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Förord
Skåne står inför stora utmaningar vad gäller att skapa en hållbar tillväxt. I Skånes regionala
utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030, lyfts miljö- och klimatfrågorna tydligt fram som viktiga
förutsättningar för den regionala utvecklingen. I miljöstrategiskt program för Region Skåne finns inga
specifika mål för kemikaliefrågan eller en Giftfri miljö. Region Skåne har därför i samverkan med
Länsstyrelsen och ett antal skånska kommuner (Lund, Helsingborg, Malmö, Eslöv, Kristianstad) tagit fram
en projektplan för en regional handlingsplan för kemikalier.
Region Skåne gav i uppdrag till IVL Svenska Miljöinstitutet att utreda ett möjligt ramverk och ett
idéunderlag för en sådan handlingsplan samt att i dialog med projektgruppen förankra arbetet bland
intressenter för kemikaliefrågan i Skåne.
Uppdraget har genomförts av en projektgrupp bestående av Jeanette Green (projektledare), Elin
Lundström Belleza, Rasmus Andersson och Hanna Ljungqvist på IVL Svenska Miljöinstitutet. Oddvar
Fiskesjö och Carina Sühnel från Region Skåne har bistått projektgruppen.
Vi vill rikta ett stort tack till projektgruppen för handlingsplanen och alla övriga intressenter som
medverkat vid planering och genomförande av workshop.
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Sammanfattning
Region Skåne har som en del i sitt arbete med miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”
föreslagit att ta fram en regional handlingsplan för kemikalier. Föreliggande uppdrag
har haft för avsikt att ta fram ett idéunderlag och ramverk för Region Skånes fortsatta
arbete med en sådan handlingsplan.
Utredningen visar att många kommuner arbetar idag med handlingsplaner för
utfasning av farliga ämnen. Åtgärderna i de kommunala kemikalieplanerna påminner
ofta om varandra, och återfinns många gånger i det nationella ramverket för Giftfri
miljö och den nationella ”handlingsplan för en Giftfri vardag”. Detta pekar på att man
tar hjälp av varandra och av det nationella ramverket i arbetet. Både i handlingsplanen
för en Giftfri vardag och i de kommunala kemikalieplanerna lyfts samverkan och
nätverkande fram som viktiga instrument. Man kan konstatera att de flesta åtgärder i
de kommunala kemikalieplanerna dock riktas mot den egna organisationen och mot
barn och föräldrar. Först i upphandlings- och tillsynsåtgärderna sker en interaktion och
dialog med producerande företag. Kunskapsåtgärder riktas alltså inte i samma
utsträckning mot privata aktörer inom kommun- eller regionområdet som till den egna
organisationen. Detta innebär att t.ex. kemikaliekrav på produkter och
utfasningsarbete inte har samma förutsättningar att utvecklas inom dessa sektorer som
inom den egna organisationen. Generellt sett kan också sägas att det är mycket svårt
att följa upp effekter av de olika åtgärderna som kommunerna pekat ut i sina
kemikalieplaner. Det finns få nyckeltal att använda sig av och en begränsad
nulägesanalys kring hur den specifika exponering man vill minska faktiskt ser ut.
Därmed blir möjligheten att mäta effekterna av arbetet begränsad. Det saknas även ett
helhetsperspektiv där resurseffektivitet vävs in samt en tydlig målbild vad man vill
uppnå med de olika åtgärderna i handlingsplanerna och därmed tydliga prioriteringar.
Rekommendationen för Region Skåne är därför att i sitt fortsatta arbete med den
regionala handlingsplanen prioritera sådant arbete som kompletterar de åtgärder som
redan drivs av kommunerna. Förslag på insatser ges nedan:







Stödjande roll gentemot kommuner som vill tillämpa den nationella
handlingsplanen för en giftfri miljö
Stödjande roll i upphandlingsfrågor gentemot kommuner
Språkrör och kunskapsbrygga mot företag som ska svara mot
upphandlingskraven
Kompetens- och opinionsbildare för att integrera kemikaliekrav i målen för
cirkulär ekonomi
Kunskapshöjande insatser för att kartlägga ”problembilden” med kemikalier i
Skåne
Förtydliga och kraftsamla kring mål och ambitioner för utfasning av farliga
ämnen i Skåne
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1 Introduktion
På uppdrag av regeringen har Kemikalieinspektionen tagit fram en handlingsplan för
Giftfri vardag – skydda barnen bättre – vilken ses som ett viktigt steg på nationell nivå
för att uppnå miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. I handlingsplanen konstaterar
Kemikalieinspektionen att liksom många av de stora miljöproblem vi står inför, hänger
vår utsatthet för kemikalier samman med våra konsumtions- och produktionsmönster.
Klimatpåverkan och resursanvändning är exempel på två andra stora miljöproblem
vilka Naturvårdsverket menar har stark koppling till just konsumtions- och
produktionsmönster (Kemikalieinspektionen, 2014).
Enligt Kemikalieinspektionen används i samhället omkring 100 000 olika kemiska
ämnen. Produktionen av kemikalier har ökat dramatiskt de senaste 50 åren, från
omkring 7 miljoner ton per år till över 400 miljoner ton årligen världen över. Det finns i
nuläget inget som tyder på att produktionen av kemikalier kommer att minska inom en
nära framtid (Kemikalieinspektionen, 2014). Kemiska ämnen finns i det mesta i vår
omgivning och behövs för att vi ska kunna leva det liv vi gör. Kemikalier kan dock
innebära risker och orsaka skador, både på vår miljö och på vår hälsa. Kunskapen om
kemikaliers effekt på miljö och människa ökar ständigt och man vet numera att
kemikalier kan vara alltifrån akut giftiga och allergiframkallande till
cancerframkallande, hormonstörande, reproduktionsstörande, bioackumulerande och
svårnedbrytbara. Barn och unga är extra känsliga för kemikalier, delvis beroende på att
hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet ännu inte är färdigutvecklade
(Kemikalieinspektionen, 2014).

1.1 Regional handlingsplan för kemikalier i Skåne
Skåne står inför stora utmaningar vad gäller att skapa en hållbar tillväxt. Det handlar
dels om att hantera en ständigt pågående strukturomvandling i näringslivet, så att
Skåne kan öka sin produktivitet och konkurrenskraft – dels att stimulera framväxten av
ett hållbart näringsliv som tar sin utgångspunkt i att vårda värdefulla naturresurser och
som genererar morgondagens lösningar för att skapa ett hållbart samhälle. I Skånes
regionala utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030, lyfts miljö- och klimatfrågorna
tydligt fram som viktiga förutsättningar för den regionala utvecklingen. En hållbar
tillväxt i regionen förutsätter att vi också når miljömålen (Region Skåne, 2014). I
miljöstrategiskt program för Region Skåne finns inga specifika mål för kemikaliefrågan
eller en Giftfri miljö (Region Skåne, 2010). Dock har Region Skånes miljövårdsfond
genom åren bl.a. stöttat ett antal projekt med inriktning på minskade gifter i grundoch ytvatten samt slam. Genom medel från miljövårdsfonden stöder Region Skåne det
pågående projektet Giftsamverkan Skåne. Projektet ska leda till ökad samverkan
mellan skånska aktörer samt bidra med goda exempel på hur man i en kommun kan
arbeta med miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. Vidare har Region Skåne antagit
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”Regional handlingsplan för läkemedel och miljö” som är en delmängd i arbetet med en
Giftfri miljö. Dock finns ingen samlad plan för Region Skånes arbete med
miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, vilken nu föreslås. Denna handlingsplan kommer att
bli en viktig del i arbetet med idéutvecklingen av regionala utvecklingsnämndens
miljöarbete (Sühnel, 2016).
Region Skåne har i samverkan med Länsstyrelsen och ett antal skånska kommuner
(Lund, Helsingborg, Malmö, Eslöv, Kristianstad) tagit fram en projektplan för detta
arbete (Sühnel, 2016). I projektplanen pekas följande insatsområden ut som
prioriterade:
1. Offentlig upphandling i kommuner och regionen med fokus på innovationer,
grön tillväxt, hållbar produktion respektive utfasning av farliga kemikalier
2. Kommunvisa kemikaliehandlingsplaner
3. Resurseffektivisering
4. Kunskapsuppbyggnad och forskningsinitiativ
5. Opinionsbildning och påverkansarbete
Viktigt att notera är även att handlingsplanen för kemikalier ej ska inkludera
miljöstrategiskt arbete som redan genomförts och som pågår inom läkemedel,
livsmedel och folkhälsa.
Föreliggande uppdrag har för avsikt att ta fram ett idéunderlag och ramverk för Region
Skånes fortsatta arbete inom miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. Förslag till
handlingsplan ska presenteras för Regions Skånes regionala utvecklingsnämnd under
hösten 2016. Avsikten är att Region Skåne därefter ska ta fram en aktivitetsplan på
området. Denna rapport bidrar framförallt till punkt 1-3 inom projektplanen; Offentlig
upphandling i kommuner och regionen med fokus på innovationer, grön tillväxt,
hållbar produktion respektive utfasning av farliga kemikalier; Kommunvisa
kemikaliehandlingsplaner samt resurseffektivisering

2 Genomförande
IVLs uppdrag har genomförts i två delar. En del har avsett att sammanställa
kunskapsläget inom området ”utfasning av farliga ämnen ” samt analysera för- och
nackdelar med att integrera utfasningsarbete av kemikalier med strategier för ökad
resurseffektivitet. Den andra delen är en interaktiv del med syfte att förankra arbetet
med att utveckla en regional handlingsplan för kemikalier hos kommuner och andra
aktörer i Skåne. De två delarna har löpt parallellt och växelverkat.
I den utredande delen har kemikalieplaner från svenska kommuner och regioner
screenats i syfte att sammanställa ett förslag på konkreta åtgärder för ”utfasning av
farliga ämnen och ökad resurseffektivitet” som kan införas i skånska kommuner.
Eftersom åtgärdsförslagen har stor spridning och är nedbrutna i hög detaljnivå har en
generell analys kring kommunernas åtgärdsförslag genomförts.
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I utredningen ingår även att identifiera viktig lagstiftning på området som berör
utfasning av farliga ämnen samt vilka nationella riktlinjer man kan förhålla sig till när
det gäller resurseffektivitet. Det görs även en analys av möjligheten att hitta ett
gemensamt angreppssätt för att minska och fasa ut farliga ämnen tillsammans med
åtgärder för ökad resurseffektivitet. Som ett ramverk för detta används avfallshierarkin.
I den interaktiva delen har IVL samverkat med projektgruppen för en regional
handlingsplan för kemikalier (Region Skåne, Länsstyrelsen, Malmö stad, Helsingborgs
stad, Lunds kommun, Kristianstads kommun, Eslövs kommun). IVL har deltagit i ett
projektmöte med ovanstående grupp samt genomfört en workshop med kommuner,
organisationer och andra aktörer i Skåne som kommer att beröras av handlingsplanen.
Syftet med workshopen bestämdes i samråd med projektgruppen och identifierades till
att ”Bidra med idéer till ett förslag till regional handlingsplan för kemikalier för målet
Giftfri miljö”. Som ramverk för diskussionerna användes de prioriterade
insatsområdena i Regions Skånes projektplan. Utfallet och underlaget för workshopen
presenteras i bilaga 2.

3 Ramverk för utfasning av farliga ämnen i Sverige
Som ramverk för utfasning av farliga ämnen i Sverige finns miljömålet Giftfri miljö
samt den handlingsplan för en Giftfri vardag som Kemikalieinspektionen tagit fram,
dessa beskrivs nedan. Vidare finns EUs direktiv för offentlig upphandling och
Upphandlingsmyndighetens arbete för kemikaliekriterier tillsammans med svensk och
europeisk kemikalielagstiftning (Reach och produktspecifika regleringar) som en
grund. Alla dessa kan ses som bakgrund för de aktiviteter som lyfts fram i de olika
kommunala och regionala handlingsplanerna.

3.1 Etappmålen för Farliga ämnen & Giftfri miljö
Sveriges riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål. Ett av dessa är Giftfri miljö. Målet
innebär att senast år 2020 ska ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av
samhället inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden
(Miljömålsportalen, 2016).
Regeringen har fastställt åtta etappmål för farliga ämnen:


Särskilt farliga ämnen
Beslut som fattas inom EU och internationellt om särskilt farliga ämnen ska
innehålla åtgärder som innebär att:
- Hormonstörande respektive kraftigt allergiframkallande ämnen betraktas som
särskilt farliga ämnen i relevanta regelverk senast år 2015.
- Särskilt farliga ämnen blir föremål för prövning eller beslut om utfasning under
gällande regelverk inom alla användningsområden senast år 2018.
- Särskilt farliga ämnen används endast under strikt reglerade omständigheter i
produktionsprocesser senast år 2018.
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- I relevanta regelverk inkluderar uttrycket ”särskilt farliga ämnen” även ämnen
med andra allvarliga egenskaper än de som omfattas av nuvarande specifika
kriterier och som inger motsvarande grad av betänklighet senast år 2018.
Kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper
Beslut som fattas inom EU och internationellt ställer krav på att uppgifter om
miljö- och hälsofarliga egenskaper hos kemiska ämnen ska vara tillgängliga och
tillräckliga för att möjliggöra riskbedömning för alla användningsområden.
Besluten ska innehålla åtgärder som innebär att:
- Relevanta regelverk ställer senast år 2015 krav på kunskap samt uppgifter om
förekomst gällande nanopartiklar och nanomaterial som är tillräckliga för att
bedöma och minimera hälso- och miljöeffekter av sådana.
- Förutsättningar finns senast år 2015 för att relevanta regelverk kan beakta
kombinationseffekter vid exponering för kemikalier.
- Regelverken beaktar senast år 2015 att barn är särskilt känsliga för påverkan
från kemikalier.
- Informationskraven i samband med registrering i Reach för ämnen som
tillverkas eller importeras i lägre kvantiteter (mindre än 10 ton per tillverkare
eller importör och år) stärks senast år 2018.
Information om farliga ämnen i varor
- Regelverk eller överenskommelser inom EU eller internationellt ska tillämpas
så att information om miljö- och hälsofarliga ämnen i varor är tillgänglig för alla
berörda senast år 2020.
- Reglerna ska införas stegvis för olika varugrupper och i informationen ska
särskilt barns hälsa beaktas.
- Information om hälso- och miljöfarliga ämnen som ingår i material och varor
görs tillgängliga under varans hela livscykel genom harmoniserade system som
omfattar prioriterade varugrupper.
Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler
Reach och andra relevanta EU-regelverk ska senast år 2020 tillämpas eller
revideras om så behövs så att:
– det i ökad utsträckning blir möjligt att bedöma och pröva grupper av ämnen
med liknande inneboende egenskaper, kemisk struktur eller användningsområde
– substitutionsprincipen och dess tillämpning stärks i samband med
begränsningar, tillståndsprövning och andra relevanta moment i regelverket.
Effektivare kemikalietillsyn inom EU
Beslut har senast 2018 fattats inom EU som förstärker och effektiviserar
tillsynen i medlemsländerna samt utvecklar tillsynssamverkan inom unionen
gällande regler för kemikalier inklusive farliga ämnen i varor och avfall.
Giftfria och resurseffektiva kretslopp
Användningen av återvunna material ska vara säker ur hälso- och miljösynpunkt
genom att återcirkulation av farliga ämnen så långt som möjligt undviks,
samtidigt som resurseffektiva kretslopp eftersträvas. Detta uppnås genom en
samlad åtgärdsstrategi inom EU, vilken senast 2018 resulterat i bland annat
följande insatser:
− EU:s regelverk för avfall, kemikalier och varor är i huvudsak kompletterade
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och samordnade så att de styr mot giftfria och resurseffektiva kretslopp.
− Principen om höga och likvärdiga krav på innehållet av farliga ämnen i
nyproducerade och återvunna material är fastslagen genom beslut där så är
lämpligt.
Minska barns exponering för farliga kemikalier
Senast år 2018 har beslut fattats avseende befintliga och vid behov nya regelverk
och andra styrmedel, vilka medför en betydande minskning av hälsoriskerna för
barn till följd av den samlade exponeringen för kemikalier. Riskminskningen ska
bedömas i jämförelse med situationen år 2012.
Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt
Senast år 2020 har beslut fattats inom EU eller internationellt som innebär att
befintliga och eventuella nya regelverk för human- och veterinärmedicinska
läkemedel i ökad utsträckning väger in miljöaspekter.

3.2 Handlingsplan för giftfri vardag
Som en del i arbetet med att uppnå miljömålen gav regeringen 2010
Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för en
Giftfri vardag för åren 2011 – 2014. Uppdraget är nu förlängt till 2020. I
handlingsplanen skriver man i förordet att ”dagens barn och ungdomar är
morgondagens konsumenter, och de påverkar redan idag föräldrarnas
konsumtionsmönster. De kommer också att vara morgondagens makthavare i form av
produktutvecklare och inköpschefer. Vi anser därför att det är viktigt att
handlingsplanen för en Giftfri vardag för åren 2015 – 2020 bidrar till att på förskolor
och skolor öka elevernas kunskap om hållbar konsumtion” (Kemikalieinspektionen,
2014).
I handlingsplanen trycker man särskilt på att ökat samarbete mellan myndigheter och
andra aktörer i samhället så som nätverk med myndigheter och forskare och dialoger
med näringslivet. Kemikaliekrav vid offentlig upphandling samt utbildnings- och
kommunikationsinsatser ses som vägen framåt. Samverkan mellan olika delar av
kommunen så som miljökontoret och byggförvaltningen vid t.ex. rivningar är ett
konkret exempel från några av de kemikalieplaner som har ingått i denna rapport. För
att underlätta för kommuner att samverka och sprida goda exempel har
Kemikalieinspektionen under 2015 startat ett nätverk1 på uppdrag av Regeringen.
Hittills har drygt 100 kommuner anmält intresse för att delta i nätverket. Viktiga
samverkansfrågor är:
•

kemikaliekrav vid inköp och upphandling av varor

•

giftfritt byggande

http://www.kemi.se/om-kemikalieinspektionen/verksamhet/handlingsplan-for-en-giftfri-vardag/kommunnatverkfor-giftfri-vardag
1
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•

utbyte av befintliga material och varor inom förskolan

•

kunskapshöjande insatser för kommunens personal och invånare

•

kemikaliehandlingsplan för kommunen

I arbetet deltar även Sveriges kommuner och landsting, Upphandlingsmyndigheten och
Folkhälsomyndigheten. I några län har länsstyrelser och kommuner bildat regionala
nätverk (Naturvårdsverket, 2016).
Nedan utgår vi från de utmaningar och fokusområden som Kemikalieinspektionen
identifierat i sin handlingsplan, och kopplar samman dessa med åtgärder som
kommuner med kemikalieplaner har tagit upp i sitt arbete för en Giftfri vardag.
3.2.1

Utmaning 1: Farliga ämnen i varor är ett växande problem

Produktionen av kemikalier i världen har ökat sedan andra världskriget, och hänger
starkt samman med världsekonomin och kraftigt ökande välfärd, särskilt i Asien och
Sydamerika. Det sätt på vilket människa och miljö utsätts för farliga kemiska ämnen
hänger ihop med våra konsumtions- och produktionsmönster (Kemikalieinspektionen,
2014). Gemensamt för många kommunala kemikalieplaner är att de på olika sätt tar
upp utfasning av farliga ämnen. Detta görs bland annat genom inventering av
kemikalier och produkter i offentlig verksamhet och substitution av kemikalier och
produkter till vilka det finns bättre alternativ.
Man lyfter också fram kemikaliekrav vid upphandling som en viktig metod för att
minska riskerna, särskilt vad det gäller förskola och skola. Kemikaliekraven kan gälla
leksaker, möbler, textil, redskap samt förpackningar som kommer i kontakt med mat.
De kan även gälla byggmaterial som används vid nybyggnation och renovering.
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram kemikaliekrav för upphandling av varor
inom en rad sektorer2. Krav från kunder är en stark drivkraft för företagens eget arbete
med att minska risker. Köp av varor och tjänster med offentliga medel uppgår till ca
600 miljarder kronor varje år. Det innebär att staten, kommuner och landsting har en
stark ställning som kunder att ställa kemikaliekrav vid upphandling och som förebild
genom att aktivt bidra till en hållbar konsumtion. Ett viktigt nytt område är
hormonstörande ämnen (Kemikalieinspektionen, 2014).
3.2.2

Utmaning 2: Våra livsmedel och dricksvattnet behöver skyddas bättre

Många svenskar utsätts för så mycket kadmium att det finns risk för att det bidrar till
skador på skelett och njurar. Den största delen av vårt födointag3 av kadmium är från
2
3

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/kemikalier/
http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/metaller1/kadmium/
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spannmål och rotfrukter. Fisk från många av Sveriges sjöar, vattendrag och kuster kan i
praktiken sedan länge inte användas som livsmedel av barn och kvinnor i fertil ålder på
grund av höga halter av PCB, dioxiner och kvicksilver4. Inom detta område kan man
följa Livsmedelsverkets rekommendationer, och flera kommuner med kemikalieplaner
har med miljögiftsövervakning av t.ex. ytvatten och fisk som en åtgärd. Resthalter av
bekämpningsmedel kan finnas i livsmedel så som vegetabilier som har behandlats med
bekämpningsmedel. Även kött, mjölk och ägg kan innehålla rester av
bekämpningsmedel, om djuren har behandlats eller om djurfodret innehåller råvaror
som har behandlats med bekämpningsmedel.
Kemikalieinspektionen påpekar vikten av att inte bygga upp ytterligare hälso- och
miljöproblem med kemiska ämnen (så som högfluorerade ämnen) som finns kvar i
miljön under lång tid. Dricksvattentäkter i flera svenska kommuner är förorenade med
högfluorerade ämnen vilka är extremt svårnedbrytbara i miljön och kan orsaka mycket
långsiktiga problem. Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen har i samarbete tagit
fram en rapport om hur högfluorerade ämnen kan förorena dricksvattnet. Rapporten5
innehåller även råd till kommunerna hur de ska agera (Kemikalieinspektionen, 2014).

3.2.3 Utmaning 3: Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av
kemikalier
Kemikalieinspektionen skriver att det finns vetenskapliga undersökningar som talar för
att hormonstörande ämnen i miljön kan påverka vår förmåga att få barn. Särskilt
känsliga för störningar är foster och små barn på grund av den snabba utvecklingen av
olika organsystem. Epidemiologiska undersökningar rapporterar om statistiska
samband mellan exponering för hormonstörande ämnen och några av de stora
folksjukdomarna som till exempel diabetes. Man tar också upp att allergi är
västvärldens största folksjukdom, och att kemikalier är exempel på allergener. Det är
vanligt att konsumenter drabbas av allergiska besvär från allergiframkallande ämnen i
kemiska produkter och i varor som exempelvis kläder (Kemikalieinspektionen, 2014).
Det finns en utredning från Kemikalieinspektionen som tar upp farliga ämnen i textil6.
För att minska barn och ungas exponering för farliga ämnen ställs i kommunernas
kemikalieplaner också krav på att till exempel bästa möjliga lokalvård används i
förskolor. En åtgärd kan också vara att lokalvårdarna ska vara utbildade i hur städning
ska utföras för att minska exponering av kemikalier. Man kan också ställa krav på att
nya byggnader ska hålla en viss miljöprestanda.

http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/all-fisk-ar-inte-nyttig/
https://www.kemi.se/global/pm/2013/pm-5-13.pdf
6 Kemikalieinspektionen (2015). Farliga kemiska ämnen i textil – förslag till riskhanterande
åtgärder. Rapport 9/15
4
5

12

IVL-rapport U 5670 Underlag för kemikalieplan i Region Skåne

3.2.4

Fokusområde: Bättre kunskap om farliga kemikalier

Kemikalieinspektionen har föreslagit till regeringen att en ökad satsning på
hälsorelaterad miljöövervakning bör ske. Berörda myndigheter samarbetar nu för att
utöka programmet för Hälsorelaterad miljöövervakning7 för att det bättre ska stödja
arbetet med en Giftfri vardag de kommande åren. Man ser också ett ökat behov av att
satsa på utbildning för att få nya generationer vuxna med goda kunskaper om hållbar
användning av kemikalier. Den ideella stiftelsen Håll Sverige Rent har lång erfarenhet
av att utbilda barn och unga i miljöfrågor. Deras Grön Flagg-nätverk8 är det största
nätverket för skolor och förskolor inom området hållbar utveckling. Grön flagg är både
ett verktyg och en certifiering, där Giftfri vardag skulle kunna utgöra ett tema eller ingå
i några av de teman som redan existerar (Kemikalieinspektionen, 2014). Många
kemikalieplaner tar också upp att kunskapsnivån ska öka gällande farliga kemikalier
och produkter i vilka dessa kemikalier kan finnas. Både för anställda inom kommunal
förvaltning och hos till exempel föräldrar till förskole- och skolbarn. De åtgärder som
ofta nämns är intern- och extern kommunikation samt utbildning av till exempel
personal.
Konsumenter efterfrågar i ökande grad stöd för att kunna göra hållbara val bland annat
vad det gäller farliga ämnen i varor. Miljömärkning vägleder konsumenten genom att
den ”översätter” komplexa situationer till enkla symboler. Exempel på oberoende
miljömärkning är Svanen, Bra Miljöval och EU Ecolabel. Dessa miljömärkningar ger en
helhetsbedömning att varan är hållbar från ett miljöperspektiv, och även förekomsten
av farliga kemiska ämnen (Kemikalieinspektionen, 2014).
3.2.5

Fokusområde: Tillsyn med helhetssyn

Farliga ämnen förekommer ofta i varor som vanliga konsumenter kan köpa. Regler om
innehåll av farliga ämnen finns framför allt för varugrupperna leksaker och elektronik.
För de flesta varugrupper finns det inga eller väldigt få regler om farliga ämnen.
Handlingsplanen tar upp tillsynsarbetet som Kemikalieinspektionen utför, och att man
bör öka samordning mellan exempelvis tillsyn, riskbedömning, dialoger med företag
och kommunikationsinsatser till företag och konsumenter för att effektivare begränsa
risker med farliga ämnen i varor (Kemikalieinspektionen, 2014). Kommuner med
kemikalieplaner har i många fall tagit upp tillsyn av olika slag som en åtgärd. Som
exempel kan nämnas varutillsyn, tillsyn av miljöfarliga verksamheter, tillsyn av
kosmetiska produkter och av kemikalier som används på förskolor och skolor samt
miljötillsyn på bygg- och anläggningsprojekt.

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-iSverige/Miljoovervakning/Miljoovervakning/Halsorelaterad-miljoovervakning/
8 http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/skola-forskola/hall-sverige-rents-gron-flagg
7
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3.3 Komplement till lagstiftning
Det krävs fler nationella insatser för att komplettera kemikalielagstiftning och
internationella konventioner. Företag, kommuner, offentliga institutioner och i vissa
fall även privatpersoner kan agera både genom att ställa krav på leverantörer av
kemiska produkter eller varor och genom att välja bort varor som kan innebära risker
även om regelverket inte ställer direkta krav (Kemikalieinspektionen, 2014). FN har
beslutat om ett frivilligt globalt program som kan lägga grunden för överföring av
information om kemikalier i den globala varuhandeln (SAICM9). EU-domstolen har i
en dom klargjort att kravet på leverantörer att lämna information om innehåll av
särskilt farliga ämnen gäller så snart delar av en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent
av ämnet i fråga (Naturvårdsverket, 2016).
Det är viktigt att samhället underlättar för företag, kommuner, konsumenter och andra
som köper in varor att undvika farliga ämnen som kan innebära hälso- och miljörisker.
Kemikalieinspektionen har utvecklat ett webbaserat verktyg, PRIO10, som kan
användas av företagen som stöd för substitution av ämnen med mycket farliga
egenskaper11. Ett liknande verktyg, SINimilarity12, har tagits fram av
intresseorganisationen Chemsec och hjälper användaren att undersöka om en
kemikalie har en struktur som liknar något av ämnena på SIN-listan. SINlistan är
Chemsecs lista för ämnen som uppfyller Reach-förordningens kriterier för SVHC och
som troligen kommer att förbjudas eller fasas ut inom en nära framtid13. Chemsec har
även tagit fram en vägledning (Textile guide14) för hantering av textilier som riktar sig
särskilt till små och medelstora företag.
Regeringen har gett Konsumentverket i uppdrag att inrätta en nationell
konsumentupplysningstjänst15. Hållbar konsumtion är en viktig del av uppdraget.
Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter ska ge stöd
till utvecklingen av konsumentupplysningstjänsten utifrån sina respektive
ansvarområden (Kemikalieinspektionen, 2014).
Kemikalieinspektionen utförde 2011-2014 ett dialogprojekt som visade att vissa företag
vill gå längre i sina skyddsinsatser än vad kemikalielagstiftningens detaljregler kräver.
Kemikalieinspektionen anser som värdefullt att utveckla dialogen med näringslivet för
att främja och underlätta för företag att stärka sitt kemikaliearbete, identifiera risker
och minska dessa. Till exempel genom att byta ut farliga ämnen som ännu inte är
9

http://www.saicm.org/
http://www.kemi.se/prio

10
11

KEMI 2016 c. http://www.kemi.se/prio-start/sok-i-prio

http://sinimilarity.chemsec.org/
http://chemsec.org/business-tool/sin-list/
14 http://chemsec.org/business-tool/textile-guide/
15 http://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/
12
13
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förbjudna, men som finns på listan över farliga ämnen med EU-harmoniserad
klassificering och kandidatlistan i Reach.

4 Upphandlingskriterier för utfasning av farliga ämnen
EUs direktiv för offentlig upphandling (2014/24/EU), artikel 18 (2) säger att:
Medlemsstater ska vidta åtgärder för att säkerställa att utförare av offentliga kontrakt
uppfyller tillämpliga krav gällande miljö, sociala och arbetsrättsliga lagar som finns på
EU-nivå, nationell nivå i kollektivavtal eller i internationella konventioner. Följande
miljörelaterade konventioner listas i denna bilaga:






Wienkonventionen om skydd av ozonlagret och Montreal protokollet om
substanser som förstör ozonlagret
Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter av farligt
avfall
Stockholmskonventionen om persistenta organiska föreningar (POPs)
PIC-konventionen (Prior Informed Consent Procedure) för vissa farliga
kemikalier och pesticider i internationell handel (UNEP/FAO, Rotterdam 1998)
och dess 3 regionala protokoll

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram kemikaliekrav för produkter på en mängd
områden16. De färdigformulerade kraven bygger på försiktighetsprincipen och
substitutionsprincipen. De innebär antingen en begränsning av vissa ämnen eller
ämnesgrupper i både varor och kemiska produkter eller att ämnen med vissa
egenskaper inte får finnas i produkten.
Kraven finns för följande produktområden:









IT och telekom
Bygg och fastighet
Städ och kemikalier
Fordon och transport
Kontor och textil
Livsmedel och Måltidstjänster
Sjukvård och omsorg
Kravpaket giftfri förskola

Samtliga kravdokument med tillhörande bakgrundsdokumentation finns för
nedladdning på upphandlingsmyndighetens hemsida (Upphandlingsmyndigheten,
2016). De innehåller också förslag till verifikat för att säkerställa att kraven uppfylls.
16

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/kemikalier/
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4.1 Begränsad lagstiftning för kemikalier varor
Reach-förordningen (EG (nr) 1907/2006) är den kemikalielagstiftning som har ersatt
stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och Sverige.
Reach står för Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.
Förordningen omfattar i första hand kemiska ämnen och blandningar av kemiska
ämnen men några få bestämmelser gäller även varor. I förordningen finns bland annat
ett sextiotal begränsningar där specifika ämnen begränsas i olika sorters produkter och
varor. Dessa begränsningar finns i bilaga XVII och i de flesta fall finns det gränsvärden
som anger vilka halter av ämnen som är förbjudna. Exempel på begränsningar som
Kemikalieinspektionen har kontrollerat med hjälp av analyser är ftalater (mjukgörare) i
leksaker, kadmium i plast, azofärgämnen i textil och nickel i smycken
(Kemikalieinspektionen 2015a; 2016).
Kemikalieinspektionen pekar i sin handlingsplan för en Giftfri vardag på att det finns
ett underskott på regler om farliga ämnen i varor (Kemikalieinspektionen, 2014). Man
menar att det är dyrt att driva begränsningsprocesser inom ramen för Reach och det är
betydligt mer framgångsrikt att reglera farliga ämnen inom vissa produktgrupper. Idag
finns produktspecifika regleringar kring leksaker, elektronik, kosmetika och
hygienprodukter, läkemedel och biocider. Kemikalieinspektionen har även haft ett
regeringsuppdrag kring att utreda möjligheten till nationella regler för byggprodukter.
Detta förslag är av samma konstruktion som de regler som redan finns i andra EUländer för att minimera handelshindren och föreslås omfatta golv, vägg och innertak.
Förslaget innebär att dessa produktgrupper måste dokumenteras med avseende på
emissioner av VOC (”volatile organic compounds”, flyktiga organiska ämnen, t ex
lösningsmedel) och SVOC (”semi-volatile organic compounds” mindre flyktiga ämnen,
ofta funktionsadditiver i t ex plast) för att få saluföras på den svenska marknaden i
enlighet med strukturen i byggproduktförordningen (Kemikalieinspektionen, 2015a).
Lagstiftning av relevans för kemikaliekrav vid upphandling återfinns i Bilaga 1

4.2 Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg
Som en hjälp i anpassningen till EU:s kemikalielagstiftning Reach samt i arbetet för en
hållbar utveckling och vårt gemensamma mål Giftfri Miljö har kemikalieinspektionen
utvecklat hjälpverktyget PRIO. PRIO är ett webbaserat verktyg för den som vill påverka
och arbeta förebyggande för att minska risker för människors hälsa och miljö från
kemikalier. Verktyget vänder sig bl.a. till miljöchefer, inköpare, produktutvecklare.
Verktyget kan också utgöra en kunskapskälla för miljö- och hälsoinspektörer,
miljörevisorer, riskanalytiker eller den som på annat sätt kan påverka användning och
hantering av kemikalier t.ex. genom strategiska beslut.
PRIO delar in ämnen i två prioriteringsnivåer, utfasningsämnen och prioriterade
riskminskningsämnen. Vilken grupp ett ämne tillhör beror på ämnets egenskaper.
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Den första gruppen utfasningsämnen har så allvarliga egenskaper att de inte bör
användas. Kriterierna för urvalet av denna grupp är hämtade från det nationella
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. De speglar också till stor del de kriterier som ligger till
grund för auktorisation (tillståndsprövning) inom Reach.
Prioriterade Riskminskningsämnen har istället egenskaper som bör ges särskild
uppmärksamhet. Urvalskriterierna för denna grupp har fastställts av
Kemikalieinspektionen. Olika åtgärder kan vara aktuella beroende på vilken grupp det
aktuella ämnet tillhör. Utfasningsämnen anses ha sådana egenskaper att de oberoende
av hur de används inte bör förekomma. När det gäller prioriterade
riskminskningsämnen måste dessa alltid bedömas i den aktuella användningen och
utifrån den risk som då kan uppkomma (Kemikalieinspektionen, 2016 b).

5 Resurseffektivitet och utfasning av farliga ämnen
Produktionen av kemikalier i världen har ökat sedan andra världskriget och hänger
som nämnts tidigare starkt samman med världsekonomin och kraftigt ökande välfärd i
världen. Liksom flera av nutidens andra stora miljöproblem, hänger det sätt på vilket
människa och miljö utsätts för farliga kemiska ämnen ihop med våra konsumtions- och
produktionsmönster (Kemikalieinspektionen, 2014). Nedan presenteras begreppet
Cirkulär ekonomi och hur ökad resurseffektivitet kan samverka eller motverka
utfasningen av farliga ämnen.

5.1 Cirkulär ekonomi
Begreppet cirkulär ekonomi blir alltmer populärt, och handlar om hur dagens linjära
materialflöden enligt modellen producera – använda – slänga, kan utformas för att bli
mer cirkulära och därmed kräva färre resurser. Detta kan åstadkommas genom att
underhålla och reparera produkter, genom att produkter återanvänds av nya ägare eller
delas av fler konsumenter via återtillverkning eller återvinning (se Figur 1).
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Figur 1: Illustration av olika sätt att åstadkomma cirkulära flöden i samhället.

5.1.1 Cirkulär ekonomi i EU
EUs policypaket om cirkulär ekonomi kom i december 2015 och innehåller många
åtgärdsförslag för att förändra materialflöden och konsumtionsmönster i EU
(European Commission, 2015). De åtgärder som särskilt kopplar till kemikalieområdet
har markerats med fet stil nedan:


Åtgärder för att minska matavfallet, såsom gemensamma mätmetoder och
förbättrad datummärkning. Verktyg skall utformas för att bidra till att nå FNs
hållbarhetsmål om halverat matavfall till 2030.



Utveckling av kvalitetsstandarder för sekundära (återvunna)
material.



En ”Ecodesign working plan” 2015-2017 för att stödja reparerbarhet, ökad
livslängd och återvinningsbarhet hos produkter, utöver energieffektivisering.



Ändrad lagstiftning kring gödningsmedel för att främja organiska och
avfallsbaserade gödningsmedel.



En plaststrategi som berör återvinning, nedbrytbarhet och farliga
ämnen i plast och kopplar till FNs hållbarhetsmål om minskning av
marint skräp.
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En rad satsningar på återanvändning av vatten, bland annat ett lagförslag om
minimikrav för återvinning av avloppsvatten.

Konkret föreslås följande förändringar i lagstiftningen (främst via avfallsdirektivet
(2008/98/EC)):


Ett gemensamt EU-mål för återvinning 65 % av kommunalt avfall med 2030;



Ett gemensamt EU-mål för återvinning 75 % av förpackningsavfall till 2030 i ett
nytt direktiv om förpackningar och förpackningsavfall (förändringar i
(94/62/EC));



Ett bindande mål att minska deponering till högst 10 % av allt avfall från
2030;Ett förbud mot deponering av separat insamlat avfall;

Man vill öka spårbarheten för både avfall, produkter och kemikalier genom uppdaterad
lagstiftning. Små- och medelstora företag skall få stöd i arbetet med utfasning av farliga
ämnen. Dessutom skall man främja ekonomiska styrmedel för att motverka
deponering, förenkla och förbättra definitioner och harmoniserade beräkningsmetoder
för återvinningsgrad i hela EU, stimulera återanvändning och industriell symbios.
Producenter skall även få ekonomiska incitament för att sätta miljövänliga produkter
på marknaden och stödja insamling och återvinningssystem (t ex för förpackningar,
batterier, elektrisk och elektronisk utrustning, fordon). Detta regleras bland annat
genom förändringar i Ekodesigndirektivet (2009/125/EC).

5.2 Nationella mål för resurseffektivitet i Sverige
Att säkra tillgången på resurser och använda dem på ett sätt som inte förstör vår miljö
eller människors hälsa är avgörande för livskvalitet och konkurrenskraft i framtidens
Europa. EU-kommissionen menar att det behövs omfattande strukturreformer om vi
ska kunna nå målen (Naturvårdsverket, 2015).
Därför har EU-kommissionen tagit fram en tillväxtstrategi som ska ta Europa ur den
ekonomiska kris som startade 2008. Strategin gäller för perioden 2010 till 2020 och
heter "Europa 2020 – En strategi för smart, hållbar tillväxt för alla". Strategin har fem
överordnade mål som ger en övergripande bild av var kommissionen vill att EU ska stå
2020. Målen handlar om:






sysselsättning
innovation
energi och klimat
utbildning
social inkludering

Naturvårdsverket (NV) ansvarar övergripande för det svenska genomförandet på
miljöområdet för att vi ska nå målen i EU:s tillväxtstrategi "Europa 2020", och
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rapporterar sitt arbete till EU-kommissionen en gång per år (Naturvårdsverket, 2015).
Arbetet kopplas till de 16 nationella miljömålen, eftersom NV anser att dessa motsvarar
EUs flaggskepp för resurseffektivitet och tankarna i EU2020-strategin. Indikatorer på
nationell nivå är viktiga för att stödja detta arbete, men behöver utvecklas både
nationellt och på EU-nivå. RMC (raw material consumption) är en bra indikator, men
finns inte beräknad på nationell nivå, vilket gör det svårt att avgöra vilka målnivåer
som är rimliga nationellt (Mattsson, 2016).
Några förslag på övergripande målformuleringar kopplade till generationsmålet är
följande:
•

Vår ekonomi är konkurrenskraftig, inkluderande och ger en hög
levnadsstandard med mycket mindre miljöpåverkan. Alla resurser förvaltas
hållbart…

•

… marknads-/strategiincitament uppmuntrar företagen att investera i
effektivitet. … nya innovationer och resurseffektiva produktionsmetoder, har
fått allmän spridning. Alla företag, och deras investerare, kan mäta och
utvärdera sin resurseffektivitet över hela livscykeln.

•

Ekonomisk tillväxt och välfärd har frikopplats från insats av resurser och
kommer främst från ökat värde hos produkter och tillhörande tjänster.

Det arbetas också med ett mål kopplat till avfallsmängder (Mattsson, 2016).

5.3 Avfallstrappan, synergier och konflikter
Den ekonomiska tillväxten för med sig ökad konsumtion och därigenom ökad
resursanvändning. Allt vi konsumerar blir förr eller senare avfall, och mängden avfall i
Sverige har nästan fördubblats de senaste 40 åren. Om ingenting görs för att bryta
trenden visar prognoser att vi kan stå inför en fördubbling igen till år 2030, räknat på
2010 års avfallsmängd (Avfall Sverige, 2016). Avfallstrappan (eller avfallshierarkin) är
en grundfilosofi i svensk avfallshantering. I avfallstrappan ingår följande steg:
förebyggande, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och deponering
(se Figur 2). Målsättningen för att nå ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi är
att vi rör oss uppåt i trappan.
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Figur 2. Avfallstrappan (Källa: Avfall Sverige)

5.3.1 Förebyggande och återanvändning av avfall
Att förebygga avfall är det översta steget i avfallshierarkin och detta är ett prioriterat
steg i både den europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen. Det är viktigt att
återvinna avfall på bästa sätt, men den största miljönyttan får vi av ett avfall som inte
ens uppstår.
Att förebygga avfall innebär att man minskar mängden avfall, däribland avfall som
innehåller farliga ämnen. I Sverige är det Naturvårdsverket som har ansvar för det
nationella arbetet för att minska avfallsmängderna och minska mängden farliga ämnen
i avfallet. Som konsumenter kan vi minska mängden avfall genom att t.ex. konsumera
mer hållbart, konsumera mindre, köpa produkter som håller längre och köpa produkter
som innehåller mindre farliga ämnen. Vi kan köpa och sälja second-hand, dela, låna
och återanvända, planera våra inköp bättre och äta upp maten - enkla åtgärder som kan
ge stora resultat. För producenter ligger det förstås i deras eget intresse att minska spill
och liknande som uppstår under produktionen då sådant avfall kostar pengar.
Producenterna bör enligt Avfall Sverige ta ett ökat ansvar för att producera hållbara
produkter, som håller längre och går att återanvända (Avfall Sverige, 2016).
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Förebyggande av avfall inkluderar återanvändning av produkter som inte hunnit bli
avfall. Det inkluderar däremot inte återanvändning av produkter eller återvinning av
material som blivit avfall. Resurseffektivitet och avfallsförebyggande är överlappande
begrepp, men de är inte helt synonyma: avvattning av slam och hemkompostering kan
räknas som avfallsförebyggande, även om de inte nödvändigtvis leder till ökad
resurseffektivitet. Återanvändning av produkter som blivit avfall är resurseffektivt men
inte avfallsförebyggande. Återanvändning av en produkt i samma funktion eller en
annan funktion är ett sätt att förlänga dess livslängd. Detta förutsätter förstås att
produkten är tillräckligt fysiskt hållbar. Återanvändningen av produkter som inte blivit
avfall kan ibland kräva rengöring eller annan behandling, men bidrar till ökad
resurseffektivitet, minskad avfallsmängd och minskad kemikalie- och
materialproduktion, om den längre livslängden leder till att färre nya produkter
produceras och köps. Andrahandsmarknader är ett specialfall av återanvändning.
Grunden för handel på andrahandsmarknader är att en stor mängd produkter inte är
fysiskt och tekniskt uttjänta, när ägarna inte vill ha dem längre. Genom att produkterna
hittar nya ägare, förlängs deras estetiska och/eller funktionella hållbarhet och därmed
deras faktiska livslängd (Ekvall m.fl., 2009).
Återanvändning kan närmast betraktas som fortsatt användning av samma produkt.
Spridningen av ämnen är alltså densamma som under tidigare användning. Dock ska
man vara medveten om att en del återanvändning sker i andra miljöer än vad
produkten ursprungligen avsetts för – ett exempel kan vara återanvändning av
byggmaterial från industrier i hemmiljö (Hansson m.fl., 2016).
Nedan följer några exempel kring synergier och konflikter gällande återanvändning (se
även Tabell 1):

Byggmaterial
Byggmaterial som tegel, tegelpannor, golvplankor m.m. har återanvänts under lång tid.
Relativt nytt är istället organiserad och fysiskt koordinerad handel med begagnat
byggmaterial och komponenter som fönster, dörrar, tvättställ, toalettstolar osv. Det
sker numera bland annat på Kretsloppsparken i Göteborg. Återanvändning av
byggmaterial bidrar till att reducera farliga utsläpp från material- och energisektorn.
Men om byggmaterialet innehåller farliga ämnen, kan återanvändningen av dem leda
till att den diffusa spridningen av sådana ämnen fortsätter under längre tid (Ekvall
m.fl., 2009).

Förpackningar
Återanvändning av förpackningar är en strategi för resurseffektivitet som kan ge tydliga
miljöfördelar. Returflaskor av glas och PET bidrar mindre till klimatförändring,
försurning och övergödning än de flesta engångsförpackningar, så länge som
insamlingsgraden är hög. Detta trots att varje returflaska innehåller mer material än
engångsförpackningarna. Med en hög insamlingsgrad är det ändå mer materialeffektivt
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att producera de tyngre returflaskorna än att göra nya, lätta flaskor för varje påfyllning.
Produktionen av materialen kräver så pass mycket energi att den minskade
materialförbrukningen är viktigare än de extra transporter och rengöringsprocesser
som krävs i retursystemen. Returflaskor bidrar till att reducera farliga utsläpp från
material- och energisektorn, men rengöringen av returflaskor kräver å andra sidan
kemikalier (Ekvall m.fl., 2009).

Övrigt
Produkter med lång livslängd, som till exempel bilar och vitvaror, finns i omlopp i
samhället under lång tid. Detta innebär emellertid också att miljö- och hälsofarliga
ämnen som på senare tid har förbjudits fortfarande finns i omlopp och måste tas om
hand i avfallshanteringen. Förlängs livslängden på produkterna måste avfallssektorn ha
beredskap att hantera dessa ämnen under en längre tid. Dessutom kan produkterna
med farliga ämnen blandas upp alltmer med ofarliga produkter ju längre tiden går,
alltså kan farliga ämnen tillföras i systemet. Detta kan öka risken att de farliga
produkterna inte identifieras korrekt, eller inte behandlas korrekt, när de väl når
avfallshanteringen. Det finns alltså risk för konflikt mellan längre livslängd och
giftfrihet för produkter som innehåller farliga ämnen. Å andra sidan medför
teknikutvecklingen en motverkande effekt; ju längre det dröjer innan de farliga
produkterna hamnar i avfallsledet, desto bättre teknik kan ha utvecklats för att ta hand
om dem (Ekvall m.fl., 2009).

5.3.2 Materialåtervinning
Materialåtervinning kommer vi som konsumenter främst i kontakt med via den
sortering av förpackningar och tidningar som vi utför i våra hem, eller när vi åker till en
återvinningscentral. Men det finns även andra typer av återvinning, till exempel av
byggavfall.
Återvinning innebär att materialet i den gamla produkten återvinns/används till en ny
produkt. Innan materialet återvinns i en ny produkt sker någon form av bearbetning av
materialet. I många fall är det upphettning och omsmältning, som också påverkar
innehållet i materialet. Vid t.ex. metallåtervinning borde många farliga ämnen brytas
ner eftersom temperaturen är så hög. Vid plaståtervinning är temperaturerna däremot
lägre och ämnena i plasten påverkas därför mindre. I andra fall handlar det om
mekanisk bearbetning av de material som ska återvinnas där ämnen som finns i
materialet stannar kvar (Hansson m.fl., 2016).
Nedan följer några exempel kring synergier och konflikter gällande materialåtervinning
(se även Tabell 1):
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5.3.3 Textilier
Det finns en stor mängd kemiska ämnen i textilier som finns på marknaden idag. I
dagsläget finns det inte tillräckligt med information tillgängligt kring innehåll av farliga
ämnen i enskilda textilier som når avfallsledet för att det ska gå att fatta välgrundade
beslut kring vilka textilier som bör sorteras ut på grund av dess innehåll av farliga
ämnen. Vissa av ämnena kan också förekomma i ett mycket brett spektrum av textilier
vilket i princip gör en utsortering omöjlig. De ämnen som pekas ut som farliga i textilier
är ämnen som tillsätts textilen vid tillverkningen av olika anledningar, till exempel för
att förbättra funktion, såsom vattenavvisande effekt. Det är därför viktigt att arbeta
med substitution eller eliminering av dessa ämnen redan från början – vilket skulle
underlätta avsevärt i avfallshanteringsledet (Lexén m.fl., 2015).

5.3.4 Plast
Återvinning av plastavfall är generellt mer fördelaktigt ur miljösynpunkt än
förbränning. Nyckeln till miljömässiga fördelar är att samla material med hög kvalitet
för att begränsa mängden rejekt i eftersortering och processer, och att återvunnen plast
till största möjliga grad ersätter jungfrulig plast. Risker för att införa oönskade
potentiellt farliga ämnen i det sekundära plastråmaterial som framställs från insamlad
plast som inte är förpackningar behöver ytterligare utvärdering (Fråne m.fl., 2015).
Kemikalieinspektionen bedrev under 2015 ett tillsynsprojekt för att kontrollera det
kemiska innehållet i plastvaror. Totalt analyserades 160 varuprover av typen som kan
finnas i hemmiljö, till exempel varor för badrum, trädgårdsvaror, arbetshandskar,
väskor och träningsredskap. De flesta var gjorda av mjuk plast. Projektet tittade på
ämnen som på grund av sin farlighet är förbjudna, begränsade eller på annat sätt
reglerade enligt europeisk kemikalielagstiftning, så som mjukgörare i leksaker och
barnavårdsartiklar, kadmium och bly i plast samt flamskyddsmedel. Av de 160
analyserade varorna var det 14 stycken som innehöll begränsade ämnen i halter som
översteg gränsvärdena enligt bl.a. Leksaksdirektivet och POPs-förordningen (se Bilaga
1) Förutom dessa varor innehöll 24 varor ämnen som klassas som särskilt farliga.
Ytterligare 44 varor innehöll låga halter av begränsade ämnen (under gränsvärdet) eller
farliga ämnen som inte var begränsade för den typen av vara. Det var främst i varor
gjorda av PVC-plast som ämnena hittades, vilket även tidigare projekt har visat. Även
om halterna i enskilda varor kan vara låga blir det dock sammantaget stora mängder
farliga ämnen som kommer ut i användning och så småningom blir avfall
(Kemikalieinspektionen, 2015b).
Förpackningsplast samlas idag in och återvinns i stor utsträckning. Plastförpackningar
är det största enskilda plastflödet och ca 40 % av den insamlade plasten återvinns. En
del av den insamlade plasten exporteras för vidare förädling utomlands. Regleringen av
kemikalier är mer strikt i livsmedelsförpackningar än för övriga plastförpackningar,
men vissa farliga ämnen kan ändå tillåtas under särskilda omständigheter. Exempel på
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särskilt farliga ämnen kan påträffas i plastförpackningar som ej är avsedda för
livsmedel. Då livsmedelsförpackningar omfattas av strängare kemikaliekrav än andra
plastförpackningar kan separat hantering och återvinning av livsmedelsförpackningar
möjligen ge en renare fraktion återvunnen plast (Sternbeck m.fl., 2016).
Från elektriska och elektroniska produkter materialåtervinns plast, kretskort och
metall, och med avseende på särskilt farliga ämnen är elektronikplast en viktig
avfallsström. Förbehandling och viss separation sker i Sverige, men framställning av
återvunnen plastråvara sker i andra delar av Europa samt i Kina. Det finns flera
exempel på att återvunnen elektronikplast använts vid tillverkning av andra produkter,
t.ex. leksaker, köksredskap och termomuggar, och att detta medför förekomst av farliga
ämnen i produkterna (om än i relativt låga halter). Det sker alltså en okontrollerad
spridning av särskilt farliga ämnen från elektronikplast till andra produkter med andra
exponeringsförutsättningar. Materialåtervinningen medför också att utfasningstiden av
särskilt farliga ämnen förlängs (Sternbeck m.fl., 2016).
Farliga ämnen i byggplast kan försvåra avsättningsmöjligheterna för plasten. Gammal
plast kan innehålla särskilt farliga ämnen, och det finns också tillsatser som branschen
har slutat använda. Nya tekniker och kvalitetssystem behövs för att hantera dessa
problem i återvinningsprocessen, så att eventuella risker från farliga ämnen kan
hanteras och elimineras (Sundqvist m.fl., 2013).

5.3.5 Energiåtervinning
I takt med en ökad materialåtervinning blir också frågan om farliga ämnen i varor mer
och mer aktuell eftersom farliga ämnen riskerar att recirkuleras i samhället. Mål om
ökad materialåtervinning går många gånger stick i stäv med mål om giftfria kretslopp
då materialen innehåller icke önskvärda ämnen. Avfallsförbränningen kan förutom
energiåtervinning också ha en roll för att möjliggöra ökad återanvändning och
materialåtervinning, genom att sortera ut material som innehåller särskilt farliga
ämnen. Utmaningen är att hitta balans mellan giftfritt och resurseffektivt. Många
hävdar att förbränningen motverkar ökad återvinning, men bilden är mer komplicerad
än så. Ofta förekommer beräkningar på klimateffektnytta för mer återvinning, medan
man inte alls räknat på möjliga effekter vid spridning av (särskilt) farliga ämnen (Lexén
och Jensen, 2015).

5.3.6 Deponering
Deponering av hushållsavfall förekommer inte i Sverige idag. Däremot deponeras
fortfarande ett antal olika industriavfall. Dessutom används t.ex. vissa slam som tätoch täckskikt på deponier. Lakvatten från deponier är en potentiell spridningskälla för
farliga ämnen (Hansson m.fl., 2016).
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Tabell 1: Exempel på synergier och konflikter i avfallstrappans olika steg, med avseende på
resurseffektivitet och kemikalier.
Avfallstrappan

Synergier

Konflikter

Avfallsförebyggande och
återanvändning

Minskade avfallsmängder
Minskad nyproduktion av
kemikalier
Resurseffektivt
Minskad material- och
kemikalieproduktion

Förlängd exponering för
utfasningskemikalier
Ökat underhåll och
kemikalieanvändning
Tillförsel av farliga ämnen
Nya exponeringsscenarion

Materialåtervinning

Minskad kemikalieproduktion
Minskat kemikalieinnehåll
Miljömässigt fördelaktigt jmf
energiåtervinning (plast)
Resurseffektivt

Kemikalieanvändning i
återvinningssteget
Förlängd exponering för
utfasningskemikalier
Recirkulering av farliga
kemikalier
*Okontrollerad spridning av
farliga ämnen

Energiåtervinning

Avgiftning av avfallsströmmar

Minskad resurseffektivitet (?)

Deponering

Enda möjligheten att ta hand om
vissa avfallsslag

Kemikaliespridning i naturen

* Återvunnen plastråvara (t.ex.) framställs ofta i andra länder varvid kontrollen på vilka ämnen den kan innehålla
minskar. Ex: återvunnen elektronikplast används vid tillverkning av andra produkter, t.ex. leksaker, köksredskap och
termomuggar.

6 Åtgärder inom svenska kommuner och regioner
Kemikalieinspektionen har pekat ut ett antal utmaningar som är bra att arbeta med för
att nå en Giftfri vardag, och de är 1) farliga ämnen i varor är ett växande problem, 2)
våra livsmedel och dricksvattnet behöver skyddas bättre, 3) barn och unga är särskilt
känsliga för påverkan av kemikalier. De pekar även ut vikten av bättre kunskap om
farliga kemikalier, att det är viktigt med tillsyn med helhetssyn och att det behövs mer
än lagstiftning för att nå Giftfri vardag. Flera kommuner arbetar aktivt inom området
Giftfri vardag, inte minst inom förskolan. I kemikalieplanerna som studien presenterat
finns en bredd av åtgärder som ofta riktar sig mot att minska barns exponering för
farliga ämnen, men även mot andra delar av samhället och miljön.
Göteborgs stad och Stockholms stad är två kommuner som 2014 började arbeta utifrån
framtagna kemikalieplaner. I de båda kemikalieplanerna ligger ett särskilt fokus på
barns vardag. Prioriterade insatsområden som känns igen i de två planerna är bland
annat kemikaliekrav i upphandling samt utfasning av farliga kemikalier.
I både Göteborgs stad och Stockholms stad prioriterar man att inrätta en stödfunktion
för arbetet med kemikalieplanen, Kemikalieråd i Göteborgs stad och Kemikaliecentrum
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i Stockholms stad. I Stockholms stad lyfts även kemikaliekommunikation upp gentemot
bland annat konsumenter, med särskilt fokus på föräldrar.
Exempel på andra handlingsplaner för kemikalier som återfunnits i denna studie är
från Malmö Stad, Västerås Stad, Karlstads kommun, Solna Stad, Jönköpings kommun,
Karlskoga kommun och Järfälla kommun. Arbete att ta fram kemikalieplaner pågår
även inom t ex Helsingborgs Stad, Södertälje kommun och Katrineholms kommun.
Handlingsplaner med inriktning mot kemikalier har även tagits fram på regional nivå.
Västra Götalandsregionen har tagit fram en Kemikaliestrategi med åtgärdsplan vars
inriktning studerats i detta arbete. De områden som prioriteras i handlingsplanen har
ett tydligt fokus på just konsumtions- och produktionsmönster. Prioriterade områden
är bland annat utveckling av affärssystem samt inventerings-, utbildnings- och
produktregisteråtgärder.
Kemikalieplanerna innehåller en stor bredd av åtgärder, riktade mot allt från
upphandlingsenheter till praktiska anvisningar för allmän personal inom förskolan.
Vissa av planerna är mer tydliga än andra med ansvaret för att genomföra respektive
åtgärd fördelade till en särskild förvaltning eller enhet
Nedan är en översikt av de insatsområden för kemikalier som genomgående behandlas
i ovanstående kommunala och regionala kemikalieplaner. Dessa insatsområden är:


Upphandling och inköp



Upphandling och inköp, byggmaterial



Hantering av kemikalier inom verksamheterna



Information, dialog och utbildning



Tillsyn, myndighetsutövning, utfasning, övervakning och uppföljning



Prioriterade verksamheter



Plan och exploatering och utomhusmiljö



Stöd för implementering och för kemikaliearbetet

En komplett förteckning av kemikalieplanernas identifierade insatsområden och
tillhörande åtgärder finns i Bilaga 2.
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7 Diskussion
Många åtgärder i de kommunala kemikalieplanerna har kombinerade värden i att både
minska exponering för farliga kemikalier, men även att bilda opinion och att utbilda
kring kemikaliefrågan. Detta är mycket positivt, men arbetet hos kommunerna kan
stärkas ytterligare om man i högre grad förtydligar vad man primärt vill uppnå med
åtgärderna man föreslår. Som t.ex. att förändra beteende långsiktigt, påverka de
producerande företagens utfasningsarbete eller att minska exponeringen i sig. Detta
kan vara viktigt när åtgärderna ska tillämpas i förvaltningar och där de ofta ställs mot
andra prioriteringar.
Både i handlingsplanen för en Giftfri vardag och i de kommunala kemikalieplanerna
lyfts samverkan och nätverkande fram som viktiga instrument. Man kan konstatera att
de flesta åtgärder i de kommunala kemikalieplanerna dock riktas mot den egna
organisationen och mot barn och föräldrar. Först i upphandlings- och
tillsynsåtgärderna sker en interaktion och dialog med producerande företag. Den här
interaktionen med olika branscher skulle kunna tidigareläggas, och innefatta dialog
kring t.ex. vilka kemikaliekrav som finns på produkter inom olika sektorer.
Kunskapsåtgärder riktas alltså inte i samma utsträckning mot privata aktörer inom
kommun- eller regionområdet som till den egna organisationen. Detta innebär att t.ex.
kemikaliekrav på produkter och utfasningsarbete inte har samma förutsättningar att
utvecklas inom dessa sektorer som inom den egna organisationen.
Generellt sett kan sägas att det är mycket svårt att följa upp effekter av de olika
åtgärderna som kommunerna pekat ut i sina kemikalieplaner. Det finns få nyckeltal att
använda sig av och en begränsad nulägesanalys kring hur den specifika exponering
man vill minska faktiskt ser ut. Därmed blir möjligheten att mäta effekterna av arbetet
begränsad. Många åtgärder går inte heller att utvärdera på kommunal nivå utan
effekterna ses först på folkhälsonivå. Ett ytterligare område där en övergripande
helhetssyn och samordning kan göra stor nytta är därför utvecklade strategier för att
mäta effekter av arbete med kemikaliefrågan. Exempel på sådana kan vara tillsyn av
verksamheter för att följa att faktisk användning av kemiska produkter med farliga
ämnen minskar. Ytterligare exempel är hälso- och miljöövervakning i form av
miljökemiska analyser. Exempel på sådan övervakning kan vara miljöanalyser av slam
och vattenprover från reningsverk eller sediment- och vattenprover från vattendrag
nära mänsklig verksamhet. Man kan även mäta förekomst av farliga ämnen i
inomhusmiljö t.ex. genom att analysera damm och luft. Slutligen kan man också göra
analyser av både kemiskt innehåll samt emissioner direkt från produkter.
Den nationella handlingsplanen för en Giftfri vardag pekar ut att den ekonomiska
tillväxten för med sig ökad konsumtion och därigenom ökad resurs- och
kemikalieanvändning. Förändring av konsumtionsmönster mot mer cirkulära flöden
kan leda till högre resurseffektivitet, vilket ofta går hand i hand med minskad
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exponering för kemikalier. Konsumtion av varor som snabbt blir avfall är den minst
resurseffektiva formen av konsumtion. Men förhållandet mellan resurseffektivitet och
återanvändning/återvinning är inte okomplicerat. Det är mycket viktigt att vara
medveten om inte bara de synergier utan även de konflikter som kan uppstå vid i dessa
sammanhang, se Tabell 1. Även här bör dialog med näringslivet skapas, så att de krav
som kan komma kring ökade cirkulär affärsmodeller vid exempelvis upphandling är
något som aktörerna är införstådda med, och kan vara med och utveckla.
Upphandling är en viktig åtgärd både för kommuner och för Region Skåne. En stor
andel av våra varor och inköp är dock internationella. För att vara framgångrika i
ambitionen med att fasa ut farliga ämnen behöver krav för t.ex. upphandling
samordnas inte bara med svenska initiativ inom området men även med Europeisk
kemikalielagstiftning. Detta är viktigt för att förenkla i företagens bakomliggande
leverantörsteg, och möjliggöra effektiv och objektiv uppföljning mot tydliga mål och
krav. Även här bör dialog med näringslivet skapas så aktörerna som ska tillämpa
kraven kan vara med och utveckla både krav och processer för uppföljning i de egna
leverantörsstegen.

8 Slutsats och rekommendationer
Föreliggande uppdrag har haft för avsikt att ta fram ett idéunderlag och ramverk för
Region Skånes fortsatta arbete inom miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. Den utredande
delen av rapporten bidrar framförallt till punkt 1-3 inom projektplanen; Offentlig
upphandling i kommuner och regionen med fokus på innovationer, grön tillväxt,
hållbar produktion respektive utfasning av farliga kemikalier; Kommunvisa
kemikaliehandlingsplaner samt Resurseffektivisering. Inom workshopdelen har även
de två områdena Kunskapsuppbyggnad och forskningsinitiativ samt Opinionsbildning
och påverkansarbete diskuterats.
Många kommuner arbetar idag med handlingsplaner för utfasning av farliga ämnen.
Åtgärderna i de kommunala kemikalieplanerna påminner ofta om varandra, och
återfinns många gånger i den nationella ”handlingsplan för en Giftfri vardag”. Detta
pekar på att man tar hjälp av varandra och av det nationella ramverket i arbetet. Vad
som saknas är dock ett helhetsperspektiv där resurseffektivitet vävs in, samt tydliga
insatser mot näringsliv.
Rekommendationen för Region Skåne är därför att i sitt fortsatta arbete med
handlingsplanen prioritera sådant arbete som kompletterar det kommunerna redan
driver idag. Förslag på viktiga insatser som kan ingå i en regional handlingsplan ges
nedan. Förslagen hämtar stöd i den utredande delen av rapporten, men även från den
interaktiva workshopen som genomfördes i projektet.

29

IVL-rapport U 5670 Underlag för kemikalieplan i Region Skåne



Stödjande roll gentemot kommuner som vill tillämpa den nationella
handlingsplanen för giftfri miljö

Region Skåne stödjer redan idag nätverksinitiativ för kommunerna i Skåne. Detta är
viktigt att fortsätta med då samordningsvinsterna är många. Det kan också vara
intressant att identifiera nya stödinsatser såsom utbildningar, gemensamma
föreläsningar, konferenser riktade till specifika målgrupper inom kommunerna etc. Ett
regionalt kunskapsstöd i form av ett kompetenscentrum såsom Stockholm och
Västragötalandsregionen erbjuder kan också vara ett bra stöd för de skånska
kommunerna. Ytterligare kan sammanställningen på insatsområden som denna
rapport presenterat fungera som en idélista för de kommuner som tar fram eller
reviderar sina kemikalieplaner. Då många kommuner arbetar aktivt med att ta fram
nya och revidera dessa planer behöver denna sammanställning uppdateras löpande.


Stödjande roll i upphandlingsfrågor gentemot kommuner

Upphandlingsmyndigheten sammanställer idag krav på flera områden för kemikalier.
För att kraven ska få önskad effekt behöver man jobba resurseffektivt även med
uppföljning, verifiering av samt dialog kring kraven ute hos kommunernas
leverantörer. Sådant arbete kan vara resurskrävande, och här kan Region Skåne ha en
viktig roll i att agera för eller bidra till samordning mellan kommuner. Region Skåne
kan även bidra med kunskap från sin egen organisations utfasningsarbete genom att ta
fram och dela vägledningar och verktyg för bättre uppföljning kring kemikaliearbete.


Språkrör och kunskapsbrygga mot företag som ska svara mot
upphandlingskraven

Analysen av kommunernas handlingsplaner visar att företagens arbete inte är lika
tydligt adresserat som insatser mot de egna förvaltningarna. En viktig del av en
regional handlingsplan är därför att bidra till dialog med näringslivsaktörer. Detta för
att förankra ambitionerna med ett substitutionsarbete av kemikalier hos företagen.
Många företag agerar idag enbart utifrån lagstiftningskrav och det blir därför viktigt att
vara extra tydlig med hur företagen själva ska kunna driva de upphandlingskrav som
går utöver lagstiftning inom företagens egna underleverantörskedjor. Det är också
viktigt att involvera företagen för att låta dem påverka vad som är möjligt att
genomföra utan att man skapar osund konkurens.


Kompetens- och opinionsbildare för att integrera kemikaliekrav i målen för
cirkulär ekonomi

Få kommuner har idag formulerat insatser eller analyserat för- och nackdelar med att
integrera kemikaliearbetet med mål för resurseffektivitet. Region Skåne skulle kunna
bidra med ett kompletterande helhetsperspektiv till de kommunala handlingsplanerna
och därmed inspirera till nya åtgärder. För att nå dit behöver regionen opinionsbilda
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och höja kompetens kring de mål som finns kring cirkulär ekonomi och
resurseffektivitet och dess koppling till utfasning av farliga ämnen. Avfallstrappan
föreslås här som ett ramverk för detta.


Kunskapshöjande insatser för att kartlägga ”problembilden ”med kemikalier i
Skåne

Analysen i rapporten visar att det är svårt att utvärdera effekterna av kommunernas
åtgärder då det saknas ett nuläge eller en kartläggning av problembilden med
kemikalier i Skåne. En viktig del kan därför vara att stödja kunskapshöjande insatser
med att definiera en problembild. En sådan problembild kan underlätta framtida
prioriteringar av insatser både inom miljöövervakning av kemikalier samt kring
människors exponering av kemikalier ur ett folkhälsoperspektiv.


Förtydliga och kraftsamla kring mål och ambitioner

Analysen visar att många åtgärder i de kommunala kemikalieplanerna har
kombinerade värden i att både minska exponering för farliga kemikalier, men även att
bilda opinion och att utbilda kring kemikaliefrågan. En regional handlingsplan kan
förtydliga mål och gemensamma visioner för olika aktörer i Skåne. Som en följd av
detta kan man även bidra med att kartlägga hur aktörernas resurser kan användas på
ett sådant sätt att man jobbar mot samma mål men med olika fokus. Underlaget från
workshopen är ett första steg mot detta och kan användas för att utvecklas vidare mot
gemensamma ställningstagande i frågan.
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Bilaga 1 Lagstiftning relevant för kemikaliekrav vid
upphandling
Artikel 33- information om kemikalier i varor
I Reach-förordningen finns det även ett informationskrav kopplat till farliga ämnen i
varor i artikel 33. Denna artikel beskriver leverantörers skyldigheter att lämna
information om de särskilt farliga ämnen (så kallade SVHC-ämnen) som finns i deras
varor i en halt över 0,1 %. Denna information ska alltid lämnas till yrkesmässiga
kunder, och konsumenter har rätt att på begäran få informationen kostnadsfritt och
inom 45 dagar. Från och med det datum Echo publicerar att ett ämne har förts upp på
kandidatförteckningen (se nedan) gäller informationskravet i artikel 33 för varor i
Reach.
Informationskravet gäller för alla led i distributionskedjan, inklusive återförsäljare
(Kemikalieinspektionen, 2016).
Kandidatförteckningen
De ämnen som betraktas som särskilt farliga och som omfattas av informationskravet i
artikel 33 listas på den så kallade kandidatförteckningen. Ämnen som kan föreslås till
kandidatförteckningen är ämnen som har egenskaper som kan medföra allvarliga och
bestående effekter på människors hälsa och på miljön, så kallat särskilt farliga ämnen.
Ett särskilt farligt ämne är ett ämne som:
 är cancerframkallande
 skadar arvsmassan
 stör fortplantningsförmågan
 ansamlas i miljön
 eller kan ha andra egenskaper som till exempel hormonstörande17
POPs-förordningen (EG) nr 850/2004
I denna förordning förbjuds ett antal långlivade organiska föroreningar (POPs =
Persistent Organic Pollutants). Förbuden gäller både för rena ämnen, ämnen i
blandningar och ämnen i varor. I de flesta fall finns inga gränsvärden men mycket låga
halter av oavsiktliga spårföroreningar är inte förbjudet. Exempel på ämnen som
begränsas är hexaklorbensen (HCB) som kan finnas i fyrverkerier och kortkedjiga
klorparaffiner (SCCP) som bland annat kan förekomma i mjukgjord plast
(Kemikalieinspektionen, 2016).

17

http://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/reach-forordningen/kandidatforteckningen. 2016-04-27
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Elektriska och elektroniska produkter
I RoHS-direktivet (2011/65/EU) finns regler som begränsar förekomsten av vissa
ämnen i elektriska och elektroniska produkter. De ämnen som begränsas är kadmium,
bly, kvicksilver, sexvärt krom och två grupper av bromerade flamskyddsmedel:
polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE). Gränsvärdena
är 0,1 viktprocent för samtliga ämnen förutom kadmium där värdet är 0,01
viktprocent(Kemikalieinspektionen, 2016).
Leksaker
Leksaksdirektivet (2009/48/EG) innehåller flera krav på leksakers innehåll av
kemikalier. Där finns bland annat gränsvärden för hur mycket av vissa metaller som får
läcka ut, begränsningar av innehåll av CMR-ämnen (”Carcinogenic, Mutagenic or
Reprotoxic”, d.v.s. ämnen som kan orsaka cancer, skada arvsanlag eller
fortplantningsförmågan) och parfymämnen (Kemikalieinspektionen, 2016).
Förpackningar
Inom EU finns regler för insamling och begränsningar av kemiska ämnen i
förpackningar och förpackningsavfall, vilka regleras i Förpackningsdirektivet
94/62/EG. Bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom är ämnen som är begränsade i
förpackningar (Kemikalieinspektionen, 2016).
Biocider
I biocidförordningen (EU) nr 528/2012) regleras vilka krav biocidprodukter måste
uppfylla för att få släppas ut på marknaden. Biocidprodukter är bekämpningsmedel
eftersom de har sådana egenskaper att de dödar eller oskadliggör levande organismer.
Exempel på biocidprodukter är råttgift, träskyddsmedel och desinfektionsmedel. I
förordningen finns även krav på märkning av biocidbehandlade varor
(Kemikalieinspektionen, 2016).
Svenska särregler
Det finns ett fåtal svenska särregler som begränsar förekomsten av kemiska ämnen i
kemiska produkter och varor. Exempel på sådana är förbudet mot kvicksilver och
regeln om hur mycket formaldehyd som får avges från träbaserade skivor. Dessa regler
finns i Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering,
införsel och utförsel av kemiska produkter och i Kemikalieinspektionens föreskrift
KIFS 2008:2 (Kemikalieinspektionen, 2016).
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SIN (Substitute It Now)-listan, Chemsec
Många kommuner hänvisar till SIN-listan i sina kemikalieplaner. Denna lista tas fram
av den ideella föreningen ChemSec18 (The International Chemical Secretariat) med
målet att jobba mot en giftfri miljö.
SIN-listan är tänkt att fungera som ett verktyg för företag som vill arbeta proaktivt med
kemikalier och fasa ut de kemikalier som är riskämnen men ännu inte enligt Chemsec
med i kandidatförteckningen. I maj 2016 uppdaterades listan som nu innehåller 378
ämnen. Dessa har identifierats som särskilt angelägna baserat på kriterier i EU:s
kemikalielagstiftning REACH.

18

www.chemsec.org
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Bilaga 2: Tabell över identifierade insatsområden med tillhörande åtgärdsförslag i de studerade kommunala
och regionala kemikalieplanerna
Identifierade
insatsområden

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?

Vilken
kommuns/regions
plan?

1. Stöd för
implementering och
för kemikaliearbetet

Erbjuda stadens verksamheter stöd i kemikaliearbetet via ett
kemikaliecentrum

Miljöförvaltningen

Stockholms Stad

Lansera och informera om kemikalieplanen kontinuerligt

Kemikaliecentrum19

Stockholms Stad

Skapa nätverk och mötesplatser där stadens verksamheter kan
utbyta erfarenheter inom olika kemikalierelaterade frågor.

Kemikaliecentrum

Stockholms Stad

Etablera och upprätthålla kontakt med ledande forskare i ett
vetenskapligt råd

Kemikaliecentrum

Stockholms stad

Senast 2016 ska ett kemikalieråd inrättas under ledning av en
nyinrättad tjänst som kemikaliestrateg.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i
samråd med övriga nämnder

Jönköpings kommun,

En kemikaliesamordnare anställs.

MKN (Miljö- och
konsumentnämnden)

Västerås stad

Genomförande av kommunikationsplan.

Kemikaliesamordnaren20

Västerås stad

Årliga seminarietillfällen med syftet att öka kunskapen hos stadens
politiker och tjänstemän.

Kemikaliesamordnaren

Västerås stad

Reviderad handlingsplan för kemikalier tas fram.

Kemikaliesamordnaren
(Medansvar: Alla)

Västerås stad

Beskrivning av resurscentrumet Kemikaliecentrum, vid Stockholms Stad, bl a via: http://www.stockholm.se/OmStockholm/Stadens-klimat-ochmiljoarbete/Kemikaliecentrum/
20 Se rad ovan
19
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Identifierade
insatsområden

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?

Vilken
kommuns/regions
plan?

Skapa en stödfunktion i staden för kemikalieplanen – ett
kemikalieråd.

Miljö- och klimatnämnden

Göteborgs stad,

En särskild stödfunktion inrättas på central nivå, med tillgång till
kompetens inom områdena yttre miljö, arbetsmiljö och säkerhet.
Denna ska:

Miljönämnden

Västra Götalandsregionen

Ge stöd till förvaltningarna avseende utbildningar och andra
informationsåtgärder.

Västra Götalands-regionen

Upprätta listor med information om lämpliga alternativ till de
produkter som ska fasas ut inom Västra Götalandsregionen.

Västra Götalands-regionen

Ta fram informationsunderlag som stöd för den information och
utbildning verksamheterna har behov av.

Västra Götalands-regionen

Samarbeta med andra landsting och regioner, liksom
verksamhetsutövare inom andra sektorer, och även följa den
internationella utvecklingen.

Västra Götalands-regionen

Inhämta ny kunskap och identifiera nya potentiella problem.
Förslag ska ges på revidering av förbudslistan för att anpassas till
förändringar i lagstiftning och ny kunskap samt uppnådda
avvecklingsmål inom Västra Götalandsregionen. Förslag ska även
ges på revidering av prioriteringslistan när förbättringar har
uppnåtts, exempelvis i och med att en prioriterad kemikalie
avvecklats, ska detta resultera i att ämnet lyfts bort från
prioriteringslistan och fogas till förbudslistan. På samma sätt kan
nya ämnen efter hand tas upp på prioriteringslistan.

Västra Götalands-regionen
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Identifierade
insatsområden

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?

Ge stöd vid genomförandet av fördjupade inventeringar och
utredningar som anges i strategin under avsnitt 2. Mål för perioden
2008-2012. Där anges också den nämnd eller styrelse som har
ansvaret för respektive inventering och utredning. Utöver dessa
områden behövs en fördjupad inventering/utredning göras på bl.a.
patientnära analys-kit, nanoämnen och kemiska produkter inom
tandvården.
Bilda ett kemikalieråd med uppgift att samordna fortsatt
riskminskning för kemiska ämnen, primärt för barn och unga i
Malmö, enligt åtgärderna nedan.

2. Upphandling och
inköp

Vilken
kommuns/regions
plan?

Västra Götalands-regionen

Miljönämnden

Malmö stad

Skapa en stödstruktur med nyckelpersoner i Malmö stads
verksamheter.

Malmö stad

Ta fram en kemikaliestrategi för hela Malmö stad.)

Malmö stad

Vid all upphandling av varor ska information om innehåll av ämnen
på EU:s kandidatlista begäras in.

Serviceförvaltningen,
upphandlande förvaltning/bolag,
med stöd av Kemikaliecentrum

Stockholms Stad

För upphandlingsområden där det finns rekommenderade kriterier
från Miljöstyrningsrådet ska dessa användas.

Serviceförvaltningen,
upphandlande förvaltning/bolag,
med stöd av Kemikaliecentrum

Stockholms Stad

Om den upphandlade produkten ska användas i särskilt känsliga
tillämpningar ska särskilda kriterier tillämpas för att säkerställa att
utfasningsämnen och relevanta prioriterade riskminskningsämnen
inte förekommer.

Förvaltning/bolag, med
Serviceförvaltningen,
upphandlande stöd av
Kemikaliecentrum

Stockholms Stad

En systematisk uppföljning av ställda krav ska göras, i första hand
inom utpekade områden.

Serviceförvaltningen,
upphandlande förvaltning/bolag,
med stöd av Kemikaliecentrum

Stockholms Stad

39

IVL-rapport U 5670 Underlag för kemikalieplan i Region Skåne

Identifierade
insatsområden

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?

Vilken
kommuns/regions
plan?

Om uppföljningen visar att kemikaliekraven inte uppfyllts på avtalat
vis ska sanktioner vidtas enligt samma rutiner som vid andra
avtalsbrott.

Serviceförvaltningen,
upphandlande förvaltning/bolag

Stockholms Stad

Upphandlare och annan berörd personal i stadens verksamheter ska
erbjudas kompetensutveckling inom kemikalieområdet.

Kemikaliecentrum i samarbete
med SLK (Stadsledningskontoret)
– upphandling och konkurrens

Stockholms Stad

Införa strängare miljö- och kemikaliekrav redan vid upphandling av
varor och produkter
Säkerställa att lokalvården är av högsta kvalitet på samtliga
förskolor
Införa miljöstyrningsrådets krav vid upphandling av livsmedel samt
säkerställa att rätt plast och kärl används vid transport av livsmedel
till förskolor

Teknik- och
fastighetsförvaltningen, barn- och
ungdomsförvaltningen, kulturoch fritidsförvaltningen,
miljöförvaltningen
Teknik- och
fastighetsförvaltningen, barn- och
ungdomsförvaltningen
Barn- och ungdomsförvaltningen

Planen pågår till 2016 och utvärderas därefter

Karlstads kommun,

Karlstads kommun

Karlstads kommun
Karlstads kommun

a. Vid all upphandling ska Plan för miljöanpassad upphandling
tillämpas.
b. Vid upphandling av prioriterade varor ska information om
innehåll av ämnen på EUs kandidatlista begäras in.
c. Om den upphandlade produkten ska användas i förskolor ska
särskilda kriterier användas.
d. En systematisk uppföljning av ställda krav ska göras beträffande
prioriterade varor och kemiska produkter.
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Jönköpings kommun
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Identifierade
insatsområden

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?

Vilken
kommuns/regions
plan?

Den nya beställarorganisationens avrop följs upp under 2016 för
prioriterade varor och produkter. Avrop av prioriterade varor och
produkter ska med hjälp av införande av E-handelssystem 2016
styras mot kravställda avtalsprodukter.

Kommunstyrelsen

Jönköpings kommun

Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen,
upphandlingsenheten

Karlskoga kommun

(Kategori: Leka)

Köp alltid nya leksaker enligt avtal

(Kategori: Leka)

Köp alltid ny utelekutrustning på avtal

(Kategori: Upphandla)

Ställ kemikaliekrav

Karlskoga kommun
Karlskoga kommun

Vid all upphandling av varor ska information om innehåll av ämnen
på EU:s kandidatlista begäras in.

KSF (Kommunstyrelseförvaltningen),
Upphandlingsavdelningen

Järfälla kommun

För upphandlings-områden där det finns hållbarhetskriterier från
Upphandlings-myndigheten ska avancerad nivå användas där så är
möjligt.

KSF, Upphandlings-avdelningen

Järfälla kommun

Om den upphandlade produkten ska användas i särskilt känsliga
tillämpningar ska en förstudie göras och särskilda kriterier tas fram
för att säkerställa att utfasnings-ämnen och relevanta prioriterade
riskminskningsämnen inte förekommer.

KSF, Upphandlings-avdelningen,
Kravställare, Miljökompetens

Järfälla kommun

Uppföljning av ett par produkter eller varor under avtalstiden t.ex.
genom att skicka produkten till testlabb.

KSF, Upphandlings-avdelningen

Järfälla kommun

Om uppföljningen visar att kemikalie-kraven inte uppfyllts enligt
avtal ska sanktioner vidtas enligt samma rutiner som vid andra
avtalsbrott

KSF, Upphandlings-avdelningen

Järfälla kommun

Upphandlare och annan berörd personal i kommunens
verksamheter ska erbjudas kompetens-utveckling inom kemikalieområdet.

KSF

Järfälla kommun
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Identifierade
insatsområden

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?

Vilken
kommuns/regions
plan?

Inköpsavdelningen erbjuder utbildning i inköpssystemet och
informerar om utfasningslistan

KSF, Inköpsavdelningen,
Miljökompetens

Järfälla kommun

Inköpsavdelningen skickar utfasningslista till utvalda leverantörer i
prioriterade områden med fråga om produkter kan ersättas med
miljöanpassade produkter.

KSF, Inköpsavdelningen,
Miljökompetens

Järfälla kommun

Andelen inköp av ekologiska livsmedel ska öka till 65 % år 2020.

Samtliga förvaltningar

Järfälla kommun

Implementera en inköpsportal

Barn- och
utbildningsförvaltningen
tillsammans med
Stadsledningsförvaltningen
Barn- och
utbildningsförvaltningen
tillsammans med
Stadsledningsförvaltningen
Stadsledningsförvaltningen
tillsammans med berörd
verksamhet
Stadsledningsförvaltningen

Ta fram ramavtal för riskavfall

Stadsledningsförvaltningen

Solna stad

Ta fram specifika kemikaliekrav (produkt/vara) och tillämpa vid
upphandling av de av staden prioriterade varu- och
produktgrupperna (kemiska produkter, hygeniska produkter,
byggprodukter, textilier, elektriska och elektroniska produkter,
leksaker och annan utrustning i barns vardag, inredning,
bekämpningsmedel, läkemedel)

KoS (Konsult och Service)

Västerås stad

Ta fram övergripande kemikaliekrav (leverantör) för användning vid
upphandling av varor och produkter

KoS

Västerås stad

Ta fram en inköpsvägledning

Genomför en utbildning om kemikaliesmarta inköp

Ställ relevanta miljökrav i framtida upphandlingar
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Solna stad

Solna stad

Solna stad
Solna stad
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Identifierade
insatsområden

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?

Vilken
kommuns/regions
plan?

Ta fram specifika kemikaliekrav och tillämpa på tjänster/utförande
entreprenader och mark/byggentreprenörer

KoS

Västerås stad

Ha rutiner för systematisk uppföljning av ställda miljö- och
kemikaliekrav

KoS

Västerås stad

Granska och revidera utbudet i beställarstödet för att styra mot en
minskad användning av miljö- och hälsoskadliga kemikalier

KoS (Medansvar: SK
(Stadsledningskontoret))

Västerås stad

Använda miljömärkningsfunktionen i beställarstödet (VIP)

KoS

Västerås stad

Utbildning i beställarstödet (VIP)och kunskap om hur man
väljer/hittar miljöanpassade produkter

KoS

Västerås stad

Ställa specifika kemikaliekrav vid upphandling av prioriterade varor
och produkter.

Alla nämnder och styrelser

Göteborgs stad

Ta fram och använda underlag för redovisning av SVHC-ämnen och
hormonstörande ämnen i övriga varor.

I första steget
Upphandlingsbolaget i samarbete
med Miljö- och klimatnämnden
inom kemikalierådets arbete. I
förlängningen även övriga
nämnder och styrelser.

Göteborgs stad

Upphandlingskrav ska utformas så att oönskade kemikalier undviks
i såväl kemiska produkter som varor. Det gäller i synnerhet de
inköpsområden som inköpsrådet har satt som mål till styrgrupperna
att fasa ut särskilt farliga ämnen där det finns bättre alternativ samt
de områden där inköpsrådet satt som mål att fasa ut särskilt farliga
tillsatser. Mjukgöraren DEHP ska fasas ut ur förbrukningsartiklar
inom dessa varugrupper. Undvikande av PVC ska eftersträvas i
förbrukningsartiklar och förpackningar.
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Identifierade
insatsområden

2 b. Upphandling och
inköp (byggmaterial)

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?

Vilken
kommuns/regions
plan?

Reducera inköp utanför avtal till ett minimum så att de miljökrav
som ställs i central upphandling får verkligt genomslag.

Västra Götalands-regionen

Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier ska utgöra minimikrav
vid upphandling.

Västra Götalands-regionen

Upphandlad vård och entreprenörer ska följa kemikaliestrategin.

Västra Götalands-regionen

Införa skärpta krav i upphandlingen av produkter, varor och
material enligt mål 2.

Malmö stad

Säkerställa lokalvård och underhåll vad gäller risk för exponering av
farliga ämnen.

Malmö stad

De kemikaliekrav som beskrivs i detta kapitel ska inkluderas i
markanvisningsavtal/exploateringsavtal

Exploateringskontoret

Stockholms Stad

Rutiner ska utvecklas för hur kraven i
markanvisningsavtal/exploateringsavtal följs upp

Exploateringskontoret,
Stadsbyggnadskontoret,
Miljöförvaltningen

Stockholms Stad

Samma kemikaliekrav ska ställas vid upphandling av byggvaror,
projektörer och entreprenörer.

Upphandlande förvaltningar och
bolag

Stockholms Stad

Materialval införs som en punkt i miljötillsynen på bygg- och
anläggningsprojekt.

Miljöförvaltningen

Stockholms Stad

Stickprovrevisioner av pågående bygg- och anläggningsprojekt ska
genomföras.

Kemikaliecentrum

Stockholms Stad
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Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?

Vilken
kommuns/regions
plan?

Seminarier ska ordnas för introduktion till stadens kemikaliekrav
och för erfarenhetsutbyte mellan byggsektorns aktörer samt internt
mellan stadens förvaltningar.

, Kemikaliecentrum

Stockholms Stad

En pilotstudie ska genomföras i syfte att utreda hur barn och foster
kan skyddas (bostad, förskola, skola, arbetsplatser)

Kemikaliecentrum,
Stadsdelsförvaltningar,
Utbildningsförvaltningen,
Fastighetskontoret och
Fastighetsbolagen

Stockholms Stad

Välj rätt vid ombyggnad och nybyggnad

Samhällsbyggnads-förvaltningen

Karlskoga kommun

Utred vilket golv som är bra ur kemikaliesynpunkt

Samhällsbyggnads-förvaltningen

Karlskoga kommun

(Kategori: Byggnader
och lokaler)

Undvik möbler, madrasser, byggkuddar och andra föremål av
skumgummi och/eller med plastöverdrag. Om det inte är möjligt att
undvika, byt ut de gamla mot nya på avtal

Barn- och utbildningsnämnden
(rutin), Kommunstyrelsen
(upphandling)

Karlskoga kommun

(Kategori: Byggnad och
utomhusmiljö)

Välj rätt material från början

Tekniska förvaltningen

Solna stad

(Kategori: Byggnad och
utomhusmiljö)

Välj rätt material vid byggnation, ombyggnation och löpande
förvaltning av utomhusmiljö kring byggnaderna.

Tekniska förvaltningen

Solna stad

Produktvalssystem för byggprodukters kemikalieinnehåll ska
användas vid ny- och ombyggnation av fastigheter

FN (Fastighetsnämnden)
(Medansvar: Mimer (Bostads AB
Mimer, Västerås stad-ägt
bostadsbolag)

Västerås stad

Staden ska bygga giftfria förskolor med avseende på innehåll av
farliga ämnen i byggprodukter
• Pilotprojekt ska genomföras och vara klart 2018

FN (Medansvar: Mimer)

Västerås stad

Identifierade
insatsområden

(Kategori: Byggnader
och lokaler)
(Kategori: Byggnader
och lokaler)

Införa rutiner i byggprocessen, inklusive samordning och skärpta
krav vid upphandling, i enlighet med mål 2.
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Identifierade
insatsområden

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?

Vilken
kommuns/regions
plan?

3. Hantering av
kemikalier i
verksamheterna

Teckna ramavtal om ett databaserat kemikalieregister som
systemstöd för förvaltningar och bolag.

Serviceförvaltningen med stöd av
Kemikaliecentrum.

Stockholms Stad

Inventera och dokumentera kemiska produkter i en
kemikalieförteckning.

Alla förvaltningar och bolag med
användning av märkningspliktiga
kemiska produkter.

Stockholms Stad

Aktivt arbeta för att substituera utfasningsämnen och prioriterade
riskminskningsämnen.

Alla förvaltningar och bolag med
användning av märkningspliktiga
kemiska produkter.

Stockholms Stad

Ta fram planer och vägledningar för substitutionsarbete.

Kemikaliecentrum

Stockholms Stad

Ge support och utbildningsstöd i kemikaliefrågor.

Kemikaliecentrum

Stockholms Stad

Redovisa uppgifter till kemikaliecentrum.

Alla förvaltningar och bolag med
användning av märkningspliktiga
kemiska produkter

Stockholms Stad

Ta fram statistik och sammanställningar om stadens
kemikalieanvändning.

Kemikaliecentrum

Stockholms Stad

Användningen av märkningspliktiga kemiska produkter samt
utfasningsämnen ska senast den 1/7 2016 dokumenteras i ett ITverktyg. I verktyget ska även riskbedömningar som krävs enligt
miljö- och arbetsmiljölagstiftningen dokumenteras.

Samtliga nämnder

Jönköpings kommun

Senast 2016 ska förvaltningsövergripande och vid behov
förvaltningsspecifika rutiner för hantering av kemiska produkter
från miljö- och arbetsmiljösynpunkt fastställas.

Kommunstyrelsen i samarbete
med övriga nämnder

Jönköpings kommun
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Identifierade
insatsområden

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?

Vilken
kommuns/regions
plan?

Utfasningsämnen inklusive hormonstörande ämnen på SIN-listan
ska fasas ut i märkningspliktiga kemiska produkter. Årlig
uppföljning och plan för substitution ska upprättas.

Samtliga nämnder

Jönköpings kommun

Folkhälsonämnden, Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden,
Folkhälsonämnden

(Kategori: Äta)

Laga, värma och servera mat utan plast

(Kategori: Äta)

Spola i vattenkranen tills vattnet blivit riktigt kallt

(Kategori: Äta)

Använd engångshandskar av nitril eller ftalatfri PVC
(polyvinylklorid)

Folkhälsonämnden

Karlskoga kommun

(Kategori: Leka)

Var restriktiv när föräldrarna skänker saker till förskolan

Barn- och utbildningsnämnden

Karlskoga kommun

(Kategori: Hygien)

Tvätta händerna ofta

Barn- och utbildningsnämnden

Karlskoga kommun

(Kategori: Hygien)

Använd våtservetter endast som räddare i nöden

Barn- och utbildningsnämnden

Karlskoga kommun

(Kategori: Hygien)

Använd engångshandskar av nitril eller ftalatfri PVC
(polyvinylklorid)

Barn- och utbildningsnämnden

Karlskoga kommun

(Kategori: Städa)

Följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd vid städning

Barn- och utbildningsnämnden

Karlskoga kommun

(Kategori: Städa)

Vädra vid städning

Folkhälsonämnden

Karlskoga kommun

(Kategori: Städa)

Välj i första hand miljömärkta och oparfymerade produkter (av
sortimentet som finns på avtal)

Folkhälsonämnden

Karlskoga kommun

Järfälla kommuns förvaltningar ska dokumentera alla miljö- och
hälsofarliga kemikalier i verksamheten i kemikalieförteckningar som
innehåller namn, tillverkare, leverantör, användningsområde samt
eventuell märkning

KSF (Samarbetspartner: Samtliga
förvaltningar)

Järfälla kommun

Alla verksamheter ska ha fungerande rutiner gällande sin hantering
av kemikalier

KSF (Samarbetspartner: Samtliga
förvaltningar)

Järfälla kommun
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Identifierade
insatsområden

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?

Vilken
kommuns/regions
plan?

Utse kemikalieansvarig för respektive verksamhet. Denne har ett
särskilt ansvar för att driva arbetet med minskning av skadliga
ämnen.

KSF (Samarbetspartner: Samtliga
förvaltningar)

Järfälla kommun

Utrensning av kemiska produkter som inte har använts under de
senaste två åren.

KSF (Samarbetspartner: Samtliga
förvaltningar)

Järfälla kommun

Järfälla kommuns förvaltningar ska fasa ut skadliga ämnen enligt
kommunens utfasningslista, om det inte går att visa att produkten
inte går att byta ut.

KSF (Samarbetspartner: Samtliga
förvaltningar)

Järfälla kommun

För att påskynda arbetet ytterligare kan kommunens
miljödiplomerare föreslå andra kemiska produkter som är
upphandlade enligt den ”gröna lista” som tagits fram och som är
inlagd i kommunens inköpssystem.

KSF (Samarbetspartner: Samtliga
förvaltningar)

Järfälla kommun

Utbildning till miljöansvariga och beställare om utfasningslistan och
CLP-märkning.

KSF (Samarbetspartner: Samtliga
förvaltningar)

Järfälla kommun

Ha en god inomhusmiljö.

Tekniska förvaltningen och barnoch utbildningsförvaltningen

Solna stad

Stadens alla bolag och förvaltningar ska dokumentera alla
klassificerade kemikalier i den egna verksamheten.

Alla

Västerås stad

Stadens alla bolag och förvaltningar ska fasa ut utfasningsämnen
enligt PRIO-databasen, om det inte går att visa att produkten inte
går att byta ut.

Alla

Västerås stad

Stadens alla bolag och förvaltningar ska redovisa en plan för utbyte
av utfasningsämnen i verksamheten.

Alla

Västerås stad

Användning av prioriterade riskminskningsämnen ska särskilt
motiveras och så långt som möjligt bytas ut.

Alla

Västerås stad
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Identifierade
insatsområden

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?

Vilken
kommuns/regions
plan?

Utvärdera, och köpa in, system för dokumentering av klassificerade
kemikalier.

Kemikaliesamordnaren
(Medansvar: KoS)

Västerås stad

I form av ett pilotprojekt stödja skolor och förskolor att genomföra
åtgärderna 1.1. till 1.5 21.

BUN (Barn- och
ungdomsnämnden)

Västerås stad

Inventera och byta ut termometrar och andra produkter
innehållande kvicksilver i skolor och äldreomsorg

BUN (Medansvar: proAros
(Västerås stad vård och omsorg))

Västerås stad

Byta ut kvicksilver-innehållande komponenter i stadens inventerade
byggnader

FN (Medansvar: Mimer)

Västerås stad

Avlägsna PCB-fogar i stadens byggnader

FN (Medansvar: Mimer, ME)

Västerås stad

Inventera andra PCB-haltiga produkter med syftet att produkterna
ska avlägsnas

FN (Medansvar: Mimer, ME
(Miljöenheten))

Västerås stad

Informera om miljö- och konsumentnämndens riktlinjer för
spridning av ogräsmedel på hårdgjorda ytor i staden

MKN

Västerås stad

Verka för att utveckla, och testa, ny teknik för avloppsrening med
syftet att minska mängden farliga kemikalier i Mälaren och
uppkommet slam.

ME

Västerås stad

Dokumentera och redovisa användningen av märkningspliktiga
kemiska produkter.

Alla berörda förvaltningar och
bolag

Göteborgs stad

Fasa ut farliga ämnen i märkningspliktiga kemiska produkter.

Alla nämnder och styrelser

Göteborgs stad

Se Västerås Stads handlingsplan för kemikalier 2015-2020, tillgänglig:
http://www.vasteras.se/download/18.5e8d74b614b07e41ca646f8/1422970328327/Handlingsplan+kemikalier.pdf
21
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Identifierade
insatsområden

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?

Vilken
kommuns/regions
plan?

En åtgärdsplan behöver utarbetas för varje förvaltning, som beslutas
av ansvarig nämnd och styrelse. I planen, som syftar till att nå de
ovan angivna målen, utvecklas åtgärder som är relevanta för den
specifika förvaltningen. I planen ska också ingå att avrapportera
arbetet enligt de indikatorer som listas i avsnitt 3. Indikatorer.
Förvaltningarna ska kunna ta hjälp av stödfunktionen i arbetet med
att finna lämpliga alternativ. För de prioriterade ämnen listade i
avsnitt 2. Mål för perioden 2008-2012, som ska kartläggas 2008,
ska berörda nämnder och styrelser ta beslut om mätbara mål.

Se åtgärdskolumn

Västra Götalandsregionen

Målet är att Klara ska vara helt infört inom alla förvaltningar senast
vid utgången av 2009. Endast produkter som är nödvändiga i
verksamheten ska förekomma på arbetsplatsen. Antalet olika
produkter ska reduceras genom utgallring bland funktionellt
likvärdiga produkter. All personal ska ha baskunskap om miljö- och
hälsoriskerna med de kemiska produkterna som finns i den egna
verksamheten samt kunna hantera dem på rätt sätt. För
utfasningsarbetet krävs att uppgifter över användningen av
kemikalier på prioriteringslistan samt utfasningsämnen rapporteras.
Klaradatabasen kompletteras för att hantera dessa uppgifter.
Uppgifter begärs in genom en tydlig instruktion samtidigt som stöd
ges till verksamheterna vid inventeringen.

4. Information, dialog
och utbildning

Västra Götalandsregionen

Ta fram en gemensam kommunikationsplan för stadens
kemikaliekommunikation:
· målgrupper
· budskap
· kanaler och metoder

Kemikaliecentrum tillsammans
med Trafikkontoret, Stockholm
Vatten AB m fl

Stockholms Stad

Genomföra aktiviteter enligt kommunikationsplanen

Kemikaliecentrum tillsammans
med Trafikkontoret, Stockholm
Vatten AB m fl

Stockholms Stad
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Identifierade
insatsområden

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Följa upp utfall, resultat och/eller effekt av aktiviteterna

Det förvaltningssamarbete som utformat kemikalieplanen ska
fortsätta

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?
Kemikaliecentrum tillsammans
med Trafikkontoret, Stockholm
Vatten AB m fl
Barn- och ungdomsförvaltningen,
Kultur- och fritidsförvaltningen,
Teknik- och
fastighetsförvaltningen,
Miljöförvaltningen.

Vilken
kommuns/regions
plan?
Stockholms Stad

Karlstads kommun

Inventering av byggnadsmaterial, inredning och lekmaterial på
kommunens samtliga förskolor

Teknik- och
fastighetsförvaltningen

Karlstads kommun

Se till att de varor och produkter som används som leksaker på
förskolor också är tillverkade för att vara leksaker

Teknik- och
fastighetsförvaltningen

Karlstads kommun

Informera personal på verksamheter som rör barn och unga

Barn- och ungdomsförvaltningen,
Teknik- och
fastighetsförvaltningen, Kulturoch fritidsförvaltningen

Karlstads kommun

Informera föräldrar till barn på kommunens förskolor

Barn- och ungdomsförvaltningen

Karlstads kommun

Se rad för ”Informera personal på
verksamheter som rör barn och
unga”
Miljöförvaltningen

Utbilda personal på kommunens förskolor
Planen pågår till 2016 och utvärderas därefter

Karlstads kommun
Karlstads kommun

Jönköpings kommun ska bedriva ett aktivt informations- och
dialogarbete som underlättar för kommunens anställda,
verksamhetsutövare och konsumenter att göra giftfria val. En
kommunikationsplan som omfattar målgrupper, budskap, kanaler
och metoder för kommunens kemikaliekommunikation ska därför
fastställas senast 2016.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i
samverkan med
Kommunstyrelsen

Jönköpings kommun

Miljö- och hälsoskyddskontoret bedriver tillsyn med bl.a. målet att
särskilt farliga ämnen inte används i kommunen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Jönköpings kommun
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Identifierade
insatsområden

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Kategori: Utbilda

Öka kunskapen om kemikalier och miljögifter i förskolan

Kategori: Utbilda

Utbilda inköpare

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?
Respektive nämnd,
Samhällsbyggnads-förvaltningen
kan bistå med kunskap
Kommunstyrelsen,
Upphandlingsenheten med
samråd med Miljösamordnare

Vilken
kommuns/regions
plan?
Karlskoga kommun
Karlskoga kommun

Delta i det länsgemensamma nätverket för en Giftfri miljö

KSF

Järfälla kommun

Delta i SKL:s och KEMI:s nationella nätverk för en Giftfri vardag

KSF

Järfälla kommun

Informationsinsatser i form av föreläsning och seminarium

KSF (Samarbetspartner: BMF
(Bygg- och miljöförvaltningen))

Järfälla kommun

Kampanj Våga Fråga om en varas innehåll. Folder och på hemsidan

KSF (Samarbetspartner: BMF)

Järfälla kommun

Informera om åtgärder och indikatorer på hemsidan inom området
Giftfri miljö

KSF (Samarbetspartner: Samtliga
förvaltningar)

Järfälla kommun

Information om båtbottentvätt, toatömningsförbudet för småbåtar
samt biltvätt på hemsidan.

BMF (Samarbetspartner: KSF)

Järfälla kommun

Tekniska förvaltningen samt
Barn- och
utbildningsförvaltningen
Barn- och
utbildningsförvaltningen
Barn- och
utbildningsförvaltningen

Utbilda om bra miljöval med bibehållen kvalitet
Öka kunskapen om kemikalier
Informera
Informationsinsatser med syftet att minska hushållens användning
av bekämpningsmedel
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Solna stad
Solna stad
Solna stad
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Identifierade
insatsområden

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?

Vilken
kommuns/regions
plan?

Kampanj med inriktning på farligt avfall som uppkommer i
samband med fritidsbåtsanvändandet

Vafab (VafabMiljö
kommunalförbund) (Medansvar:
KIFN (Kultur-, idrotts- och
fritidsnämnden))

Västerås stad

Gemensamma aktiviteter med syftet att sprida kunskap till
invånarna om kemikalier i varor och produkter

MKN (Medansvar: Vafab, Mimer,
BUN, ME)

Västerås stad

Information till allmänheten genom att bland annat erbjuda
studiebesök och skolinformation, med syftet att informera om farligt
avfall och kemikalier i avloppet

ME (Medansvar: Vafab)

Västerås stad

Enkätundersökning med syftet att utreda konsumenters kunskap
och attityder till kemikalier

MKN

Västerås stad

Genomföra frukostseminarier för butiker och verksamheter med
inriktning på kemikalielagstiftning

MKN

Västerås stad

Projekt båtbottenfärger

MKN

Västerås stad

Aktiv samverkan med andra kommuner med syftet att dela
erfarenheter och kunskap

Kemikaliesamordnaren

Västerås stad

Samverka med Landstinget i Västmanland med målet att minska
förekomsten av läkemedelsrester i miljön

SK

Västerås stad

Samverka med Kemikalieinspektionen i tillsyns- och
informationsprojekt

MKN

Västerås stad

Samverka med Länsstyrelsen i Västmanland gällande
kunskapsutbyte och miljöövervakning

Kemikaliesamordnaren

Västerås stad

Öka samverkan mellan stadens förvaltningar och bolag

SK

Västerås stad
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Identifierade
insatsområden

4. Tillsyn,
myndighetsutövning,
utfasning, övervakning
och uppföljning

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?

Vilken
kommuns/regions
plan?

En kemikaliegrupp bestående av representanter från stadens bolag
och förvaltningar ska bildas

Kemikaliesamordnaren
(Medansvar: ME, MKN, Vafab,
TIF (Trafikenheten), TN
(Tekniska nämnden), BUF,
ProAros, Mälarhamnar
(Logistikbolag ägt av Västerås stad
och Köpings kommun), KIFN,
Flygplatsen)

Västerås stad

Upprätta en rutin för hur information ska spridas i koncernen

Kemikaliesamordnaren

Västerås stad

Informationsinsatser riktade till nyckelpersoner inom
förvaltningarna, som i sin tur har i ansvar att informera och utbilda
inom sina respektive verksamheter.

Se rad under

Västra Götalands-regionen

Stödfunktionen står för framtagandet av informationsunderlag som
stöd för den information och utbildning verksamheterna har behov
av.

Se åtgärdskolumnen

Västra Götalands-regionen

Genomföra utbildningar kring farliga ämnen.

Malmö stad

Starta informations- och dialogprocesser i förhållande till viktiga
aktörer såsom föräldrar, byggföretag, och leverantörer.

Malmö stad

Kontrollera material i kontakt med livsmedel inom de områden som
Livsmedelsverket pekat ut

Miljöförvaltningen

Stockholms Stad

Kontrollera halter av tungmetaller och andra hälsofarliga ämnen i
barnmat samt ge råd om vilka produkter som kan väljas för att
minska riskerna

Miljöförvaltningen

Stockholms Stad

Bidra till arbetet med att få fram nya analysmetoder för främmande
ämnen i livsmedelämnen

Miljöförvaltningen

Stockholms Stad
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Identifierade
insatsområden

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?

Vilken
kommuns/regions
plan?

Utveckla varutillsynen kontinuerligt

Miljöförvaltningen

Stockholms Stad

Utveckla kemikalietillsynen hos miljöfarliga verksamheter
kontinuerligt

Miljöförvaltningen

Stockholms Stad

Fokusera på kemikalier som ska fasas ut i tillsynen av kemiska
produkter i detaljhandeln

Miljöförvaltningen

Stockholms Stad

Utveckla samverkansrutiner mellan miljöförvaltningen och
stadsbyggnadskontoret för frågor om rivningar

Miljöförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret

Stockholms Stad

I tillsynen av förskolor och skolor kartlägga och informera om källor
som kan medföra en oönskad kemikaliepåverkan samt ge råd om
vilka material och produkter som kan väljas för att minska riskerna.

Miljöförvaltningen

Stockholms Stad

Utveckla tillsynen över kosmetiska produkter som används i stora
volymer

Miljöförvaltningen

Stockholms Stad

Fokusera märkningstillsynen på kosmetiska produkter utvecklade
för barn

Miljöförvaltningen

Stockholms Stad

Miljöförvaltningens avdelningar och Stockholm Vatten ska, där det
är möjligt, samverka kring utvalda fokusämnen.

Miljöförvaltningen, Stockholm
Vatten AB

Stockholms Stad

Revidera programmet för miljögiftsövervakning i ytvatten, fisk och
sediment till förväntade förändringar i antal vattenförekomster och
prioriterade ämnen.

Miljöförvaltningen

Stockholms Stad

Utveckla övervakningen av slam

Stockholm Vatten AB

Stockholms Stad

Genomföra hälsorelaterad miljögiftsövervakning inriktad på barns
exponering.

Miljöförvaltningen

Stockholms Stad
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Identifierade
insatsområden

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?

Vilken
kommuns/regions
plan?

Sammanställa information om viktiga källor för utvalda ämnen.

Miljöförvaltningen

Stockholms Stad

Redovisa resultat från övervakningen på miljöbarometern

Miljöförvaltningen

Stockholms Stad

Identifiera varor på lekplatser och skolgårdar som kan medföra en
hälsorisk på grund av dess kemiska innehåll

Teknik- och
fastighetsförvaltningen

Karlstads kommun

Efter inventering ta fram en handlingsplan för åtgärder

(Kategori: Leka)

Karlstads kommun

Uppdrag: rensa bland leksaker
· Plocka bort mjuka leksaker av plast. Rensa samtidigt bort leksaker
som luktar plast och/eller parfym eller som känns klibbiga
· Plocka bort mobiltelefoner och annan elektronik som används som
leksaker
· Plocka bort allt material som används som leksaker som inte är
avsett att vara leksaker

Barn- och utbildningsnämnden

Karlskoga kommun

Kommunen följer årligen upp mängden insamlat farligt avfall och
kommunicerar det till kommun-invånare via hemsidan.

BMF (Samarbetspartner: KSF)

Järfälla kommun

Kommunen ska undersöka alla misstänkt förorenade områden
enligt en framtagen prioritering innan 2025

KSF (Samarbetspartner:
Länsstyrelsen)

Järfälla kommun

Rensa bort material och produkter som innehåller skadliga
kemikalier

Barn- och
utbildningsförvaltningen

Solna stad

Ta fram rutiner, råd och informationsmaterial

Barn- och
utbildningsförvaltningen

Solna stad

Barn- och
utbildningsförvaltningen
Barn- och
utbildningsförvaltningen

Se över förvaring av kemikalier
Byta ut sovmadrasser
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Identifierade
insatsområden

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?

Vilken
kommuns/regions
plan?

Pilotprojekt med syftet att inventera förskolor med avseende på
inredning och utrustnings innehåll av farliga kemikalier

BUN

Västerås stad

Inventera befintliga förskolor avseende inredning och utrustning i
den dagliga verksamheten, med målet giftfri förskola

BUN

Västerås stad

Undersöka eventuella risker med konstgräsplaner och annat
material i barns idrotts- och lekmiljöer

TN (Medansvar: FN, KIFN)

Västerås stad

Tillsynsbesök på skolor med inriktning på kemikalier som används i
undervisningen

MKN

Västerås stad

Kontinuerlig tillsyn på miljöfarliga verksamheters
kemikaliehantering

MKN

Västerås stad

Återkommande tillsynsarbete inriktat mot varor

MKN

Västerås stad

Kontroll av kemiska produkter i butik

MKN

Västerås stad

Uppströmsarbete med syftet att kartlägga, granska och minska
användningen av PRIO-ämnen hos A- och B- verksamheter

ME

Västerås stad

Periodiska rapporteringar enligt de indikatorer som presenterats.
Berörda nämnder och styrelser skall se till att rapportering sker
årligen från verksamheterna och sammanställas av
miljösekretariatet i samband med miljöredovisningen.

Se åtgärdskolumn

Västra Götalands-regionen

I de fall utfasning av ett ämne inte kan ske som planerat, ska en
avvikelserapportering göras, med angivande av anledning samt
förslag till åtgärd. Avvikelser sammanställs av stödfunktionen.

Västra Götalands-regionen

Dispens kan utfärdas för användning av en kemikalie trots att
tillämpningen i fråga är förbjuden enligt avsnitt 1-2. Dispens skall
sökas av förvaltningen i fråga. Beslut om dispens tas av
regiondirektören. Dispensen skall vara tidsbegränsad. Förlängning
av dispens kan endast medges efter ny ansökan.

Västra Götalandsregionen
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Identifierade
insatsområden

Vilka konkretare åtgärdsförslag har identifierats i
koppling till insatsområden?

Vem/vilka ansvarar för att
genomföra åtgärden?

Inventera och åtgärda farliga ämnen i befintliga verksamheter enligt
mål 1.
5. Prioriterade
verksamheter

6. Plan och
exploatering och
utomhusmiljö?

Vilken
kommuns/regions
plan?
Malmö Stad

Från och med 2016 ska kemikaliekrav ställas på byggmaterial som
används vid nybyggnation/större ombyggnation av kommunala
fastigheter. Systematisk uppföljning ska ske.

Tekniska nämnden

Jönköpings kommun

Från och med 2016 ska kemikaliekrav ställas på material som
används i samband med underhåll och reparation av kommunägda
fastigheter. Systematisk uppföljning ska ske. Resurs för åtgärd 7 och
8 är en nyinrättad tjänst.

Tekniska nämnden

Jönköpings kommun

Från och med 2016 ska särskilt stöd ges till förskolor och skolor.
Stödet ska bl.a. bestå i att besöka och vägleda verksamheterna i
miljöarbetet i allmänhet och kemikaliearbetet i synnerhet t.ex. avrop
av lekmaterial och annat material som används i verksamheten och i
övrigt genomföra handlingsplan för en giftfri förskola.

Barn- och utbildningsnämnden

Jönköpings kommun

En översyn och inventering av sekundära transportleder ska
genomföras senast 2018.

KSF (Samarbetspartner:
Länsstyrelsen)

Järfälla kommun

Vid inköp och upphandling av varor, konsulttjänster och
entreprenader för byggande och renovering ska Järfälla kommun
ställa krav enligt den upphandlade materialdata-basens kriterier för
rekommenderade eller accepterade varor (totalbedömning).

KSF

Järfälla kommun

Vid markanvisning och upprättande av exploaterings-avtal för
nyproduktion av byggnader och anläggningar ska Järfälla kommun
ställa motsvarande krav som i punkten ovan.

KSF

Järfälla kommun

Järfälla kommun ska ställa krav på att fastighetsägaren kan uppvisa
dokumentation över miljöprövade varor efter att
byggnaden/anläggningen är uppförd.

KSF

Järfälla kommun
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aga 3.

Utfall från workshop
”Regional Handlingsplan Kemikalier”
13 maj, Region Skåne
Under workshopen diskuterades fyra av de fem prioriterade insatsområdena för den
regionala handlingsplanen för kemikalier. Diskussionerna följde cafémodellen och hade
fyra olika infallsvinklar. Samtliga deltagare har därför deltagit i diskussionerna för
samtliga insatsområde under någon infallsvinkel:
1. Identifiera mål
a. Konkretisera genom att förtydliga vad vi vill vi uppnå?
b. Hur följer vi upp? Kan man kvantifiera mål?
2. Identifiera målgrupper
a. Vilka vänder vi oss till?
3. Bryta ner rubriker till prioriterade delområde
a. Konkretisera aktiviteter
4. Kartläggning av roller
a. Identifiera vilken aktör som driver och vilka aktörer som kan bidra
Som inspiration gavs en kort inledande text nedan för respektive insatsområde. Utfallet
från diskussionerna presenteras nedan efter den inledande texten i respektive
insatsområde.
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Insatsområde 1: Offentlig upphandling i kommuner och
regionen med fokus på innovationer, grön tillväxt, hållbar
produktion respektive utfasning av farliga kemikalier.
Produktionen av kemikalier i världen har ökat sedan andra världskriget, och hänger
starkt samman med världsekonomin och kraftigt ökande välfärd i världen. Det sätt på
vilket människa och miljö utsätts för farliga kemiska ämnen hänger, liksom flera av
nutidens andra stora miljöproblem, ihop med våra konsumtions- och
produktionsmönster (KEMI, 2014). Gemensamt för många kommunala
kemikalieplaner är att de på olika sätt tar upp utfasning av farliga ämnen. Detta görs
bland annat genom inventering av kemikalier och produkter i offentlig verksamhet och
substitution av kemikalier och produkter till vilka det finns bättre alternativ. Man lyfter
också fram kemikaliekrav vid upphandling som en viktig metod för att minska riskerna,
särskilt vad det gäller förskola och skola. Kemikaliekraven kan gälla leksaker, möbler,
textil, redskap och förpackningar som kommer i kontakt med mat. De kan även gälla
byggmaterial som används vid nybyggnation och renovering.
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram kemikaliekrav för upphandling av varor
inom förskolan. Krav från kunder är en stark drivkraft för företagens eget arbete med
att minska risker. Köp av varor och tjänster med offentliga medel uppgår till ca 600
miljarder kronor varje år. Det innebär att staten, kommuner och landsting har en stark
ställning som kunder att ställa kemikaliekrav vid upphandling och som förebild genom
att aktivt bidra till en hållbar konsumtion. Ett viktigt nytt område är hormonstörande
ämnen (KEMI, 2014).

Utfall från workshop:
Mål:
Som ett övergripande mål definierades:
”En samordnad upphandling för minskad exponering och användning av hälsofarliga
ämnen”
Upphandlingen bör samordnas inom de områden man identifierat var man kan göra
störst miljö- och hälsonytta t.ex. genom prioritering av området förskola. Man kan även
samordna kompetenshöjande aktiviteter samt hur man utformar krav för olika
områden. Det är viktigt att inom detta område ta utgångspunkt i de krav som redan
finns samordnade genom upphandlingsmyndigheten, Naturskyddsföreningen, Hållbar
utveckling Skåne och Länsstyrelsen.
Målgrupper:
Den främsta målgruppen för området är tjänstemän som jobbar med upphandling (här
finns det redan nätverk inom andra områden) & politiker.
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Aktiviteter:








Involvera användarna (t.ex. förskolepersonalen)
o vid kravställning
o genom utbildning
Involvera andra aktörer som miljömedicinsk expertis, och företagshälsovård
Gemensam kriteriedatabas
Regionalt nätverk för upphandlingsprocessen
o erfarenhetsutbyte och uppföljning av avtalen: vilka effekter fick vi?
Samordna revisioner och kemiska analyser av produkter för verifiering
Samordna uppföljning av avtalen

Roller:
Det är upphandlare och inköpare som är viktiga för att driva insatsområdet t.ex. det
regionala upphandlingskontoret inom Region Skåne eller kommunförbundet.
Övriga aktörer som berörs är de som både ska leva upp till kraven så som leverantörer
och viktiga mottagare/ambassadörer för inköpsbesluten:








Miljö och folkhälsostrateger
Inspektörer och deras chefer.
Företagshälsovården
Inköpare och deras chefer
Politiker
Bransch- och intresseorganisationer
Övriga användare av produkter
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Insatsområde 2. Resurseffektivisering
Den ekonomiska tillväxten för med sig ökad konsumtion och därigenom ökad
resursanvändning. Allt vi konsumerar blir förr eller senare avfall, och mängden avfall i
Sverige har nästan fördubblats de senaste 40 åren. Om ingenting görs visar prognoser
att vi kan stå inför en fördubbling igen till år 2030, räknat på 2010 års avfallsmängd
(Avfall Sverige, 2016). Avfallstrappan (eller avfallshierarkin) är grunden i svensk
avfallshantering. I avfallstrappan ingår följande steg: förebyggande, återanvändning,
materialåtervinning, energiåtervinning och deponering (se Figur 1). För att nå
målsättningen med ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi är att det viktigt att vi
rör oss uppåt.

Figur 1. Avfallstrappan (Källa: avfall Sverige)

Kemikalieproduktionen har ökat konstant i världen sedan andra världskriget.
Ökningen kommer att fortsätta under överskådlig framtid, enligt OECD:s prognoser.
Världsekonomin är starkt kopplad till kemikalieproduktionen, och
kemikalieproduktionen är också en viktig orsak till den ökande materiella välfärden i
världen, särskilt i Asien och Sydamerika. Men, kemikalieproduktionen orsakar svåra
hälso- och miljöproblem, och det är tydligt att det kommer att bli svårt att nå nationella
och internationella miljömål som gäller kemikalier. Det sätt på vilket människa och
miljö utsätts för farliga kemiska ämnen hänger, liksom flera av nutidens andra stora
miljöproblem, ihop med våra konsumtions- och produktionsmönster. Den snabba
omsättningen av varor leder också till stora mängder avfall. Om avfallet inte tas om
hand på ett riktigt sätt kan det, liksom användningen av varorna, leda till spridning av
farliga ämnen till miljön. Förekomst av farliga ämnen i varor gör det också svårare att
återvinna material, utan att åter utsätta människa och miljö för risker (KEMI, 2014).
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Utfall från workshop:
Mål:
Möjliga mål för området är:



Uppnå cirkulära resursflöden i Skåne
Minskad förbrukning av material & kemikalier

När man jobbar med konsumtion och beteende inom detta område bör man beakta att
det måste vara lätt att göra rätt
Målgrupper:
Viktiga målgrupper för området är konsumenter, näringsliv, kommuner/landsting,
branschorganisationer
Aktiviteter:








Kartlägga nuläget - vad är farligt? - vad ska fasas ut?
Definiera en prioriteringslista för utfasning av kemikalier
Skapa forum för underhåll och delningsekonomi
Upphandlingskriterier för nya och begagnade produkter
Öka spårbarhet av kemikalier i material
identifiera aktiviteter för att minska svinnet
Identifiera ekonomiska incitament (Nationella ”rotavdrag” för
återanvänt/återvunnet)



Prioriterade delområden:
o Bygg & riv; Infrastruktur
o Textil
o Elektronik
o Kemisk industri Infrastruktur
(Mat, Bekämpningsmedel, Livsmedelssektorn är sektorer är viktiga men
har exkluderats från handlingsplanen i nuläget)

Roller:
Viktiga aktörer för kunskapsspridning och attitydförändring är kommuner, landsting,
skola, producenter via reklam, branschorganisationer som t.ex. LRF. Även tillsyn och
prövning via Länsstyrelsen, kommuner, även Miljösamverkan Skåne kan ha en viktig
roll här.
När det gäller spårbarhet och mer hållbara produkter är det relationen mellan
producenter & kravställare som bör stå i fokus.
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Det saknas idag en roll som ansvarar för klassificering av återanvändning och
uppgradering av material (Upphandlingsmyndigheten?) Det behövs även någon aktör
som kan ta utbildningsrollen för återvinning/reparation och redesign.
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Insatsområde 3. Kunskapsuppbyggnad och
forskningsinitiativ.
Kemikalieinspektionen har föreslagit till regeringen att en ökad satsning på
hälsorelaterad miljöövervakning bör ske. Berörda myndigheter samarbetar nu för att
utöka programmet för Hälsorelaterad miljöövervakning för att det bättre ska stödja
arbetet med en giftfri vardag de kommande åren. Man ser också ett ökat behov av att
satsa på utbildning för att få nya generationer vuxna med goda kunskaper om hållbar
användning av kemikalier. Den ideella stiftelsen Håll Sverige Rent har lång erfarenhet
av att utbilda barn och unga i miljöfrågor. Deras Grön Flagg-nätverk är det största
nätverket för skolor och förskolor inom området hållbar utveckling. Grön flagg är både
ett verktyg och en certifiering, där giftfri vardag skulle kunna utgöra ett tema eller ingå
i några redan existerande teman (KEMI, 2014). Många kemikalieplaner tar också upp
att kunskapsnivån gällande farliga kemikalier och produkter i vilka dessa kemikalier
kan finnas ska öka, både för anställda inom kommunal förvaltning, och hos till exempel
föräldrar till förskole- och skolbarn. De åtgärder som nämns är ofta intern- och extern
kommunikation samt utbildning av till exempel personal. Här kan Region Skåne
fungera som en resurs som håller i utbildningar och sammanställer utbildningsmaterial
som kommunerna kan använda sig av.
Konsumenter efterfrågar i ökande grad stöd för att kunna göra hållbara val bland annat
vad det gäller farliga ämnen i varor. Miljömärkning vägleder konsumenten genom att
den ”översätter” komplexa situationer till enkla symboler. Exempel på oberoende
miljömärkning är Svanen, Bra Miljöval och EU Ecolabel. Dessa miljömärkningar ger en
helhetsbedömning att varan är hållbar från ett miljöperspektiv, innefattande
förekomsten av farliga kemiska ämnen (KEMI, 2014). Man kan också behöva
uppmärksamma märkningar ur ett hälsoperspektiv, t ex allergisynpunkt (se
http://astmaoallergiforbundet.se/svalanmarkt/ )

Utfall från Workshop:
Mål:
Som möjliga mål för området definierades:
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Ökad kunskap kring regionala flöden av kemikalier
Identifierade indikatorer för regionala kemikalieflöden (forskning)
Ökad och mer allmänt spridd kunskap om exponering och hälsoeffekter av
kemikalier på gruppnivå
Ökad kunskap om varors innehåll av kemiska ämnen
Ökad kunskap hos konsumenter och beslutsfattare om deras
påverkansmöjligheter
Minskade skillnader i exponering mellan socioekonomiska grupper
Ökad kunskap kring olika kemiska ämnens inverkan på hälsa och miljö samt en
ökad hastighet i att erhålla denna kunskap.

Målgrupper:
Alla målgrupper nedan är viktiga inom detta område. De som fattar beslut anses dock
vara de absolut viktigaste medan man i gruppen ansåg att man kan göra många
samordnade insatser som når flera grupper. Ett exempel är att genom att utbilda
inspektörer kan de i sin tur utbilda de företag de bedriver tillsyn hos. Exempel på
målgrupper är Inköpare, upphandlare, tillverkande företag, politiker, beslutsfattare,
miljö- och folkhälsostrateger, inspektörer och deras utbildare, konsumenter,
skola/förskola (pedagoger, elever, ledning), forskningsfinansiärer.
Aktiviteter:
Förslag på aktiviteter skulle kunna vara:









Målgruppsanpassad kunskapsuppbyggnad (t.ex. miljöstrateger,
företagshälsovård)
Kartläggning av socioekonomiska skillnader i exponering av farliga ämnen
Analysera halter av kemikalier i olika matriser och bredda vilka kemikalier vi
tittar på
o I avloppsvatten
o I stadsmiljö (inomhusluft och damm)
o I människor genom blod och urin
o Via andra spridningsvägar (t.ex. mikroplaster)
Identifiera befintlig kunskap och ta fram goda exempel
Benchmark mot andra sektorer (t.ex. livsmedelssektorn)
Konferenser, utbildningar
Nätverk, plattformar för erfarenhetsutbyte

Roller:
Det finns många olika roller att anta inom området:
Region Skåne och Länsstyrelsen är viktiga aktörer för att samordna och bevaka
kunskapsläget i regionen. De kan även ha en viktig roll i att initiera ny
kunskapsframställning.
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Universitet/högskola (forskare: kemister, konsumtionsforskare, ekonomer m.fl.) har en
viktig roll i att ta fram ny kunskap och samordna befintlig. Även miljöövervakning,
miljötillsyn och arbets- & miljömedicin inom kommuner, Region Skåne och
länsstyrelsens regi är viktiga verktyg för att generera ny kunskap. Region Skåne kan
även ha viktig roll som specialistenhet.
Kommuner, Länsstyrelsen och Region Skåne är även viktiga som kunskapsförmedlare
både inom sina egna förvaltningar och till medborgare, SBHUB, Handelskammaren
och andra nätverksorgan kan vara viktiga facilitatorer genom att sprida kunskap.
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Insatsområde 4. Opinionsbildning och påverkansarbete
Kemikalieinspektionen skriver att det finns vetenskapliga undersökningar som talar för
att hormonstörande ämnen i miljön kan påverka vår förmåga att få barn. Särskilt
känslig för störningar är foster och små barn på grund av den snabba utvecklingen av
olika organsystem. Epidemiologiska undersökningar rapporterar om statistiska
samband mellan exponering för hormonstörande ämnen och några av de stora
folksjukdomarna, som till exempel diabetes. Därför är det särskilt viktigt att skydda
barn och foster. Man tar också upp att allergi är västvärldens största folksjukdom, och
att kemikalier är exempel på allergener. Det är vanligt att konsumenter drabbas av
allergiska besvär från allergiframkallande ämnen i kemiska produkter och i varor som
exempelvis kläder (KEMI, 2014 ). Det finns en utredning från kemikalieinspektionen
som tar upp farliga ämnen i textil. För att minska barn och ungas exponering för farliga
ämnen ställs i kommunernas kemikalieplaner också krav på att bästa möjliga lokalvård
utförs i förskolor. En åtgärd kan vara att lokalvårdarna ska vara utbildade i hur olika
städmetoder påverkar exponering av kemikalier. Man kan också ställa krav på att nya
byggnader ska hålla en viss miljöprestanda.

Utfall från Workshop:
Mål:
Som möjliga mål för området identifierades:


Förbättra det ekonomiska systemet



Förhindra att människor och miljö exponeras för farliga kemikalier



Jämlik hälsa! (Tag hänsyn till och underlätta för de svagaste grupperna i
samhället)



Göra det enkelt och billigt att miljömärka

Målgrupper:
Viktiga målgrupper för området är offentliga aktörer (upphandlare, inköpare),
grossister, politiker (regionalt, nationellt och internationellt), företag, EU
(frihandelsavtal), handel
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Aktiviteter:








Ta fram ett enkelt budskap (t.ex., GIFTFRITT SKÅNE)
Definiera utmaningar att samlas kring
Utse en kommunikationsansvarig
Koppla till implementering av FNs hållbarhetsmål i handlingsplanen
Integrera kemikalier i företagens hållbarhetsredovisningar
Bygg stark samverkan i Skåne
Jobba med ”nudging”

Roller:
Drivande aktörer för området kan vara Miljösamverkan Skåne, Region Skåne,
Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen
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Cafémodellen









4 bord med var sitt prioriterat insatsområde
4 olika infallsvinklar på varje delområde
En diskussionsledare per bord
Gruppen byter bord 3 ggr (följs åt)
Diskussionsledaren sitter kvar
Varje infallsvinkel ges 15 minuter
Ett blädderblock per bord
Ett blad per infallsvinkel

Figur 2. Varje grupp diskuterar varje insatsområde men enbart utifrån en av de fyra infallsvinklarna

Referenser:
KEMI, 2014. Rapport 5/14. Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020, Skydda barnen bättre.
www.kemi.se
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Deltagarförteckning:
Grupp 1
Anders
Anna
Karin
Lisa
Marie
Susanne
Carina

Lundström
Åkerberg
Nilsson Jungermann
Frisk
Brandt
Dahlberg
Sühnel

Helsingborgs stad/miljönämnden
Region Skåne (Samtalsledare för upphandling)
Naturskyddsföreningen/KemnätSkåne
Sysav
Eslövs kommun/Giftsamverkan Skåne
Länsstyrelsen Skåne län
Region Skåne

Grupp 2
Anna
Anna-Karin
Hanna
Lise
Roja
Tommy
Åsa

Normann
Poussart
Ljungkvist
Johnsson
Kirkeby
Persson
Abrahamsson

Retoy
Lunds kommun
IVL Svenska Miljöinstitutet (Samtalsledare för Resurseffektivisering)
Karl-Erik Grevendahl Development AB
Kemikalienätverket Skåne+ Deflamo
Länsstyrelsen Skåne
Höörs kommun

Grupp 3
Jeanette
Jeanette
Lisa
Malin
Mercedes
Peter

Schlaucher
Green
Luckman
Alnemo
Assarsson
Groth

Länsstyrelsen Skåne
IVL Svenska Miljöinstitutet (Samtalsledare för kunskapsuppbyggnad)
Kemikalienätverket Skåne
Miljöförvaltningen/Lunds kommun
Länsstyrelsen Skåne
Region Skåne

Grupp 4
Göran
Jimmy
Katrine
Lars
Mattias
Oddvar

Jansson
Lindsjö
Svensson
Nerpin
Müller
Fiskesjö

Länsstyrelsen Skåne
Naturskyddsföreningen + Miljö & hälsokliniken
Kristianstads kommun
Malmö stad Miljöförvaltningen
Simrishamns kommun
Region Skåne (Samtalsledare för opinionsbildning och påverkansarbete)
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