA.] Terminology source: http://glossary.eea.europa.eu. 

http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=environmental%20medium�
http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=air�
http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=water�
http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=soil�
http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=concentration�
http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=control�
http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=time�
http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=EPA�
http://glossary.sv.eea.europa.eu/terminology/terminology_sources_html�
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I preciseringarna används begrepp för två kategorier av ämnen med olika grad av miljö- och 
hälsofarliga egenskaper som ofta förekommer inom kemikalieområdet. Vad som avses med 
begreppet särskilt farliga ämnen7 anges i förslaget till precisering 3. Begreppet används om 
de ämnen som har de mest problematiska egenskaperna. Det gäller bland annat sådana som är 
cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, hormonstörande, kraftigt 
allergiframkallande samt persistenta och bioackumulerande. Till kategorin farliga ämnen 
räknas alla ämnen som är klassificerade i enlighet med gällande regler8

 

. Kategorin omfattar 
förutom de särskilt farliga ämnen som beskrivs ovan bl.a. ämnen som är mycket giftiga, 
giftiga, hälsoskadliga, frätande, irriterande, allergiframkallande och miljöfarliga.  

Ämnen som skapats i eller utvunnits av samhället kommer också i varierande utsträckning att 
spridas till och därmed förekomma i den yttre miljön, åtminstone temporärt och lokalt. 
Spridningen kan dock begränsas genom olika riskbegränsande åtgärder. Enligt KemI:s 
tolkning ger formuleringarna nära noll och nära bakgrundsnivåerna uttryck för att halten noll 
respektive bakgrundsnivån i realiteten inte fullt ut kan uppnås så länge kemiska ämnen 
hanteras i samhället. I detta ligger samtidigt en strävan att kontinuerligt minska exponeringen 
för och halterna av aktuella ämnen i miljön. Vid bedömning av hur halten av ett ämne 
förhåller sig till nära noll respektive bakgrundsnivån bör detta relateras till det aktuella ämnets 
hälso- och miljöegenskaper. Det innebär exempelvis att den halt som betraktas som nära noll 
bör vara en lägre koncentration om det avser ett extremt giftigt ämne än om ett ämne med låg 
giftighet avses.  
 
Enligt KemI bör synen på innebörden av nära noll respektive nära bakgrundsnivåerna vara 
striktare avseende särskilt farliga ämnen än när det avser andra kategorier av ämnen. 
Användningen av dessa ämnen och utsläppen av dem från produktionsprocesser ska så långt 
som möjligt upphöra (se förslag till precisering 3). Därmed ska mänskliga aktiviteter inte 
längre bidra till exponeringen av människor och miljö för särskilt farliga ämnen och halterna 
ska successivt avklinga och närma sig noll i den yttre miljön.  
 
Beträffande farliga ämnen (förutom de särskilt farliga) och övriga ämnen (d.v.s. icke 
klassificerade ämnen) ska den sammanlagda exponeringen inte vara skadlig för människor 
eller den biologiska mångfalden (se förslag till precisering 5). Detta gäller för exponeringen i 
såväl den yttre miljön och arbetsmiljön som inomhusmiljön och via födan.  
 
Den syn som bör tillämpas på nära noll respektive nära bakgrundsnivåerna för farliga ämnen 
och övriga ämnen skulle i ett idealt och förenklat fall vara i enlighet med ovanstående 
resonemang om synen på halterna i relation till ämnets egenskaper. I praktiken är dock bristen 
på kunskap om miljö- och hälsoegenskaper samt om exempelvis kombinationseffekter 
betydande. Detta medför att det generellt inte är möjligt att avgöra vilka exponeringsnivåer 
som är säkra. Därför måste insatserna för att uppnå Giftfri miljö utgå från ett 
försiktighetstänkande och ett förebyggande synsätt. Nedan beskrivs några utgångspunkter för 
hanteringen av farliga ämnen och övriga ämnen i enlighet med ett sådant synsätt.  
- I begreppen nära noll och nära bakgrundsnivån ligger en strävan att kontinuerligt minska 
exponering och halter i miljön.  

                                                 
7 I Esbjergdeklarationen som är en av utgångspunkterna för Giftfri miljö används begreppet ”hazardous 
substances”. Utifrån dess definition av begreppet blir den svenska översättningen ”särskilt farliga ämnen”.  
8 CLP som är infört i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:7).  
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- Bedömningen av hur halten av ett visst ämne förhåller sig till nära noll respektive nära 
bakgrundsnivån  bör relateras till ämnets hälso- och miljöegenskaper och hur allvarliga 
skador dessa egenskaper kan ge upphov till.  
- Om ett ämne har egenskaper som kan ge upphov till allvarliga skador på hälsa och miljö 
innebär det att större säkerhetsmarginaler bör tillämpas till koncentrationer där skador på 
hälsa och biologisk mångfald kan befaras uppstå.  
- Antalet ämnen i kategorierna farliga ämnen och övriga ämnen är mycket stort och 
kunskapen om miljö- och hälsoeffekter hos en stor del av ämnena är begränsad.  
- Kunskapen utvecklas ständigt, bl.a. genom att mekanismer och riskfaktorer som hittills varit 
okända kontinuerligt uppmärksammas. Exempel på sådana områden som för närvarande är 
aktuella är hormonstörande ämnen, kombinationseffekter, effekter av lågdosexponering, 
risker med nanomaterial och nanopartiklar. Ny kunskap kan i vissa fall öka osäkerheten i 
bedömningen ytterligare.  
- Ny kunskap, som exempelvis tas fram genom kompletterande testning, kan förändra 
bedömningen gällande den nivå vid vilken ett ämne inte antas ge upphov till skadliga effekter.  
- Även nya rön/ny kunskap om miljö- och hälsoeffekter är förknippade med osäkerhet, vilket   
medför att  behovet av försiktighetstänkande och säkerhetsmarginaler vid bedömningar 
kvarstår.  
- Säkerhetsmarginaler som så långt som möjligt säkerställer att även känsliga grupper 
inklusive barn och foster skyddas från miljö- och hälsoeffekter av kemiska ämnen bör 
eftersträvas.  
- Även ämnen som inte tillhör kategorin särskilt farliga, men som likväl har problematiska 
egenskaper kan behöva fasas ut.   
 
En slutsats av ovanstående resonemang är att den miljökvalitet som definieras av Giftfri miljö 
kräver att ytterligare säkerhetsmarginaler tillämpas utöver den osäkerhetsfaktor som ingår i 
gängse riskbedömningsmetodik. Storleken hos marginalerna beror bland annat på ämnets 
egenskaper, hur väl undersökt ämnet är och vilken typ av skador som kan befaras. Ytterligare 
en slutsats är att det krävs insatser från olika delar av samhället för att åstadkomma den 
efterstävade säkerhetsnivån, däribland myndigheter, näringsliv och forskning.  
 
Omfattningen av Giftfri miljö, och vilka typer av miljöpåverkan som omfattas av 
miljökvalitetsmålet beror bland annat på hur gränsen mot andra miljökvalitetsmål dras. 
Ämnens klimatpåverkande egenskaper behandlas i Begränsad klimatpåverkan, toxiska 
egenskaper hos vissa ämnen i luftföroreningar tas upp i Frisk luft och försurande egenskaper i 
Bara naturlig försurning. Ozonnedbrytande egenskaper hos vissa ämnen behandlas i 
Skyddande ozonskikt och radioaktiva egenskaper i Säker strålmiljö. Övergödningseffekter av 
växtnäringsämnen behandlas i Ingen övergödning.  En rimlig slutsats blir att en viss miljö- 
eller hälsoeffekt av ett kemiskt ämne inte omfattas av Giftfri miljö om samma effekt tydligt 
ingår i ett annat miljökvalitetsmål. Samma ämne kan dock omfattas av Giftfri miljö med 
avseende på andra effekter.  
 
Faktorer som påverkar måluppfyllelsen 
Enligt KemI:s tolkning beskriver formuleringen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 
tillsammans med preciseringarna ett tillstånd som är långsiktigt hållbart med avseende på 
skyddet av människors hälsa och miljö. På ett övergripande plan definieras också det 
eftersträvade hållbara tillståndet inklusive vissa nödvändiga funktioner i samhället genom 
generationsmålet och dess strecksatser.  
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Takten i utvecklingen mot måluppfyllelse beror delvis på den tid det tar att utveckla och 
besluta om styrmedel och åtgärder nationellt, inom EU och internationellt. Den beror också på 
de avvägningar som kontinuerligt måste ske i arbetet för att nå Giftfri miljö, både 
samhällsekonomiska avvägningar och avvägningar mot andra samhällsmål. Ytterligare en 
faktor av stor betydelse är kunskapsutvecklingen gällande kemiska ämnens miljö- och 
hälsoegenskaper samt användning och exponering. Bättre kunskaper kommer i vissa fall att 
göra det möjligt att närmare definiera vad som är ett hållbart tillstånd. Samtidigt kommer den 
vetenskapliga utvecklingen att innebära att nya risker, inom områden där kunskapen ännu är 
bristfällig, kommer att uppmärksammas. Exempel på aktuella sådana områden är 
hormonstörande ämnen, kombinationseffekter och risker med nanomaterial. Denna utveckling 
kan åtminstone tillfälligt komma att medföra att osäkerheten i bedömningen av 
måluppfyllelsen ökar. Tiden det tar att uppnå den miljökvalitet som anges i Giftfri miljö 
påverkas också av förekomsten av kemiska ämnen som finns spridda i miljön och som är 
lagrade i teknosfären, d.v.s. i varor, byggnader och infrastruktur samt i den yttre miljön. 
Platser med särskilt höga koncentrationer av farliga ämnen definieras som förorenade 
områden. Föroreningar sprids kontinuerligt och i varierande utsträckning från teknosfären och 
förorenade områden till den övriga miljön. Detta medför att föroreningar fortsätter att spridas 
även efter att regelverk och andra styrmedel som begränsar nytillskottet av farliga ämnen 
finns på plats. Dessutom är vissa ämnen långlivade i miljön, vilket bl.a. innebär att de finns 
kvar under lång tid och även kan spridas långa sträckor med luft, vatten och organismer. 
Sammantaget medför detta att det tar betydligt längre tid att uppnå den eftersträvade 
miljökvaliteten än att skapa förutsättningar för att nå Giftfri miljö.  
 
 

Förslag till preciseringar 

1. Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig 
Uppgifter om hälso- och miljöfarliga egenskaper hos kemiska ämnen är tillgängliga och 
uppgifterna tillräckliga för att möjliggöra riskbedömning och säker hantering för alla 
användningsområden. 
 

Innebörd/Förtydligande 
Den föreslagna preciseringen tar upp behovet av kunskap om kemiska ämnens miljö- och 
hälsoegenskaper och att dessa uppgifter ska vara tillgängliga. Sådan kunskap är 
grundläggande för allt arbete med att förebygga och begränsa risker med kemikalier. 
Preciseringen omfattar tillverkade, importerade och utvunna kemikalier samt 
nedbrytningsprodukter av sådana. Kemikalier för alla användningsområden omfattas, det vill 
säga sådana som används i såväl kemiska produkter som läkemedel, kosmetika och varor9

 

 
med mera. Oavsiktligt bildade ämnen ingår inte utan omfattas av en särskild precisering (se 
förslag 4 nedan).  

Uppgifterna om miljö- och hälsoegenskaper ska vara tillräckliga för att möjliggöra 
riskbedömning och säker hantering för ämnen inom alla användningsområden. Detta innebär 
uppgifter åtminstone i nivå med det så kallade ”base set”10

                                                 
9 En ”vara” är enligt definitionen i Reach ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller 
design, vilken i större utsträckning än dess sammansättning bestämmer dess funktion. 

 eller vad som framgår av Reach, 

10 OECD:s vägledningsdokument Decision of the Council concerning the Minimum Pre-Marketing Set of Data in 
the Assessment of Chemicals 
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nuvarande bilaga VII och VIII och som krävs för att bedöma och kontrollera riskerna med ett 
ämne tillräckligt väl i hela distributionskedjan inklusive avfalls- och återvinningsledet. 
 
Förslaget bygger på befintliga delmål 1 och förslaget till reviderad skrivning av detta mål i 
den fördjupade utvärderingen 2008.  
 

Motivering till ny eller ändrad precisering 
Ett grundläggande problem i arbetet med kemikaliesäkerhet är att kunskapen om kemiska 
ämnens miljö och hälsoegenskaper idag är bristfällig. Antalet ämnen som tillverkas och 
används i samhället är mycket stort. En uppskattning som ofta anges är att över 100 000 
kemiska ämnen används kommersiellt globalt. Totalt omkring 143 000 ämnen har 
förregistrerats hos EU:s kemikaliemyndighet Echa i enlighet med den europeiska 
kemikalielagstiftningen Reach. Bland dessa ämnen finns både naturligt förekommande och 
sådana som skapats av människan. Dessutom tillkommer flera hundra nya ämnen per år. 
Kunskapsbristen gäller dels ämnen som är registreringspliktiga inom Reach, dels ämnen som 
faller under annan lagstiftning som exempelvis läkemedel. Till dessa kommer ämnen som 
bildas när av människan tillverkade och utvunna ämnen bryts ned.  
 
När det gäller växtskyddsmedel respektive biocider ställer gällande lagstiftning relativt 
omfattande krav på att ta fram kunskap om miljö- och hälsoeffekter. Denna kunskap ligger 
sedan till grund för den tillståndsprocessen som alla verksamma ämnen och produkter i dessa 
kategorier genomgår innan de släpps ut på marknaden.  
 
Grundläggande kunskaper om miljö- och hälsoeffekter saknas för merparten av de ämnen som 
produceras och utvinns. Exempelvis saknades till helt nyligen adekvat kunskap om 75 procent 
av de cirka två-tre tusen högvolymämnena11

 

 som finns på EU-marknaden. Så sent som 2010 
lämnades dock data om dessa in till Echa i enlighet med kraven i Reach. För ämnen som 
produceras och importeras i lägre volymer är kunskapsbristen generellt ännu större. 
Kunskapen är också bristfällig om hur ämnena beter sig i miljön när det gäller rörlighet, 
nedbrytbarhet samt vilka nedbrytningsprodukter som bildas. Vidare saknas det kunskap om 
hur och i vilka kvantiteter ämnena används. Okunskapen gäller användningen i kemiska 
produkter (till exempel färger, limmer, rengöringsmedel) och i ännu högre grad användningen 
i olika typer av varor (till exempel i textilier, elektronik och byggmaterial). Till detta kommer 
den bristfälliga kunskapen om hur kombinationer av olika ämnen påverkar levande 
organismer, så kallade kombinations- eller cocktaileffekter.   

I vissa fall kan kunskaper om såväl miljö- och hälsoeffekter som användning hur ämnen 
används finnas hos de tillverkande företagen. Denna kunskap har dock hittills som regel inte 
varit tillgänglig för professionella användare längre ned i distributionskedjan (s.k. 
nedströmsanvändare), konsumenter och myndigheter. Företag (tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare) har genom EU:s kemikalielagstiftning (Reach och CLP) skyldigheter att 
ta fram och förmedla information om ämnens och kemiska produkters12

 
 farliga egenskaper.  

Enligt CLP ska tillverkare och importörer lämna viss information till Echa senast en månad 
efter att ämnet släppts ut på marknaden. Det gäller tillgänglig klassificerings- och 
märkningsinformation om ämnen som är farliga eller är registreringspliktiga enligt Reach. 
                                                 
11 Med högvolymämnen brukar avses ämnen som produceras eller importeras i volymer över 1000 
ton/tillverkare eller importör och år.  
12 Ämnen och blandningar som sätts ut på marknaden (inklusive import till EU/EES). 
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Anmälan ska ske senast en månad efter det att ämnena sätts ut på marknaden.  Om ett ämne 
endast har klassificerats med avseende på vissa angivna faroklasser eller indelningar ska 
skälen för detta anges. Dessa skäl kan vara att uppgifter saknas, att uppgifterna är otillräckliga 
eller att det av annat skäl inte går att bedöma hur ämnet ska klassificeras. Echa är skyldigt att 
redovisa huvuddelen av informationen i en publik databas, vilken i en första version förväntas 
vara färdig 2011.  
 
I Reach finns krav på att viss information gällande registreringspliktiga ämnen ska lämnas till 
Echa av tillverkare eller importörer i en process som pågår fram till 2018. Informationskraven 
varierar bland annat med vilken kvantitet ämnet tillverkas och/eller importeras i. 
Informationskraven gäller i olika utsträckning fysikaliska och kemiska egenskaper, hälso- och 
miljöegenskaper samt information om användning och vad som krävs för en säker hantering 
under ämnets livscykel.  
 
Genom Reach och CLP har EU fått den mest omfattande och långtgående 
kemikalielagstiftningen i världen. Denna lagstiftning kommer gradvis att generera bättre 
kunskap om miljö- och hälsoegenskaper hos de ämnen som sätts ut på marknaden inom EU 
samt hur de används. Enligt KemI:s bedömning är denna kunskap dock inte tillräcklig för att 
nå Giftfri miljö.  
 
Bland de områden där nu gällande lagstiftning bedöms otillräcklig är informationskraven för 
ämnen som tillverkas och importeras i lägre kvantiteter (upp till 10 ton per 
tillverkare/importör och år). Ett skäl till detta är att många ämnen kan vara skadliga redan i 
mycket små kvantiteter. Den samlade kvantiteten kan också bli betydande när det finns många 
tillverkare/importörer som var och en hanterar ett ämne i små mängder. Vidare finns en 
osäkerhet om kvaliteten på uppgifter som kommer att tas fram i enlighet med Reach. 
Osäkerheten är densamma oavsett om ämnet tillverkas/importeras i högre eller lägre 
kvantiteter. Den gäller exempelvis i vilken utsträckning möjligheten att hänvisa till testdata 
för andra, liknande ämnen, kommer att utnyttjas samt vilken kvalitet de beskrivningar av hur 
ett ämne används (så kallade exponeringsscenarier) kommer att hålla. Exakt vilka 
förstärkningar som bör eftersträvas gällande kraven på uppgifter om ämnens miljö- och 
hälsoegenskaper i Reach är inte klart. Vid uppföljning av preciseringen är det enligt KemI:s 
bedömning dock rimligt att bland annat utgå från de eventuella förstärkningar som Sverige 
eftersträvar vid en kommande Reach-revidering.  
 
Reach och CLP saknar ännu kriterier för hormonstörande ämnen och måste alltså utvecklas 
för att få fram särskild information om sådana egenskaper hos ämnen som sätts ut på 
marknaden. När det gäller nanomaterial/nanopartiklar saknas idag kunskap kring testmetoder 
gällande miljö- och hälsofarliga egenskaper och ett omfattande utvecklingsarbete återstår.  
 
EU-reglerna för kosmetika och livsmedelstillsatser ställer krav på uppgifter om 
hälsoegenskaper som i sin tur ligger till grund för riskbedömning och godkännande.  
Motsvarande krav på uppgifter om miljöpåverkande egenskaper eller hälsorisker med 
exponering via den yttre miljön saknas eller är låga jämfört med andra kemikalier. 
 
Liknande förhållanden gäller för läkemedel. Aktiva läkemedelssubstanser är potentiellt farliga 
kemikalier eftersom de är utformade för att vara biologiskt aktiva och dessutom ofta 
svårnedbrytbara. De tillförs framför allt vattenmiljöer via avlopp, där de utgör ett hot mot 
vattenlevande organismer. EU:s läkemedelslagstiftning ställer idag otillräckliga krav på att ta 
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fram data om miljöegenskaper. Dessutom tas inte miljörisker upp i den risk-nyttovärdering 
som görs vid ett godkännande av substansen.  
 
Reglerna för växtskyddsmedel, biocider, läkemedel, kosmetika och livsmedelstillsatser har i 
likhet med Reach brister när det gäller kraven på kunskap om kombinationseffekter, 
kumulativ exponering och risker med nanopartiklar.   
 
Tillräcklig kunskap om ämnens miljö- och hälsoegenskaper är en förutsättning för att skydda 
miljö och hälsa från skador. I förlängningen är kunskap också en förutsättning för att i 
enlighet med generationsmålets strecksatser undvika dels att förorena naturresurser som till 
exempel jord, vatten, grundvatten dels att kunna hålla kretslopp och varor fria från skadliga 
ämnen. Sammanfattningsvis beskriver den föreslagna preciseringen därmed ett grundläggande 
villkor för att uppnå både Giftfri miljö och Generationsmålet.  
 

Uppföljning av preciseringen 
För att underlätta uppföljningen av preciseringen behöver kriterier, villkor eller mått utvecklas 
som närmare definierar de aspekter som ingår i preciseringen. KemI kommer i samarbete med 
andra berörda myndigheter att behöva utveckla sådana uppföljningsmått. Nedan ges några 
förslag på utgångspunkter för detta utvecklingsarbete:  

· Tillgången till kunskap om miljöfarlighet hos ämnen i läkemedel och kosmetika 
baserad på ämnenas förväntade halt i miljön. Särskilt viktigt är kunskap om kronisk 
giftighet på vattenlevande organismer samt persistenta, bioackumulerande och toxiska 
egenskaper (PBT).  

· Tillgången till kunskap om livsmedelstillsatsers miljöfarlighet baserat på ämnenas 
förväntade halt i miljön. Särskilt gäller det ämnen som är svårnedbrytbara i miljön. 

· En utgångspunkt för uppföljningen kan vara att jämföra tillgången till kunskap om 
ämnenas hälso- och miljöfarlighet gällande alla kemiska ämnen både Reach-ämnen 
och andra, med de krav som framgår av Reach respektive OECD:s ”base set”. 
Tillgången till kunskap bör jämföras med Reach-kraven för ämnen som tillverkas eller 
importeras i betydande volymer (över 10 ton/tillverkare och år) respektive i lägre 
volymer (1-10 ton). För ämnen i lägre volymer kan kunskapsnivån jämföras med den 
som idag gäller för prioriterade lågvolymämnen i Reach.  

· Andelen av alla ämnen som är tillgängliga i en av Echa tillhandahållen publik databas 
som har kända farliga egenskaper. 

· Förekomst av mekanismer för att hantera osäkerhet kring riskerna med alla ämnen där 
kunskapen är bristfällig i förhållande till det sätt de används (kan gälla metoder att 
väga in osäkerhet vid bedömning, genomföra kompletterande tester eller vidta extra 
skyddsåtgärder).  

· Tillgången till kunskap, anpassade testmetoder och krav i relevant lagstiftning 
gällande nanotekniska ämnens hälso- och miljöfarlighet liksom hormonstörande 
effekter och kombinationseffekter. 

 
Sammanfattningsvis framstår det som viktigt att utveckla uppföljningsmått som visar hur 
arbetet med att ta fram data och kunskap om kemikaliers hälso- och miljöegenskaper 
fortskrider. Uppföljningsmåtten bör utgå från Reach och CLP liksom annan relevant 
lagstiftning och från OECD:s vägledningsdokument om ”base set”. Eftersom genomförandet 
av bland annat Reach och CLP ännu befinner sig i ett tidigt skede har sådana mått dock ännu 
inte hunnit utvecklas.  
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Kommentarer 
- En fortsatt analys av vilka förstärkningar av informationskraven i Reach och annan 
lagstiftning som Sverige i framtiden ska eftersträva är viktigt för att avgöra vilken nivå av 
kunskap som ska bedömas som tillräcklig för att preciseringen ska anses som uppfylld och för 
den löpande uppföljningen.  
 
 
2. Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och 
varor är tillgänglig 
 Information om de hälso- och miljöfarliga ämnen som ingår i material, kemiska produkter 
och varor är tillgänglig för alla berörda under varans hela livscykel, inklusive avfallsledet.  
 

Innebörd/Förtydligande  
Förslaget till precisering gäller tillgången till information om hälso- och miljöfarliga ämnen 
som ingår i enskilda material och varor. Förslaget omfattar material, som antingen kan ingå 
som komponent i en vara (till exempel plast, trä, metall, textil) eller i sig utgöra en vara under 
delar av sin livscykel. Förslaget innefattar också såväl kemiska produkter som varor. En 
kemisk produkt (Reach och CLP använder begreppet ”blandning”, på engelska ”mixture”) är 
en blandning eller lösning av två eller flera ämnen. Till kemiska produkter räknas här förutom 
t.ex. rengöringsmedel, färger, limmer och bekämpningsmedel även kosmetiska produkter, 
läkemedel och livsmedelstillsatser . En vara (Reach använder begreppet ”vara”, på engelska 
”article”) är ett föremål som enligt definitionen i Reach under produktionen får en särskild 
form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess sammansättning bestämmer dess 
funktion. Livsmedel omfattas inte av preciseringen.  
 
Preciseringen uttrycker att information om miljö- och hälsofarliga ämnens identitet liksom 
uppgifter som behövs för en säker hantering under tillverkning, användning och avfallsskede 
ska finnas tillgängliga. Det gäller exempelvis uppgifter som faroklassning och 
hanteringsinformation. Som regel avses dock inte uppgifter om exakt sammansättning och 
sekretessregler måste beaktas i sammanhanget. Informationen ska finnas tillgänglig både för 
alla som hanterar varan under dess livscykel och för till exempel konsumenter, organisationer, 
myndigheter och forskare. Preciseringen betonar också att informationen ska vara tillgänglig 
under hela livscykeln, inklusive avfallsledet, för att förbättra förutsättningarna för en säker 
hantering. Behovet av information varierar mellan olika grupper av intressenter och kan 
därför behöva målgruppsanpassas.   
 
Den föreslagna preciseringen anknyter till en målsättning i den globala kemikaliestrategin 
SAICM, Strategic Approach for International Chemical Management. Preciseringen bygger 
på en revidering av formuleringen i befintligt delmål 2 som utformats inom ramen för KemIs 
strategiska arbete med kemikalier i varor. Jämfört med förslaget till reviderad formulering 
från den fördjupade utvärderingen har formuleringen "inklusive avfallsledet" lagts till för att 
betona att tillgången till information är viktig för en säker och effektiv avfallshantering och 
återvinning.  
 

Motivering till ny eller ändrad precisering 
Tillgång till information om miljö- och hälsofarliga ämnen i varor och material är en 
förutsättning både för att kunna hantera dessa varor på ett sätt som inte orsakar miljö och 
hälsoproblem och för att kunna följa gällande regler på området. Informationen innebär bland 
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annat möjligheter att ställa krav och välja varor vid offentlig eller privat upphandling och en 
möjlighet för enskilda konsumeter att göra informerade val baserade på uppgifter om 
innehållet. Det gör det också möjligt att tillämpa substitutionsprincipen, exempelvis genom att 
kräva av sin leverantör att vissa ämnen tas bort från varan. Tillgång till information kan bidra 
till att minska affärsrisker och kostnader relaterade till farliga ämnen för tillverkare och 
importörer av varor. Det kan också bidra till minskade kostnader för egna analyser, för 
arbetarskydd samt underlätta avfallshantering och återvinning. Bättre information har också 
betydelse för planering och dimensionering av riskbegränsande insatser, för tillsyn, 
policyutveckling och forskning.  
 
Risker med ämnen i varor kan se olika ut mellan olika varugrupper. Riskerna beror av bland 
annat på spridning i samhället, förekomsten av farliga ämnen, skiftande användningsområden 
och risk för exponering av människor och miljön under varans livscykel. KemI bedömer att 
byggvaror, elektronik, kläder och skor samt leksaker är varugrupper som bör prioriteras under 
de närmaste fem åren. Varorna i dessa grupper omsätts i stora volymer med bred spridning i 
samhället, innehåller farliga ämnen och innebär potentiell exponering av känsliga grupper. 
Byggvaror och elektronik står båda för mycket stora avfallsmängder. Byggvaror har dessutom 
ofta en lång livslängd, vilket medför en särskild problematik.  
 
Tillgången till information är avgörande för en säker hantering under användnings- och 
avfallsfasen och för att varan ska kunna återvinnas utan att orsaka arbetsmiljöproblem eller att 
förorena kretsloppet. Frågorna kring återvinning och kvalitet på återvunnet material tas 
särskilt upp i förslaget till precisering 5 nedan. Sammantaget är information om förekomst av 
farliga ämnen i varor viktigt för att samhällets konsumtion ska orsakar så små miljö- och 
hälsoproblem som möjligt och för en ökad resurseffektivitet  
 
Idag finns krav på säkerhetsdatablad för kemiska produkter som informerar yrkesmässiga 
användare om ingående farliga ämnen, risk- och skyddsanvisningar med mera. När samma 
ämnen ingår i material och varor finns dock inte motsvarande krav på informationsöverföring.  
 
Genom Reach har krav införts på leverantörer av varor att lämna information om förekomst 
av vissa särskilt farliga ämnen. Det gäller ämnen upptagna på Reach kandidatlista för 
tillståndsprövning och som ingår i varor till yrkesmässiga mottagare, där halten av ämnet 
överstiger 0,1procent i varan). Motsvarande information ska lämnas inom 45 dagar till en 
konsument som efterfrågar den. Det är ett viktigt första steg, men är enligt KemI:s bedömning 
inte tillräckligt för att uppnå Giftfri miljö. Ytterligare åtgärder behövs för att säkerställa att 
alla aktörer får tillgång till den hälso- och miljöinformation som de behöver, exempelvis 
skulle information behöva lämnas om andra ämnen än enbart vissa som klassats som särskilt 
farliga. Även andra regelverk och andra styrmedel än Reach behöver användas för att uppnå 
detta.  
 
När det gäller regler om information gällande biocider som ingår i varor pågår utformningen 
av regler i förhandlingarna om EU:s nya biocidförordning.  
 
Eftersom varuproduktionen är global behöver harmoniserade system för information om 
farliga ämnen i varor utvecklas på internationellnivå för att fungera väl. Ett utvecklingsarbete 
på detta område pågår också inom ramen för den globala kemikaliestrategin SAICM. Målet 
som sätts upp av SAICM innebär att alla intressenter senast år 2020 ska ha tillgång till den 
information de behöver och att informationen ska vara användarvänlig, relevant och passande 
för de olika intressenternas behov. Formuleringen i SAICM lyder:  
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“To ensure, for all stakeholders: 
(i) That information on chemicals throughout their life cycle, including, where appropriate, 
chemicals in products, is available, accessible, user friendly, adequate and appropriate to the 
needs of all stakeholders. Appropriate types of information include their effects on human 
health and the environment, their intrinsic properties, their potential uses, their protective 
measures and regulation;” 
 
När det gäller produktgrupper som läkemedel, kosmetika och livsmedelstillsatser är tillgången 
till information om förekomst av miljöfarliga ämnen idag bristfällig. Den information som ges 
är som regel fokuserad på hälsoaspekter. För kemiska produkter gäller dessutom krav på att 
kommunicera information om miljö- och hälsofarliga egenskaper genom märkning och 
säkerhetsdatablad. För exempelvis kosmetika finns dock inga motsvarande krav.  
 
Livsmedel innehåller naturligt förekommande miljö- och hälsofarliga ämnen, men också 
sådana som aktivt tillsatts eller på annat sätt härrör från mänskliga aktiviteter. Information om 
innehållet av kemiska ämnen i livsmedel regleras av regelverket på livsmedelsområdet, som i 
stor utsträckning är harmoniserat på EU-nivå. Enligt KemI:s bedömning bör livsmedel för 
närvarande inte omfattas av preciseringen. Däremot bör livsmedelstillsatser, som kan 
jämställas med kemiska produkter, omfattas. Livsmedel utgör dock en betydande del av 
samhällets samlade konsumtion och har stor betydelse för såväl människors hälsa som miljö. 
Därför bör frågan om information om miljö- och hälsofarliga ämnen i livsmedel inklusive 
dricksvatten analyseras vidare i relation till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Exempel på 
områden av särskilt intresse är förekomsten av bekämpningsmedelsrester, oavsiktligt bildade 
ämnen och metaller.  
 
Sammanfattningsvis finns det ett stort behov av metodutveckling, harmoniserade system och 
regler för information och informationsöverföring avseende varor, material, avfall och 
återvunnet material. Insatserna behövs både inom EU och internationellt. När det gäller 
kemiska produkter behövs insatserna främst när det gäller sådana som inte omfattas av det 
globala systemet GHS respektive EU-förordningen CLP, exempelvis kosmetika, läkemedel 
och livsmedelstillsatser. För de kemiska produkter som omfattas av GHS och CLP är det 
viktigt att fortsätta följa upp genomförandet av systemen för klassificering och märkning.  
 
Tillgång till information om hälso- och miljöfarliga ämnen knyter an till en rad av de aspekter 
som tas upp i Generationsmålet och dess strecksatser, däribland skydd av hälsa, bevarande av 
biologisk mångfald och ekosystem, rena kretslopp, god hushållning med naturresurser.  
 

Uppföljning av preciseringen 
För att underlätta uppföljningen av preciseringen behöver kriterier, villkor eller mått utvecklas 
som närmare definierar de aspekter som ingår i preciseringen. KemI kommer i samarbete med 
andra berörda myndigheter att behöva utveckla sådana uppföljningsmått. Nedan ges några 
förslag på utgångspunkter för detta utvecklingsarbete:  
· Tillgång till information om de hälso- och miljöfarliga ämnen som ingår i 

konsumentvaror. En viktig aspekt är huruvida informationen finns tillgänglig under varans 
hela livscykel. Varugrupper där tillgången till information bedöms särskilt viktig är 
byggvaror, elektronik, kläder, leksaker och skor. 

· Tillgången till information om särskilt farliga ämnen i halter över 0,1 procent i varans 
komponenter samt information om ämnen som innebär risker redan vid lägre halter.  
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Genom att Reach föreskriver att sådan information ska lämnas om varors innehåll av 
ämnen som finns upptagna på förordningens kandidatlista finns särskilda förutsättningar 
för att följa utvecklingen.  

· Förekomsten av lagstiftning på EU-nivå alternativt internationella regler och 
överenskommelser som ställer krav på tillgänglig information. Även frivilliga system för 
att göra informationen tillgänglig bör beaktas i sammanhanget. 

· System finns idag på plats för miljö- och hälsoinformation för bekämpningsmedel liksom 
för de kemiska produkter som omfattas av Reach och CLP. Däremot är tillgången till 
information om miljöegenskaper hos ämnen i läkemedel, kosmetika och 
livsmedelstillsatser generellt bristfällig varför det är av särskilt intresse att följa 
utvecklingen på dessa områden.  

 
Uppföljningsmått som exempelvis baserads på reglerna om information om farliga ämnen i 
varor respektive kemiska produkter i Reach och CLP kommer att behöva utvecklas. Detta har 
hittills varit svårt att göra eftersom regelverken är relativt nya och då tolkning och tillämpning 
i vissa avseenden har varit oklara.  

 
Kommentarer 
- Frågan om behov av och tillgång till information om miljö- och hälsofarliga ämnen i 
livsmedel inklusive dricksvatten bör analyseras vidare i relation till Giftfri miljö. Exempel på 
områden av särskilt intresse är förekomsten av bekämpningsmedelsrester, oavsiktligt bildade 
ämnen och metaller.  
 
 
3. Användningen av särskilt farliga ämnen har upphört 
Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört. Med särskilt farliga 
ämnen avses ämnen som är långlivade (persistenta) och bioackumulerande, ämnen som är 
cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, ämnen som är hormonstörande 
eller kraftigt allergiframkallande samt ämnen med andra allvarliga egenskaper som inger 
motsvarande grad av betänklighet. Till särskilt farliga ämnen räknas kvicksilver, kadmium 
och bly.  
- När nya ämnen utvecklas sker det utifrån principer som syftar till att särskilt farliga 
egenskaper inte ska förekomma och att så långt som möjligt undvika farliga egenskaper, 
- Nyproducerade material och varor är så långt som möjligt fria från särskilt farliga ämnen om 
varorna är avsedda att användas på ett sätt som kan innebära att människor och miljön 
exponeras.  
- Redan befintliga material och varor som innehåller särskilt farliga ämnen hanteras under 
varornas hela livscykel inklusive avfalls-  och återvinningsledet på ett sätt som innebär att 
människor och miljö inte exponeras.  
- Återvunnet material är så långt som möjligt fritt från särskilt farliga ämnen och håller 
därmed likvärdig kvalitet med nyproducerat material med avseende på sådana.  
- Utsläpp av särskilt farliga ämnen från produktionsprocesser har  upphört och sådana ämnen 
används bara i produktionsprocesser om verksamhetsutövaren kan visa att människor och 
miljön inte kan exponeras. 
- Den långväga spridningen av särskilt farliga ämnen till och från Sverige via luft och vatten 
är mycket liten.  
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Innebörd/Förtydligande   
Preciseringen behandlar utfasningen av särskilt farliga ämnen. Detta bedöms vara ett av de 
mest grundläggande villkoren för att uppnå Giftfri miljö. Preciseringen anger att 
användningen av särskilt farliga ämnen så långt som möjligt ska ha upphört. Formuleringen 
så långt som möjligt bör här liksom i de följande strecksatserna tolkas som att långtgående 
ansträngningar kontinuerligt ska ske för att fasa ut användningen av särskilt farliga ämnen för 
att undvika att de förorenar miljö eller tekniska kretslopp. En viss användning kan under en 
övergångsperiod tolereras om användningen är strikt kontrollerad och inte medför någon 
exponering av människor och miljö. Uttrycket så långt som möjligt kan även ses som uttryck 
för att gällande lagstiftning under vissa omständigheter kan godkänna användning av särskilt 
farliga ämnen. I Reach kan tillstånd beviljas för att använda ett särskilt farligt ämne under 
vissa strikt reglerade förhållanden, som kan innebära en väl innesluten användning. Även i 
Reach anges dock som målsättning att dessa ämnen på sikt ska fasas ut. En innebörd av så 
långt som möjligt är också att det inte är tekniskt möjligt att fullt ut fasa ut all användning av 
särskilt farliga ämnen eftersom de förekommer i vissa råvaror och även är en förutsättning för 
vissa typer av kemiska reaktioner.  
 
Med särskilt farliga ämnen avses de ämnen som har de mest problematiska egenskaperna.  
Preciseringen anger vilka grupper av ämnen som räknas till de särskilt farliga. Till dessa 
räknas enligt preciseringen ämnen som är persistenta och bioackumulerande, ämnen som är 
cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, ämnen som är hormonstörande 
eller kraftigt allergiframkallande samt ämnen med andra allvarliga egenskaper som inger 
motsvarande grad av betänklighet. Preciseringen konstaterar också att kvicksilver, kadmium 
och bly räknas till de särskilt farliga ämnena.  
 
Formuleringen ”motsvarande grad av betänklighet” är hämtad från Reach (artikel 57f) och 
beskriver ämnen som inte uppfyller kraven för någon annan i lagstiftningen angiven kategori 
av särskilt farliga ämnen, men som har miljö- och hälsofarliga egenskaper av motsvarande 
allvarlighetsgrad (se vidare nedan under avsnittet ”Motiv till ny eller ändrad precisering”).  
 
Preciseringen omfattar ämnen som är tillverkade, utvunna och/eller spridda genom mänsklig 
verksamhet. Den gäller inte oavsiktligt bildade ämnen, vilka istället ingår i förslaget till 
precisering 4 nedan.  
 
Den första strecksatsen anger att nya ämnen som når marknaden utvecklas med syfte att 
särskilt farliga egenskaper inte ska förekomma och att så långt som möjligt undvika farliga 
egenskaper. Formuleringen tar sin utgångspunkt i principerna för ”grön” eller ”hållbar” kemi 
som bland annat är inriktade på att undvika egenskaper som är problematiska ur miljö- och 
hälsosynpunkt.  
 
Den andra och tredje strecksatsen beskriver närmare vad som bör gälla för särskilt farliga 
ämnen i nyproducerade respektive befintliga material och varor. Bakgrunden till 
formuleringen så långt som möjligt är att många naturliga material och råvaror som 
exempelvis trä i viss mån kan innehålla särskilt farliga ämnen. Intentionen är inte att 
användningen av dessa material ska upphöra. Snarare är innebörden att särskilt farliga ämnen 
inte ska tillsättas och i övrigt så långt möjligt undvikas i material och varor. När det gäller 
befintliga varor så innehåller sådana idag i varierande utsträckning särskilt farliga ämnen och 
måste därför under hela livscykeln behandlas så att människor eller miljö inte exponeras.  
 



22 
 

Enligt den fjärde strecksatsen ska återvunnet material så långt som möjligt vara fritt från 
särskilt farliga ämnen och därmed hålla likvärdig kvalitet med nyproducerat material med 
avseende på dessa ämnen. Det innebär inte att halterna behöver vara helt identiska på 
ämnesnivå. Av strecksatsen följer att återvinningen måste ske på ett sätt som förhindrar att 
särskilt farliga ämnen förorenar kretsloppen av återvunnet material eller i vissa fall att 
materialåtervinning är olämplig.  
 
Den femte strecksatsen anger att utsläppen av särskilt farliga ämnen från 
produktionsprocesser ska ha upphört. Om sådana ämnen fortfarande används måste 
verksamhetsutövaren kunna visa att människor och miljö inte kan exponeras för ämnena, 
vilket bland annat kan kräva en mycket väl innesluten användning. Det är sannolikt inte 
möjligt att eliminera användningen av särskilt farliga ämnen i produktionsprocesser, men 
synen på återstående användning ska vara strikt. Ett villkor är att människor och miljö inte 
kan exponeras, vilket medför att användningen måste vara väl innesluten eller att andra 
riskbegränsande åtgärder har vidtagits. Skälen till att användningen inte helt går att eliminera 
är att ämnen med dessa egenskaper kan förekomma naturligt i vissa material och råvaror till 
exempel trä och petroleumprodukter. Vissa typer av särskilt farliga ämnen har också en viktig 
roll i kemiska syntesprocesser. Det ska dock inte finnas kvar några särskilt farliga 
synteskemikalier i slutprodukten.  
 
Den sjättestrecksatsen behandlar långväga transporter av särskilt farliga ämnen till och från 
Sverige via luft och vatten. Bakgrunden är att vissa ämnen, i synnerhet svårnedbrytbara 
ämnen och en del metaller kan transporteras långa sträckor genom processer i miljön. För att 
miljömålet ska kunna betraktas som uppnått måste denna spridning generellt vara mycket 
liten både till och från Sverige. Innebörden av ”mycket liten” behöver bedömas från fall till 
fall utifrån ett strikt synsätt, som bland annat inkluderar säkerhetsmarginalen till skador på 
hälsa eller miljö. För att minska de långväga transporterna krävs i sin tur att produktion och 
användningen av sådana särskilt farliga ämnen som är föremål för långväga spridning till stor 
del ha upphört både i Sverige och internationellt.  
 

Motivering till ny eller ändrad precisering 
Särskilt farliga ämnen är ett begrepp som används i olika sammanhang, ofta för att särskilja 
ämnen som har så farliga egenskaper att deras användning bör undvikas och fasas ut, därför 
att de kan medföra stora risker för människa och miljö. Några välkända exempel på sådana 
ämnen är DDT, PCB, PFOS, asbest och kvicksilver. Erfarenheten har visat på stora 
osäkerheter vid bedömning av riskerna med, spridning av och exponering för sådana ämnen, 
särskilt i ett långsiktigt perspektiv. Oförutsedda effekter på människor och i miljön kan visa 
sig ödesdigra och kostsamma samt ta mycket lång tid att återställa. 
 
Vilka egenskaper som innefattas och vilken grad av farlighet som avses med begreppet 
särskilt farliga ämnen och därmed vilka ämnen som omfattas skiljer sig något beroende på i 
vilket sammanhang det används. I dagligt tal används ofta begreppet för de ämnen som 
uppfyller Reach-kriterierna (artikel 57) för ”ämnen som inger mycket stora betänkligheter13

                                                 
13 Engelska: ”substances of very high concern”.  

”. 
Begreppets användning i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö skiljer sig något från användningen 
i Reach. Reach inkluderar exempelvis ämnen som är persistenta, bioackumulerande och 
toxiska där preciseringen i Giftfri miljö omfattar även ämnen där endast de två förstnämnda 
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egenskaperna har visats. Detta kan tolkas som att preciseringen på den punkten utgör en grund 
för att verka för en förstärkning av kraven i Reach.  
 
En annan skillnad är att hormonstörande och kraftigt allergiframkallande egenskaper tydligt 
ingår i preciseringen. I nuvarande Reach- kriterier kan sådana egenskaper fångas upp med 
hjälp av ett särskilt kriterium (artikel 57f) för ämnen som inte uppfyller övriga kriterier, men 
”för vilka det finns vetenskapliga belägg för sannolika effekter på människors hälsa eller 
miljön som leder till betänkligheter som motsvarar de som föranleds” av sådana ämnen som 
uppfyller något av övriga kriterier. Reach omnämner i detta sammanhang särskilt 
hormonstörande ämnen.  
 
Den nya växtskyddsmedelsförordningen (1107/2009/EG), som träder i kraft den 1 juli 2011, 
innebär att hormonstörande ämnen inte får finnas i växtskyddsmedel som säljs inom EU om 
exponeringen för människor och miljö inte är försumbar. Det återstår ännu för kommissionen 
att tillsammans med medlemsländerna utforma slutliga kriterier för vad som där ska betraktas 
som ett hormonstörande ämne. I förhandlingarna om en ny biocidförordning som ska ersätta 
98/8/EG har Europaparlamentet föreslagit att samma kriterier bör gälla som i 
växtskyddsmedelsförordningen.  
 
I preciseringen ingår även kvicksilver, kadmium och bly – metaller med särskilt farliga 
egenskaper. Det finns även andra metaller som har motsvarande egenskaper och som därmed 
omfattas av preciseringen. Skälet till att kvicksilver, kadmium och bly nämns särskilt är att 
dessa bedöms utgöra ett särskilt stort hot mot hälsa och miljö genom sina egenskaper och att 
exponeringen ännu är betydande.  
 
Miljökvalitetsmålen kan utgöra en viktig utgångspunkt för Sveriges ställningstaganden och 
påverkan av den EU-gemensamma lagstiftningen. Under förhandlingarna som föregick Reach 
verkade Sverige för att Reach-kriterierna skulle få samma omfattning som avses med särskilt 
farliga ämnen i preciseringen, vilket sannolikt var en bidragande orsak till att 
miljökvalitetsmålet och Reach nu ligger så nära varandra i omfattning. Den svenska 
målsättningen bör med utgångspunkt i Giftfri miljö kvarstå. Hormonstörande ämnen är 
aktuella och i dagsläget finns mycket stöd för att i Reach ta upp ämnen med sådana 
egenskaper som kan anses uppfylla kriteriet. På längre sikt bör även kraftigt 
allergiframkallande ämnen kunna bli aktuella.  
 
Särskilt farliga ämnen finns lagrade i teknosfären i befintliga material och varor, vilka under 
hela sin livscykel måste hanteras så att människor och miljö inte exponeras. Detta innebär att 
olika typer av åtgärder kan behövas, exempelvis kartläggning av förekomst av dessa ämnen, 
saneringsåtgärder, insamlingssystem, krav på att återvinningsfraktioner renas och att 
materialåtervinning i vissa fall ersätts med förbränning eller säker deponering. Förutom att 
minimera exponeringen under materialets eller varans livscykel är ambitionen att särskilt 
farliga ämnen inte ska föras vidare till det återvunna materialet.  
 
Utfasningen av särskilt farliga ämnen är grundläggande för att kunna skydda hälsa och miljö. 
Eftersom många av dessa ämnen sprids globalt, både via handel och långväga transporter med 
luft, vatten och organismer, krävs åtgärder på global nivå. Även produktions- och 
förbränningsprocesser samt energiutvinning är källor till spridning. Åtgärder också inom 
dessa områden är därför viktiga för att uppnå målet. Ett exempel på miljöpåverkan via 
långväga spridning är depositionen av vissa metaller i mark, vilket bland annat bedöms 
påverka näringsförhållanden i skogsmark i södra Sverige.  
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KemI:s bedömning är att det på sikt är möjligt, bland annat tack vare teknisk utveckling, i stor 
utsträckning eliminera särskilt farliga ämnen även i produktionsprocesser. Utvecklingsarbete 
med denna målsättning pågår inom det område som kallas ”grön kemi” eller ”hållbar 
kemikalieutveckling” (se vidare nedan). Det handlar exempelvis om insatser för att minska 
beroendet av oljebaserade produkter som råvara för kemikalietillverkning och om att utveckla 
de kemiska processerna för att undvika farliga ämnen, bland annat genom användning av 
katalysatorer.  
 
Inom gruppen aktiva läkemedelssubstanser finns ämnen som potentiellt kan tillhöra kategorin 
särskilt farliga ämnen. En orsak är att läkemedelssubstanser utformas för att vara biologiskt 
aktiva och i många fall även svårnedbrytbara. Det är därför viktigt att skärpa kraven på att ta 
fram data om miljöfarliga egenskaper och att dessa uppgifter ingår i den risk-nytta-värdering 
(balansering av risk och nytta) som genomförs vid godkännandet av substanserna.  
 
Den här föreslagna preciseringen bygger på förslaget till reviderad lydelse av befintligt delmål 
3, som togs fram i samband med den fördjupade utvärderingen 2008. En strecksats om 
spridningen av farliga ämnen från Sverige har lagts till för att formuleringen ska vara 
konsekvent och för att tydligt knyta an till det nya Generationsmålets betoning av påverkan på 
miljön i andra länder. Preciseringen avser ämnen som är tillverkade, utvunna och/eller spridda 
genom mänsklig verksamhet. I befintligt delmål 3 ingår även skrivningar om oavsiktligt 
bildade ämnen. Dessa föreslås nu istället ingå i en särskild precisering (se förslag till 
precisering 5 om oavsiktligt bildade ämnen nedan).  
 
Hållbar kemikalieutveckling 
Varje år tillkommer i kommersiell användning flera hundra nya, av människan framställda 
kemiska ämnen. Dessa ämnen kan i varierande utsträckning ha miljö- och hälsofarliga 
egenskaper som från början är dåligt kända och som upptäcks först på sikt. Dagens regler har 
brister när det gäller att fånga upp sådana potentiellt farliga ämnen. Det gäller bland annat 
Reach, där datakraven för ämnen i lägre volymer är låga och otillräckliga för att kunna göra 
en adekvat riskbedömning. Detta innebär att nya ämnen med problematiska egenskaper kan 
introduceras på marknaden utan att det blir känt. Bristerna i regelverket medför dels risk för 
spridning av ämnen som är farliga redan i små mängder, dels att tillverkningen av 
problematiska ämnen som initialt produceras i små volymer successivt kan öka med 
påföljande ökad exponering. Först när produktion/import överstiger en viss nivå per 
tillverkare/importör och år omfattas ämnet av högre krav på miljö- och hälsodata. Dessa 
faktorer medför att ett nytt problematiskt ämne kommer att kunna vara etablerat på 
marknaden och hinna produceras i betydande kvantiteter innan dess farlighet blir känd. 
Åtgärder för att begränsa användningen kommer därmed att sättas in när halterna i miljön 
redan byggts upp till en nivå där de hotar hälsa och miljö. Det finns också en uppenbar risk att 
farliga ämnen som fasas ut ersätts med andra, nya ämnen med problematiska egenskaper som 
är dåligt kända.  
 
För att långsiktigt uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är det, enligt KemI:s bedömning, 
nödvändigt att vid utveckling och marknadsintroduktion av nya ämnen helt undvika särskilt 
farliga egenskaper och så långt som möjligt undvika andra farliga egenskaper. Det är därför 
viktigt att ett sådant synsätt etableras som en grund för utvecklingsarbete och marknadsföring 
för kemikalier. Den föreslagna formuleringen i preciseringens första strecksats kompletterar 
enligt KemI de övriga skrivningarna. Det görs genom att betona vikten av ett förebyggande 
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synsätt, baserat på försiktighetsprincipen även när det gäller utveckling och nyintroduktion av 
kemiska ämnen, som en förutsättning för att långsiktigt uppnå Giftfri miljö. 
 
Strecksatsen om hållbar kemikalieutveckling anknyter till vissa av de principer som är 
grunden för begreppet ”grön kemi”. Dessa principer formulerades ursprungligen av Paul 
Anastas vid US Environmental Protection Agency, EPA. Principerna handlar delvis om att 
redan vid utformningen av kemiska ämnen undvika särskilt farliga egenskaper. Begreppet 
”grön kemi” är dock bredare. Häri ingår också ambitionen att minska energianvändningen vid 
kemikalietillverkning, att använda förnybara råvaror och förnybar energi samt att undvika 
ämnen med klimatpåverkande egenskaper. De senare aspekterna har betydelse för att uppnå 
exempelvis miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och generationsmålet. De pekar 
därmed på positiva synergier mellan målen. Därför är det enligt KemI:s bedömning angeläget 
att hela bredden i begreppet ”grön kemi” beaktas vid utvecklingen av nya kemikalier och i 
samband med satsningar på hållbar kemikalieutveckling. I samband med formuleringen av 
Giftfri miljö och dess preciseringar är det dock enligt KemI naturligt att fokus ligger på 
ämnenas toxikologiska egenskaper.  

Uppföljning av preciseringen 
Preciseringen kan följas upp med hjälp av data från KemI:s produktregister och rapporter 
samt från datamiljöövervakningen.  
 
Reach och CLP kommer på sikt att generera ny information om ämnen med särskilt farliga 
egenskaper och dessa kommer successivt att bli föremål för tillståndsprövning och 
begränsningar inom ramen för Reach. Den kandidatlista som används inom Reach för 
tillståndsprövning kommer att kunna utgöra grund för uppföljningsmått. Hänsyn bör även tas 
till vilka ämnen som successivt tillförs denna lista och i vilken takt nya ämnen tillkommer på 
listan. Samma sak gäller för produktdirektiv på EU-nivå, i den mån kemiska ämnen regleras 
där. I internationella sammanhang kommer på motsvarande sätt Stockholmskonventionens 
lista på persistenta organiska miljögifter, så kallade POPs, att kunna utgöra underlag för 
uppföljning av preciseringen.  
 
De nya EU-reglerna för växtskyddsmedel respektive biocider kommer att innehålla skärpta 
kriterier för miljö- och hälsofarliga egenskaper. De nya reglerna medför i princip att 
substanser med särskilt farliga egenskaper inte ska godkännas. I uppföljningen av 
preciseringen blir det viktigt att följa vilka kriterier som slutligen fastställs. Det är också 
viktigt att följa upp hur lagstiftningen kommer att tillämpas med avseende på utfasning av 
särskilt farliga ämnen. Den framtida uppföljningen bör också ta fasta på i vilken utsträckning 
annan relevant EU-lagstiftning utformas, exempelvis läkemedelslagstiftningen, så att ämnen 
med särskilt farliga egenskaper kan identifieras och fasas ut.   
 
Ett sätt att följa upp preciseringen är att utveckla miljöövervakningen av varors innehåll av 
särskilt farliga ämnen. En möjlighet skulle vara att en regelbundet analysera en varukorg, med 
ett lämpligt urval av varor, med avseende på innehåll av särskilt farliga ämnen, exempelvis 
ämnen på kandidatlista inom Reach. Återstående användning av vissa farliga ämnen i 
produktionsprocesser skulle också kunna utgöra ett uppföljningsmått.  
 
Långväga spridning av vissa särskilt farliga ämnen ingår i miljöövervakningen och skulle 
kunna ligga till grund för uppföljningsmått/indikatorer. En indikator från miljöövervakningen 
som skulle kunna ligga till grund för uppföljningen av långväga spridning är ”halter av 
miljöfarliga ämnen i luft och deposition”.  
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De ämnen som kommer in till reningsverken ger en bild av vilka kemikalier, däribland särskilt 
farliga sådana, som används i samhället. Exempel på indikatorer från miljöövervakningen 
som skulle kunna användas vid uppföljningen av preciseringen är ”halter av miljöfarliga 
ämnen i slam” samt ”halter av miljöfarliga ämnen i utgående vatten från reningsverk”. Det 
bör också övervägas om miljöövervakningen kan utökas med ämnen på kandidatlista inom 
Reach.  
 
Strecksatsen om att undvika särskilt farliga ämnen vid utveckling av nya kemiska ämnen är i 
dagsläget knappast möjlig att enkelt följa upp i kvantitativa termer. Det går dock att 
åtminstone genom enskilda studier och stickprov beskriva i vilken utsträckning 
nyintroducerade ämnen på marknaden har särskilt farliga egenskaper. Det går också att 
beskriva i vilken utsträckning forskning och utveckling inom både akademi och företag 
arbetar med ”grön kemi” eller ”hållbar kemikalieutveckling” och vilka resurser som satsas på 
detta.  
 
Kommentarer 
- Skillnaden mellan omfattningen av begreppet särskilt farliga ämnen Giftfri miljö inklusive 

förslaget till precisering 3 kan behöva analyseras ytterligare, både avseende eventuell 
betydelse för utveckling av regelverk och styrmedel, förståelse och tolkning av 
miljökvalitetsmålet samt utifrån toxikologiska aspekter.  

- Förhållandet mellan preciseringens strecksats om att hållbar kemikalieutveckling och 
principerna för ”grön kemi” kan behöva analyseras och beskrivas ytterligare.  
 

 
4. Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är kartlagda och spridningen är 
mycket liten 
Uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de utifrån miljö- och hälsosynpunkt 
mest betydande oavsiktligt bildade ämnena inklusive nedbrytningsprodukter av dessa finns 
tillgängliga.  
- Ämnenas miljö- och hälsoegenskaper är tillräckligt kartlagda.  
- Spridning till miljön av dessa ämnen är mycket liten.  
 

Innebörd/Förtydligande 
Förslaget till ny precisering tar upp behovet av ökad kunskap om bildning, källor, utsläpp och 
spridning av oavsiktligt bildade ämnen samt dessutom tillgången till sådan kunskap. Eftersom 
antalet oavsiktligt bildade ämnen är mycket stort betonar preciseringen att fokus bör ligga på 
de mest betydande av dessa ämnen.  
 
I den första strecksatsen betonas betydelsen av att kartlägga de oavsiktligt bildade ämnenas 
miljö- och hälsoegenskaper. Den andra strecksatsen anger att spridningen till miljön av de 
mest betydande oavsiktligt bildade ämnena är mycket liten. Innebörden av ”mycket liten” 
behöver bedömas från fall till fall och beakta bland annat säkerhetsmarginaler till skador på 
hälsa eller miljö. 
 
Preciseringen avser ämnen som bildas oavsiktligt i samband med mänsklig verksamhet som 
förbrännings- och tillverkningsprocesser med mera Den avser inte spridning av motsvarande 
ämnen som följd av naturliga processer som exempelvis vulkanutbrott.  
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Förslaget bygger på ett förslag till modifierat delmål i samband med den fördjupade 
utvärderingen 2008. Förslaget fångar upp de skrivningar som ingår i befintligt delmål 3 (om 
utfasning av särskilt farliga ämnen) och täcker också delvis in innebörden av befintligt delmål 
8 (om dioxiner i föda).  
 

Motivering till ny eller ändrad precisering 
Farliga, oavsiktligt bildade ämnen förekommer i miljön och utgör där ett hot mot hälsa, 
biologisk mångfald och ekosystem. Kända exempel på oavsiktligt bildade ämnen med särskilt 
farliga egenskaper är dioxiner och furaner. Dessa ämnen bildas exempelvis i samband med 
olika typer av förbränning, vid energiutvinning, under produktionsprocesser samt när utvunna 
och av människan framställda ämnen bryts ned. Vissa av dessa ämnen kan även uppkomma 
genom naturliga processer i miljön. Preciseringen begränsar sig dock till den bildning och 
spridning som har sitt ursprung i mänsklig verksamhet.  
 
Antalet oavsiktligt bildade ämnen är mycket stort. Samtidigt är miljö- och hälsoegenskaper, 
spridning, förekomst etc. generellt dåligt kända. Ett omfattande utvecklingsarbete återstår 
därför för att identifiera de mest betydande av dessa ämnen. Erfarenheter gällande bland annat 
dioxin visar att oavsiktligt bildade ämnen kan orsaka allvarliga skador på hälsa och miljö och 
samtidigt orsaka betydande kostnader för samhället, däribland inom jordbruks- och 
livsmedelssektorn samt för sanering av förorenade områden.  
 
Oavsiktligt bildade ämnen kan dels utgöra ett hot mot naturresurser som vattentillgångar och 
odlingsmark, dels utgöra ett problem genom att livsmedel förorenas. Oavsiktligt bildade 
ämnen kan även orsaka problem vid återvinning.  
 

Uppföljning av preciseringen 
Uppföljningen av delmålet kommer att ske dels genom att ”de utifrån miljö- och 
hälsosynpunkt mest betydande oavsiktligt bildade ämnena” identifieras, dels genom att 
kvantitativa bedömningar av miljö- och hälsorisker i samband med bildning och spridning av 
dessa ämnen genomförs. 
 
Preciseringen kommer att fortsätta att följas upp genom att beskriva hur exponeringen av 
människor utvecklas i olika miljöer, som exempelvis i bostäder, arbetsmiljöer, skolor eller 
stadsmiljöer samt via födan.  
 
Vissa oavsiktligt bildade ämnen, till exempel dioxiner ingår i miljöövervakningen. Härifrån 
kan data hämtas som till viss del kan utgöra underlag vid uppföljningen. Naturvårdsverket 
avslutade 2010 en screening av oavsiktligt bildade ämnen. Denna studie bedöms kunna ligga 
till grund för en utökad löpande övervakning av oavsiktligt bildade ämnen.  
 
 
 
5. Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringskällor är inte 
skadlig för människor eller den biologiska mångfalden 
Den sammanlagda exponeringen för särskilt farliga ämnen i den yttre miljön samt i 
arbetsmiljö, inomhusmiljö och genom föda är nära noll eller nära bakgrundsnivåerna. För 
övriga ämnen är den sammanlagda exponeringen inte skadlig för människor eller den 
biologiska mångfalden.   
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- Exponeringen för kemiska ämnen utgör inget hot mot ekosystemens förmåga att 
tillhandahålla ekosystemtjänster.    
- Exponeringen för farliga ämnen från avfallshantering, återvinning och användning av 
återvunnet material är tillsammans med övrig exponering så låg att den inte utgör en hälso- 
eller miljörisk. Återvunnet material håller likvärdig kvalitet med nyproducerat med avseende 
på dessa ämnen.  
- Halterna i livsmedel av farliga ämnen som har spridits eller ökat genom mänsklig 
verksamhet är så låga att hela befolkningen inklusive känsliga grupper skyddas från 
exponeringsnivåer där skadliga effekter kan uppstå. Detta innebär bland annat att all fisk i 
Sveriges hav, sjöar och vattendrag är tjänlig som människoföda med avseende på dessa 
ämnen och att exponeringen för kadmium är på en säker nivå .  
 

Innebörd/Förtydligande 
Den föreslagna preciseringen är inriktad på den samlade exponeringen av kemiska ämnen från 
alla exponeringskällor och deras påverkan på människors hälsa, biologisk mångfald och 
ekosystem. Preciseringen uttrycker att den samlade exponeringen för särskilt farliga ämnen 
ska vara nära noll eller nära bakgrundsnivåerna, beroende på om det rör sig om ett 
naturfrämmande eller naturligt förekommande ämne. Preciseringen anger även att 
exponeringen för övriga ämnen inte ska vara skadlig för människor och den biologiska 
mångfalden.  
 
Med särskilt farliga ämnen avses de ämnen som anges i precisering 3. Begreppet inkluderar 
bland annat de klassificerade ämnen som har de mest problematiska egenskaperna. I 
begreppet övriga ämnen ingår farliga ämnen (d.v.s. ämnen som är klassificerade med 
undantag för de särskilt farliga) samt oklassificerade ämnen, eftersom även sådana kan vara 
skadliga i höga koncentrationer.  
 
Innebörden av att den samlade exponeringen för särskilt farliga ämnen ska vara nära noll eller 
nära bakgrundsnivåerna är kopplad till att användning av dessa liksom utsläppen från 
produktionsprocesser så långt som möjligt ska upphöra (se förslag till precisering 3). Därmed 
ska samhällets användning inte längre bidra till exponeringen av människor och miljö för 
dessa ämnen. Halterna i den yttre miljön såväl som i arbetsmiljö, inomhusmiljö och föda ska 
som en följd av utfasningen successivt avklinga Särskilt farliga ämnen som dels redan finns 
lagrade i teknosfären genom att de ingår i varor, byggnader och infrastruktur och dels är 
spridda i miljön behöver  
 
Preciseringen fokuserar på den kontinuerliga exponering av människor och miljö som sker till 
följd av samhällets tillverkning och omsättning av kemiska ämnen i form av olika typer av 
kemiska produkter, varor och insatskemikalier i olika tillverkningsprocesser. Den sätter 
därigenom ett särskilt fokus på kombinationsexponering (exponering för flera ämnen 
samtidigt) samt kumulativ exponering (exponering för samma ämne från flera olika källor). 
Formuleringen är en justering av befintlig precisering. I den nu föreslagna preciseringen har 
skador på biologisk mångfald lagts till. Skälet till detta är att problematiken kring samlad 
exponering är giltig för såväl människors hälsa som biologisk mångfald.   
 
Den första strecksatsen i preciseringen anger att exponeringen för kemiska ämnen i miljön 
inte utgör något hot mot ekosystemens förmåga att tillhandahålla ekosystemtjänster. 
Strecksatsen avser annan påverkan på miljö och samhällsintressen än sådan påverkan som 
direkt och enkelt kan hänföras till kategorierna människors hälsa och biologisk mångfald. 
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Begreppet ekosystemtjänster beskriver ekosystemens betydelse för produktionen av 
nyttigheter och tjänster av betydelse för det mänskliga samhället. För att skydda och bevara 
förmågan att tillhandahålla liksom värdet av ekosystemtjänsterna måste den samlade 
exponeringen av kemiska ämnen som sprids och omsätts av samhället i princip vara på en 
nivå som inte skadar biologisk mångfald och ekosystem. (Se även beskrivning av 
ekosystemtjänster under rubriken ”Preciseringarnas och miljökvalitetsmålets koppling till 
innebörden av generationsmålet”).  
 
Den andra strecksatsen fokuserar på risker med kemiska ämnen i samband med återvinning 
och avfallshantering. Den anger att exponeringen för farliga ämnen från avfallshantering, 
återvinning och användning av återvunnet material, tillsammans med övrig exponering för 
dessa ämnen är så låg att den inte utgör en hälso- eller miljörisk. Förutom riskerna med direkt 
exponering i samband med återvinning och avfallshantering omfattar strecksatsen även risken 
för att ämnena förorenar det återvunna materialet och därmed medför risk för fortsatt 
exponering av människor och miljö under tiden materialet förs vidare i produktkedjan. Den 
kvalitet som ska finnas hos återvunnet material för att preciseringen ska anses uppnådd, anges 
genom formuleringen om att ”återvunnet material håller likvärdig kvalitet med nyproducerat 
med avseende på farliga ämnen”. En likvärdig kvalitet innebär att kvaliteten med avseende på 
farliga ämnen ska vara på jämförbar, snarare än att halten av varje ämne ska vara exakt 
densamma.  
 
Den tredje strecksatsen omfattar exponeringen för farliga ämnen via livsmedel. Halterna ska 
enligt formuleringen vara så låga att hela befolkningen inklusive känsliga grupper skyddas 
från exponeringsnivåer där skadliga effekter kan uppstå. Formuleringen ska tolkas som att det 
ska vara långsiktigt säkert att konsumera livsmedlen. Det långsiktiga målet för preciseringen 
och för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är alltså att en säker exponering ska kunna uppnås 
även utan att kostråd tillämpas, det vill säga att vissa grupper måste avstå från eller reducerar 
sitt intag av vissa livsmedel. Eftersom farliga ämnen som kvicksilver, dioxin och kadmium 
redan finns spridda i miljön bedömer dock KemI att kostråd under överskådlig tid kommer att 
behövas som ett komplement till andra insatser.  
 
Den tredje strecksatsen tar också upp möjligheten att konsumera fisk från svenska hav, sjöar 
och vattendrag samt att kadmiumexponeringen via livsmedel ska vara på en säker nivå . 
Miljögifter i fisk och kadmium i födan är två relativt välkända och tydliga exempel på 
problematiken med exponering för farliga ämnen via föda och bidrar till att konkretisera 
problemet. Preciseringen avser i första hand ämnen som spridits eller ökat genom mänsklig 
verksamhet. Skälet är att en lång rad ämnen med hälsofarliga egenskaper förekommer 
naturligt exempelvis i växter som används för födoändamål. Det är enligt KemI:s bedömning 
inte lämpligt att generellt hantera denna problematik inom ramen för Giftfri miljö. Däremot 
kan en fortsatt analys av gränsdragningen behövas, exempelvis av situationer då förekomsten 
av naturligt förekommande ämnen bedöms öka till följd av mänsklig påverkan. Strecksatsen 
bygger på nuvarande precisering om fiskkonsumtion i kombination med nuvarande delmål 8 
om dioxiner i livsmedel och befintligt delmål 9 om kadmium.  
 

Motivering till ny eller ändrad precisering 
 
Goda säkerhetsmarginaler och kontinuerlig riskminskning 
Samhället tillverkar och omsätter en stor mängd kemiska ämnen som också i varierande 
utsträckning sprids i miljön. Osäkerheten är generellt betydande både vad gäller storleken på 
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den samlade exponeringen av enskilda ämnen och om den kombinerade effekten av 
exponering för många ämnen. En slutsats är att goda säkerhetsmarginaler därför måste 
tillämpas, för att skydda både hälsa och biologisk mångfald. Den sammanlagda exponeringen 
för särskilt farliga ämnen, såväl i den yttre miljön som i arbetsmiljö, inomhusmiljö och genom 
föda, bör därför enligt preciseringen vara nära noll respektive nära bakgrundsnivåerna. Detta 
är också i linje med att dessa ämnen fasas ut, i enlighet med föreslagna precisering 3 och att 
halterna i den yttre miljön på sikt minskar till följd av utfasningen.  
 
När det gäller övriga av människan utvunna eller tillverkade kemiska ämnen bör den samlade 
exponeringen ligga på en sådan nivå att den inte är skadlig för människor och den biologiska 
mångfalden. För att uppnå den eftersträvade låga exponeringen måste halterna av farliga 
ämnen i såväl livsmedel, kemiska produkter och varor som återvunna material vara 
genomgående låga. Farliga ämnen ska inte heller spridas från exempelvis 
produktionsprocesser, energiutvinning eller avfallshantering. Den komplexa och svårbedömda 
exponeringssituationen medför också under överskådlig tid att en generellt nedåtgående trend 
bör eftersträvas för exponeringen snarare än att exponeringen tillåts öka. I takt med att 
kunskapsläget förbättras kan eventuellt säkerhetsmarginaler anges med större noggrannhet, 
men givet problemets komplexitet är det knappast troligt att säkerheten blir så god att detta 
kan ersätta det principiella behovet av en kontinuerlig riskminskning. I de fortlöpande 
insatserna för att uppfylla preciseringen ingår dels att verka för att ämnen som används har så 
låg farlighet som möjligt, dels att minska exponeringen för farliga ämnen genom olika 
skyddsåtgärder.  
 
Samhällets användning av växtskyddsmedel är exempel på ett område där det är viktigt att 
tillämpa principerna om goda säkerhetsmarginaler och kontinuerlig riskminskning. 
Växtskyddsmedel är generellt problematiska eftersom de är avsedda att ha giftverkan 
samtidigt som de sprids aktivt i miljön, däribland på livsmedelsgrödor. Nuvarande 
växtskyddsmedelsanvändning är inte förenlig med Giftfri miljö, men har samtidigt ekonomisk 
betydelse för bland annat jordbruket. Det är därför viktigt att ständigt sträva efter att minska 
beroendet av dessa preparat i livsmedelsproduktionen. Detta kan bland annat ske genom 
utveckling av odlingsmetoder som ekologisk odling och genom val av grödor etc. Det är 
också viktigt att förhindra att verksamma substanser och produkter med oönskade egenskaper 
släpps ut på marknaden genom att utveckla EU:s växtskyddsmedelsförordning och 
tillämpningen av denna. Andra viktiga insatser inkluderar genomförandet av det svenska 
nationella handlingsprogrammet14 som tagits fram i enlighet med EU:s tematiska strategi för 
hållbar användning av växtskyddsmedel15, EU:s ramdirektiv för hållbar användning av 
bekämpningsmedel16

 

 samt frivilligt arbete inom jordbruksnäringen . Exponeringen för 
bekämpningsmedel via födan kan också minskas genom insatser inom livsmedelssektorn. 
Även internationellt samarbete kan bidra till en mer hållbar bekämpningsmedelsanvändning, 
bland annat inom den globala kemikaliestrategin SAICM och FAO:s International Code of 
Conduct on the Distribution and Use of Pesticides.  

Kombinationseffekter och kumulativ exponering 
Människor och miljö exponeras för ett och samma ämne via flera olika exponeringsvägar, 
från flera olika källor samt vid upprepade tillfällen – så kallad kumulativ exponering. Den 
                                                 
14 Jordbruksverkets rapport 2008:14, Hållbar användning av växtskyddsmedel.  
15 Kommissionens meddelande: Mot en temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel 
16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. 
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samlade exponeringen är avgörande för eventuella toxiska effekter. Samtidigt sker en 
kontinuerlig exponering för kombinationer och blandningar av kemiska ämnen. Det finns idag 
mycket forskning som visar att den kombinerade skadliga effekten av flera olika kemikalier är 
större än de individuella komponenterna var för sig, även om man ser till det mest giftiga 
ämnet. Det finns också indikationer på att vissa grupper av ämnen, däribland sådana med 
hormonstörande egenskaper, kan ge upphov till skadliga effekter redan i mycket låga 
koncentrationer. 
 
Trots den växande kunskapen om kombinationseffekter görs riskbedömning av kemiska 
ämnen enligt dagens lagstiftning i regel för enskilda ämnen, det vill säga ett ämne i taget. 
Vidare tar lagstiftningen vanligen bara hänsyn till den typ av exponering som hanteras i den 
aktuella rättsakten. Hälsorisken med ett ämne bedöms exempelvis utifrån den direkta 
exponeringen i exempelvis arbetsmiljön. Bedömningen bortser dock från att exponering 
samtidigt även kan ske via yttre miljö och föda.  
 
Reach tar generellt sett inte hänsyn till kombinationseffekter av exponering för flera ämnen 
samtidigt eller till den samlade exponeringen av samma ämne från olika källor eller 
exponeringsvägar. Gällande regler för biocidprodukter ger ett visst utrymme för att beakta 
sådana kombinationseffekter och kumulativ exponering. Förslaget till ny biocidförordning 
innebär med nuvarande skrivningar att kumulativ exponering kan beaktas, dock på initiativ av 
medlemsstaternas ansvariga myndigheter.  
 
För att på sikt kunna hantera den stora mängd kemikalier från olika källor som människor och 
miljö exponeras för krävs enligt KemI:s bedömning insatser för att förbättra kunskapen. 
Dessutom behövs en bred översyn av riskbedömningsmetodik och lagstiftning. Det gäller 
både miljö- och hälsoorienterad lagstiftning. Frågorna är aktuella för ett brett spektrum av 
regelverk, även sådana som berör kemikalier inklusive bekämpningsmedel, läkemedel, 
livsmedel, vatten, avfall, arbetsmiljö och diverse produktgrupper.   
 
Ekosystemtjänster 
Förutom direkt påverkan på människors hälsa och biologisk mångfald bör annan negativ 
påverkan på miljö och samhällsintressen beaktas i samband med preciseringen. Detta är skälet 
till den föreslagna strecksatsen om ekosystemtjänster. Begreppet ekosystemtjänst syftar bland 
annat till att fånga upp sambanden mellan bevarandet av ekosystem och samhällsekonomin. 
Det belyser ekosystemens betydelse för exempelvis jord- och skogsbruk i form av 
upprätthållande av markens långsiktiga produktionsförmåga, möjligheten att använda 
vattenresurser för bevattningsändamål eller påverkan på husdjurs hälsa. En god 
kemikaliekontroll är viktig för att bevara naturens förmåga att tillhandahålla 
ekosystemtjänster. Under rubriken ”Preciseringarnas och miljökvalitetsmålets kopplingar till 
innebörden av generationsmålet” utvecklas sambandet mellan Giftfri miljö och 
ekosystemtjänster ytterligare.   
 
Avfallshantering och återvinning 
I den andra strecksatsen betonas återvinningsaspekten. Motivet till detta är att återvinning 
alltmer framhålls som ett viktigt sätt att minska miljöbelastningen och öka resurseffektiviteten 
i samhället. För att uppnå detta är det viktigt att säkerställa att en ökad återvinning inte bidrar 
till ökad exponering för farliga ämnen, varken genom återvinningsprocessen i sig eller via det 
återvunna materialet. Utifrån ett helhetsperspektiv bör avfallshantering och återvinning totalt 
sett bidrar till att den samlade exponeringen minskar. Beträffande innehållet av farliga ämnen 
i återvunnet material bör därför den generella inriktningen vara att det ska vara likvärdigt med 
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innehållet i nyproducerat material. Strecksatsen bygger i stort på förslaget till reviderad 
formulering av befintligt delmål 4 i den fördjupade utvärderingen 2008. Meningen om att 
återvunnet respektive nyproducerat material är ny i förhållande till förslaget från 2008.  
 
Exponering via livsmedel 
I den föreslagna preciseringens tredje strecksats tas det generella problemet med exponering 
för farliga ämnen via livsmedel upp. Förslaget innehåller därmed en bredare och mer 
heltäckande beskrivning av denna viktiga aspekt av Giftfri miljö jämfört med befintliga 
formuleringar i preciseringar och delmål. Den föreslagna formuleringen bygger på nuvarande 
precisering om fiskkonsumtion i kombination med befintligt delmål 8 om dioxiner i livsmedel 
och delmål 9 om kadmium.  
 
De föreslagna formuleringarna om konsumtion av fisk respektive kadmium i livsmedel 
tydliggör problematiken med exponering via livsmedel genom att peka på ett relativt välkänt 
exempel där ett livsmedel i vissa fall innehåller kemiska miljögifter, främst kvicksilver, 
dioxiner och PCB. Fiskens innehåll av kemiska ämnen som spridits genom mänsklig 
verksamhet kan också ses som en indikator på det generella problemet med spridning av 
kemikalier.  
 
Det är generellt inte möjligt att uppnå en situation där livsmedel är helt fria från farliga 
ämnen. Detta beror på att farliga ämnen bland annat förekommer naturligt i åkermark och tas 
upp av grödan. Farliga ämnen bildas också naturligt i vissa grödor som används som 
livsmedel. Förslaget till precisering begränsar sig dock till situationer där den samlade 
exponeringen av farliga ämnen via livsmedel påverkas av innehållet av farliga ämnen som 
spridits genom mänsklig verksamhet och vars förekomst alltså påverkas av samhällets 
kemikalieanvändning.  
 
Ett skäl att särskilt nämna kadmium i den andra strecksatsen är att ämnet idag utgör ett uttalat 
hot mot hälsan17

 

. Exponeringen av befolkningen bedöms redan idag ligga på en nivå som kan 
medföra hälsoeffekter för känsliga grupper. Kadmium sprids via luftdeposition från olika 
typer av förbränningsprocesser, via varor och material och genom förorenade kretslopp, 
däribland avloppsslam som sprids på åkrar. Kadmium förekommer också i varierande 
utsträckning naturligt i åkermark. Därför kommer livsmedel inte att kunna vara helt fria från 
kadmium. Den föreslagna formuleringen tar fasta på möjligheten att minska den samlade 
exponeringen av både sådant kadmium som spridits genom mänsklig verksamhet och sådant 
som är en följd av den naturliga förekomsten i miljön. Ambitionen är att uppnå en samlad 
exponering som är på en nivå där hela befolkningen skyddas, inklusive känsliga grupper. 
Eftersom livsmedel som konsumeras i Sverige i stor utsträckning är importerade räcker det 
inte med åtgärder för att minska kadmiuminnehållet i svenskproducerade livsmedel. Åtgärder 
mot spridning av kadmium i miljön behövs även på EU-nivå och internationellt. För att 
skydda känsliga grupper behöver dessutom åtgärder för att minska exponeringen via 
livsmedel kombineras med insatser på andra områden, däribland åtgärder mot rökning.  

Uppföljning av preciseringen 
Preciseringen kommer att följas upp genom att beskriva hur exponeringen har minskat, 
exempelvis i bostäder och arbetsmiljöer, på skolor, i stadsmiljöer och där avfall hanteras och 

                                                 
17 KemI:s rapport 1/11, Kadmiumhalten måste minska – för folkhälsans skull. En riskbedömning av kadmium 
med mineralgödsel i fokus 
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återvunna material används. Preciseringen kommer också att kunna följas upp genom att 
studera hur exponeringen via livsmedel utvecklas. Nya indikatorer behövs, och de som finns 
behöver utvecklas för att preciseringen ska kunna följas upp bättre.  
Bland de nuvarande indikatorerna till Giftfri miljö kan flera direkt eller indirekt tjäna som 
uppföljningsmått till en precisering om exponering för kemiska ämnen. Det gäller följande 
indikatorer:  
· Miljöföroreningar i bröstmjölk 
· Allergiframkallande kemiska produkter  
· CMR-ämnen i varor 
· Hälsofarliga kemiska produkter  
· Konsumenttillgängliga kemiska produkter  
· Växtskyddsmedel (utveckling av riskindex för miljö och hälsa) 
· Växtskyddsmedel i ytvatten 
 
Dessutom finns ytterligare indikatorer baserade på miljöövervakningen som, i vissa fall efter 
bearbetning och utveckling, skulle kunna ligga till grund för uppföljning av preciseringen:  

· Halter av miljöfarliga ämnen i blod/serum 
· Halter av miljöfarliga ämnen slam 
· Halter av miljöfarliga ämnen i utgående vatten från reningsverk 
· Halter av pesticider i vatten 
· Halter av miljöfarliga ämnen i fisk 
· Halter av kadmium i urin hos två åldergrupper kvinnor 
· Uppskattning av exponering för pesticider (Utvecklingsarbete inom 

miljöövervakningen) 
 
Vartefter anmälan och registrering av kemiska ämnen enligt EU:s kemikalielagstiftning CLP 
och Reach fortskrider, kommer mer och bättre data om ämnens miljö- och hälsoegenskaper att 
bli tillgängliga. Enligt Reach ska de företag som tillverkar eller marknadsför kemiska 
produkter även ta fram så kallade exponeringsscenarier, som i sin tur ligger till grund för 
utökad information i säkerhetsdatablad. Avsikten med exponeringsscenarierna är att 
användare ska få information om vilka åtgärder som krävs för en säker hantering av ämnena, 
inklusive hantering i samband avfallshantering och återvinning. Mått och indikatorer som 
beskriver tillgången till information, enligt kraven i Reach för ämnen i olika faroklasser 
respektive volymområden, kommer därmed att bli möjliga att konstruera.  
Mått och indikatorer som fångar upp kombinationseffekter av flera farliga ämnen, liksom 
modeller för att kunna beakta kumulativ exponering från flera källor kommer att behöva 
utvecklas. Likaså bör utveckling av indikatorer för arbetsmiljö övervägas.  
 
Idag tillgängliga data från livsmedelskontrollen kan som regel inte fungera för att utforma 
indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmålet. För att sådana data ska bli användbar för 
att följa upp Giftfri miljö krävs ofta utvecklingsarbete, exempelvis i form av fler mätningar 
och att data utformas för trendstudier. Beträffande exempelvis kadmium är det angeläget att 
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det finns data som gör det möjligt att följa den samlade kadmiumexponeringen via livsmedel, 
eftersom dessa till stor del importeras.  
 

Kommentarer 
- En fortsatt analys av gränsdragningsfrågor kring omfattningen av Giftfri miljö när det gäller 
exponeringen av farliga ämnen via livsmedel kan behövas. Det gäller exempelvis situationer 
där den samlade exponeringen härrör både från naturliga källor och från spridning till följd av 
mänskliga aktiviteter.  
 

6. Förorenade områden är åtgärdade 
Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot 
människors hälsa eller miljön.  
– Samlad och kvalitetssäkrad information om förorenade områden finns allmänt tillgänglig. 
 

Innebörd/Förtydligande 
Förslaget innebär ett förtydligande jämfört med den tidigare preciseringen. Den tidigare 
preciseringen löd: ”Förorenade områden är undersökta och vid behov åtgärdade”. 
Formuleringen i den nya preciseringen, om att ”förorenade områden är åtgärdade i så stor 
utsträckning att områdena inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljö”, beskriver 
den situation som eftersträvas då miljökvalitetsmålet är uppnått. Den nya preciseringen 
innebär inte att samtliga förorenade områden kommer att vara åtgärdade. I första hand 
kommer åtgärder att ha genomförts i områden som innebär mycket stor risk för människors 
hälsa eller miljö. Det kan exempelvis gälla hot mot naturområden med stora skyddsvärden, 
hot mot betydande vattenförsörjningsintressen eller skadliga halter av föroreningar som på 
grund av bedömd hälso- eller miljöfarlighet har hög prioritet i miljöarbetet. Om åtgärderna i 
förorenade områden fortsätter med samma finansiering som idag, men i en ökad takt, bedöms 
prioriterade områden kunna vara åtgärdade till år 2050.  
 
Strecksatsen anger att information om förorenade områden finns allmänt tillgänglig. Allmänt 
tillgänglig information om förorenade områden innebär att tillräcklig kunskap om potentiellt 
och konstaterat förorenade områden finns och kan användas för att säkerställa att områden 
inte nyttjas på sådant sätt att människor eller miljö skadas.  
 

Motivering till ny eller ändrad precisering 
Efterbehandling av förorenade områden är en grundläggande del av insatserna för att uppnå 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, eftersom det långsiktigt minskar risken för skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljö. Dessutom minskar mängderna och halterna av 
farliga metaller och naturfrämmande ämnen i miljön. Efterbehandlingsarbetet i Sverige tar sin 
utgångspunkt i miljöbalken och de av riksdagen fastställda miljömålen.  
 
Preciseringen anknyter dels till generationsmålets formuleringar om skydd av människors 
hälsa och bevarande av biologisk mångfald dels till ekosystemens förmåga att långsiktigt 
erbjuda ekosystemtjänster. Den anknyter också till generationsmålets strecksats om 
hushållning med naturresurser. Åtgärder i förorenade områden är ett viktigt sätt att skydda 
och bevara grundläggande resurser som mark, vatten och grundvatten så att de ska kunna 
nyttjas även i framtiden.  
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Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och delmålen om efterbehandling av förorenade områden har 
funnits sedan miljömålen beslutades 1999 och är vägledande för efterbehandlingsarbetet. 
Miljömålet är väl förankrat hos i princip samtliga aktörer i branschen. Giftfri miljö inklusive 
delmålen utgör ett viktigt och tydligt stöd för tillsynsmyndigheterna (länsstyrelserna, 
kommunerna och generalläkaren) i deras arbete med förorenade områden. Miljömålet utgör 
också en grund för att få till stånd efterbehandling i samband med tillståndsprövning. Vidare 
är miljömålet ett instrument för prioritering, framför allt för länsstyrelserna i deras arbete med 
att utreda och efterbehandla förorenade områden men även för Naturvårdsverket i den 
nationella prioriteringen. Giftfri miljö med delmålen om efterbehandling utgör också grunden 
för både regionala och lokala miljömål, som formulerats för perioder som sträcker sig förbi 
2010.  
För att uppnå Giftfri miljö är det, enligt Naturvårdsverkets och KemI:s bedömning, viktigt att 
betydelsen av efterbehandling av förorenade områden uttrycks tydligt i en precisering. 
Preciseringen utgör ett stöd för myndigheternas arbete och för att upprätthålla takten i 
efterbehandlingsarbetet. Preciseringen är i linje med intentioner för efterbehandlingsarbetet 
som regering uttrycker i proposition 2008/09:217. Vidare bedöms preciseringen stödja den 
ambition som uttrycks i propositionen, att öka takten i arbetet med att utreda och åtgärda 
förorenade områden och därmed kunna lösa problemet med förorenade områden till år 2050. 
Bedömningen att de prioriterade förorenade områdena kan vara åtgärdade till 2050 gäller 
under förutsättningen att åtgärder genomförs med minst samma finansiering som idag, men 
med en högre takt. 
 

Uppföljning av preciseringen 
Preciseringen följs årligen upp genom att antalet undersökningar och åtgärder jämförs med 
antalet prioriterade förorenade områden respektive antalet år som återstår till 2050.  
Inventeringsarbetet bedöms vara klart vid utgången av 2013. Därmed kommer en samlad bild 
av antalet förorenade områden och behovet av åtgärder att finnas. Ett informationssystem med 
tydlig och kvalitetssäkrad information om inventerade, undersökta och åtgärdade förorenade 
områden bedöms vara på plats 2015.  
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Kemikalieinspektionen       2011-03-08 
Sekretariatet Strategier och styrmedel 
Per Nordmalm 
 
 
 
2. 
 
Giftfrimiljö 
 
Når vi miljökvalitetsmålet? 
Uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utifrån den 
nya bedömningsgrunden och de nya förslagen till 
preciseringar. 
 

Underlag till Naturvårdsverket (regeringsuppdrag). 
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Giftfri miljö 
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 

människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är 

nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna 

av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.  

 

Når vi miljökvalitetsmålet? 
Det är mycket svårt att inom en generation skapa förutsättningar för att nå 

miljökvalitetsmålet.  

[På något längre sikt än år 2020 bedöms tillräckliga förutsättningar kunna föreligga om 
ytterligare åtgärder vidtas.(KemI:s tillägg)] 
 

 

Aktuell trend i miljötillståndet eller det tillstånd som miljökvalitetsmålet 

uttrycker 
Neutral. 

 

Når vi miljökvalitetsmålet? 

Det är mycket svårt att inom en generation (2020) skapa förutsättningar som behövs för att nå 

miljökvalitetsmålet. På något längre sikt bedöms tillräckliga förutsättningar kunna föreligga 

om ytterligare åtgärder vidtas. 

 

Trender  

Det går inte att göra någon entydig bedömning av hur miljötillståndet förändras. De 

förutsättningar som de nya preciseringarna anger utvecklas dock i huvudsak positivt. 

Indikatorerna visar olika trender. Dålig kunskap om många kemiska ämnens farliga 

egenskaper och deras förekomst i miljön försvårar också bedömningen av miljötillståndet. För 

enstaka ämnen minskar halterna i miljön och människor, för andra ökar halterna, men för det 

stora flertalet saknas i nuläget kunskap om halter och hur de förändras. Samtidigt ökar 

kemikalieanvändningen i världen och därmed risken att ämnen sprids globalt.  

Vi kan genom åtgärder förhindra utsläpp av farliga ämnen och förebygga risker för 

människors hälsa och miljön. Ämnen som ingår och sprids i varor och fasta konstruktioner är 
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ett fortsatt problem som dock kommer att avta, förutsatt att ämnena fasas ut och ersätts med 

bättre alternativ nya varor och konstruktioner. Samtidigt måste befintliga varor och 

konstruktioner hanteras på ett sätt som förhindrar att ämnena sprids i miljön.  

 

För långlivade ämnen som genom tidigare föroreningar spritts i miljön, kan halterna fortsätta 

att långsamt avklinga.  Det gäller till exempel halterna i miljön av kända miljögifter såsom 

dioxinlika ämnen, kvicksilver och kadmium. Minskningstakten har dock avtagit och ämnena 

kommer därför att fortsätta vara ett problem under överskådlig tid.  

 

Nya grupper av problemämnen uppmärksammas kontinuerligt. Ett sådant exempel är de 

svårnedbrytbara perfluorerade ämnena som rönt allt större uppmärksamhet. Människor, 

däribland barn och andra särskilt känsliga grupper, exponeras för ett stort antal ämnen och 

kunskapen om deras sammanlagda och samverkande effekter är mycket ofullständig.  

 

Beroendet av andra miljökvalitetsmål 

Möjligheten att uppnå Giftfri miljö påverkas av andra miljökvalitetsmål. Både Levande skog 

och Ett rikt odlingslandskap har kopplingar till Giftfri miljö genom att brukningsmetoder 

påverkar möjligheten att nå målet. Även God bebyggd miljö har stor påverkan på Giftfri miljö. 

 

Mellan exempelvis Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan råder komplexa samband. En 

fortsatt klimatförändring kommer att leda till högre medeltemperaturer. Det skapar mer 

gynnsamma förutsättningar för ogräs och skadegörare, vilket ökar behovet av växtskydd inom 

jord- och skogsbruket. Att öka produktionen av biobränsle från skog, som en åtgärd för att 

hejda klimatförändringen, kräver ett mer intensivt skogsbruk med mer markstörningar som 

följd. Det kan komma att öka skogsbrukets kvicksilverläckage från mark till sjöar och 

vattendrag och i slutändan till ökade kvicksilverhalter i fisk. Mer nederbörd, som en följd av 

klimatförändringar, kan också bidra till att öka utlakningen av farliga ämnen från mark till 

vattendragen.   

 

På liknande sätt kan utvecklingen av ny hållbar teknik kan ha positiva effekter på flera 

miljökvalitetsmål. Ett sådant exempel är utvecklingen av hållbara kemikalier, så kallad grön 

kemi, som syftar till att lösa både klimat- och kemikalieproblem. 

 

Svårigheter att nå miljökvalitetsmålet 
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Grunden i arbetet för Giftfri miljö är att förebygga skador på miljön och människors hälsa av 

kemiska ämnen. Men för de flesta ämnen som förekommer på marknaden saknas i nuläget 

grundläggande kunskap om miljö- och hälsoskadliga egenskaper samt hur de används. 

Informationen om ämnens förekomst i varor är också bristfällig. Därmed försvåras 

kemikaliekontrollen och förebyggande åtgärder. 

 

Arbetet försvåras ytterligare av den snabbt ökande mängden kemikalier. 

Kemikalieproduktionen i världen ökade under andra halvan av 1900-talet från cirka sju 

miljoner ton per år till omkring 400 miljoner ton per år. Mellan år 2000 och 2020 förväntas 

kemikalieproduktionen öka med ytterligare 85 procent.   

 

Farliga ämnen sprids långa sträckor via vatten och luft eller via produkter och varor. 

Långlivade och bioackumulerande ämnen från gamla utsläpp som dioxiner, kvicksilver och 

bromerade flamskyddsmedel kommer att finnas kvar i förhöjda halter i mark, vattendrag och 

levande organismer under lång tid framöver. Exempelvis kommer tungmetaller som 

upplagrats i skogsmark att vara ett problem under lång tid. Vissa skogsbruksåtgärder frigör 

tungmetaller som då rör sig från mark till vatten.  

 

Vissa farliga ämnen bildas oavsiktligt vid förbränning och andra processer. Material som 

ingår i varor, byggnader och andra fasta konstruktioner innehåller i många fall farliga ämnen 

som kontinuerligt läcker ut, frigörs i avfallsskedet eller vid återvinning. Detta, tillsammans 

med läckage från förorenade områden och även brukad skogsmark, medför att halterna av 

vissa farliga ämnen generellt kommer att vara förhöjda lång tid framöver. 

 

Stora utmaningar för kemikaliesäkerhetsarbetet återstår för att minska exponeringen av 

människor och miljö för farliga kemiska ämnen. Arbetet med att minska riskerna med 

kemikalieexponering i arbetsmiljön har generellt varit framgångsrikt, men fortfarande är 

bland annat allergi och annan överkänslighet ett stort och väl dokumenterat 

arbetsmiljöproblem. Allergier och överkänslighet är även ett problem utanför arbetsmiljön.  

 

Ett område som väckt betänkligheter de senaste åren gäller det ofödda barnets exponering för 

kemikalier under graviditet, samt under nyföddhetsperioden. Ett exempel är att bröstmjölk 

innehåller farliga ämnen och därmed utgör en exponeringskälla för små barn. Ett annat 
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problem som kan nämnas som exempel är att delar av befolkningen exponeras för 

kadmiumnivåer som överskrider vad som anses kunna orsaka benskörhet och njurskador.  

 

Det svenska arbetet med att minska utsläpp till vatten och luft från industrier och biltrafik har 

varit framgångsrikt, även om många problem återstår. Användningen av bekämpningsmedel 

innebär att ämnen med ur miljö- och hälsosynpunkt problematiska egenskaper avsiktligt 

sprids i miljön. Bekämpningsmedel sprids i varierande utsträckning vidare från till exempel 

åkermark till vattendrag och i vissa fall även till grundvattnet. 

 

Inom loppet av en generation förändras förutsättningarna genom ny teknik, nya produktions- 

och konsumtionsmönster och en ökad global spridning av kemiska ämnen. Därför behöver 

strategier, styrmedel, lagstiftning och åtgärder för kemikalisäkerhet fortsätta att utvecklas 

även efter 2020. Kunskapen om hur kemiska ämnen påverkar människors hälsa och miljön 

kommer att öka, men den kommer inte att bli fullständig. Nanoteknik är ett exempel på ett 

idag aktuellt område som utvecklas snabbt samtidigt som kunskap om riskerna med tekniken 

saknas. På motsvarande sätt kommer sannolikt nya områden som kräver nya kunskaper och 

insikter om hälso- och miljörisker att utvecklas framöver. Effekterna av samverkan mellan 

olika kemikalier, så kallade kombinations- eller cocktail-effekter samt lågdosexponering är i 

dagsläget svåra att överblicka. 

 

Det arbete som på andra områden än inom kemikaliepolitikens görs för rena och 

resurseffektiva kretslopp och för att utveckla miljövänliga konsumtionsmönster ökar 

möjligheterna att nå Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen bedömer att sådant arbete inom en 

generation utvecklas så att förutsättningarna att nå Giftfri miljö förbättras ytterligare. 

 

 

Har måluppfyllelsen förändrats med den nya bedömningsgrunden? 
Den nya bedömningsgrunden medför att den samlade bedömningen av möjligheten att nå 

Giftfri miljö blir mer positiv. Genom att hantera förutsättningarna för att nå målet på sikt 

fokuserar den nya bedömningsgrunden tydligare än tidigare på de förhållanden som politiska 

beslut kan påverka. Det är särskilt viktigt för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, eftersom 

det förebyggande skyddet för miljö och hälsa är grunden för att nå resultat samtidigt som 

miljötillståndet förändras mycket långsamt.  
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De nya förslagen till preciseringar har till stora delar samma innebörd som de tidigare 

delmålen, men ska nu bedömas som förutsättningar år 2020. Därmed bidrar preciseringarna 

till att tydliggöra miljökvalitetsmålets innebörd och förutsättningarna för att nå detta.  

 

Sveriges konsumtion av varor som produceras i länder utanför EU och som i samband med 

produktionen påverkar miljön i dessa länder ökar. Generationsmålets precisering om 

konsumtionsmönster i kombination med målets internationella dimension kan därmed tolkas 

som  en ambitionshöjning gällande Giftfri miljö. Åtgärder och styrmedel för att nå Giftfri 

miljö i Sverige och i EU, bedöms generellt bidra till att miljökraven utvecklas positivt även i 

andra länder. Det finns därför i dessa avseenden ingen motsättning mellan generationsmålet 

och Giftfri miljö.  

 

Miljökvalitetsmålets beroende av internationella insatser 
Bedömningen är att förutsättningarna för att på sikt nå Giftfri miljö kan förbättras ytterligare 

med fortsatta kraftfulla insatser inom EU och internationellt. För att bevara trovärdigheten i 

förhandlingar och fortsatt ligga i framkant i av utvecklingen behövs även ett starkt nationellt 

arbete.  

 

Det brådskar att skapa goda förutsättningar, genom överenskommelser och konventioner, för 

att matcha produktionsökningar och globalisering av produktion och handel med kemiska 

ämnen som idag sker under bristfälliga regler och kemikaliesäkerhet. Kemikalieinspektionen 

bedömer dock att det tar längre tid än de nio år som återstår till 2020 för att få till stånd de 

viktiga förändringar som krävs på EU-nivå och att globalt genomföra dessa.  

 

Sedan 1999 då miljömålen etablerades är erfarenheterna från arbetet med Giftfri miljö i 

Sverige, EU och internationellt mycket goda. Arbetet utifrån miljömål har bidragit till att 

lägga grunden för stora genombrott i EU-lagstiftning och internationella strategier och 

konventioner på kemikalieområdet. Delmålen i Giftfri miljö har haft stor betydelse bland 

annat för grundtankar i Reach. Perioden kännetecknas av större framsteg än vad flertalet 

bedömare trodde var möjligt. En grupp pådrivande länder där Sverige ingår står till stor del 

bakom dessa framsteg.  
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Den globala karaktären hos de faktorer som påverkar miljötillståndet och förutsättningarna för 

att uppnå Giftfri miljö gör emellertid att det är mycket svårt att bedöma hur den omställning 

som generationsmålet syftar till kommer att utvecklas. Det handlar bland annat om hur 

utsläpp med global spridning utvecklas i andra länder, om hur stora volymer av material, 

kemikalier och varor som omsätts och rör sig i den globala handeln. Kommer exempelvis 

arbetet med att sätta upp krav i nivå med Reach och andra höga miljökrav i tillväxtländer att 

hålla jämna steg med stora ökningar i produktionen?  

 

Även om Reach-lagstiftningen och det globala systemet för klassificering och märkning av 

kemikalier, GHS, nu inspirerar Kina, Japan och USA att modernisera sina kemikalieregler 

återstår mycket att göra i andra delar av världen. Detta är svårbedömda omständigheter som 

också är viktiga förutsättningar för att nå Giftfri miljö. 

 

 

Når vi preciseringarna? 
 

Precisering 1: Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är 

tillgänglig 
 

Det är mycket svårt att inom en generation skapa alla förutsättningar för att nå preciseringen. 

På något längre sikt bedöms tillräckliga förutsättningar kunna föreligga om ytterligare 

åtgärder vidtas. 

2020 bedöms de uppgifter om ämnens egenskaper som utpekas i Giftfri miljö finnas för 

ämnen som används i högre volymer, förutsatt en effektiv tillämpning av gällande 

kemikalielagstiftning. Det kan med ytterligare skärpningar i Reach även finnas krav på 

motsvarande uppgifter för lägre volymer. Nya insikter kan emellertid medföra att ytterligare 

kunskap behöver tas fram om lågdospåverkan, kombinationseffekter och risker med 

nanomaterial/nanopartiklar, där kunskapen idag är bristfällig och krav i stor utsträckning 

saknas i lagstiftning.   

 

Trenden för preciseringen är positiv. Möjligheten att nå miljökvalitetsmålets förutsättningar 

ökar. Lagstiftning finns och bedöms kunna utvecklas ytterligare så att tillgången till 

information om miljö- och hälsoegenskaper ökar. 
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Precisering 2: Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska 

produkter och varor är tillgänglig 
 

Det är mycket svårt att inom en generation skapa alla förutsättningar för att nå preciseringen. 

På något längre sikt bedöms tillräckliga förutsättningar kunna föreligga om ytterligare 

åtgärder vidtas. 

 

2020 bedöms det med ytterligare åtgärder kunna finnas information tillgänglig om miljö- och 

hälsofarliga ämnen i viktiga varugrupper, exempelvis för elektronik, fordon och byggmaterial. 

Förutsättningarna för att inkludera fler varugrupper kan då vara fastlagda men insatserna för 

att genomföra dessa behöver sannolikt fortsätta. 

 

Trenden för preciseringen är positiv. Möjligheten att nå miljökvalitetsmålets förutsättningar 

ökar, men åtgärdstakten behöver öka. Regler och överenskommelser bedöms kunna utvecklas 

under kommande år. 

 

Precisering 3: Användningen av särskilt farliga ämnen har upphört 
 

Det är mycket svårt att inom en generation skapa förutsättningar för att nå preciseringen. 

 

2020 bedöms att arbetet inom EU med att fasa ut särskilt farliga ämnen i nyproducerade 

kemikalier, varor och material har kommit så långt att viktiga förutsättningar är uppnådda, 

förutsatt att lagstiftningen tillämpas effektivt.  

 

Det behövs en satsning på hållbar kemikalieutveckling för att framtida produktion och de 

kemikalier som når marknaden ska vara bättre anpassade ur miljö- och hälsosynpunkt. Tiden 

för att skapa förutsättningar för att hindra långväga spridning av särskilt farliga ämnen 

bedöms sträcka sig längre än 2020. Det förutsätter internationella överenskommelser som 

kräver en relativt lång process.  
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Trenden för preciseringen är i huvudsak positiv, men åtgärdstakten behöver öka. Viktiga 

regler och överenskommelser finns på plats och andra bedöms kunna utvecklas. 

 

 

Precisering 4: Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är kartlagda 

och spridningen minskar 
 

Det är möjligt att inom en generation skapa förutsättningar för att nå preciseringen om 

ytterligare åtgärder vidtas. 

 

2020 bedöms de mest betydande oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper vara 

kartlagda och spridningen av dessa ha minskat. 

 

Trenden för preciseringen är i huvudsak positiv. Nya uppgifter om egenskaper och spridning 

tillkommer fortlöpande vilket kan påverka den generella trenden. 

 

Precisering 5: Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla 

exponeringskällor är inte skadlig för människor eller den biologiska mångfalden 
 

Det är mycket svårt att inom en generation skapa förutsättningar för att nå preciseringen. 

 

2020 bedöms den sammanlagda exponeringen för farliga kemiska ämnen, från alla källor 

inklusive födan, ha minskat betydligt. Förutsättningarna för en fortsatt minskning har till dess 

också väsentligt förbättrats.   

 

Risker med kemiska ämnen i samband med återvinning och vid all annan hantering bedöms 

också ha minskat. Förutsättningarna för en fortsatt minskning har väsentligt förbättrats.  Även 

återvunnet material bedöms kunna innehålla en likvärdig kvalitet jämfört med nyproducerade 

varor med avseende på farliga ämnen. Det bedöms dock 2020 föreligga fortsatt behov av att 

minska den sammanlagda exponeringen för farliga ämnen. 

 

Trenden är svårbedömd. Kunskapen om sammanlagd exponering för kemiska ämnen är i 

dagsläget är för liten för att det ska vara möjligt att ange en entydig trend. Dessutom finns det 
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både positiva och negativa trender vad gäller halter i livsmedel och exponeringen av olika 

ämnen. 

 

 

Precisering 6: Förorenade områden är åtgärdade 
 

Det är möjligt att skapa förutsättningar för att nå preciseringen om ytterligare åtgärder vidtas. 

 

Förutsättningar bedöms föreligga för att prioriterade förorenade områden ska kunna vara 

åtgärdade till år 2050. 

 

Trenden för preciseringen är positiv. Möjligheten att nå miljökvalitetsmålets förutsättningar 

ökar, men åtgärdstakten behöver öka. 

 

 

Text till tablå över miljökvalitetsmålen 
Produktion av och handel med kemiska ämnen ökar globalt och sker ofta med bristfälliga 

regler och kemikaliesäkerhet. Viktiga regler har tillkommit, men ytterligare kraftfulla 

styrmedel behövs på alla nivåer. Det tar tid att minska halterna av farliga ämnen i miljön och 

riskerna i samhället.  

 

 
Förslag på en indikator på Miljömålsportalen som fungerar som ett stöd i/kan ge en bild av 

uppföljningen av det egna miljökvalitetsmålet: 

  

Miljöföroreningar i modersmjölk. 

Långlivade organiska ämnen förekommer fortfarande i modersmjölk. Halterna minskar endast 
långsamt trots att användning och spridning begränsats. Målet är mer långtgående: att sådana 
ämnen inte ska finnas i modersmjölk. Men långlivade ämnen som dessa som redan är spridda 
i varor, byggnader och miljö bidrar till att det är särskilt svårt att nå miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö.  
 
Indikatorn bygger på mätningarna i modersmjölk från förstföderskor boende i 
Uppsalaregionen och visar att PCBer, DDE (nedbrytningsprodukt av DDT), dioxiner och 
PBDE (bromerat flamskyddsmedel) förekommer i modersmjölk. Dessa är några få sedan 
länge kända föroreningar. Nyare ämnen i miljön kan ha andra trender.  
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Kemikalieinspektionen       2011-03-08 
Sekretariatet Strategier och styrmedel 
Per Nordmalm 
 
 
 
3. 
 
Giftfrimiljö 
 
Når vi delmålen? 
Underlag till Naturvårdsverket (regeringsuppdrag).  
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Miljökvalitetsmål: Giftfrimiljö 
 
Når vi delmålen? 
 
Delmål 1: Kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper 
 
Når vi delmålet? 
 

 
 
Delmålet bedöms inte vara uppnått till 2010. Delmålet bedöms kunna nås omkring år 2025 
om ytterligare åtgärder vidtas. Delmålet om kunskap om kemiska ämnens hälso- och 
miljöegenskaper nåddes inte inom utsatt tid. 2020 bedöms emellertid de mest betydande 
oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper vara kartlagda.  
För de allra flesta industrikemikalier och hushållskemikalier saknades 2010 viktiga uppgifter 
om miljö- och hälsoegenskaper. För vissa specialreglerade kemikalier, till exempel biocider 
och växtskyddsmedel, var kunskapsläget bättre. För läkemedel, kosmetika och 
livsmedelstillsatser saknas fortfarande uppgifter om miljöegenskaper. Kunskapen om effekter 
vid samverkan mellan flera ämnen är låg.  
 
Under de år miljömålssystemet har funnits har ändå viktiga genombrott skett i EU-
lagstiftningen när det gäller krav om uppgifter om ämnens hälso- och miljöfarliga egenskaper. 
Delmålet har varit vägledande och viktigt i Sveriges arbete internationellt och i EU, inte minst 
för att påverka grunderna i utformningen av Reach. EU:s kemikalieförordning Reach syftar 
bland annat till att få fram kunskap om ämnens hälso- och miljöfarliga egenskaper och 
eventuella risker vid hantering. Av 143 000 förhandsregistrerade ämnen hade företagen i 
november 2010 redovisat data för 4 300 ämnen. Innan Reach trädde i kraft fanns endast 
särskilda kunskapskrav för nya ämnen. Strängare krav har under senare år även införts för 
växtskyddsmedel och biocider och ett översynsprogram har för dessa produktgrupper 
väsentligt höjt kunskapen om farliga egenskaper hos så kallade verksamma ämnen.  
 
För kemiska produkter beslutade FN år 2001 om ett globalt system för klassificering och 
märkning GHS. Sedan 2009, då CLP-förordningen antogs, finns GHS-kriterierna också med i 
EU:s lagstiftning. Eftersom en stor del av de kemikalier och varor som säljs i Sverige och EU 
ursprungligen kommer från länder utanför unionen var beslutet om det globala klassificerings- 
och märkningssystemet för kemiska produkter ett viktigt framsteg.  
 
En effektiv tillämpning av Reach och CLP är avgörande för att kunna nå delmålet längre 
fram. Ytterligare data ska enligt Reach successivt redovisas av företagen fram till 2018. Om 
dessa data motsvarar kraven i Reach kommer målet då till stor del att kunna uppfyllas.  
 
På vissa områden krävs dock ytterligare åtgärder. För flertalet ämnen som produceras i små 
volymer är kunskapskraven i Reach inte tillräckliga för att kunna identifiera och vidta de 
åtgärder som krävs för att åstadkomma en säker hantering så att skador inte uppkommer på 
människor eller i miljön. Även för vissa produktgrupper som omfattas av annan lagstiftning 
behöver kunskapskraven skärpas. Det gäller framför allt när det gäller läkemedels och 
kosmetiska produkters miljöfarlighet. Det saknas idag också kunskap om nanomaterial, 
hormonstörande ämnen samt om ämnens påverkan på miljö och hälsa från flera ämnen 
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samtidigt (kombinationseffekter). Ett utvecklingsarbete inom dessa områden pågår inom såväl 
EU som OECD.   
 
Det krävs också ytterligare satsningar på toxikologisk och ekotoxikologisk forskning i Sverige 
och i EU för att nå delmålet längre fram. Utöver de befintliga informationskraven i Reach och 
den information som kommer fram i standardtester, behövs det i många fall även annan 
kunskap om kemikaliernas effekter, exempelvis hur låga exponeringar av vissa ämnen 
påverkar barn i fosterstadiet. 
 
Kunskapsmålet bedöms möjligt att nå för de mest betydande oavsiktligt bildade ämnena. Som 
en följd av främst internationell forskning ökar kontinuerligt kunskapen om egenskaper hos 
de mest betydande, oavsiktligt bildade och utvunna kemiska ämnena. 
 
 
 
Delmål 2: Information om farliga ämnen i varor   
 
Når vi delmålet? 
 

  
Delmålet bedöms inte vara uppnått till 2010.  Delmålet om information om farliga ämnen i 
varor nåddes inte inom utsatt tid. Delmålet bedöms kunna nås omkring år 2025 om ytterligare 
åtgärder vidtas. År 2010 var det mycket svårt för konsumenter, inköpare, återförsäljare, 
avfallshanterare och andra berörda att få information om farliga ämnen i varor.  
 
För kemiska produkter (ämnen och blandningar) finns sedan länge inom EU ett 
klassificerings- och märkningssystem som ger information om farliga ämnen. För varor som 
innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt, till exempel leksaker, möbler, kläder, 
elektriska produkter och byggvaror, finns bara vissa generella informationskrav om farliga 
ämnen som kan ingå i varor.  
 
Delmålet har varit vägledande och viktigt i Sveriges arbete internationellt och i EU, inte minst 
för att påverka grunderna i utformningen av Reach. Genom Reach har EU infört vissa krav på 
att information ska lämnas om vissa särskilt farliga ämnen som ingår i varor. Det är 
avgörande för att producenter, konsumenter, återförsäljare och aktörer i avfallsledet ska ha 
möjlighet att undvika miljö- och hälsofarliga ämnen. För varor där vissa ämnen med särskilt 
farliga egenskaper ingår har Reach inneburit ett utökat informationsansvar för tillverkare, 
leverantörer och försäljare. Om varan består av ett ämne som finns upptaget på den så kallade 
kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen ska information om säker hantering av 
varan alltid kunna lämnas ut.  Det är ett viktigt steg som ger bättre förutsättningar för att målet 
på sikt ska kunna nås.  
 
För biocider som ingår i varor förhandlar EU för närvarande fram en ny förordning för 
biocider. Medlemsländerna och kommissionen är exempelvis överens om att verksamma 
ämnen i biocider måste vara godkända för varje specifik användning och att biocidbehandlade 
produkter ska märkas. Om biocider frigörs från varan ska namn på verksamt ämne samt 
försiktighetsåtgärder vid varans användning deklareras.  
 
Inom ramen för FN:s arbete med den globala kemikaliestrategin, SAICM, fattades 2009 ett 
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beslut om att börja arbeta för förbättrad information om varors innehåll av farliga ämnen. 
Arbete pågår nu inom UNEP med detta. 
 
För att nå delmålet på längre sikt återstår att utöver särskilt farliga ämnen inkludera andra 
farliga ämnen i informationskravet i Reach och att få till stånd ett system som gör 
informationen väl tillgänglig för konsumenter, varuproducenter, återförsäljare och aktörer i 
avfallsledet. 
 
 
 
Delmål 3: Utfasning av farliga ämnen 
 
Når vi delmålet? 
 

  
Delmålet bedöms inte vara uppnått till 2010. Delmålet om utfasning av farliga ämnen 
nåddes inte inom utsatt tid. Delmålet bedöms kunna nås omkring år 2030 om ytterligare 
åtgärder vidtas. Särskilt farliga ämnen förekommer fortfarande i nyproducerade varor. En 
gemensam lagstiftning i EU har dock inneburit stora framsteg och lagt en god grund för att 
med ytterligare åtgärder kunna uppnå delmålet inom EU längre fram i tiden. Eftersom en stor 
del av de kemikalier och varor som säljs i Sverige och EU ursprungligen kommer från länder 
utanför EU blir även det globala arbetet av avgörande betydelse för att nå delmålet på sikt.   
 
Delmålet har varit vägledande och viktigt i Sveriges arbete internationellt och i EU, inte minst 
för att påverka grunderna i utformningen av Reach. När delmålet infördes saknades regler om 
särskilt farliga ämnens persistenta och bioackumulerande egenskaper. Med införandet av 
Reach ställdes krav om särskilt farliga egenskaper som väl motsvarar delmålets kriterier och 
mycket viktiga steg togs därmed mot att nå målet på sikt. I EU:s specifika 
produktlagstiftningar har också strängare krav införts på särskilt farliga ämnen, exempelvis i 
RoHS-direktivet.  
 
Reach innefattar ett system med tidsbegränsade tillstånd för särskilt farliga kemiska ämnen, 
vilka i stort överensstämmer med de ämnesgrupper som omfattas av delmålet. Detta har ökat 
trycket på företag att ersätta särskilt farliga ämnen med mindre farliga alternativ. Vidare finns 
i Reach ett system för begränsningar som kan inkludera ämnen i importerade varor.  
 
Andra viktiga steg har tagits inom EU genom skärpningar av lagstiftningarna för 
växtskyddsmedel och biocider. Det översynsprogram av växtskyddsmedel, som pågått under 
drygt tio år, har bidragit till att ett tjugotal ämnen som tidigare varit förbjudna i Sverige 
numera även är förbjudna inom EU. Ett parallellt översynsprogram för verksamma ämnen i 
biocidprodukter pågår men är inte avslutat. Ett flertal särskilt farliga ämnen har identifierats 
inom detta program. 
 
Även det globala arbetet har utvecklats mycket positivt sedan miljömålssystemet inleddes. 
Stockholmskonventionen, som idag reglerar 21 persistenta organiska miljögifter på global 
nivå, trädde i kraft 2004. En global konvention som reglerar användning av kvicksilver är 
också under förhandling. Sverige har redan infört ett nationellt förbud mot kvicksilver medan 
EU har infört ett förbud mot export av kvicksilver.  
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Kadmium förekommer som förorening i mineralgödsel och tillförs åkermark. Det behövs 
ytterligare åtgärder för att fasa ut kadmium. Se ytterligare bedömningar om kadmium i delmål 
9 om kadmium. 
Det behövs en fortsatt utveckling av de internationella konventionerna, där reglering av 
enskilda ämnen tenderar att ta lång tid att besluta om och att genomföra. I Sverige och EU 
behöver företagens arbete med substitution stimuleras och utvecklas. Avgörande för om 
delmålet ska kunna nås de närmaste åren är också hur tillståndssystemet och 
begränsningsreglerna i Reach kommer att tillämpas. EU:s läkemedelslagstiftning behöver 
också ta hänsyn till miljöriskbedömningar, exempelvis av hormonstörande effekter, i 
förfarandet för att godkänna ett läkemedel. 
 
Delmålet omfattar även oavsiktligt bildade ämnen. Inte heller för denna grupp bedöms det 
möjligt att uppnå målet. För att det skall kunna bli möjligt på sikt, och för att på ett optimalt 
sätt kunna utforma åtgärder för att ytterligare begränsa bildning och spridning av oavsiktligt 
bildade miljö- och hälsoskadliga ämnen, behöver det utarbetas en nationell strategi för dessa 
ämnen.   
 
 
Delmål 4: Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier 
 
Når vi delmålet? 
 

  
Delmålet bedöms inte vara uppnått till 2010. Delmålet bedöms kunna nås omkring år 2030 
om ytterligare åtgärder vidtas. Många kända risker med kemiska ämnen har kunnat minskas, 
men samtidigt kommer ständigt nya ämnen, tekniker och användningsområden ut på 
marknaden som ger nya möjligheter men också innebär nya risker. De indikatorer som finns i 
dag pekar sammantaget inte på någon entydig trend.  
 
Ett hinder för arbetet med att minska risker är att det saknas grundläggande kunskap om 
många ämnens farliga egenskaper. Det gör arbetet med riskminskning mycket svårt att 
genomföra och följa upp. Kunskap saknas också om ämnens förekomst i varor, liksom om 
exponeringsnivåer i arbetsmiljö och yttre miljö.  
 
EU-förordningar som Reach och CLP bedöms emellertid leda till betydande 
riskminskningsarbete hos ett stort antal företag samtidigt som företagens arbete med 
substitution stimuleras och utvecklas. 
 
För att målet ska kunna nås framöver måste EG-direktivens krav för produkter och återvunnet 
material ha en hög skyddsnivå. Dessutom behöver EU-reglerna för avfall och återvinning 
förtydligas. Även marknadsdrivna styrmedel behöver stimuleras för att skynda på 
utvecklingen. Riskerna med användning av växtskyddsmedel behöver minskas ytterligare, 
vilket också indikatorn för växtskyddsmedel visar. Det nya EU-direktivet om användning av 
växtskyddsmedel kan ge möjlighet till fler riskminskningsåtgärder - om Sverige väljer att 
tillämpa direktivet så. Den komplexa exponeringssituationen, framförallt gällande biocider 
och allmänkemikalier, försvårar i praktiken en riskbedömning som beaktar samlad 
(kumulativ) exponering, även om utrymme ges inom respektive lagstiftning. 
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Delmål 5: Riktvärden för miljökvalitet  
 
Når vi delmålet? 
 

 
Delmålet är uppnått. Det finns riktvärden för mer än 100 ämnen fastlagda av 
myndigheterna.  
 
Riktvärdet anger den halt i miljön av ett kemiskt ämne under vilken inga skador förväntas 
uppkomma. Bedömningen är baserad på existerande kunskap - här finns alltid ett mått av 
osäkerhet. Syftet är att tillämpa riktvärden för att minska halter i belastade vattenmiljöer. 
 
Riktvärdena används i en indikator för rester av kemiska bekämpningsmedel i vatten och de 
kan användas i arbetet med vattendirektivet. Genom Reach kommer information motsvarande 
den som används för riktvärden att tas fram och göras tillgänglig för ytterligare tusentals 
ämnen. 
 
 
 
Delmål 6:  Efterbehandling av förorenade områden 
 
Når vi delmålet? 
 

 
 
 
Delmålet bedöms ha uppnåtts. Vid utgången av 2010 fanns 23 förorenade områden som 
innebär akuta risker. Vissa områden har temporärt skydd eller är åtgärdade, för övriga 
områden har temporära eller slutgiltiga åtgärder påbörjats. Alla objekt har dock inte åtgärdats 
slutgiltigt. En del arbete med de akuta objekten kvarstår således, delvis för att det är svårt att 
förutsäga i tiden när en efterbehandlingsåtgärd kan komma till stånd och vara helt genomförd. 
Nya akuta objekt har dessutom upptäckts under miljömålsperioden och fler kan komma att 
upptäckas framöver.  
 
 
 
Delmål 7: Efterbehandling av förorenade områden 
 
Når vi delmålet?  

  
Målet 2050 bedöms som möjligt att uppnå, under förutsättning att de förorenade områdena 
utreds och efterbehandlas i högre takt än i dag och att kunskapsuppbyggnaden inom 
efterbehandlingsområdet fortsätter. Utvecklingen är i huvudsak positiv och en direkt följd av 
sakanslaget och det långsiktiga och systematiska efterbehandlingsarbetet, både genom statlig 
finansiering och genom det tillsynsrelaterade arbetet.  
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För att minska riskerna med förorenade områden måste många områden undersökas och 
riskbedömas. De mest förorenade av dem måste också efterbehandlas. Det finns 
uppskattningsvis 1 300 prioriterade områden i landet som kan utgöra mycket stora risker för 
miljö eller människors hälsa. Av dessa hade 925 objekt riskklassats till och med år 2010. För 
omkring 200 av dessa har hittills efterbehandling avslutats eller så har en slutgiltig åtgärd 
påbörjats. Dessutom finns det uppskattningsvis 14 000 områden som kan utgöra stor risk för 
miljö eller människors hälsa, av vilka en del också kan behöva åtgärdas. Bidragsfinansierade 
åtgärder har under 2010 inletts vid 13 nya förorenade områden runt om i landet. För att klara 
målet 2050 måste åtgärdstakten minst fördubblas. 
 
Arbetet med efterbehandlingsåtgärder är tidskrävande. Det är inte ovanligt att det tar mellan 
fem och tio år från det att ett område konstaterats vara förorenat till att åtgärder genomförts. 
Ofta krävs komplicerade juridiska bedömningar och avgöranden i domstol innan en faktisk 
åtgärd kan komma till stånd. 
 
 
Delmål 8: Om dioxiner i livsmedel 
 
Når vi delmålet? 
 
 

 
Det är osäkert huruvida delmålet nåtts. Det finns flera anledningar till denna osäkerhet, 
den främsta är kopplad till dessa ämnens beständighet i miljön vilket innebär att effekterna av 
åtgärder inträffar först på lång sikt. För Östersjöns miljö har tidigare forskningsprojekt 
identifierat betydelsen av den tillförsel av luftburna dioxiner som sker från atmosfären, och 
därmed sannolikt även för halterna i fisk. Dessa resultat har lett till att Naturvårdsverket 
initierat ett nytt forskningsprogram, BalticPOPs, som fokuseras mot att mer i detalj utröna 
orsakerna till de höga dioxinhalterna i fet Östersjöfisk samt att kvantitativt beskriva källor till 
de dioxiner som tillförs Östersjön från atmosfären. Generellt har såväl genomförda som 
pågående insatser fokuserat på att få fram ökad kunskap om källorna till de dioxiner och 
dioxinlika ämnen som återfinns i livsmedel. Därför har Sverige arbetat vidare på internationell 
nivå för att minska spridningen av dioxiner till miljön, globalt inom Stockholmskonventionen 
och regionalt inom LRTAP-konventionen, som bland annat syftar till att begränsa utsläpp och 
långväga spridning av olika luftföroreningar.  
Även den översyn som har skett av Livsmedelsverkets kostråd om konsumtion av fet fisk från 
Östersjön har förhoppningsvis lett till eller kommer förhoppningsvis att leda till att 
människors exponering för skadliga dioxiner i livsmedel minskar. 
 
 
 
Delmål 9: Om kadmium  
 
Når vi delmålet? 
 

 
 
Delmålet bedöms bli mycket svårt att nå till 2015. Det är svårt att bedöma när målet kan 
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nås. Återhämtningstiden i miljön är mycket lång och beslutade åtgärder för att minska 
exponeringen är inte tillräckliga för att nå en säker exponeringsnivå. En mindre andel av den 
svenska befolkningen har 2010 halter av kadmium i urinen som ligger över det som anses 
kritiskt och på en nivå som kan orsaka benskörhet och njurskador. Det bedöms vara svårt att 
inom fem år minska exponeringen så att såväl känsliga som högexponerade grupper skyddas. 
 
Utsläpp av tungmetaller, däribland kadmium, har generellt minskat inom EU. Bättre kontroll 
och utsläppsminskande teknik har tillsammans med riktade internationella åtgärder och EU-
lagstiftning drivit på utvecklingen. Halterna i miljön har emellertid inte minskat i samma grad. 
Ett protokoll inom LRTAP-konventionen som antogs 2003, Long-Range Transboundary Air 
Pollution, syftar till att begränsa utsläpp av kvicksilver, kadmium och bly från Europa och 
Nordamerika. I ramdirektivet för vatten har kadmium identifierats som ett prioriterat farligt 
ämne. Kadmium är också ett prioriterat ämne inom Helsingforskommissionens (HELCOM) 
arbete. 
 
På EU-nivå finns omfattande regleringar för att begränsa kadmiuminnehållet i bland annat 
batterier, fordon, vissa plaster, färger utom konstnärsfärger, elektrisk och elektronisk 
utrustning samt leksaker. Regleringarna syftar främst till att skydda konsumenter och att 
förhindra att kadmium förorenar avfall. Den svenska arbetsmiljölagstiftningen innehåller 
också regler för att kontrollera exponering för kadmium i arbetsmiljön. Det finns dock 
exempel på områden där utvecklingen går i fel riktning, exempelvis gäller det regler för 
maximala kadmiumhalter vid återvinning av PVC. 
Trots alla vidtagna åtgärder ligger exponeringen på nivåer som kan ge effekter på hälsa och 
miljö. 
 
EU:s livsmedelsmyndighet EFSA sänkte år 2010 gränsen för tolerabelt veckointag av 
kadmium från mat. Beslutet baseras väsentligen på kunskap om effekter på njurar. En mindre 
del av befolkningen ligger över denna gräns. Kemikalieinspektionen bedömer, med stöd av 
senare studier, att det kan behövas ännu lägre gränsvärden för att undvika effekter som 
benskörhet. Exponeringen av kadmium från föda och andra källor behöver därför minska 
ytterligare dels för att hela befolkningen ska kunna skyddas, även känsliga grupper, dels för 
att målet ska kunna nås på sikt.  
 
Halterna av kadmium i livsmedel och i åkermark behöver minska. Att få ned halterna av 
kadmium i åkermark kommer dock att ta lång tid. Det beräknas ta hundratals år att halvera 
halterna i åkermarken från det att tillförseln av kadmium till åkermarken helt upphört. I det 
perspektivet är inte heller spridning av kadmiumhaltiga gödselmedel på skogsmark hållbar. 
 
Det behövs därför kraftfulla åtgärder för att minska kadmiumexponeringen både på kort och 
på lång sikt. Det atmosfäriska nedfallet behöver minskas ytterligare. Verktyg behöver 
utvecklas för att faktiskt minska kadmiumhalterna i livsmedel. Det kan röra sig om åtgärder 
riktade mot tillförseln av kadmium till åkermarken från till exempel slam, stallgödsel, annat 
biogödsel och kalk. Dessutom behövs åtgärder för att minska tillgängligheten av kadmium i 
åkermark och för att minska upptaget av kadmium i grödor. Det kan ske genom bland annat 
växtförädling och sortval. 
 
Sverige har ett nationellt gränsvärde för kadmium i mineralgödsel (100 milligram kadmium 
per kilo fosfor). Kadmiumhalten i de gödselmedel som saluförs i Sverige ligger i dag långt 
under gränsvärdet. Sverige har haft en skatt på mineralgödsel med kadmiumhalter över fem 
milligram kadmium per kilo fosfor, en mycket låg halt. Eftersom skatten på kadmium 



54 
 

avskaffades från och med 1 januari 2010, kan det behövas nya åtgärder för att behålla de låga 
kadmiumhalterna i svenska gödselmedel. 
 
En väsentlig exponering av kadmium är tobaksrökning. Åtgärder för att minska rökning 
omfattas dock inte av delmålet, men detta är ett mål i folkhälsopolitiken. 
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Bilaga: Delmål i Giftfri miljö som följts upp 2011.  
(ingår inte i underlaget till Naturvårdsverket) 
 
Delmål 1 
kunskap om kemiska ämnens 
hälso- och miljöegenskaper 
delmål, före 2010/2020 
Senast år 2010 skall det finnas uppgifter om egenskaperna 
hos alla avsiktligt framställda eller utvunna kemiska ämnen 
som hanteras på marknaden. För ämnen som hanteras i 
högre volymer och för övriga ämnen som t ex efter inledande 
översiktliga tester bedöms som särskilt farliga skall uppgifter 
om egenskaperna finnas tillgängliga tidigare än 2010. Samma 
krav på uppgifter skall då gälla för såväl nya som existerande 
ämnen. Senast år 2020 skall det även finnas uppgifter om 
egenskaperna hos de mest betydande oavsiktligt bildade och 
utvunna kemiska ämnena. 
Delmål 2 
information om farliga ämnen i varor 
delmål, 2010 
Senast år 2010 skall varor vara försedda med hälso- och 
miljöinformation om de farliga ämnen som ingår. 
 
Delmål 3 
utfasning av farliga ämnen 
delmål, 2007/2010 
I fråga om utfasning av farliga ämnen skall följande gälla. 
Nyproducerade varor skall så långt det är möjligt vara fria från: 
• nya organiska ämnen som är långlivade (persistenta) och 
bioackumulerande, nya ämnen som är cancerframkallande, 
arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande samt 
kvicksilver så snart som möjligt, dock senast 2007, 
• övriga cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande 
ämnen, samt sådana ämnen som är 
hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande, senast 
år 2010 om varorna är avsedda att användas på ett sådant 
sätt att de kommer ut i kretsloppet, 
• övriga organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande, 
samt kadmium och bly, senast år 2010. 
Dessa ämnen skall inte heller användas i produktionsprocesser 
om inte företaget kan visa att hälsa och miljö inte kan 
komma till skada. 
Redan befintliga varor, som innehåller ämnen med ovanstående 
egenskaper eller kvicksilver, kadmium samt bly, skall 
hanteras på ett sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön. 
Spridning via luft och vatten till Sverige av ämnen som 
omfattas av delmålet skall minska fortlöpande. 
Delmålet omfattar ämnen som människan framställt eller 
utvunnit från naturen. Delmålet omfattar även ämnen som 
ger upphov till ämnen med ovanstående egenskaper, inklusive 
dem som bildas oavsiktligt. 
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Delmål 4 
fortlöpande minskning av hälso och 
miljöriskerna med kemikalier 
delmål, 2010 
Hälso- och miljöriskerna vid framställning och användning 
av kemiska ämnen skall minska fortlöpande fram till år 
2010 enligt indikatorer och nyckeltal som skall fastställas av 
berörda myndigheter. Under samma tid skall förekomsten och 
användningen av kemiska ämnen som försvårar återvinning av 
material minska. Delmålet avser ämnen som inte omfattas av 
delmål 3. 
 
Delmål 5  
riktvärden för miljökvalitet 
delmål, 2010 
För minst 100 utvalda kemiska ämnen, som inte omfattas  
av delmål 3, skall det senast år 2010 finnas riktvärden fastlagda 
av berörda myndigheter. 

Delmål 6 
efterbehandling av förorenade områden 
delmål, 2010 
Samtliga förorenade områden som innebär akuta risker 
vid direktexponering och sådana förorenade områden som i 
dag, eller inom en nära framtid, hotar betydelsefulla vattentäkter 
eller värdefulla naturområden skall vara utredda och 
vid behov åtgärdade vid utgången av år 2010. 
 
Delmål 7 
efterbehandling av förorenade områden 
delmål, 2005–2010/2050 
Åtgärder skall under åren 2005–2010 ha genomförts vid 
så stor andel av de prioriterade förorenade områdena att 
miljöproblemet i sin helhet i huvudsak kan vara löst allra 
senast år 2050. 
 
Delmål 8 
om dioxiner i livsmedel 
delmål, 2010 
År 2010 skall tydliga åtgärdsprogram som medför en kontinuerlig 
minskning av halterna av för människan skadliga 
dioxiner i livsmedel ha etablerats. 
 
Delmål 9 
om kadmium 
delmål, 2015 
År 2015 skall exponeringen av kadmium till befolkningen 
via föda och arbete vara på en sådan nivå att den är säker 
ur ett långsiktigt folkhälsoperspektiv. 
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