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chefen förochstatsrådetTill

Socialdepartementet

särskild utredare medtillsättai april 1995beslutadeRegeringen att en
minska miljö-förhandlingsprogramutarbetauppdrag attettatt

övergripande syfteSverige. Utredningenshälsoriskerirelaterade är att
framrisk för hälsanmiljöproblemdeidentifiera taär samt attensom

i miljön.minska hälsoriskernaförhandlingsprogramnationellt attett
kommittédirektivet, Dir 1995:68 sepreciseras iuppdragUtredarens

bilaga.
överdirektör vidChrister Hogstedt,varit professorharUtredare

landsting.Stockholms länsoch överläkare vidArbetslivsinstitutet
Institutet förKatarina Victorin,varit docentharHuvudsekreterare

Övriga sektionschefhalvtid har varit Mar-sekreteraremiljömedicin.
Kyrklund,Titus Natur-Socialstyrelsen, och dr med.tin Eriksson, vet.

några månader biträttssekretariat har underUtredningensvårdsverket.
underlagsmaterial, fil.for framtagandeMari Skorpenfil. lic. Ann avav

och Barbrospråkbehandling och redigeringVictorin förkand. Sara
översättningen sammanfattningen har gjortsassistent.Nilsson avsom

Crofts.Robertav
124 ochhuvudbetänkande SOU 1996:består dettaUtredningen av

och verktyg ioch AktörerMiljörelaterade hälsoriskerbilagor:två
under-faktamaterial byggerHuvudbetänkandetsmiljöhälsoarbetet.

sekretariatetutredaren ochdär mångalagsmaterialet i bilagorna utöver
förkortadförord i dessa bilagor. Envilket framgårbidragit till texten av

engelska.publicerashuvudbetånkandet kommerversion attav
följ ande ledamöter:medhar biträttsUtredningen expertgruppenav

Delvin novemberMariaBlomdin till november 1995,Mona
Miljödeparte-Sandberg från juni 1996,1995-juni 1996 och Eva

Enander, Länsstyrelsen iLivsmedelsverket, GöranLeif Busk,mentet,
Åker-Älvsborgs till januari 1996, MonaAnn-Sofie Erikssonlän,

Kommunförbundet, ErikSvenska Jfrån januari 1996,ström armer-
AndersSAF-Industriförbundet, Jeppsson,Mårtensson,feldt/Margareta

Kiviséikk, Strålskyddsinstitutet,Arbetsmarknadsdepartementet, Enn
december 1995, Sven-t.o.m.Michael SocialdepartementetKramers,

Åke Naturvårdsverket,Landstingsförbundet, Lindau,LarsLarsson,
Linnergren-Fleck,Kemikalieinspektionen, LailaLindquist,Nils Gunnar



Socialstyrelsen, Göran Pershagen, Institutet för miljömedicin, Pia
Stork, Kommunikationsdepartementet, Inger Sävenstrand-Rådö, F olk-
hälsoinstitutet och Kerstin Wennerstrand, Näringsdepartementet/
Inrikesdepartementet.

har utredningenDärutöver haft stöd vetenskaplig referensgruppav en
och referensgrupp med för kommuner, länsstyrelserrepresentanteren
och landsting, för diskutera uppläggningen, analyserna och för-att
slagen. I den vetenskapliga referens ingick:gruppen

Prof. Anders Ahlbom, Institutet för Miljömedicin, prof. Olav Axelson,
Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Lin-
köping, doc. Bäckström,Jörgen Kemikontoret, prof. Erik Dybing,
Statens Institutt for Folkehelse, Norge, doc. Carl-Gustav Elinder,
Njurkliniken, Huddinge sjukhus, prof. Bo Jansson, Institutet för
Tillämpad Miljöforskning, Stockholms Universitet, prof. Max
Kjellman, Bamkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, prof. Tord
Kjellström, Office of Global and Integrated Environmental Health,
WHO, Geneve, prof. Roland Möllby, Mikrobiologiskt och Tumör-
biologiskt Centrum, Karolinska Institutet, prof. Gunnar Nordberg,
Institutionen för Miljömedicin, Umeå universitet, prof. Staffan
Skerfving, Yrkes- och Miliömedicinska institutionen, Lunds universitet,

Sundell, Folkhälsoinstitutetdr Jan och prof. Leif Svanström, Institu-
tionen för Folhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

referensgruppen med för kommuner,I länsstyrelser ochrepresentanter
landsting ingick:

Åke Miljönämnden,Larsson, Malmö stad, Kia Regnér, Miljö- och
Österåkershälsoskyddsnämnden, kommun, Rolf Wickström, Miljö-

Åstedt,och byggnänmden, Kramfors kommun, Carl-Lennart Miljö- och
hälsoskyddsnämnden, Uppsala kommun, Karin Andersson, Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun, Bertil F ennstad, Miljö-
och hälsoskyddsnämnden, Marks kommun, Göran Jansson, Miljövårds-
enheten, Länsstyrelsen, Kristianstads län, Johansson,Jan Miljövårds-

Östergötlandsenheten, Länsstyrelsen, län, Christian Blücher, Miljö-
vårdsenheten, Länsstyrelsen, Kalmar län, Lars-Göran Jonsson, Miljö-

Önnevall,vårdsenheten, Länsstyrelsen, Jönköpings Gunnarlän, Miljö-
skydd, Länsstyrelsen, Västerbottens län, Lars Hagmar, Yrkes- och
miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund och Kjell
Andersson, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Regionsjukhuset i
Orebro.



AgendaNationalkommittén 21,förharUtredningen presenterats om
Kommunikationskommittén och Generaldirek-Miljöbalksutredningen,

Folkhälsoinstitutet. Utredningensfolkhälsofrågor vidförtörsgruppen
för Folkhälsoinstitutet,för styrelsenocksåförslag har presenterats

föreståndaren förBlücher, ochför Boverket Göstageneraldirektören
med-medarbetare. UtredningenOrrenius medprofessor StenIMM var

i Sundsvall majnationell miljöhälsokonferens 13-14tillarrangör en
med sekretari-har ocksåsekretariatUtredningens1996. sarnrnanträtt

Kretslopps-Altemativbränsleutredningen,olika utredningarföraten
Utredarenoch miljön.KonsumenternaUtredningendelegationen, om

styrelseordförande för Insti-Olof Edhag,överdirektörsamrått medhar
Johansson, Arbets-AndersgeneraldirektörMiljömedicin,förtutet

KarolinskaWigzell, rektor förprofessoroch Hanslivsinstitutet
Institutet.

minska miljö-handlingsprogram förnationellttillFörslaget att
huvudbetänkandei dettaSverigehälsorisker irelaterade presenteras

förslaget ska kunnabeaktandemedkapitel, utgöraattett eget avsom
behandlasremissbehandling kaneftergrund för ett avsomprogram

internationellt.ochriksdagen presenteras

oktober 1996denStockholm l

HogstedtChrister
VictorinKatarina

Martin Eriksson

Titus Kyrklund
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Sammanfattning1

hälsotillstånd befolkningenoch blandgod miljöSverige har ett gotten
riskerna åtgärda-länder. hygieniskamed många andra Dejämfört stora

utbildningsnivå, lagstiftning-och godaVårt välfärdssamhälletidigt.des
för-har bidragit till detomfattande tillsynsorganisationoch enen

emellertid varit svåraåtgärder harläget. En delhållandevis gynnsamma
utsträckning.finansierats i tillräcklig Föro-genomföra eller har inteatt

ocholika länder, produktersprids också mellanreningar varornya
intekunskapen och i vissa fall blirforskningen utvidgarintroduceras,
denefter många decennier. Därföruppenbara förränhälsoeffektema är

påtaglig. Miljönfortfarande betydande ochohälsanmiljöbetingade
inför risker måste hög.och beredskapenmåste förbättras nya vara

många olika sektorer ochhälsoriskema finns imiljörelateradeDe
organisationer. behövsmånga olika myndigheter och Dethanteras av

del miljö-överblick och mål för dennasamlad avav gemensammaen
huvudsyften. Genomvilket varit utredningensfolkhälsoornrådena,och

health"Declaration action for environment andundertecknaatt on
miljö- hälsoministrarna i vidoch EuropaEurope", ettantogssom av

haSverige åtagit sig 1997Helsingfors 1994, hari att senastmöte
hälsoriskemahandlingsprogram för minskanationelltutarbetat attett

miljön.i
har översiktligtUtredningens uppgift såldes varit ettatt presentera

också jämförbart med andranationellt handlingsprogram, ärsom
minska den miljörelaterade ohälsan.i förhandlingsprogram Europa, att

fysikaliskadirektiven har detta begränsats till kemiska,enlighet medI
risker skador grund olycksfall ibiologiskaoch vissa samt av

har sammanfattatutanför arbetsplatserna. Utredningenmiljöerna
ohälsariskfaktorer i miljön kan leda tilldagens kunskap om som

myndigheter, lagar, mål, aktörer ochoch inventerat debilaga även
för och dessa riskerverktyg står till buds förebygga undanröjaattsom

förOlika samhällssektorers inverkan på och debilaga 2. ansvar
milj hälsoriskema har beskrivits kortfattat.

sammanfattas det bakomliggande fakta-huvudbetänkandetI
och kompletteras med förslag till hälso- och miljökvalitets-materialet

åtgärdsinriktningar för olika miljöfaktorer och sektorer.mål Där-samt
miljörelateradebeskrivs kortfattat de sjukdomar kanutöver som vara
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och principerna bakom riskanalyser. Huvudbetänkandet avslutas med
förslag till handlingsprogram.ett
Förslaget till handlingsprogram sammanfattar de viktigaste

analyserna förslagenoch i delvis annorlunda struktur bakgrunds-änen
materialet. inleds medDet 10 övergripande riktlinjer för arbetet med att
minska de miljörelaterade hälsoriskema miljöhälsoarbetet, därefter
föreslås mål och åtgärdsinriktningar för olika hälsorelaterade miljö-
faktorer.

kan kondenserasUtredningens uppdrag till huvudfrågor.tre

Vilka de viktigaste miljörelaterade hälsoproblemenär-
Vilka och verktyg finns för förebygga och åtgärda dessaattresurser-
hälsoproblem

kan ytterligareVad ekonomiska resursergöras utan nya-

faktamaterialet till utredningen hadeNär sammanställts genomfördes
seminarium där utredningens och medlemmarna i tvåett experter

referensgrupper diskuterade kunskapens kvalitet och klassificerade
olika miljöfaktorers hälsorisker. till sjuklighetensHänsyn togs

ochallvarlighet, omfattning befarade framtida betydelse. Med stöd av
har funnitdetta underlag jag fem problemområden särskiltäratt

viktiga:

och luftvägsbesvär,Astma ökar i samhället och kan medförasom-
Ävenlivslångt lidande eller livshotande. inte orsakerna ärvara om

helt klarlagda det uppenbart föroreningar i ochär att utom-
inomhusluft spelar roll.stor
Lungcancer, i onödan drabbar många hundratals människorsom-
årligen grund luftföroreningar, radon och miljötobaksrök.av
Maligna melanom elakartade hudtumörer, ökar i mycketsom en-

däroroande utsträckning och solvanor har storogynnsamma
betydelse.
Olycksfall och skador, fortfarande skördar många dödsfall ochsom-
invalidiserande skador det förbyggande arbetet varittrots att
framgångsrikt under decennier.senare
Upplagrin svårnedbrjytbara i människokroppen och iämneng av-
näringskedjor och befaras påverka kommande generationer,som

kunskapen både exponering och konsekvenser ofull-även ärom om
ständig. finns misstankar påverkanDet på bl.a. immunologiskaom
mekanismer, honnonsystem, fortplantningen och fosterutveckling-
en.
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många hälsobesvär, inte livshotande berörDärtill kommer ärsom men
delar befolkningen, främst bullerstörningar ochstora mag-tarm-av

från födoämnes- och vattenföroreningar.besvär
Omfattande begränsa de miljörelateradeattsatsasresurser

näringslivet, kommunerna, statliga myndigheter,hälsoriskema, t.ex. av
landsting, universitet och högskolor, forsknings-länsstyrelser och

frivilligtoch forskningsfonder arbete inomstiftelser samt t.ex.genom
Agendapatientföreningar och 21-arbetet.

arbetet med förebygga miljörelateradeGrundprincipen för att
hälsoaspektema tydliggörs och beaktas inom allahälsorisker är att
många och principer finns för miljö-och i desektorer system som

internationellt producentemasgäller samarbete,arbetet. Det t.ex.
kommunal planering, livscykelanalyser och kvalitetssäkrings-ansvar,

substitutionsprincipema, miljölagstiftningenförsiktighets- ocharbete,
miljökonsekvensbeskrivningar, miljöövervak-denna,och tillsynen av

viktigt hälsoaspektemaoch utbildning. Detforskningning, är att
central roll andra miljöfrågor lyfts fram. Dehafortsätter även näratt en

har prioriterat kräver många olikahälsoproblem utredningen attsom
åtgärder kan kostsamma medan andrakombineras. Vissaverktyg vara

personligt initiativ.bygger
strukturella förändringar eftersomUtredningen har inte övervägt

delaspekt myndighetersi allmänhet bara berördahälsoarbetet är en av
dock förstärkningUtredningen föreslår FoU-resursemauppgifter. en av

området,miljömedicinska utökad samverkan mellaninom det en
miljömedicinsk forskning och fast miljöhälsoprogram,arbets- och ett

verksamhetutgår från pågående inom Folkhälsoinstitutet.som
övrigt föreslås följande riktlinjer för det nationella miljöhälso-För

arbetet:

nivå ekonomiska åtstram-Hälsoskyddets höga bör bevaras, trots
och offentlig sektor, för inte omfattandeinom privatningar att

bli kostsamma.ohälsa ska bli följden och åtgärderna mer
för minska deInternationell samverkan nödvändig gräns-är att

utturmingöverskridande föroreningama, åtgärder mot av ozon-
handelsreglerantagandet förordningar ochskiktet, ärsomav

hälsosynpunkt och kräver kvalificeradegynnsamma ur m.m.
insatser.

och ska vidta de försiktighetsmåttProducentema ägarna som
förhindra skada hälsan under produktionens,behövs för att

livscykel.och byggnademas helavaromas
Hälsokonsekvensanalyser, redan lagfäst del miljö-ärsom en av
konsekvensbeskrivningar MKB, bör genomföras införäven strate-

politiskagiska, beslut.
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Forskningen och riskvärderingen behöver förstärkas, särskilt om
miljöfaktorer,samverkan mellan levnadsvanor, arbets- och livs-

långsiktigavillkor de svåmedbrytbara hälsopåverkan.ämnenassamt
miljö- och folkhälsoarbetetlokala och regionala behöverDet

tillgång till central kunskaps- och inforrnationsfönnedling stödsamt
för nätverk i folkhälsoarbetet.

kunskapsorganisationen bör pluralistisk,Tillsyns- och efter-vara
hälsoeffektemaåtgärderna de miljörelaterade integre-ärmotsom

andra verksamheter, också ochrade delar samordnadav men
effektiv.

och sjukvården, där kunskapen de miljörelateradehälso-Inom om
hälsoriskema utvecklas inom miljömedicinen, bör resurserna

regional samverkan.användas bättre genom
hälsorelaterade miljöövervakningen behöver förbättras ochDen

för fortlöpande analyser, bl.a. för följa dettaanvändas att upp
handlingsprogram.

föreslås åtgärdsinrikt-dessa riktlinjer också rad mål ochUtöver en
minska ohälsan från luftföroreningar, inornhusmiljön,ningar för att

dricksvatten och föda, buller, strålning och skadorföroreningar i genom
olycksfall.

hälsomålen har formulerats så förebyggbarövergripande allDe att
Målen för miljökvalitetohälsa sikt bör elimineras. rikt-anges som

for exponeringen och har huvudsakligen baserats medicinskavärden
ochdata existerande dokumentation överenskommelser.samt

Kostnader för vissa delområden har belysts. kostnadsberäknadeDe
i allmänhet bara hänsyn till förbättrad miljökvalitetåtgärderna tar en

den medicinska har sällan beräknats. Skattningamas inter-nyttanmen
och har kompletteratsvall analyserna sällan med beräkningarär stora

kostnaderna för inte hälsoskyddande åtgärder. Kostnads-sättaattav
nyttoanalyser åtgärder för förbättraoch den miljörelateradeattav

utvecklingsornråde.hälsan viktigtär ett
utsträckning kan nödvändiga förbättringar genomförasI inomstor

för nyinvesteringar, ombyggnader, kompetensutveckling, ökadramen
medvetenhet och omprioriteringar. Sysselsättningsmedel kan användas
för hälsorelaterade miljöförbättringar. I vissa fall kan verksamhet
avgiñsbeläggas och andra åtgärder får hushållen lov bekosta. Vissaatt
mål kan nås omgående medan andra kommer flera decennieratt ta att
uppnå, därför internationella åtgärder krävs, kostnaderna fört.ex. att
snabba ändringar skulle orimligt höga eller grund långsamvara av

inedbrytning näringskedjor. När konkreta uppdrag formuleras måste
ekonomiska konsekvensanalyser göras.noggranna

programförslag överlämnasDetta till regeringen för vidare be-
handling och eventuell presentation för riksdagen. Det angelägetär att
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utvärderas med avseende riktlinjer, mål och åtgärds-programmet
efter fem år. reviderat kan inkluderainriktningar, Ettt.ex. ca program

utvärdera hur integreringen hälsoaspektema lyckatskunskaper, avnya
och privata planerings- och kvalitetssystemen drai de offentliga samt

erfarenheter vunnits samverkan mellan miljö- ochnytta som avav
forskning kring samverkan mellanfolkhälsoarbetet. börDessutom

utvecklats så dessa aspekteroch övriga livsvillkor hamiljöfaktorer att
revideratkan integreras i ett program.

handlingsprogram stimulera tillUtredningens förslag till attavser
hälsokonsekvenserna olika miljöfaktorer,medvetenhetökad om av

för upprätthålla och förbättra denlångsiktiga planeringsinsatser att
områden ochhälsonivån, förbättringar eftersatta ökad kunskaphöga av

effektivitet.misstänkta risker åtgärdemas Programmetssåväl somom
miljö förbidra till mobilisering för goduppgift ska attvara en en

hälsoutveckling.hållbar
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Summary

other countries, both Swedens environment andCompared with many
health. The classical sanitary risks elimi-people in goodits wereare

Our welfare high level of education,nated long time system, oura ago.
of administrativeand comprehensivelegislation system super-ourour

comparatively favourable situation.contributed thisvision have to
financehave proved difficult implementHowever, tomeasures orsome

pollution spread from another,full. Moreover, country toone new
the market, scientific constantlybroughtproducts onto progressare

health of certain substances sometimesmade, and the impactbeing on
after several decades. Consequently, severalonly becomes apparent

problems remain be addressed. Theenvironmental healthmajor to
thatimproved andbeenvironment must tomust we arewe see

with risks.equipped dealto new
different andEnvironment-related health risks sectorsoccur many

variety of authorities and organizations.dealt with byare a
of this ofessential obtain overall picturetherefore aspectto an

public health and appropriate objectives,environmental and agree on
of the Commission Environmentalthe primary taskand this onwas

for Environment andsigning the "Declaration ActionHealth. By on
adopted by the ministers ofHealth in Europe", which Europeanwas
meeting in Helsinki 1994, Swedenhealth and the environment at a

national action plan designedundertaken by 1997,has topresent,to a
risks.environmental healthreduce

coherenttask thus nationalThe Commissions to present awas
similar those be presented by other Europeanaction plan, toto

objective view. accordance with thecountries, with the above In
reference, the draft plan only chemical,Commissions ofterms covers

biological risks, well injuries, otherand,physical extent,to as assome
The summarizes theindustrial injuries, caused by accidents.than report

based, and this followed byresearch which the report upon
and indicativeenviromnental and health quality objectivesproposals on

environmental factors andappropriate various Insectors.tomeasures
of diseases that be caused bythere brief descriptionaddition, maya

of the risk analysis method used.environmental factors and In
proposed action plan presented.conclusion, the

the of which differs somewhat from theThese proposals, structure
background material, outline the main analyses andpresentation of the

forwith, general guidelines proposed the taskTo start tenmeasures. are
health risks, after which objectives andof reducing environmental

for health-related environ-indicative proposed variousmeasures are
factors.mental
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questions:crucialsummed in threetask beCommissionsThe upmay

health risksenvironment-relatedsignificanttheWhat mostare-
eliminate theseandexistand instrumentsWhat preventtoresources-

risks
financialwithoutbe doneWhat to re-newrecoursecanmore—

sources

prepared,the had beenmaterial forbackgroundtheallWhen report a
ofmembersandCommissionswhich theheldworkshop expertsatwas

information andof thethe qualitydiscussedreferencetwo groups
environmentalvariousassociated withhealth riskstheclassified

theirsignificance offutureanticipatedandgravity,Thefactors. extent
discussionsof these Ithe basisconsidered. Onhealtheffects wereon

problemfive keyfollowingidentified thehave areas:

andthe increasedisorders, whichandAsthma respiratory are on—
Although thedeath.sufferinglead lifelongto causes areor evencan

and outdoorpollution indoorthatunderstood, clearfullynot
plays largeenvironments part.a

hundreds of victimswhich claimsLung year, oneverymanycancer,—
smoke.tobaccoand environmentalradonpolluted air,ofaccount

spreadingtumours, whichskinmelanomasMalignant at anare-
excessiveparticular,alarming due, totorate exposure sun.

deaths and dis-which stillandAccidents injuries, manycause—
the fewlastof preventivedespite theabilities measuressuccess

decades.
foodbody and thethesubstancesofAccumulation persistent-

although thegenerations,futureaffectwhichchain, processesmay
risk ofthought beThereunderstood.fullyinvolved tonot aare

mechanisms, hormoneimmunologicalalia,interpotential impact, on
development.and foetalreproductionsystems,

which, whilehealth problemsthese thereaddition notIn to are many
particular,people, innumbers ofaffect largelife-threatening, annoy-

problems causedgastrointestinalandcaused noisereactionsance
food andcontaminatedby water.

of reducingfor theallocatedSubstantial purposeresources are
theimplemented byforhealth risks,environmental e.g. measures

authorities,and centralindustry, localconcerned, countysectors
and researchcouncils, universitiesandadministrative boards county

patients associa-work done byfor voluntarywellfoundations, asas
and Agenda 21tions groups.
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The key preventing environmental health risks define andto to
address health all the relevant and in implemen-sectorsconcerns
tation of the various and principles which environmentalsystems on
activities based, i.e. international cooperation, producer responsi-are
bility, community planning, life cycle analyses, quality theassurance,
precautionary principle and the substitution principle, environmental
legislation and its enforcement, environmental impact assessments,
environmental monitoring, research, and education and training. Health

be accorded central role where other majormustconcerns a even
environmental issues Addressing the priority health problemsemerge.
identified by the Commission will require combination ofa many
different instruments. Some will be costly, while others willmeasures

for theirrely personal initiatives.success on
The Commission has considered the forneed changes,structuralnot

since public health generally only of the responsibilities of theone
authorities concerned. doesHowever, that better be madepropose use
of the research and development in the field of environmentalresources
medicine, closer cooperation between research industrial medicinea on
and enviromnental medicine and the implementation of permanenton a
environmental health by the National Institute of Publicprogramme
Health based its existing operations.on

addition, the followingIn guidelines proposed in the ofcontextare
national environmental health activities:

The high level of health protection should be maintained, despite
cutbacks the private and public avoid deteriorationsectors, to a
of public health which would require costlyeven more measures.
International cooperation essential order reduceto trans-
boundary pollution, take action combat depletion of theto ozone
layer and adopt rules, including trade rules, that conducive toare
health protection, and such cooperation requires knowledgeexpert
of high quality.
Producers should take the healthto preventnecessary measures
risks connection with the production and throughout theprocess
life ofcycles their plants and the goods they produce.
Health impact should be carried prior strategicassessments out to
political decisions.
Research and risk analysis should be given higher priority,
particular regards interaction between environmental factors,as
lifestyles, and work and living conditions and the long-term impact

health of persistent substances.on
Local and regional environmental healthand workers need access

national of information and forto networks.supportsources



SammanfattningSOU 1996: 124 19

health risks the responsibility of severalenvironmentalSince are
shouldsupervision, research and educational activities besectors,

the time coordinated, efficient andpluralistic, while at same
effective.

ofshould made, through closer regional cooperation,beBetter use
environmental medicine.allocatedthe toresources

monitoring should be improved and used forEnviromnental health
analyses, in particular, of implementationof continuousthe purpose

plan.proposed actionof the

of objectives and indicativeguidelines, numberaddition theseIn to a
health problems causedwith view reducingproposed toameasures are

andcontaminated drinkingpollution, indoor environments,air water
accidents.and injuries duefood, noise, radiation to

eventualformulated with viewhealth objectivesThe general toare a
prevented. The environ-health problems that beelimination of all can

of acceptableexpressed inquality objectivesmental terms expo-are
and the existing documen-basis of medical datamainly thesure, on

tation and conventions.
forof the of proposedalso been madeEstimates have cost measures

estimates only relatespecific As rule, thecertain tocostareas. a
referenceenvironmental quality, withoutdesigned improvetomeasures

precise, andbenefits. These estimatesthe health notto are very no
implementing preventiveof the ofhave been madeestimates cost not

of designed improveCost-benefit analysis tomeasuresmeasures.
of furtherthat needenvironmental health urgentan area

development.
made in connectionimprovements beof theMany necessary can

increased knowledge andreconstruction,with investment, re-new
beunder employmentFunds allocatedallocations. programmes can

improvement. Somehealth-related environmentalforused measures
for theothers will have be paid byfinanced by charges,be tocan

speedily, while othersbe attainedSome objectivesindividual. maycan
international action,they require concertedtake either becausedecades,

of thechanges would be high becauseof rapidbecause the toocost or
the food chain.degradation of certain substancesslow

Government for furtherproposals will be submitted theThe draft to
Parliament.subsequently be presented theconsideration and tomay

be evaluated with guide-that the plan shouldimportant respect to
mightindicative such evaluation beobjectives andlines, measures; an

might take intoperiod of five A revised plancarried afterout years.a
of healthevaluation of the integrationresearch findings,account annew

quality andpublic and private planning andissues into sector systems
the environmental andgained of coordination betweenthe experience
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health Furthermore, research the connection betweensectors. on
enviromnental factors theand living conditions should by that time

reached pointhave where the findings be integrated into reviseda can a
plan.

The plan of action proposed the Commission intended to
heighten of the impact health of various environmentalawareness on
factors, long-tenn planning that will maintain andto promote measures

improve the high offurther level health this achievecountry, to
improvements neglected and enhance knowledge both oftoareas
suspected risks and of the effects of the taken. The planmeasures

mobilizeshould help the interests of soundto environ-resources a
sustainable health development.forment
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Bakgrund2

bland befolkningenhälsotillståndochgod miljöharSverige gottetten
vidviktsedan lång tid lagtländer. Vi harmångamed dejämfört stor

exponering för hälso-reduceraohälsa ochförebyggaåtgärder för att
påinrättades 1800-hälsoskyddsnämndemaMiljö- ochmiljön.risker i

TBC och andrakolera,med åtgärderarbetaförtalet motatt
brister i denresultatdeltillinfektionssjukdomar, ettstor avvarsom

Åtgärder avloppsförsörjning,ochför förbättradmiljön.fysiska vatten-
levnads-generellt högreutbildning,ochbostadshygien, kost samt

minskadesjukdomartill dessaavgörandebidrogstandard sätt attett
industriellaocksådecennier har deUnderi omfattning. storasenare

varitolycksfallsförebyggande arbetet haroch detåtgärdats,utsläppen
sektorer.framgångsrikt i flera

därför delvisfysiska miljöni denriskfaktoremaaktuellaDe är av
ifordonstrafiken såväl i Europaökadei dag. Denslagannat som

och ved bidrarbostadsuppvännning fossila bränslenmedSverige samt
effekter.långsiktigabåde kort- ochluftföroreningar medflertaltill ett

eftersom bostäd-olika ochinnehåller tillsatsämnenByggnadsmaterialet
olikaför mängdinnebär dettahar gjorts tätare att enexponeraserna

de många,betydelseninomhus. relativaföreningar Denkemiska av
föroreningarVissa dessa"diffusa" utsläppen har ökat.små, an-av

i den födaså småningomoch djur och hamnarmiljön,samlas i växter
flera decennier.sig först efterEffekterna kan visaoch dricker.äter

infektionssjukdomarmiljöbetingadeoch andraMatförgiftningar är
uppstå pårisker kommerproblem.betydande Nyafortfarande attett

mikroorganismer ochförändradeteknik,kemikalier,grund nyav nya
riskgrupper.nya

dåligt kända.hälsoeffektemaföroreningarmånga dessaFör ärav
förinte tillräckligtför enstaka föroreningexponeringenOfta storär en

den sammanlagdahälsoeffekterförklara eventuellakurma utanatt
samverkaravgörande. Iblandmånga olika riskfaktorereffekten ärav

radongas med tobaksrök.livsstilsfaktorer,riskfaktorer med t.ex.yttre
för minskaolika åtgärderofta kombinationDärför krävs att enaven

sjuklighet eller ohälsa.viss typ av
följd olikahälsoeffektema i dag tillde diskuteradeNågra mest avav
och luftvägs-risken för utvecklingexponeringar i miljön är av cancer
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besvär. flera faktorerFör sådana samband väl belagda.är I andra fall
finns misstankar samband med olika grad sannolikhetom av som
behöver utredas.

Det inte enbart effekter formi sjuklighet och ohälsaär av annan som
bör beaktas i dessa sammanhang. Störningar och olägenheter till följd

buller och lukt inte lika allvarliga effekterär utvecklingav som av
och allergier, berör många människor och kan ha storcancer men

inverkan på välbefinnandet.
finns ocksåDet påtagliga brister i kunskaperna vad människorom

Ävenfaktiskt för i den allmänna miljön. miljöövervak-exponeras om
ning pågått i viss utsträckning under lång hartid den främst varit
inriktad den allmänna miljön och inte särskilt studerat förupptaget
människor. Individrelaterade mätningar nödvändiga för kunnaär att
bedöma sambandet mellan hälsotillstånd och de faktiska mängder som
människor får i sig luften och födan eller huden.genom genom

Även miljöarbetet alltid haft människors hälsa främstaom som
målsättning inte hälsoperspektivet alltid tydliggjort i det miljö-är
politiska arbetet.

Arbetet med förebygga och minska de miljörelaterade hälso-att
riskerna -i fortsättningen kallat miljöhälsoarbetet helaspänner över-
skalan från ekonomisk politik och lagstiftning till hälsoupplysning och
kan delas i följande åtgärdstyper:

generella hälsopolitiska åtgärder-
processintegrerade aktiviteter, dvs. hälsoaspektema integreras i-
produkt- och verksamhetsutveckling eller ornrådesplanering
föreskrivande åtgärder, lagstiftning och andra regleringart.ex.-
institutionalisering verksamheter, miljö- och hälsoskydds-t.ex.av—
förvaltning, folkhälsosekretariat, Agenda 21-enheter
informationsinsatser och utbildningsinsatser-
aktiviteter de berörs verksamheten, aktionsgrupper.t.ex.av som av-

Utredningen har granskat och sökt beakta alla dessa olika typer av
åtgärder i analysen och förslagen.

Det finns inget "ramverk" håller alla de aktivitetersom samman som
syftar till förebygga och undanröja hälsorisker i miljön.att Varje
näringslivssektor transport-, industri-, energi-, jordbruks-, handels-
sektorn m.fl. har för verksamheterna och produkternaett attansvar
inte orsakar ohälsa och olägenheter. Flera olika departement, centrala
myndigheter och länsstyrelserna har förebygga och undan-attansvar
röja hälsorisker i rniljön. Lokalt har kommunerna för hälso- ochansvar
miljöskyddet. Hälso- och sjukvården har också viktig roll, bl.a.en

sin miljömedicinska verksamhet. Dessutom har varje enskild in-genom
divid för det hon kan påverka.ansvar
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nyttjas effektivare debör kunnabefintligaDe omresurserna
mål, åtgärder ochkaninblandade aktörerna gemensammaenas om

handlingsprogramsyfte med dettasamverkan. Ett viktigtformer for är
ohälsa ochkunskapen miljörelateradden aktuellasammanfattaatt om

sådan ohälsa för samlatför förebyggafinnsde verktyg attattsom
underlättaoch därmedproblembildenkunna visa gemensammaupp
handlingsplan vårakringnationell samlingåtgärder. En moten

lokala ochockså stimulera dethälsorisker i miljön börviktigaste
åtgärdsarbetet.regionala

kanframgångsrikt miljöhälsoarbeteexempelSom ett gott
överkänslighets-uppmärksamheten kring allergi ochden ökadenämnas

utredningen. beskrivs huri bilaga till Därredovisas 2reaktioner som
uppmärksammas iluftvägsbesvär börjadeochökningen astmaav

risk de flesta medvetnai dag80-talet förmitten äratt somvara enav
samspelet mellan bl.a.beskrivningen detframgårSom varavom.

ochmed berörda forskareutredningsarbete i samarbetekvalificerat nära
information, lokal ochmassmedial bevakning medmyndigheter, god

åtgärdsmedel,för nätverksbygge, statligastödförankring,regional
kampanjeroch enstaka, massivaförstärkta forskningsresurser som

Byggherrar,"allergifrågan" dagordningen.effektivt lyft upp
åtgärder bristfälligahar vidtagitfastighetsägare och hyresgäster mot

ventilation. forsknings-produktionsfel och låg Nyabyggmaterial,
faktorersamspelet mellan olikatillkommit för belysahar attresurser

överkänslighetsreaktionema.allergi- ochmekanismer bakomoch
framgångsrika med minskaoch det arbetet21-arbetetAgenda att

exempel framgångsriktolika sektorer andraolycksfallen inom är
kombinationer verktygandrarniljöhälsoarbete använt men somavsom

nationella,internationella,samspel mellan deockså karaktäriserats av
forskning ochoffentlig sektor,nivåerna, privat ochoch lokalaregionala

det finnsExemplen visaroch frivilligarbete.informationåtgärder, att
mobilisering för detmöjligheterna tillpositivtanledningall att se

Sverige.förebyggande miljöhälsoarbetet i
i miljönhälsoriskerfram handlingsprogramUppdraget motatt ta ett

ursprungligenEuropakontorWHO:sockså led i därär ett en process
deteuropeiska medlemsländerWHO:sinitiativet. 1984 antogtog

2000", där flera de 38"Hälsa för allahälsopolitiska programmet av
genomfördesFrankfurthälsorisker i miljön. 1989målen berör I

hälsa". denkonferens miljö och DärWHO:s "första antogsom
ochhälsa" miljö-för miljö- och"Europeiska stadgan gemensamt av

medlemsländer.i Europaregionenshälsoministrama
och hälsoministrama i Europaträffades återigen miljö-juni 1994I

Healthfor Environment and"Declaration Actionoch antog on
ha utarbetatåtar sig varje land 1997Europe". deklarationenI att senast

hälsorisker i miljön.för minskanationellt handlingsprogram attett
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Handlingsprogrammen ska baseras det enskilda landets behov och
fram hälso- och miljödepartementen. Handlings-tas gemensamt av

ska inte enbart fokuseras hälsorisker ocksåutanprogrammen
inventera och bedöma den struktur och de verktyg behövs försom
åtgärdsarbetet.

WHO:s "tredje konferens miljö och hälsa" planeras till år 1999om
i London och syftar till följa de nationella och internationellaatt upp
aktiviteter initierats Helsingforsdeklarationen.som av

Utredningens2.1 avgränsningar

Centralt för utredningen hälsoeffekter faktorer i den fysiskaär av
miljön. Med fysisk miljö här fysikaliska, kemiska och vissa bio-menas
logiska faktorer utomhus och inomhus. fysiskBegreppet miljö dockär
mycket omfattande. harDet därför varit nödvändigt vissagöraatt
avgränsningar, flertalet återfanns redan direktiveni se bilaga.varav

Avgränsningar har gjorts så frågor arbetsmiljöröratt samtsom
vissa livsstilsfrågor alkohol, tobak, kost, narkotika, läkemedel, hygi-
eniska och kosmetiska produkter inte omfattas utredningen.av
Spridning smitta mellan människor och mellan djur och människorav
ingår inte i utredningen. Däremot ingår smittspridning via ochvatten
föda.

Avgränsningen arbetsmiljön motiveras med dennamot äratt
välutredd tillsyn, forskning och utveckling inom arbetsmiljö-samt att
området väl samlat inom Arbetsmarknadsdepartementet. de fallIär en
arbetsmiljö sammanfaller med offentlig miljö, i skolor ocht.ex.
daghem, omfattas dock dessa utredningen.av

Avgränsningen livsstilsfrågor motiveras dessa faktorermot attav
vanligtvis inte räknas till den fysiska miljön. Bruk alkohol, tobakav
och narkotika bör främst sociala frågor. När riskerna i denses som
fysiska miljön samverkar med livsstilsfrågor beaktas dock dessa

Ävenkopplingar i utredningen, mellan radon och tobaksrökning.t.ex.
kosmetiska och hygieniska produkter har betraktats livsstils-som
faktorer och har därför inte behandlats.

Frågor läkemedel och medicinska produkter har interörsom
välkontrollerademedtagits grund dessa och vanligtvis inteärattav

räknas fysiska miljöfaktorer.som
Sociala och psykologiska frågor har inte behandlats eftersom

utredningen blivit folkhälsoutredning, vilket inte varitannars en
avsikten. Psykosociala effekter störningar i den fysiska miljön ingårav
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arbetslöshet, socialafrågorintei utredningen, rör t.ex.sommen
mobbing.nätverk eller

har således varitmed detta handlingsprogramAvsikten att ge en
förbättra denåtgärdsinriktningar förmål ochsammanhållen bild attav

för nåföreskriva detaljplanerintemiljörelaterade hälsan attattmen
och för andraför vissa områdendetaljplaner finnsmål. Sådanavarje

inteoch myndigheter det harberörda sektorerutarbetaskan de menav
på helheten.koncentreratsutredningensmöjligt inomvarit ram, som

åtgärds-miljömål ochHälsorelaterade2.2

typer

står människan ihållbar utveckling centrum.strävan mot en
samklang med naturen."och rikt liv ihälsosamttillharHon rätt ett

paragrafförstaRiodeklarationens

konferens miljövid FN:sAgenda 21Riodeklarationen och antogs om
deltog.statschefer DessaJaneiro 1992 där 150i Rio deutvecklingoch

nationelltinternationellt ochförviktigtinnebärdokument attstegett
miljö- ochför lösaoch ökadevikt vidlägga ökad attresurserge

utvecklingsproblem.
samband mellandet råderkonstaterasAgenda 21I näraettatt

kapitel berör männis-utveckling och särskiltochhälsamänniskors ett
orsakade olikaför minska hälsoriskerdelmålantalkors hälsa. Ett att av

städer och inomhus,luftföroreningar ifinnsrniljöfaktorer antagna om
buller,bostadsområden,bekämpningsmedel,vattenföroreningar,

energiproduktion.industri- ochstrålning samt
Hälsa för alla-programmetAgendaRiodeklarationen, 21, samt

övergripandeinnehålleroch hälsaför miljöstadganEuropeiska
samstämmighet med deoch ivägledande förbörprinciper, som vara

samhället.på nivåer iformuleras olikamål som
i Sverige,mål för miljöarbetetantalRiksdagen har angett ett stort

olikakonkreta mål inomochövergripande karaktärbåde merav
proposi-regeringensmålen baserasdeMångaområden. antagnaav

följande övergripandedärlivsmiljö" 1990/9 :90god ltion "En
imålsättningar anges:

människors hälsa,skydda-
mångfalden,biologiskadenbevara-

de kan nyttjassåmedhushålla attnaturresursemauttagen av-
långsiktigt, attsamt

kulturlandskap.ochskydda natur--



Bakgrund26 SOU 1996:124

Riksdagen har också antagit vissa miljömål med särskild koppling till
hälsan och dessa redovisas för respektive exponering i kapitlen 6 och

gäller nationella mål förNär det folkhälsan överlämnade regeringen
folkhälsoproposition till1991 riksdagen. Där betonades atten

folkhälsoarbetet måste bygga principer: lokalttre engagemang,
kunskap och samarbete sektorsgränsema.över

Regeringen har vidare i december 1995 fastställt direktiv för en
parlamentarisk kommitté ska förslagutarbeta till nationella målsom

hälsoutvecklingen. Målenför ska vägledande för samhälletsvara
främjainsatser för folkhälsan, förebygga ohälsa förhindra för-att samt

tida och undvikbar funktionsnedsättning, sjuklighet och död.
kan finnas motsättningar mellan åtgärderDet vissa förbättrarsom

ohälsa kan riskera förvärra Såandra. kantyp att t.ex.av menen en
ventilation i samtliga krävaförbättrad bostäder ytterligare energi och

Ökadviktigare energislagen heltinget de miljövänliga. cyklingärav
skulle minska kan å andra sidan öka olycksfalls-motoravgaser men

inte samtidiga åtgärder vidtas för minskarisken dessa risker.attom
Ökad avfallsåtervinning kan medföra smittorisker attnya genom
matavfall förvaras i närheten bostaden under längre tid. Det ärav
således viktigt beakta helheten vid miljöhälsoförbättringar liksomatt

förbättringsarbete.vid allt många fall kan ytterligareI miljö-annat
medicinsk forskning behövas för precisera vilka åtgärder äratt som
viktigast och vilka faktorer samverkar eller motverkar varandra.som

Handlingsprogrammets2.3 och
betänkandets utformning samt

utredningens genomförande

Utredningens uppdrag har främst gällt framställa nationelltatt ett
handlingsprogram för minska miljörelaterade hälsorisker. Målsätt-att
ningen har varit handlingsprogrammet skall mål-, problem- ochatt vara
åtgärdsinriktat, uppföljningsbart, relativt kortfattat och internationellt
användbart. Förslaget har utformats så det efter eventuell remiss-att
behandling och revidering ska kunna föreläggas riksdagen.

Som första i utredningen färdigställdes inventering ochett steg en
beskrivning miljörelaterade hälsorisker bilaga l och de myndig-av av
heter, lagar, mål, aktörer och verktyg står till buds för före-attsom
bygga dessa risker bilaga betänkandet2. I har inte alla frågor som
behandlats i bilagoma tagits med, enbart de frågor börutan ansett
prioriteras.
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riskklassningsseminarium utredningen arrangerade iEtt som
har varit betydelse för prioriteringenfebruari 1996 vidarestorav se-

kapitel
många olika slags mål, övergripande mål,finnsDet t.ex. process-,

produktions-, effekt-, kvalitetsmålstruktur-, resultat-, mfl. I ett
miljöhälsoprogram det naturligt främst hälsaanvända godär att som
effektmål och låg exponeringsnivå skyddar ohälsamoten som som
resultatmål. Eftersom de önskvärda hälso- och exponeringsmålen
miljökvalitetsmålen ofta framtidenligger långt i och kan kräva
internationell samverkan kan det ibland lämpligt delmålmedvara som
bör uppnås inom överskådlig tid för kurma utvärdera igång-atten

förbättringen. Därmed skiljer sig målfonnuleringama isättandet ettav
från organisationers och myndighetershandlingsprogram t.ex.

målformuleringar, i allmänhet verksamhetsinriktade.ärsom mer
mål och åtgärdsinriktningar har diskuterats ingåendeAlla tämligen

kapitlen i sin bygger på faktamaterial från bilagoma.i 5-8, tursom
flera förslagfinns berörs i huvudbetänkandetDärutöver som men som

för framtidsinriktat,inte i formen nationellt handlings-ettpassar
internationellmed användbarhet. kan gälla åtgärderDet t.ex.program
beslutade och genomförs, förslagredan berör specifikaärsom som

Därför finns fler förslagmyndigheter i kapitlen vad5-8 änm.m. som
återfinns Skillnadeni kapitel betingas således handlingsprogram-av

karaktär och inte utredningens värdering eller mindremets av av mer
betydelsefulla förslag och åtgärder.

betänkandet har del åtgärder behandlatsI flera olika ställen.en
harDet beror på tagit frågor såväl i samband olikamedatt upp

miljöfaktorer, i samband med beskrivning de olika sektoremassom av
miljörelateradebetydelse för den ohälsan. Handlingsprogrammet har,

i enlighet med direktiven, baserats genomgång ochen samman-
ställning olika miljöfaktorers hälsoeffekter. har därförDet varitav

relateranaturligt mål och åtgärdsinriktningar till dessa miljö-att
Åfaktorer. sidanandra kommer huvuddelen åtgärderna attav genom-

föras olikainom samhälls- och näringslivssektorer, varför avsnittett
åtgärderangelägna inom olika sektorer har inkluderats kapitelom

5.10.
kapitlen föreslås åtgärdsinriktningarI 5-8 och uppdrag i vissasom

fall riktas till namngivna myndigheter, i sektorsavsnittet ärmen
förslagen i allmänhet inte riktade till enskilda verksamheter. Många
samarbeten försiggår inom branscher betydelse för de miljörelatera-av
de hälsoriskema. detI nationella handlingsprogrammet har skrivningar-

hållits principiellt och angivande enskilda myndigheterna mer av
undvikits i möjliga utsträckning.största

direktiven ingick önskemål1 utföra kostnads- ochatt nytto-om
analyser de miljöåtgärder behövs för rädda liv, sänkaattav som
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minskaskadliga exponeringar eller antalet drabbade. Vissa åtgärder har
olika myndigheter andrakostnadsberäknats eller institutioner ochav

beräkningar återges i betänkandet och bilagoma. Erfarenhetendessa
spridningen i de beräknade kostnadema vilket förklarasvisar är stor,att

beräkningen hälsoutfallet olika åtgärder innehålleratt storaav avav
ekonomiska beräkningarna kanosäkerheter och de mångagörasatt

och grundas på skilda förutsättningar. deolika Närsätt närmare
för de föreslagna åtgärderna bedöms det viktigtkostnaderna är att

möjlighet finansiera förslagen.till olikahänsyn parters atttas
beräkningar kostnadernaAnalysema kompletteras sällan med förav

åtgärder Sådanahälsoförebyggande se vidare kap. 4.7.inte sättaatt
saknas grund förförsvåras det värderinganalyser att gemensam avav

olika åldrar. hälsoeffektema ska ilidande och död i När skattas
former används antingen "statistiskt liv", medborgarnasmonetära

produktionsbortfall,betalningsvilja för olika förbättringar eller minskat
sjukvårdskostnader finns ingen värderingsfri skala förDetm.m.

människovärdet beräknas iprioriteringarna och att pengar.
viktigtbedömningen kostnads- och nyttoanalyser detI är attav

investeringar för förbättrad hälsa ofta sammanfaller medbeakta att en
orsaker. Principen bör kostnaderna iinvesteringar andra attav vara
den orsakar den skadliga exponeringen.första hand ska belasta som

Kvalificerade analysmetoder för beräkning kostnader och nyttaav
olika hälsoinriktade miljöåtgärder angeläget utvecklings-med är ett

miljöhälso- och folkhälsoarbetet i första handområde inteäven om
produktionsbortfall minskasyftar till undvika eller framtidaatt

sjukvårdskosmader till minska sjukligheten och öka hälsan ochutan att
välbefinnandet.

hållbar hälsoutveckling2.4 En

från Världskommissionen för miljö och utvecklingI rapporten
Brundtlandkomniissionen 1987 myntades begreppet "en hållbar
utveckling". hållbar utveckling definieradesEn utvecklingsom en som
tillfredsställer dagens behov kommande generationersäventyrautan att
möjligheter tillfredsställa sina behov. På motsvarande taladeatt sätt
Folkhälsogruppens nationella strategi för "Hela folkets hälsa" 1991

hållbar utveckling i hälsopolitiskt perspektiv. Med detettom en
avsågs utveckling i långsiktigt perspektiv befrämjaretten som

Ävenmöjligheterna for människan leva hälsosamt liv. i vårt landatt ett
måste ojärnlikheten i hälsa mellan olika sociala minska för attgrupper
skapa hållbar utveckling.en
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inte den miljörelaterade ohälsansUtredningen har analyserat
skillnaderi olika sociala eller mellan ochutbredning mängrupper

funnits tillgängliga och helaberor uppgifter intekvinnor. Det att att
baserats känd kunskap eftersom saknats förutredningen resurser

Sverige har inte längre några slumornråden ochforskningsinsatser.egna
hälsoskillnadema mellan olika socialade miljöbetingadedärför är

emellertidmindre i många andra länder. Det troligt deärän attgrupper
låg utbildning och mindre personliga harhar sämreresursersom

tillgodogöra sig nödvändig information för minskamöjligheter attatt
mycketmiljörelaterade hälsoproblem. Tobaksrölming utbreddmånga är

och barn kommer därför drabbaslågutbildade kvinnor derashos att av
andra bam. Olycksfallsriskenmiljötobaksrök i högre utsträckning än

för andra barn. Brist-till föräldrarför barn större änärresurssvaga
dålig ljudisolering och dålig fritidsmiljöbostadsområden medfälliga

risken förvalmöjlighet. Ekonomisk resursbrist ökarbebos de utanav
således troligt det råder viss social sned-kosthåll. Det är attsanne en

ohälsan likaväl yrkesmässigaden miljörelateradefördelning som avav
riskfaktorer.och sociala

för sinabeskyddar och sörjer barn, dess gradsamhälletHur mäter
utvecklingsförmåga. förstaoch Barnen ska decivilisation somvaraav

framgångar och sistamänsklighetens de drabbas desssom avgynnas av
Ostimulerande utemiljö, nedslitna bostadsområden ochmisslyckanden.

inte de och inte optimaladåliga skollokaler välkomnar unga ger
utvecklande uppväxtmiljö. känslig-förutsättningar för Barns störreen

gränsvärdesättning för tillåta ihet motiverar ämnenän att attvuxnas
utgår från barn i utsträckningoch olika produkter vadmiljön större än

i dag fallet.ärsom
giftiga inte brytstilltagande upplagringenDen ämnen somav ner

påverka fortplantningen och fosterutvecklingen, liksomoch befaras
ökningen luftvägsbesvär och elakartade hudtumörer exempelärav

hållbar hälsoutveckling. behövs samlat förhot Det ettmot programen
förväntningar hänsynhälsosam utveckling, skapar tillstörresom omen

i planerings- och kvalitetssystem, medborgarnashälsoeffektema
ökad kunskap, långsiktig planering för underhållaattengagemang,

fungerande samordnade insatser, goda säkerhetsmarginaler,system,
bättre miljö och hållbar utveckling. Därför har kallat utredningenen
och förslaget till handlingsprogram Miljö för hållbar hälsoutveck-en
ling".
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Sjukdomar kan3 som vara

milj örelaterade

SverigeI har den ekonomiska och sociala utvecklingen fördelning-och
välfärden haft avgörande betydelse för befolkningens hälsa.en av

Folkhälsan har förbättrats bättre hygien och kost, förbättradegenom
livsvillkor och arbetsmiljöer, allmän skolgång, bättre boendemiljöer

Ävenmedicinskt förebyggande arbete. den allmänna kunskaps-samt
nivån har höjts inom områden betydelse för förebygga ohälsa.attav
Hälsolägeti Sverige har i alla avseenden förbättrats förnästan genom-
snittssvensken medan däremot sociala skillnader i hälsa kvarstår eller
ökar.

Många olika faktorer kan samverka vid uppkomst sjukdom. Iav
detta kapitel kommer några sjukdomar diskuteras utifrån förekomstatt
och bidragande faktorer, och exemplifieras med vad känner tillman om
olika miljöföroreningars betydelse.

Till de folksjukdomama brukar räknas hjärt- och kärlsjukdo-stora
psykisk ohälsa, skador, rörelseorganens sjukdomar samtmar, cancer,

allergier infektionssjukdomar.och Några dessa nedan.tasav upp
Dessutom berörs lufivéigssjukdomar påverkan immunsystemet,samt

och reproduktionen.nervsystemet

3.1 Hj ärt-kärlsjukdomar

Årligen dör 50 000 i hjärt- och kärlsjukdomar,ca personer varav
omkring 30 000 i kranskärlssjukdom och i slaganfall,l0 000 och de är
därmed den vanligaste dödsorsaken för både och kvinnor. Hjärt-män
kärlsjukdomama för hälften alla dödsfall, %30änsvarar mer av ca av
vårddagar i sluten vård och % alla förtidspensioneringar.10 Mänav
har % högre dödlighet30 i hjärt-kärlsjukdom kvinnor. Dödlig-änca
heten har dock minskat med % bland23 och % bland31 kvinnormän
under perioden 1975-199

Från tidigare ha varit sjukdom vanligare blandatt en som var
högutbildade har hjärt-kärlsjukdomar blivit vanligast blandmän nu
arbetare inom industri- och transportnäringama. Bland kvinnor har
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högutbildade isocialgmpper. Attvarit högre i lägrealltidrisken män
roll. alla åldrar harröka spela Iutsträckning slutatökad storantas en

Ävenhjärtinfarkt minskat.avlida iinsjuknasåväl risken attatt som
minskat.slaganfall hardödligheten i

dödlighet i hjärt-kärlsjukdom harsocioekonomiska skillnaderna iDe
skillnaderår. finns regionalaunder Härutöveruppmärksammats senare

hjärt-kärlsjuk-har dödligheten idecenniernaUnder dei landet. senaste
Socialstyrelsensi Sverige. Urgenomgående varit högredom norra

dödligheten i kranskärls-dock utläsaskanFolkhälsorapport 1994 att
Södermanland och lägst iVärmland ochihögsjukdom är även t.ex.

kvinnor.både ochHalland för män
blodtryckoch högtblodfetter kolesterolhögarökning.Förutom är
faktorer iriskfaktorerriskfaktorema. Andrakändaviktigastede är

rökning, diabetes,övervikt, passivlåg fysisk aktivitet,arbetsmiljön,
stöd och nätverk.i socialtsocial utsatthet och bristerarbetslöshet,

Ärftliga kan naturligtvisriskfaktorerockså in.faktorer spelar Dessa
riskfaktorers bidraginnebär enskildavarandra.med Dettasamverka att

enkelt kan adderas.inte sättett
har diskuterats.skillnaderna i Sverigetill de regionalaOrsakerna

dödligheten itill den högasäkerligen bidragitharKostvanoma
övervikt ocharbetslöshet,andra riskfaktorerNorrland, liksom som

kunnat förklaras meddödlighet har dock inteVärmlands högadiabetes.
kolesterolvärden.blodtryck eller högarökning, högtsigvare

uppkomstbetydelse förmiljöfaktorersBeträffande ärt-av
har dock påvisatrelativt lite utforskat. Manså dettakärlsjukdom, är

dricksvatten, dvs.hjärt-kärlsjukdom och "mjukt"samband mellan
epidemiologiskaoch magnesium, iinnehåll kalciumlågtmedvatten av

säkraandra länder. Någrasåväl Sverige iundersökningar i som
studierdock inte kunna dras. Dessaorsakssamband harslutsatser om

i Bilaga kap. 4.13.diskuteras närmare
ochupphov till kolmonoxidmaterialFörbränning organiskt gerav
för-halterförbränningsprodukter, i högreorganiskaolika sämre

bildarhemoglobin ochKolmonoxid binder till blodetsbränningen är.
ochtill hjärtaförsämradkarboxyhemoglobin ochs.k. syretransportger

förvärrademed kärlkramp kanväl känthjärna. Det är att personer
%.i blodet överstiger 2,5karboxyhemoglobinhaltenbesvär caom av

med högalokaler eller platservid vistelse i rökigakan inträffaDetta
Även tillståndet hoskolmonoxid kan förvärraavgashalter. personerom

dock inte visat dethjärt-kärlsjukdom, så detharredan är attsom
sådan sjukdom.uppkomstenmedverkar i av

rniljötobaksrök medför ökads.k. passiv rökningBåde rökning och
Socialstyrelsens Folkhälsorapport 1994hjärt-kärlsjukdom. Irisk för

med passivdödsfall årligen kan ha sambandflera hundraattanges
visatyrkesepidemiologiska undersökningar detFrånrökning. är att
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sopförbrännings-Sverigeivissa yrkesgrupper även sotare,t.ex.som
haftpå aluminiiunsmältverkgasverksarbetare och arbetarearbetare, en

yrkesgrupper förhjärt-kärlsjukdom. Dessaökad risk för exponeras
polycykliskadiskuteratsförbrämiingsprodukter. Bl.a. har detolika om

betydelse.PAH skulle kunnaaromatiska kolväten vara av

Cancer3.2

och för %dödsorsaken 20vanligasteCancer den nästär avsvarar ca
Årligen tumörsjukdommänniskor i någondör 20 000dödsfall.alla ca

hosvanligaste cancerfonnemainsjuknar.så många Deoch dubbelt är
och hos kvinnor bröstcancerlungcancer,följtmän prostatacancer av

kraftigtinsjukna i ökarRiskeni tjocktarmen.följt att cancercancerav
ålder.cancerfallen inträffar i högvarför de flestaålder,ökandemed

cancerfall kan tillskrivasökade antaletdel detDetta gör att stor aven
ökningengenomsnittsålder. Den resterandeökadebefolkningens är ca

%.totaltav 1,7%0,7 per
både malignthudcancer,ökar snabbastcancerformDen ärsom

med % år varderaökat 3-4hudcancerochmelanom ca persomannan
till delencancerfonnåren. Dennade 20under störstasenaste anses

både hemma ochökat solandehänföras tillkunna semesterresor
brännskador.solande leder tillöverdrivetsärskiltsöderut; som

bland kvinnor,uppmärksammad ökning gäller lungcancerEn annan
har% år.närvarande 3,7 Lungcancerökningstakten fördär är per

dubbelt såfortfarande drygtochkraftigare blandtidigare ökat män är
dock80-talet visarSedan mittenbland kvinnor.vanlig hos män som

anledningen tordefrämstasjunkande trend. Denhoslungcancer män en
olika. Både blandutvecklatskvinnors rökvanoroch mänmänsattvara

storstäderna.vanligast ilungcanceroch kvinnor är
% respektivemed drygttestikelcancer ökar lochBåde bröstcancer

samband meddiskuterats iökning harår.% Dennaknappt 3 per
miljöföroreningar.horrnonliknande

uppkomst harbetydelse förrelativariskfaktorersOlika av cancer
Cancerkommitténscancerkommitténstatliga 1984.denskattats av
några uppdateradeosäkra,visserligen mycketbedömningar är men

På grundinteuppskattningar harsvenskasamlade presenterats. av
kan angivna procenttalolika faktorernasamverkanseffekter mellan de

rättvisande totalsumma.för fåinte adderas att en
enskildasäkert kändadenbedöms allmäntTobak störstavara

%Cancerkommittén 15uppkomstriskfaktom för angav cacancer.av
klartepidemiologiska studier har visatMångacancer.all ettav
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samband mellan antalet rökta cigaretter dag och lungcancerrisk.per
Andra cancerfonner har samband med tobaksbruk iärsom cancer
munhåla, svalg och sannolikt njur- och urinvägscancer.även annan
Cancerkommittén bedömde kostens orsaksandel till minstatt ärcancer
lika för magsäckscancer, och ändtarmscancer,stor, t.ex. grovtarms-
bröstcancer och här underlaget betydligtprostatacancer, är sämre.men
Riskfaktorer i kosten högt intag animaliskt fett och lågt intagär av av
fibrer, frukt och grönsaker. Osäkerheten i bedömningen mat-av

betydelse dock mycket Det kanär nämnasstor. t.ex. attvanomas man
tidigare har det finns samband mellan intaget fett ochansett att ett av
risk för bröstcancer hos kvinnor. epidemiologiskaNya under-stora
sökningar dock inget stöd för detta samband Adami och Wolk,ger
1995.

Cancerkommittén uppskattade vidare allmärma luftförore-att t.ex.
orsakar %ningar l antalet cancerfall, arbetsmiljöfaktorer %,2ca av

radon %, övrig joniserande strålning %l 2 och UV-ljus %.5
Av miljöfaktorers betydelse för canceruppkomst finns det bästa

för lungcancer.underlaget Cirka lungcancerfall2 700 inträffar årligen
i Sverige. dessa uppskattasAv rökning orsaka 75-80 ochprocent

fall,radon 400-900 dvs. 15-30 De både röker och bor iprocent. som
mångdubbeltradonhus har högre risk de enbart bor i radonhus.än som

Miljötobaksrök beräknas upphov till fall40-80 lungcancer.ge ca av
Som lungcancer vanligare i städer landsbygden. Ennämnts är än
genomgång epidemiologiska studier från olika länder visarav samman-

relativ risk efter justering1,5 för rökning. Dettataget en upp
skulle innebära till tredjedel lungcancerfallen hänför-att ärupp en av
bara till tätortsboende, vilket i så fall fall våra300 imotsvarar tre
storstäder. Hur andel beror luftföroreningar svårtstor är attsom
uppskatta, Cancerkommittén 100 fall år. Förhöjdmen angav ca per
lungcancexrisk har också påvisats för boende smältverk och vissarunt
andra industrier.

finns också ökad risk förDet totalt i dennaAvtätorter.en cancer
ökade cancerrisk uppskattade Cancerkommittén i storleksordningenatt

fall skulle100-l 000 kunna hänföras till allmärma luftförore-per
ningar.

antal cancerfrarnkallandeEtt finns föroreningar istort ämnen som
föda, luft eller både sådana har genotoxisk verknings-vatten; som en
mekanism s.k. tröskelnivå och sådana verkar indirektautan som genom
mekanismer och sannolikt har tröskelnivå under vilken inga effekteren
uppkommer. Endast del dessa identifierade kemiskt ochär änen av
färre undersökta toxikologiskt. Det därför inte möjligtär är göraatt
någon uppskattning hur betydelse de kan ha för cancerförekom-storav

fåtalFör gjordes försök till kvantitativ cancerriskupp-sten. ett ämnen
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butadien och bensen ivisadeskattning i Bilaga Detta att t.ex. eten,
cancerfall år i Sverige.upphov till 10-100utornhusluft kan perge

Allergiska och luftvägs-besvär3.3

sjukdomar

överkänslighet.immunologiskt grundad DenMed allergi menas en
benägenhet bilda s.k.ärftligt betingadatopiska allergin attavser en

uttalad denna benägenhet desto mindreIgE-antikroppar. Ju är,mer
initierabehövs för sensibilisera individen, dvs.allergendoser attatt

allergenspeciñka IgE-antikroppar. Deproduktionen symtom somav
ochatopisk sjukdom ögonkatarruppträder vidofta är astma, snuva,

vid överkänslighet,kan förekommaeksem, Dessa ävensymtom annan
allergi föreligger.någondvs. utan att

luftvägamautlöses enbart via slemhinnorna iAtopisk allergi nästan
förmag-tarmkanalen. Via mag-tarmkanalen redan tidigteller utsätts

olika födoärnnesproteiner, det atopiskt benägnamängderstora somav
IgE-antikroppar allergier,snabbt utvecklar Dessabarnet mot. som

ochbamaår, har dock i sig god immuno-uppträder i tidiga prognosen
utvecklas i regel inom några år. Sådana tidiga allergierlogisk tolerans

individen har allergibenägenhet och deemellertidvisar ärvtatt en
Luft-luftvägsallergi och underföljs oftast uppväxten.astma senareav

verkar ha förutsättningar hanteraslemhinnor inteVägarnas attsamma
och förhållande tillmaterial, förmodligen bidrar dettaimmunogent att

Lokalasensibilisering och allergiutveckling lättast sker via luftvägama.
vid inflammation, uppkomsten allergi.skador, t.ex. gynnar avsom

allergiutvecklingen hos individ till delMycket tyder att storen
första levnadsmånadema, immunsystemetunder debestäms när ännu

inte är moget.

Luftvägssjukdomar3.3.1

Lufcvägssjukdomar har klart samband med rökning och exponeringett
luftföroreningar.för höga halter Dessa sjukdomar inkluderar kroniskav

luftvägsslemhinnan förbronkit, lungemfysem, ökad känslighet iastma,
ospecifika stimuli s.k. hyperreaktivitet, ökad känslighet för akuta
luftvägsinfektioner ospecifika luftvägssymtom hosta,samt som

Ävenslembildning, pip i bröstet och andfåddhet. från ochnäsasymtom
har till exponering för luftföroreningar.hals relaterats I epidemio-

logiska har effekten luftföroreningar sådanastudier studerats medav
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sjukdomsmått nedsatt lungfunktion, från luftvägarna,symtomsom
tillståndförsämrat hos astmatiker och med kroniskaandrapersoner

luftvägssjukdomar, luftvägsinfektioner och nedre luftvägssjukdomar
hos bam, ökat intag på sjukhus i luftvägssjukdomar ochoch till med
ökad dödlighet i samband med episoder med höga luftföroreningsa
halter.

Förekomsten diskuteras i avsnittet nedan. Förekomstenastmaav av
kronisk bronkit varierar med ålder och rökvanor, och uppgick till 8,6 %
bland i studie från Norrbotten Studier före-1991. påmänvuxna en

bronkiell hyperreaktivitetkomsten i den allmänna befolkningen harav
gjorts Sverige.inte i

Rökning den viktigaste orsaksfaktom för kronisk bronkit,är men
också andra luftföroreningar kan spela roll. Att allmänna luftförore-en
ningar kan ha betydelse för luftvägssjukdomar och har visats-symtom
i epidemiologiska undersökningar och experimentella studier med
enskilda både försöksdjur och människor. Luftföroreningarämnen

årligen förorsakaberäknas några hundra fall intag sjukhus förav
luftvägssjukdomar i landet, och betydligt fler fall lindrigaremed
effekter se Bilaga kapitel 2.

oftastDe upphov till allergi pollen frånämnen är gräs,som ger
lövträd och andra epitel från pälsdjur i hemmet katt, hundväxter, som
eller marsvin, damrnkvalster. Mögelsporer innehåller tämligensamt

allergen, och därför drabbas endast starkt allergibenägnasvaga
individer.

medProblem allergi och överkänslighet har ökat under deannan
decennierna. På 1960-talet hade 2 densenaste procent av vuxna

befolkningen dag har mellanI och4 10 deastma. procent av vuxna
astmabesvär. Av läkare diagnosticerad förekommer hos 5-7 %astma

svenska skolbam.av
Undersökningar på värnpliktiga l7-20-åringar 1971, 1981 och

förekomsten1992 visar och allergisk rinit hösnuva underatt astmaav
denna tid tredubblats, tabellen nedan. Astmafrekvensen högst ise var

Norrland, medan hösnuva vanligast i mellansverige. Före-norra var
komsten allergiska och näsbesvär har också ökat hosögon-av
skolbarn, och 7-10 %.är nu ca

Tabell 3.1. Prevalensen och allergisk rinit blandastma hösnuvaav
Åbergvärnpliktiga vid mönstringen m.fl., 1995

1971 1981 1992

Astma 1,9 % 2,8 % 5,7 %

Hösnuva 4,4 % 8,4 % 14,6 %
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förekomsten ochstudier har visatinternationellaFlera att astmaav
pålandsbygd. undersökning barn iallergi i städer Enhögre änär

inteförekomsten allergier,Sundsvall visade astma,att men av varav
i Sundsvalllandsbygden. Barnenihögre tätorten än var mer

både ochtvå städer i Estland och Polen, I Väst-allergiska barn iän
Östeuropa städer pådock allergiema vanligare itenderar änatt vara
landsbygd.

föroch miljöfaktorer har betydelseBåde genetiska faktorer att
befolkningenochutveckla allergi och Mellan 25 40 procentastma. av

förutsätt-risk bli allergiska. Dessaskäl ökadgenetiskalöper attenav
liksom förekomsten vissakonstanta,tämligenningar typerär av av

därförbiologiskt material pollen. Manallergiframkallande atttrorsom
allergier. Dit hör dåligtför ökningenvarit avgörandefaktorerandra av

och kvalster-med fukt, dålig ventilationprobleminomhusklimat där
och virusin-decenniet. Rökningunder detförekomst har ökat senaste

för sensibilisering vid samtidigökar riskenfektioner i luftvägama
inflammation och skadorsannolikt grundför allergen,exponering av

får luftvägs-vistas på daghem oftaluftvägsslemhinnan. Barn som
avseende tänkas riskgrupp.infektioner, kan därför i dettaoch utgöra en

Å sensibilisering enligttycks trångboddhet skyddaandra sidan mot en
och Polen, och hypotes harstudie i Sverige, Estlandjämförande en

vissa tidiga infektioner kan verkagårforrnulerats ut attsom
Björkstén, 1995.allergier Bråbäck ochskyddande mot

husoch pälsdjur boende i medför tobaksrökExponering samt
och luftvägs-viktiga riskfaktorer förbristfällig ventilation utgör astma

månader haramningallergi hos små barn, medan 3-4än enmer
kombinationen tobaksrök ocheffekt. förstärkt effektskyddande En av

andelventilerade byggnader har iakttagits. Denfuktiga/dåligt astmaav
kan förklaras deluftvägskatarr hos små barnoch/eller nedre som av

undersökningar skattats till %har i olika 20-33nämnda Iiskfaktorerna
kortvarig arrming; % förrökning; % för 6-26föräldrarnas 11-21för

bostäder.% för bristfälligt ventileradepälsdjur hemmet och 12-17i
enkätbaserad studie påsvenskWickrnan och Pershagen, 1994 I en ny

luftvägsinfektioner den viktigaste7-9-åringar befanns övre vara
allergisk rinit, förutom ärftliga faktorer.riskfaktom för ochastma

risken för såväl allergisk rinit ochi bostaden ökadeFuktproblem astma,
Åberg mfl., 1996.för luftvägsinfektioner.eksem övresom

kvävedioxid och kan påverkaLuftföroreningar utomhus som ozon
känslighet i luftvägama ochlungfunktionen och förorsaka förhöjden

astrnatiska besvär hos redan har Attdärmed utlösa astma.personer som
försämra tillståndet hos astmatiker och öka känslig-kandessa ämnen

luft allergen således visat,för inandning kall ellerheten ärt.ex.av men
bevis för de kan upphov till astmadebut. kandäremot saknas Deatt ge

framkalla inflammation i lungan och skador på luftvägsslem-dock ge
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hinnan, vilket kan tänkas underlätta inandat allergen ochupptag av
därmed också öka risken för sensibilisering. I djurförsök det visatär att
höga halter och svaveldioxid kan underlätta sensibilisering motav ozon
allergen via luftvägarna.

3.3.2 Hudeksem och födoämnesallergi

Cirka småbarn3 har allergiskt s.k. atopiskt eksemprocent av
böjveckseksem, ökar åldernmed till puberteten och sedansom upp
minskar i förekomst. Mellan och % barn åldern7 18 i har7-14av
atopiskt eksem. Förekomsten handeksem hos ll %.ärav vuxna ca
Nickelallergi % kontakteksemen.20utgör ca av

Många upplever sig ha besvär vid intag vissa födoänmen.av
födoämnesallergiBevisad emellertid tämligen ovanligt underär utom

de första levnadsåren, medan icke-allergisk överkänslighet vanligare.är
Cirka 8 barn under års ålder3 allergiska/överkänsligaprocent ärav

procentolika födoämnen, 2 mjölkprotein och 4mot mot procentvarav
Födoämnesallergi föreligger hos % 7-l0-årigal-2 barn,ägg.mot av

och sannolikt i frekvens bland Förekomstensamma vuxna. av
födoärrmesöverkänslighet i vidaste bemärkelse uppskattas till %.10-15

3.4 Påverkan immunförsvaretpå

harImmunsystemet uppgift försvara kroppen och inreatt mot yttresom
fiender såsom infektioner och canceromvandlade celler. Det måste
dessutom reglera sin funktion så det inte överreageraratt motegen

elleri den miljön allergi angriper kroppens vävnaderämnen yttre egna
autoimmunitet. Rubbningar i immunsystemet kan därför resultera i
ökad förekomst infektioner och cancersjukdomar, i allergi och iav
autoimmun sjukdom, reumatism. Immunsystemet har dockt.ex. nor-
malt reservkapacitet, och något nedsatt funktion behöverstoren en
därför medförainte ökad infektionsrisk. Vid allvarliga sjukdomar som

HIV/AIDS eller diabetes kan dock immunförsvaretscancer, reserv-
kapacitet nedsatt.vara

Kemiska kan också påverka immunförsvaret. Från djur-ämnen
försök det visat sådan påverkan kan annorlundaär ochatt vara
allvarligare påverkan sker under fosterlivet och nyföddhetsperiodenom
då immunsystemet fortfarande jämfört med påverkan påär omoget,

individer.vuxna
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olika kemiskadjurexperimentella data visarfinnsDet attsom
människor harimmunsystemets funktion. Förkan skadaämnen

i situationer med oavsiktligt högirnmunosuppressiva effekter påvisats
det gäller låggradigför vissa kemiska substanser. Närexponering

förden relevanta situationenunder lång tid,exponering är mestsom
så har mycket litenexponering för miljöföroreningar,allmänhetens

det finns datapåverkan immunfunktionen,kunskap men somom
miljöföroreningar kan påverkaandra kloreradeantyder PCB ochatt

fisk från förorenadebefolkningar mycketiimmunsystemet ätersom
områden.

luftföroreningarundersökningar har visatDjurexperimentella att
motståndskraftkvävedioxid minskadoch motger ensom ozon
påverkan på immun-delvis kan hänföras tillluftvägsinfektioner, som

pekar på luftföroreningarfinns också humandataförsvaret. Det attsom
luftvägsinfektioner, särskilt hosförekomstenha betydelse förkan av

små bam.
samband med miljöföroreningar,indirekt harfaktor,En somannan

både ocheffekten ultraviolett ljus UV-Airnmunosuppressivadenär av
med ljuseffekt uppträder framför allt hosUV-B. Denna personer

för solljus ellerflera veckor efter exponeringenhudfärg, och kan ivara
irnmunosuppressiva effekten solljus sannoliktsolarium.i Den är enav

hudcancerfrekvensen, primärtfaktor till den ökandebidragande som
DNA-skadande effekt. Uttunningen detUV-ljusetsberor på av

ökad UV-instrålning och beräknasstratosfäriska ozonskiktet ger
nedsatt immunförsvar ökad förekomstleda till såvälkomma att som av

hudcancer.
med hög exponering kani undantagsfall och i sambandEndast en

sjukdomar. Snarare kanirnmunotoxisk påverkan förväntas leda till nya
leda till liteneffekter i befolkning förväntasimmunologiska enen
ökning kaninfektionssjukdomar ellerökning t.ex. cancer, en somav

registrera.svår attvara

Reproduktionsp åverkan3 5
.

avvikelse frånreproduktionspåverkan det normalaMed menas en
samband med befruktning, graviditet och barnetsbiologiska förloppet i

Sådana kan skadorutveckling före och efter födseln. avvikelser bero
före befruktningen, eller i fostercellemauppkommit i könscellensom

graviditeten. Vid störningar reproduktionen kan antingenunder man
uttryckt förmåganfå effekter på förmågan alstra barn, bliatt attsom

och fullfölja graviditet, eller så kan effekter kangravid man som
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iakttas det framfödda barnet. Förmågan alstra barn skulle kunnaatt
funktion känslig för miljöpåverkan, och viktigärvara en som en

funktion härvidlag sperrniemas förmåga befrukta detär ägg,att samt
befruktade förmåga till implantation och livmodern.iäggets växt

Andelen graviditeter slutar i missfall så hög 10-15ärsom som
haroch inte ökat med tiden. Orsakerna till missfall kanprocent, vara

många. omkring hälftenI alla missfall inträffar i börjanav som
graviditeten kan kromosomrubbningar påvisas, och i fjärdedelgrava en
föreligger missbildningar.

Kemikaliers eventuella påverkan fostrets naturliga utveckling har
alltsedanvarit intresse neurosedynkatastrofen i början på 60-stortav

talet. Frekvensen tidigt upptäckta missbildningar kan skattas till 2-3
och totalt får 4-5 alla barn någonprocent, sett procent av

missbildningsdiagnos. Någon ökning med tiden har inte iakttagits.
Lindrigare påverkan kan upphov till minskad födelsevikt ochge
försenad utveckling.

kemisk skaFör substans kunna fosterskadande måste detatt en vara
placentabarriären, dvs. nå fostret via moderns blodcirkulation.passera

Risken för strukturella missbildningar under andra till och medär störst
tolfte graviditetsveckan då olikade anläggs. Under den sistaorganen
delen graviditeten mycket snabbt, vilketväxer görnervsystemet attav

under detta stadium mycket känsligt för toxiskärnervsystemet
påverkan. högMotsvarande känslighet föreligger under barnets första
levnadstid, eftersom snabba tillväxt fortsätter efternervsystemets
födelsen. Vissa miljöföroreningar ansamlats i kroppen utsöndrassom
med modersmjölken och kan det påverka det lilla barnet.även sättet

Orsakerna till fosterskador till del okända. Alkoholmissbrukär stor
dock känd riskfaktor, liksom vissa infektioner och joniserandeär en

strålning. Rökning ökar risken för missfall och låg födelsevikt och har
i samband med nedsatt förmåga alstra bam. Ett sambandäven satts att

mellan låg födelsevikt och boende i förorenade områden har påvisats
i några studier inte i andra.men

Efter epidemiologiska undersökningar på exponerade grupper av
människor det känt bly, metylkvicksilver och PCB kanär att t.ex.
påverka den normala utvecklingen fostret. Den känsligaste effektenav

dessa tycks påverkan hos fostret ellerämnen nervsystemetav vara
det diande barnet visar sig i försenad mental och motorisksom
utveckling. övrigt underlaget dåligt,I och det mycket svårtär är att
skatta miljöfaktorers betydelse för fosterpåverkan. Från djur-yttre
försök det dock visat många olika kemikalier kan fosterskador,är att ge

doserna i dessa försök i allmänhet mycket högre vadär änmen
människor för i den allmärma miljön.utsätts

En reproduktionspåverkan den hormonliknandeärtypannan av som
Östrogenliknandekan effekter, diskuterasämnen utöva. nämnaresom
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kunna hamisstänksi Bilagakapitel 4.13i avsnitt 4.4 ettsamt
och påverkanspermiekvalitet hosförsämradmed bl.a.samband män

utvecklingen.sexuelladen

Påverkan på3.6 nervsystemet

Alzheimers sjukdom,hjämsjukdomarkroniskatillOrsaksfaktorer som
genetiskMS förutommultipel sklerosellersjukdomParkinsons är, en

hosåldersdemensokända. Förekomstenikomponent, stort sett av
såledesStockholm, ochi1075 är ettär procentöver capersoner

problem.betydande
pekardet indicierså finnsmiljöfaktorerBeträffande ettsom

sjukdom,och Alzheimersför aluminiumexponeringmellansamband
eller födaaluminium viaintagsamband med ärnågot vattenavmen

kapitel 4.1Bilagasäkerställt seinte
harihalterför högaexponeringYrkesmässig gruvormanganav

tungmetallerandrahjärnskador, ochupphov tillsig kunnavisat attge
till skadorarsenik kan upphovochkvicksilverbly, nerv-gesom

Yrkesmässigyrkesmässig exponering.frånväl käntärsystemet
alkoholkonsum-lösningsmedel, liksom högorganiskaförexponering

ochcentrala och periferadetockså skadortion, kan nervsystemetge
och nedsattkoncentrationssvårigheterminnesförlust,symtom som

reaktionshastighet.
i denföroreningarförekommer allanämndaDe ämnena som

idär effekterunderstiger demhaltermiljön, iallmänna settssommen
miljö-preciseragår därför inteyrkeslivet.eller i Detdjurförsök att

befolkningen.hjärnskador iellerbetydelse förföroreningars nerv-

till följdMag-tarmsjukdomar3.7 av

smittspridning

alltiddel miljöndenvirus, utövatBakterier, äretc.protozoer somav
Som exempel kanmänniskans hälsa.inflytandet närrmasdet största

följd för-l800-talet. Tillkoleraepidemiernaochtyfoidfeber- av
A sjunkitgulsot hepatitfall epidemiskhar antaletbättrad hygien av

fall år.till omkring 300fall år 1948från 00012 per
och paratyfoid-har tyfoid-bakteriella smittomatarmburnadeAv

ochsalmonellaenteritema vanligamarkant.feber minskat Däremot är
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har ökat igen i slutet 1980-talet. Till del sker smittan utomlands.storav
Campylobakterinfektion orsak till diarré har också visat sigsom vara
vanligt. Den vanligaste orsaken till bamdiarré rotavirus.är

Tidigare inträffade bakteriella tarminfektioner främst på sommaren
och hösten. och medI förvaras i kylskåp, ochatt matvaror attnu resor
till sydliga länder ökat, har det skett viss utjämning året."överen
Indirekt kontaktsmitta särskilt vanlig i miljöer där hygienen dålig,är är

vid bruk handduk eller bristfällig diskningt.ex. gemensamt av av
bestick och porslin. Tarmsmittor kan överföras bristandegenom
renhållning i toaletter och badrum.

Smittspridning via och föda har beskrivits i Bilaga kapitelvatten
4.2, 4.4 och 5.3. smittspridning via badvatten dåligt dokumenterat.är
Antalet utbrott mag-tarmsjukdom till följd förorenat dricksvattenav av

varje år,2-10 med totalt 3 000 insjuknade Antaletär ca ca personer.
rapporterade livsmedelsbuma utbrott 1995 134 med sammanlagtstvar

sjuka. Mörkertalet3 000 dock och antalet kan så högtär stort,ca vara
vilket500 000, innebär varje svensk drabbas femtonde tillatt vartsom

tjugonde år magsjuka.av
Vattenbuma smittor kan förekomma dricksvattnet förorenasom

med avloppsvatten. Tidigare förekom vattenburna tyfoidfeber- och
dysenteriepidernier. Idag förekommer insjuknande till följd framförav

Campylobacterios.allt Virus kan också spridas via avloppsvatten,
liksom giardiasis och amöbadysenteri.

Risken för smittspridning via livsmedel särskilt eftersomär stor,
bakterier men inte virus kan tillväxa livsmedleti temperaturenom
överstiger +l0°C. Förorening animaliska livsmedel kan skeca av

förorenat foder. Vid slakt smittat djur kan smittämnent.ex.genom av
överföras till andra slaktkroppar. Campylobacterinfektion den vanli-är

rapporterade livsmedelsburna bakterieinfektionen, medgaste 2 500ca
inhemska fall år. Bakterien vanlig hos höns, kor ochär svin.t.ex.per

tillväxer dockDen inte lika lätt i livsmedel Salmonella.som
Antalet anmälda inhemska salmonellafall 300-800 år.är ca per

Anledningen till lågadet antalet inhemskt salmonellasmittade personer
beror på mindre %1 alla livsmedel och djur i Sverigeänatt ärav
smittade Salmonella.med

Vissa bakterier tillväxer i livsmedel kan bilda toxiner kansom som
upphov till mag-tarrnsjukdom. Vissa bakterietoxiner värmestabilaärge

och bryts inte vid kokning eller stekning.ner
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Slutsatser3.8

uppkomst sjukdom endast delvis kända,Orsakerna till är menav
detalltid fråga multifaktoriella Dettasannolikt det görär processer.om

betydelse. Kunskapernadra slutsatser miljöfaktorersvanskligt att om
sådana miljöfaktorer visärskilt ofullständiga det gällernärär som

Sverige där rökning ochallmänna miljön i dagensför i denexponeras
miljöfaktorer.ofta överskuggar effektenalkoholkonsumtion yttreav

miljöföroreningars toxiska effekterinformationenDen mesta om
epidemiologiskadjurförsök med höga doser ellerfrånföreligger

liggerdär halterna ocksåyrkesexponeradeundersökningar personer,av
cancerframkallandei den allmänna miljön. För vissabetydligt högre än

föreligger risk vid låga doser, och fördet ävenämnen atttror enman
beräkna cancerrisken vid lågdosexpone-några sådana har kunnatman

och radon och luftföroreningar harSambandet mellan lungcancerring.
effekter påepidemiologiska studier, liksom andrapåvisas ikunnat

ocksåluftföroreningar. Skattningar har kunnatlultvägarna göras avav
övrigtbidrag till och luftvägssjukdomar. Idessa miljöfaktorers cancer

sällan kvantitativa förutsägelser olikadock underlagettillåter om
sambandbidrag till sjuklighet. Detta innebär intemiljöfaktorers att

belyser de metodologiska svårigheter detskulle saknas, men som
effekten miljöföroreningar oftast förekom-innebär studeraatt av som

komplex blandning med mångalåga halter ii ämnenmen en varavmer
kvantifieras. ocksåoch betyderendast några kan Detmätas att

allmänbefolkningen kan pågå under lång tidpåverkan utan att
det förebyggande arbetet måste utgå från starkaupptäckas och att

bevis.misstankar säkerställdaänsnarare
med otillräckligt kända betydelse kemiska ochjämförelse denI som

miljöfaktorer ha för förekomsten sjukdomar ifysikaliska kan av
så mag-tarmsjukdomar till följd mikrobiologiskbefolkningen, är av

Kopplingen till faktorer ibetydligt enklare dokumentera.smitta att
smittormiljön dock inte klar. del livsmedelsbumaEnär stor av

sannolikt följd brister i hanteringen och förvaringenuppkommer till av
bristande okunskap.livsmedel, hygien samtav
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Riskanalys milj öhälso-4 av

faktorer principer och-

exempel

behandlas många olika hälsoriskerI denna utredning hartyper av som
samband med faktorer i miljön, från välkända mindre allvarligamen

många människor för,risker till hypotetiska riskerutsättsvet attsom
kan mycket allvarliga sikt, där inte vetsom vara men om ens

några kommer bli drabbade. Bullerstömingareller exempelär äratt
miljöföroreningar honnonliknandedet förra och med effektert.ex.

på risker skildaexempel det Dessa upplevs olikasättsenare. av
Ävenmänniskor, och hanteras och för sig våra myndigheter.var en av

Miljöhälsoutredningens förslag olika långt gående olika områden.är
Några kommentarer till praxis för riskbedömning, riskvärdering och
riskhantering kan därför motiverade. Flera kantennemavara av
förefalla markerar olika riskanalyseni ochstegvara synonyma, men
skiljer kvalitativt och principiellt.sig

Riskbedömning4.1

riskbedömning iMed miljöhälsosammanhang beskrivningmenas en av
hälsoeffekter kande uppkomma till följd exponering för visssom av en

miljöförorening eller blandning föroreningar i viss situation.av en
Riskbedömning i huvudsak analytisk baserad påär etten process,
naturvetenskapligt underlag, till skillnad från riskvärdering och
riskhantering, innefattar samhälleliga värderingar risk,ävensom av

kostnader, alternativ, konsekvenser Vid myndighetsbeslutnytta, m.m.
baseras på riskbedörrmingar det därför viktigt klartär attsom man

redovisar den vetenskapliga bedömningen och andra överväganden var
för sig.

Riskbedömningens två första riskidentifiering och risk-steg,
uppskattning, beskrivs i kapitel 1.2 i Bilaga och diskuteras därför
endast kortfattat här.
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Riskidentifieringl

brukar kallas föri riskbedömningsprocessenförstaDet steget
faroanalys. kurma bedömariskidentifiering eller För ämnesatt ett

erfordrasskadliga, giftiga egenskaper kunskapertoxiskainneboende
epidemiologiska undersökningar studierdjurförsölgfrån av exponera-

med frivilligaeller kontrollerade försökbefolkningsgrupperde
kännedomUtifrån sådana undersökningar kanförsökspersoner. man

kritiska effekter och hurprimärt uppkommervilka skador somom
omvandlas och utsöndras.sprids i kroppen,ochämnet tas upp

krävsundersökningar endastmärkas toxikologiskaska dåDet att
bekämpningsmedel och livsmedels-läkemedel,godkännandeför av

kemiskamarknaden iutsättande påoch företillsatser, ämnenav nya
kemiskaför iriskbegränsningsprogramprodukter. EU:s ämnennya

sikt medförakan först på långfinns marknadenprodukter redansom
betyder mångablir väl undersökta. Dettadessa attämnenatt
det kan ganskamycket dåligt undersökta, ochmiljöföroreningar är vara

ellertillgängliga i litteraturentoxikologiska data finnsslumpartat om
undersöka,intressantavarit forskningsmässigtharVissa attämnen

sådanagäller särskiltundersökts alls. Dettaandra kanske intemedan
förbränning.i samband medtillverkas, bildasinte t.ex.utanämnen som

toxiskaheller alla tänkbaraundersökningar omfattar inteToxikologiska
kostsamma,mycket tidskrävande ochcancerstudierSåeffekter. ärt.ex.

exempelvis effekter påutvalda substanser. Förutförs baraoch
fosterutvecklingen finns ingaunderellerimmunförsvaret nervsystemet

testmetoder.etablerade
huvudbetänkande,i dettamiljöföroreningarflestaDe tas uppsom

exempel påundersökta. finnsväl Därrelativt ämnenär som ger
skador på luft-och människor,hos försöksdjureffekterlikartade t.ex.

exempel därdet finns ocksåluftföroreningar, ämnenvägama menav
där saknareffekter i djurförsökallvarligamycketsett men manman

dioxiner.epidemiologiska studier,fråninformationmotsvarande t.ex.
epidemiologiskaeffekter i under-därexempelfinnsDet även settman

kunnatverkningsmekanismen inte hittillsbiologiskadensökningar där
djurförsök och andra modellsystem,erfarenheterna iutifrånförklaras

elektromagnetiska fält.ochsamband mellandet gällernärt.ex. cancer

Riskuppskattning4.1.2

kvantitativariskbedömningsprocessen handlariNästa göraattsteg om
ieffekter kan uppträda,vid vilka nivåer skadligaförutsägelser om

i luftföroreningkan finnasrelation till de halter vatten,t.ex. somsom
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strålningsnivåer. kallas riskuppskatt-buller- och Dettaföda ellereller
från välgjordados-responsanalys. detta fordras dataeller Förning

innehåller olika dos-studier eller djurförsökepidemiologiska som
försök med märmi-finns data från kontrolleradevissa fallIgrupper.

och kväve-luftföroreningarnahar effekternaskor. Så t.ex. ozonav
fåttikammarförsök, där försökspersoner andasundersöktsdioxid

lungfunktionen registrerats.effekterochgasen
speciella förutsättningar. ManharRiskuppskattning av cancer

cancerframkallande och andra toxiska substanserskiljer mellan ämnen
sådana cancerframkal-kemikalier.riskbedömning Fördet gällernär av

detgenotoxiskaocksålande är tror attämnen mutagena mansom
förexponeringsdos och sannolikhetensamband mellanfinns attett

pålåga doser. byggervid mycket Dettadrabbas ävencancerav
den händelse inleder denkritisk mutationhypotesen äratt somen

princip enda molekyl kantill och ikan leda att encancer,process som
Påframkallar mutationen.DNA-skadaden sättsamma ser mansomge

kanstrålning. Cancerrisken vid låga doserjoniseranderiskerna med
Osäkerhetema i sådanamatematiska modeller.med hjälpberäknas av

sådanautredningen har refereratdock Iberäkningar är stora.
butadienluftföroreningarna bensen,cancerriskuppskattningar för eten,

cancerframkallande PAH-förening-indikatorbensapyren enoch
aflatoxin, arsenik, nitrosaminer och stekyte-förgällerar. Detsamma

för radon iföroreningar i föda,finns samtmutagener somsom
joniserande strålning.inomhusluft och för annan

under vilkendet finns tröskelnivåandraFör ämnen atttror man en
medicinskt grundatOm villeffekter uppkommer.inga ettman ange

oönskadeallmärma befolkningenska skydda denriktvärde motsom
inte har givitdärför den högsta doshälsoeffekter dividerar somman

djurförsök ellerdos givit effekter ieller den lägstanågra effekter som
Vid framtagandesäkerhetsfaktor.epidemiologiska studier, med aven

dagligaacceptablaDaily Intake HögstaADI-värden Acceptable -
oftast säkerhetsfaktom 100,livsmedelstillsatser användsforintag t.ex.
skillnad i känslighet mellankompensera förfaktordär 10 attavseren

faktor variationmänniskor, och ytterligare lOförsöksdjur och en avser
säkerhetsfaktor kan förekommaindivider. Störrekänslighet mellani

Å andra sidan har så lågeffekter uppträder.särskilt allvarliga enom
för luftföroreningar, därför gränsvärdensäkerhetsfaktor 2 använtssom

utgångspunkten. vissa fall hareffekter människor varit Ilindriga
exempelvisbiologiska måttrelatera effekter medkunnat somman

och då har ocksåkolmonoxid i blod,halterna bly och använtmanav
säkerhetsmarginaler.mycket små

i metoderkunskapsluckor och osäkerheter definns mångaDet som
framde kan ändå användas förriskuppskattning,används för att tamen

miljöföroreningar. Riskuppskattningar-"lågrisknivåer" förmedicinska
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bör eftersom det kan finnas olika bådegöras experter,na av men syn
på vetenskapligadet underlaget och värderingen det så kan olikaav

mycket väl tänkas komma fram till olika resultat.experter

Exponeringsanalys4.1.3

riskbedömningen handlarNär ställning till existerandeatt taom
föroreningsnivåer i miljön blir oerhört mycket svårare. Härprocessen
tillkommer riskbedömningens tredje del, nämligen exponerings-
analysen, sådär alltid har mycket ofullständig kunskapgott som om

faktiskamänniskors exponering. Människor kan förexponeras
miljöföroreningar och andra kemikalier inandning t.ex. igenom
inomhus- utomhusluft,eller intag via eller föda, ellervattengenom

Ävenhudkontakt.direkt i det fall känner exponeringen förgenom
människor det svårt det föreligger någon risk,är att vetaen grupp om

och hur många människor i så fall kan befaras bli drabbadesom av en
effekt. Om exponeringenviss ligger rekommenderad lågrisknivårunt en

så skaeller ADI-värde, det finnas marginal till den halt därett en
effekter förväntas, å andra sidan marginalen med tankeär sattmen
spridning i känslighet mellan individer. Om exponeringen signärmar
den halt där effekter har påvisats i djurförsök eller epidemiologiska
studier, så ökar naturligtvis risken för effekter ska uppkomma,att men
det ändå svårt uttala sig hur många kan tänkasär att om som vara
drabbade. Därför går det inte det finns ochbarn, i såsägaatt t.ex.om
fall hur många, har nedsatt intellektuell kapacitet till följdsom av
exponering för metylkvicksilver, dioxiner eller PCB undert.ex.
fosterlivet eller tidiga bamaår.

förbättraFör möjligheterna till kvantitativ siffermässigatt
riskbedömning krävs forskningsinsatserdet både vad gäller mätningar
och modeller beskriver exponeringen, experimentella ochsamtsom
epidemiologiska studier upplagda så det går fram dos-är att attsom
responssamband i dosområden överlappar aktuell exponering.som
Epidemiologiska data naturligtvis de användbara, och iär mest
utredningen har epidemiologiska studier utnyttjats fört.ex. attnyare
beräkna hur många in sjukhus för luftvägsproblemtaspersoner som
till följd luftföroreningar, de viktigaste bidragande orsaks-samtav
faktorerna till och/eller luftrörskatarr hos små bam.astma

Den kvantitativa riskbedömningen betydligt lättare genomföraär att
för genotoxiska cancerframkallande och joniserande strålning.ämnen

kan dåMan beräkna hur sannolikheten för vid vissstor ärcancer en
Ävendos. sådana beräkningar innehåller osäkerheter, så kanstoraom

det lätt räknas till antal fall i landet under förutsättningom per av
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utredningen har sådana beräkningar refererats förviss exponering. I
radioaktivt cesium, arsenik inågra luftföroreningar, radon,t.ex.

i föda.och stekytemutagenerdricksvatten
så jämförelsevis lätt beräkna kvantitativa risker fördetAtt är att

orsakerna till cancerframkallan-cancerframkallande ämnen, är atten av
ofta blir utslagsgivande i riskbedömnings-de miljöföroreningar

gäller särskilt i nordamerikanska riskbedömningar,sammanhang. Detta
kvantitativa riskuppskattningar allaeftersom där görman cancer-

vilket de framkallarframkallande Mansättänmen oavsett cancer.
för dioxiner och PCB;kvantitativa cancerriskuppskattningargör t.ex.

Riskvärdering, riskhantering4.2

huvudsakligen vetenskapligRiskbedörrming är nären process, men
ochvänds från hur risken till hur den ska värderas vadintresset ärstor

så övergår frågankan den, till bli myndigheternasgöra attman
och slutligen politisk fråga. Vid riskvärdering och risk-enansvar

riskbedönmingen grundläggande, vid valhantering resultatetär av men
hänsynmåste andra in, exempelvis tekniska ochåtgärder vägasav

ekonomiska möjligheter minska exponeringen tillgången påatt samt
risken uppfattas samhället också påalternativ. Hur inverkarav

olika åtgärders genomförbarhet valbedömningen och avav
ochRiskvärdering -hantering innefattar alltså övervägandenstyrmedel.

såväl naturvetenskaplig politisk, social, kulturell, ekonomiskav som
och teknisk natur.

olika lagar och verktyg står till buds för minska utsläppDe attsom
människors rniljöföroreningar, strålningoch exponering för buller, etc.,
beskrivits i bilagahar

risknivåer vid vilka den allmänna opinionen och myndigheternaDe
sig föranledda ingripa kan variera från fall till fall. Viavsevärtattanser

får röka och dricka alkohol fritt fastän dessa förorsakart.ex. vanor
Åtiotusentals förtida dödsfall och allvarliga sjukdomsfall årligen.

kan farliga leksaker dras in följdandra sidan enda olycks-ettsom av
tillbud med barn. aktuellt exempel på tidigtEtt ingripande gäller denett

ko-sjukan is.k. galna England, där hundratusentals kor ska slaktas ut
på icke-bevisad riskgrund för allvarlig mycketattav en en men

ämsjukdom hos människan kansällsynt ha koppling till galna ko-
sjukan och spridas via köttet. Att andra faktorer deän rent veten-
skapliga har in i riskvärderingen ledde till EU-ländemasvägts som
beslut uppenbart. massmediala uppmärksamhetenDen torde haär
spelat icke oväsentlig roll.en
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Gränsvärden4.3

styrmedlen för minimera miljörelaterade hälsoriskerEtt att är attav
gränsvärden för högsta tillåtna utsläpp till luft ocht.ex. vattenange

halter föroreningar i luft och föda.eller Egentligen medvatten,av avses
gränsvärden bindande sådana fastställda regering ellerärsom av

och överträdanden medför någonmyndighet, där form sanktioner.av
dock också riktvärdenMyndigheterna och rekommendationerutger

praktiken ofta fungerari gränsvärden.somsom
efterIdealt bör gränsvärden vetenskaplig riskbedöm-sättas att en

ning först har gjorts enligt principerna och riskvärdering sedanovan, en
orts där riskerna tekniska, ekonomiska, praktiska och andravägts mot
överväganden. I praktiken kan det svårt urskilja vilka över-attvara
väganden har gjorts. Myndigheternas gränsvärden dock alltidärsom en
följd administrativt fattade beslut, och inte någon mellanutgör gränsav
farligt och ofarligt. olika miljömyndighetemas gränvärdessättningarDe
kommenteras kortfattat nedan.

miljöskyddet bestämmer Koncessionsnämnden förInom Miljö-
länsstyrelserna hur får frånskydd eller utsläppen enskildastora vara

industrier eller andra miljöstörande industrier. Regeringen har fastlagt
vissa generella krav, för bilavgaser. Tekniska och ekonomiska skält.ex.
har i allmänhet varit dominerande för dessa gränsvärden.

Naturvårdsverket har fastställt gränsvärden för luftkvalitet i
i med de miljömedicinskttätorter, överensstämmerstort settsom

grundade förslag Institutet för Miljömedicin tagit fram under-som som
Halterna exempelvis kvävedioxidlag. överskrider gränsvärdet vidav

starkt trafikerade förslagvissa Det till riktlinjer för vägtrafik-gator.
Naturvårdsverket förbuller i fram tio sedan hartätorter togsom ca

däremot aldrig fastlagts i form rikt- eller gränsvärden, eftersom detav
skulle medföra mycket samhälleliga kostnader för åtgärder. Dettastora

exempel tillämpning den s.k. begränsningsförordningenär ett av
enligt vilken myndigheterna inte får föreskrifter eller rådallmännautge
förrän de kostnadsmässiga konsekvenserna har och i före-utretts man

fall fått godkännandekommande regeringen.av
Livsmedelsverket förgränsvärden bl.a. livsmedelstillsatsersätter

och bekämpningsmedelsrester i livsmedel. Dessa bygger oftast inter-
nationella riskbedömningar enligt nämnda principer,ovan som mynnar

i rekommenderade högsta acceptabla dagliga intag ADI . Förut
bekämpningsmedel och andra främmande brukar användaämnen man
begreppet högsta tolerabla dags- eller veckointag TDI, iTWI stället
för ska dock påpekas fråganADI. Det allergier och överkänsliatt om g-
het för livsmedelstillsatser faller utanför ADI-konceptet, och måste
behandlas på Högre mängd livsmedelstillsater vadsätt.annat änav
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hantering medges inte, och förbehövs för livsmedletssom
får inte högre den haltbekämpningsmedelsrester halterna änvara som

utförd bekämpning. gränsvärdetkorrekt Dettablir följden gör attav en
lägre vad motiveras ADI-värdet.fall kani vissa änvara som av

välhalterna bekämpningsmedelsrester underNormalt ligger av
gränsvärdena.

för luftenArbetarskyddsstyrelsens hygieniska gränsvärden
rekommendationer förbetydligt högre motsvarandearbetsplatser änär

tillåtna halt för underutomhusluft, och högsta 40vuxna avavser
hänsyn till både toxikologiska,fastställs medtimmar. Deveckans 168

faktorer. utesluter inte vissa hälso-och ekonomiska Detekniska att
gränsvärdesnivån.och under Halternauppkomma videffekter kan

kan också ligga gränsvärdena.vissa arbetsplatser nära
hittills arbetat i begränsad omfattningKemikalieinspektionen har

halten krom i avgiv-Exempel reglergränsvärden.med är cement,om
byggskivor nickel iforrnaldehyd från träbaseradening samt varorav

för konserveringsmedel ikontakt med huden. Reglerkommer isom
utarbetas. Kemiska produkter fårprodukter hållerkemiska att

bruk de innehållerfritt överlåtas till privatnormalt inte änom mer
eller hög cancerframkallandehar medelhög%0,1 änmen somav

förmåga.
förhar angivit dosgränser för allmänheten ochStrålskyddsinstitutet

med joniserande strålning, byggeranställda i verksamhet som
cancerriskuppskatt-internationella rekommendationer och kvantitativa

planering dock ifrån endast berättigad verksamhetAll utgårningar. att
ska hållas så låga möjligt. Dennafår och dosernaäga attrum, som

stråldosema blir väsentligtleder normalt till de faktiskaoptimering att
lägre dosgränsema.än

riktvärden för bl.a. radon iSocialstyrelsen och Boverket har satt
gränsvärden,respektive vid nybyggnad. Dessaexisterande bostäder

Bq/m3 överskrids ändå i mångarelativt höga,400 200 är sett menresp.
bostadsbeståndet beräknas denhelabostäder. Utslaget genom-

Bq/m’ medföra lungcancerfallradioaktiviteten 900snittliga ca 100 ca
och fall enligt riks-år enligt Strålskyddsinstitutet, 400ca enper

i våra bostäder framståromfattande epidemiologisk studie. Radonet
problemen i landet. Attde miljömedicinskadärmed störstaettsom av
lägre beror på degränsvärdet detta inte har kunnat sättas storatrots

skulle medföra i åtgärder.kostnaderna lägre gränsvärdeettsom
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Riskj ämförelser4.4

Gränsvärdena för radon och joniserande strålning intressantaär att
jämföra cancerrisksynpunkt. Vid fastställandet dosgränsema förur av

strålningjoniserande har gjort jämförelser med andra risker iman
samhället. mSv förDosgränsen l allmänheten, gäller förper som

all strålning från artificiella källor, ungefär likaär storsumman av som
frånden naturlig bakgrundsstrålning. ocksåDet den dos inte skaär som

överskridas kostrekommendationema följs för konsumtion fisk,om av
vilt, bär och från områden förorenades i samband medren, svamp som

det radioaktiva nedfallet från Tjemobylolyckan. mSvl beräknasper
medföra 5 cancerdödsfall 100 000 och årlig risk förper personer

10‘5. hänvisarMan till samhället brukaratt accepteracancer
dödfallsrisker i storleksordningen förolyckadl 100 000per personer
och år. T.ex. dmnkningsolyckor har ungefär den frekvensen i Sverige,

förmedan risken dödsolyckor i trafiken gångerl0är nästan större.
Bq/m3Gränsvärdet för radon, 400 ,beräknas enligt de modeller som

används inom strålskyddet medföra livstidsrisk för lungcanceren ca
3-10‘,% årlig risk ungefär2 3 fall 10 000 vilket börjarper personer,

densig risk rökare löper och alltså inte någon försumbarnärma ärsom
risk.

finns inga andraDet gränsvärden bygger kvantitativasom
cancerriskuppskattningar, WHO har rekommenderatt.ex.men
gränsvärden för cancerframkallande föroreningar i dricksvatten vid den
halt teoretiskt livstids cancerrisk l 100 000motsvararsom en
1-10‘5, vilket genomsnittlig årlig risk bland1,4 10motsvarar en

1,4~10‘7.miljoner människor Samma risknivå har Institutetanvänts av
för Miljömedicin IMM för "lågrisknivåer" för någraatt ange cancer-
framkallande luftföroreningar. riskDenna alltså gånger100är änmer
lägre den den naturliga bakgrundsstrålningen och dosgränsenän som

mSv år beräknasl medföra.per
Det finns dock inte bara kanske hundratals cancerframkal-utanen,

lande luftföroreningar kan tänkas verka additivt, medan densom
befintliga strålningen från artificiella källor dos kraftigtger en som
understiger mSv år. praktikenl I kan därför luftföroreningarper ge
upphov till fler cancerfall artificiell strålning. Det på olikaän sätt
epidemiologiskt och/eller utgående från enskilda substanser beräkna-
de antalet cancerfall till följd luftföroreningar, 100-l år,000 ärav per
dock storleksordning den från naturlig bakgrunds-av samma som
strålning fallca 400 år. Luftföroreningar dessutom radper ger en
andra hälsoeffekter.

det gäller lindrigaNär effekter i form subjektiva besvär accepte-av
risker helt storleksordning. åtskilligaI undersökningarras av en annan
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tätorterflera befolkningen ipåvisatsdethar äratt procentt.ex. av
Ävenfrån trafiken. vidoch luftföroreningarbullerbesvarademycket av

för buller utomhus, 55 dBA,miljömål lång siktNaturvårdsverkets
störda.%beräknas 10 vara

gränsvärden förSocialstyrelsensfrån inomhusmiljönexempelEtt är
uttryckt det skadelsför ventilation,olägenhetsanitär är attsomsom

bostäder eller l/stimme i 0,35luftomsättningminst halv perenvara
m2 ska överstigamängden koldioxid inteoch delsgolvyta,och att

indikatortänkande, inteexempel000 Detl är ett somsenareppm.
erfarenhet.beprövadvetenskapbyggermycketså utan mer

giftigutandning intefrån människorskommerKoldioxiden ärsom
erfarenhetsmässigt%,koncentrationer 2vidförrän vetemot menupp

och huvudvärktrötthetlukt kroppsodörer,medproblematt avman
Bristfällighålls under 000koldioxidhalten lundviks ppm.om

koldioxidhaltereller högresig i så högaavspeglarventilation, ärsom
daghem.skolor ochförekommande ivanligttyvärr

riskperceptionRiskuppfattning4.5

svåranaturligtvisnämnda kanderisksiffrorSådana attvarasom ovan
harradonproblemetanmärkningsvärtändåsig, det rönttill attärta men

tenderarsåtycks detallmäntlitet intresse. Rentså attatt manvarapass
delvis med-påverka ochsjälv kanrisker lägre ärskatta mansom

utredningensrisker med bilåkande. Inomrökning ochansvarig för, som
vedröken frånsolning,gälla överdriventänkaskan detområde samma

åtgärdaskanden villan somoch radon iden egnaegna pannan
riskerskattatenderarmotsvarande gradventilationstelcniskt. I attman

industriutsläpp,påverka högre,inte kanälv t.ex.sommansom
kärnkraft.med Deti sambandstrålningsriskerochlivsmedelstillsatser

allvarligalåg sannolikhetrisker medvärderasärskilt svårt attär men
kärnkraft värderarsikt. falletlång Iriskerkonsekvenser, eller

allmänhetenvadmycket mindreriskernastrålningsexpertema änsom
kärnkraftsavfallet.omhändertagandegälleroch detgör, avsamma

"larm" ihälsoriskermiljörelateradeMånga presenteras pressen,som
storleksordning.problemetsinfonnationfår någonläsarenattutan om

riskeroch relaterasvårigheten bedömatillbidrar naturligtvisDetta att
dockmånga fall harvarandra.storleksmässigt till l även experterna

bristfälligt.ochosäkertunderlagetbedömningar,svårt ärgöraatt om
sikt.potentiella riskersärskiltgällerDetta
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Riskklassiñcering4.6 inom utredningen

Vid riskklassificeringsseminarium med utredningensett expertgrupp,
vetenskapliga referensgrupp och "aktörsgrupp" representanter för
kommuner, länsstyrelser och landsting hölls i februari 1996,som
klassades de olika Iniljöfaktorema i Bilaga utifrånl derastassom upp
betydelse hälsosynpunkt.ur

Alla de föroreningar eller företeelser i Bilaga ltassom upp
behandlades, uppdelat de olika områdena utomhusluft, inomhus-
miljö, föroreningar i föda, buller, joniserande och icke-jonise-vatten,

strålning,rande elektromagnetiska fält skador. någraFör områdensamt
gjordes också sammanfattande bedömningar. Som underlag fanns en
sammanställning de viktigaste hälsoeffektema, känsligaav grupper,
viktiga exponeringssituationer med i förekommande fall angivande av
uppskattat antal exponerade, försök till uppskattningar antaletsamt av
drabbade. Viktiga föroreningskällor också med utpekandeangavs av
ansvariga sektorer eller aktiviteter t.ex. trafik, energi, personliga
aktiviteter.

Utifrån det sammanställda materialet, uppgifterna i Bilaga och del
deltagande bakgrundskunskaper klassades de olikaexperternas
föroreningama/företeelsema utifrån deras betydelse hälsosynpunkt.ur
Klasserna "hög", "medel" och "låg". vissa faktorerFör ansågs ingenvar
klassning möjlig grund bristande kunskaper effekter ellervara av om
exponeringsförhållanden. Behovet forskning ansågs särskiltav vara

för vissa utpekade eller företeelser.ämnenstort
viktigasteDe faktorerna vid klassningen hälsoeffekternasvar

allvarlighetsgrad och antalet kan beräknas berörda.personer som vara
Antalet drabbade dock genomgående mycket svårt uppskatta,är att

på vissa områden antalet bullerstörda iutom t.ex. tätorter.som
fickAntaganden därför för många föroreningar för kunnagöras att

högsta trolig för antalet drabbade.gränsange en
Människors exponering för olika miljöföroreningar ocksåär

generellt dåligt känd, vid riskklassiñceringsseminariet pekadessett men
viktiga exponeringssituationer med angivande högexponeradeut av

De klassningar gjordes seminariet har legat till grundgrupper. som
för den prioritering miljörelaterade hälsorisker framgårav som av
kapitel
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Risk-kostnad-nyttoanalyser4.7

i gränsvärde bör sänkashälsoriskbedömningOm utmynnar att etten
vidtagas myndigheterandra riskreducerande åtgärder böreller att av

krävs i allmänhet kostnadsberäkning enligt deneller regeringen, en
begränsningsförordningen. Kostnaderna för tekniskanämndatidigare

svåra beräkna, detåtgärder kan visserligeneller andra äratt menvara
kapitel kommer beräknadeändå oftast möjligt det. I 5göra t.ex.att
och radonhaltema i bostäderför sänka buller-kostnader attatt
beräkna eventuella hälsovinsterhur skulle kunna derefereras. Men man

kan medföraåtgärdernasom
hälsoeffekter denfråga kräver för det första vilkaDenna att vetman

ochmiljöfaktom medför. Som redan framgått kapitelaktuella somav
svårt hur andelframgå kapitel detkommer är storattatt av ange av

befolkningen kan hänföras till olika miljöfaktorer,sjukligheten i som
saknas. vissa miljöfaktoreruppgifter exponering Förbl.a. eftersom om

hur många människordock ungefärlig uppskattningkan göra avman en
människor i ochdrabbade, antalet bullerstörda tätortemaär t.ex.som

inomhusmiljö-upplever besvär till följdantalet människor som av
några miljö-Ungefärliga uppskattningar cancerrisken medfaktorer. av

kvantitativa beräk-har gjorts, kapitel harföroreningar Härutöverse
utredning endast kunnat beträffande det antal fallningar i denna göras

luftföroreningar.sjukhusinläggningar kan tänkas bero påsomav
svårighet kunna förutse hur positiv effekt hälsanNästa är att stor

åtgärdenplanerade kan medföra. kunna dettaden För göraattsom
människorsfordras kunskap både åtgärdens betydelse förom expone-

aktuella och dos-responssamband. Med sådanaring för det ämnet, om
åtgärdsprogramkostnadsberäkningar kunna olikadata skulle göras av

hälsan jämföras, hur många inte längre skulleoch effekten t.ex. som
efter bullerbekämpning jämfört med färre lungcancer-besväradevara

intensiv informationskampanj behovet radon-fall efter en om av
vissa småhus.reducering i
förutsätter sjukdoms- eller dödsfall till följdOm antaletatt avman

föroreningssituation kan så uppkommer frågan hur dettaviss anges,en
ska värderas i ekonomiska Under år har ekonomer börjattermer. senare

sig för detta i syfte kunna kostnader miljö- ochintressera vägaatt mot
hälsoeffekter uttryckt i "sort", nämligen metod förEnsamma pengar.

nå ekonomiskt värde hälsoeffekter beräkna alla direktaär attatt ett
sjukhuskostnader,kostnader kan kopplas till sjukdomen, t.ex.som

förloradläkarbesök, läkemedel och arbetsinkomst. En metodannan
kallas hurnankapitalmetoden går på värdera produktions-ut attsom

människas stårbortfall med antagande värde i relation till vadattom en
informationhon producerar och lönen produktivitet. Det äratt ger om
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uppenbart denna metod måste användas med försiktighet. Föratt stor
problemen medkomma dessa kostnadsberäkningar haratt runt typer av

enkätrnetoderekonomer i stället för uppskatta människorsanvänt att
betalningsvilja för viss miljö- och hälsoförbättrande åtgärd.en

avBetalningsviljan har Vägverket för beräkna värdetanvänts attav
"statistiskt liv", används i olycksriskkalkyler. I Sverige skattasett som

detta s.k. humanvärde till miljoner kronor.14ca
svårt kostnad-nyttoberäkningarHur kan illustreras med olycks-är

fallsskador se kapitel i Bilaga12 Trots har godatt man en
uppfattning omfattningen och orsakerna till skador, så harom av man

kunnat kostnad-nyttoberälma effekten skadepreventivainte åtgärder.av
beräknat sammanlagda samhällskostnadenMan har den för person-

skador till så mycket 62 miljarder kronor år, harsom per men man
vilka åtgärderingen klar bild leder till vilken effekt eftersom detav som

finns så många samverkande och motverkande faktorer.
exempel beräkningEtt samhällsekonomiskaärannat en av
följd allergiska besvär, gjortskostnader till Folkhälso-av som

m.fl.,institutet Persson 1994. totala kostnaderna skattadesDe till 5,6
år.miljarder kronor Kostnaderna har fördubblats under detänper mer

decenniet, främst grund kraftigsista ökning antaletav en av
förtidspensioneringar och sjukskrivningsdagarantalet ökadsamt en
allergiförekomst. Som nämndes i kapitel orsaken till den ökade3 är
allergiforekomsten oklar, och därmed effekten allergiförebyggandeav
åtgärder, i gjordes antagandet förbättrad ventilationrapporten attmen

skulle leda tilli skolor mindre allergibesvär. årliga investerings-Den
för ventilationsförbättringarkostnaden beräknades till mellan 128 och

miljoner kronor. denna investering337 För ska samhälls-att vara
ekonomiskt lönsam måste enligt den ekonomiska modellen sjukdoms-
kostnaderna för bam och ungdom sjunka med 12-3 3 % oräknat värdet

hälsoförluster i sig. Hur förbättringar allergibesvärstoraav av som
ventilationsåtgärdema verkligen skulle medföra kan naturligtvisman

uttala sig och har hellerinte inte försökt värdera denattom, man
eventuella hälsovinsten i sig.

Naturvårdsverket har nyligen litteratursamrnanställ-presenterat en
ning använda metoder för värdera miljötillgångar i ekonomiskaattav

applikationmed värdering luftföroreningars påverkantenner av
hälsamiljö och Naturvårdsverket 1996.

ekonomisk värdering hälsoeffektemaEn luftföroreningar harav av
utförts för Oslo Rosendahl 1996. Dos-responssarnband mellan
förhöjda paitikelhalter PMIO och olika hälsoeffekter användes för att
beräkna förantal tidiga dödsfall, sjukfrånvaro, sjukhusvistelser m.m.

räknade ocksåMan samband förhöjdamellan halter kväve-ett av
dioxid och ökat intag på sjukhus för totalaDe samhällsekono-astma.
rniska kostnadema beräknades till 160 miljoner kronor år, 4per varav
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följdkvävedioxid reducerad livskvalitet tillhänfördes tillmiljoner av
oräknat.sjukdom

ocksåvärdering hälsoeffekter bilavgaser harekonomiskEn avav
ekonomiskaLeksell och Lövgren 1995. Deför Göteborggjorts

betalningsviljan hos allmän-antagandenbyggerberäkningama om
luñiöroreningshaltema. enligt tidigareminska Dennaheten för antasatt

kr för halvera halterna. Derasbetalningsviljestudier 5002 attvara
miljoner kr ii slutsumma 720beräkningar utmynnar peren

värdet bilavgasemasmiljarder kr i hela landet,ochGöteborg 8 som av
hälsoeffekter.

föri bostäder. Betalningsviljanexempel gäller radonEtt attannat
ekonomisk kostnad-nytto-undersöktes del ihalternaminska ensom

betalningsvilja.alltså kan Denna"nyttan"analys där anges som
hushålltill i medeltal för 64 000utifrån enkätstudieberäknades etten

Bq/m’, ochradondotterhalten från till 70500för sänkningkr aven
Bq/m3från Söderquist 1995.minskning 500 till 200kr for19 000 en

teoretiska betalnings-diskrepans mellan denuppenbarligenDet är en
jämförfaktiskt bekostar radonsaneringhushållviljan och antalet som

kapitel 5.2.
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hälsoriskerMilj örelaterade5

tilldiskussion och förslag-

och åtgärdermål

"Miljörelaterade hälsorisker",Miljöhälsoutredningens bilagaI nr
beskrivna tillsammans medmed olika miljöfaktorerhälsoriskernafinns

Kortfattadeexponeringsforhållanden och eventuella riktvärden.källor,
respektive rubrik.i detta kapitel undersammanfattningar presenteras

riskvärderingsseminarium MiljöhälsoutredningenVid det som an-
kapitel klassades deoch beskrevs ii februari 1996,ordnade som

i bilaga utifrån deras betydelsemiljöfaktorema lolika tas upp ursom
den prioriteringklassningar ligger till grund förhålsosynpunkt. Dessa

Huvudsyfteti detta kapitel.kommerproblemen att presenterassomav
hälsorelaterade miljöproblemen idiskutera de prioriteradeär att

hälso-miljömål. Befintliga mål analyseras,relation till nationella nya
åtgärder redovisasmål föreslås, genomförda och föreslagnarelaterade

och eventuella brister.utifrån uppnådda resultatoch diskuteras
åtgärder. avsnittförslag till I 5.2-5.9Slutligen ärpresenteras egna

utifrån föroreningarna/företeelsema medanalltså förslagen skrivna
sådana åtgärder vi bedömer viktiga inomavsnitt 5.10 tar som varaupp

olika samhällssektorer.

Utomhusluft5.1

Hälsorisker och prioriteradel ämnen

Globala luftföroreningar

Två globala miljöhoten utsläppen koldioxid frånde ärstoraav av
förbränning fossila bränslen, upphov till den s.k. växthus-av som ger
effekten, utsläppen klorfluorkarboner CFC, s.k. freonersamt av som
påskyndar utturmingen det skyddande ozonskiktet i stratosfären. Härav

det samlade utsläppet från hela jorden avgörande för effekterna.är
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befarad ökad medeltemperatur till följdEn utsläppenav av
koldioxid kan i vissa delar världen medföra allvarliga konsekvenserav

utbredning områdenför livsmiljön och översvämningtorragenom av
låglänta områden. Enligt riksdagens beslut med anledningav av

regeringens klimatproposition 1992/93:179 ska utsläppen av
koldioxid från fossila bränslen i Sverige ha stabiliserats års1990
nivå till för därefter minska. Naturvårdsverkets2000, att rapport nr

från "Hur har det gått", detta mål enligt4366 1994, attanger
inte kommer kunna uppfyllas inte ytterligareattprognoserna om

faktor efter har betydelseåtgärder vidtas. En 2005 ärstorsom om
kärnkraftsavvecklingen genomförs.och hur

avvecklingsplaner svenskaGenom förbud och har den användning-
CFC starkt begränsats, och nationella miljömålet:avfreoner deten

användningen CFC i huvudsak ska helt avvecklad tillatt av vara
nått.utgången De mindre ozonnedbrytande väteklor-1994, ansesav

fluorkarbonema HCFC används dock fortfarande. Ett utturmat
ozonskikt släpper igenom del solens skadliga UV-avsevärt störreen av

kan medföra ökad risk för bl.a. hudcancer. Enligtljus. Detta en
Naturvårdsverkets 4366 kommer ozonuttunningen ökarapport attnr
fram till sekelskiftet och därefter troligen plana och sedanatt ut

minska. Mål och åtgärder inom dessa områden kommer intesuccessivt
diskuteras vidare här, eftersom dessa miljöproblem redan äratt

både nationellt och internationellt. stället har valtprioriterade I att
sådana luftföroreningar kan ha direktalyfta fram effektersom

människors hälsa.

luftföroreningarRegionala och lokala

sprids i atmosfären mellan länder. HälsoriskemaAlla luftföroreningar
dock framför allt tätortsproblem, demed luftföroreningar därär ett

blir mycket betydelsefulla för nedfallet i landetlokala källorna änmer
källa till luftföroreningar i gatutrafiken.totalt. En Dettatätorter ärstor

särskilt för kvävedioxid, där % halterna igäller 80-90 tätorterca av
trafiken.härrör från

Ozon bildas i storskaliga atmosfärskemiska från kväve-processer
Sverigeoxider och kolväten, och halterna i härrör till delen frånstörsta

utländska källor. Till skillnad de övriga luftföroreningarnamot som
kommer diskuteras i detta avsnitt halterna lägre iär tätorteratt av ozon

på landsbygden.än
luftföroreningar i dag bedöms viktigastDe vad gällersom vara

effekter luñvägama kvävedioxid, och partiklar. Kvävedioxidär ozon
påverkar lungfunktionen, och effektbl.a. den uppträder vid lägstsom
koncentration ökad luftvägsreaktivitet, vilket har betydelse fram-är en
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för allt för astmatiker. Härigenom kan kvävedioxid förstärktage
vid inandning kall luft, pollen och andra allergen ellersymtom t.ex. av

vilketvid ansträngning, framför allt efter upprepade tillfällen kan ha
förklinisk betydelse astmatiker. denna effekt kortvariga högaFör är

halter betydelse. också intresseDet svenska under-störst är attav av
sökningar visat samband mellan långtidsmedelvärdethar kväve-ett av

olika och förekomsten besvär och fråndioxid i tätorter symtomav
luftvägama nedre luftvägssjukdomar hos bam, fastän halternasamt

under gränsvärdena.legat
Ozon har delvis liknande effekter kvävedioxid. Påverkan påsom

lungfunktionen dock i högre grad förknippad med besvär hostaär som
och inflammation typisk del effektbilden.och andnöd, är en av

Epidemiologiska undersökningar har visat samband mellan förhöjda
och besvär, nedsatt lungfunktion och ökat intaghalter av ozon

och andra luftvägssjukdomar.sjukhus för astma
Lufibuma partiklar har olika och kemisk sammansättning.ursprung

intresse hälsosynpunkt inandningsbara partiklar mättAv störst ärur
fleraPMl0. Inandningsbara partiklar har i epidemiologiskat.ex.som

undersökningar, främst från USA, visat kvantitativa samband utan
tydlig tröskel med olika luñvägseffekter, och med ökad dödlighet.även

sannoliktPartiklar har betydelse för hälsan i Sverige. bedömsDeäven
kunna medverka till ökat intag sjukhus och ökad dödlighetäven en
hos gamla och sjuka.

försök kvantifieringarPreliminära till effekterna ochav av ozon
förorsaka någrapartiklar visar de kan hundra fall intagatt av

luftvägssjukdomar år,sjukhus för varje och betydligt fler fall med
lindrigare effekter, såsom försämring tillståndet hos astmatikerav
bilaga kapitel 2.2. För kvävedioxid har motsvarande kvantifie-
ringar inte utförts, grund epidemiologiskt underlag.sämreav

Cancerframkallande luftföroreningar bildas vid förbränning, och
utsläppen blir högre förbrärmingseffektiviteten Desämre största

vedförbränning och vägtrafik inklusivekällorna arbetsmaskiner.är
Såväl partikelbundna polycykliska aromatiska kolvätenämnen som
PAH och gasformiga kolväten butadien och bensen äreten,som
viktiga. PAH främst förknippat med risker för lungcancer, ochär
bensen med leukemi. Utifrån epidemiologiska och andra data har
tidigare skattats luftföroreningar i medför lung-100tätorteratt ca
cancerfall år i Sverige och 100-l 000 cancerfall totalt. Ingaper nya
data har framkommit skäl revidera denna uppskattning.attsom ger
Underlaget dock mycket osäkert.är

Halterna svaveldioxid i har minskat kraftigt till följdtätorterav av
minskad svavelhalt i olja utbyggnad tjärrvärmesystemen.samt av
Halterna kolmonoxid har minskat följd det ökade bruketav som av av
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katalysatorrenade personbilar. Hälsoriskema med dessa bedömsämnen
i dag små.vara

Mätningar aldehyder och lösningsmedel endast sällan,görsav
varför kan uttala trender. Hälsoriskema med dessainte oss om

ändå låg jämfört med demhar bedömts prioriteratsämnen som som
ovan.

Prioriterade
Luftvägsirriterande: Ozon, kvävedioxid, partiklar PM10

kolväten vissaCancerframkallande: Polyaromatiska PAH,
flyktiga kolväten

Befintliga nationella mål5.1.2

mål luftföroreningarRiksdagen har fastlagt följande övergripande för
1990/91 :90:Prop.

Luftkvaliteten i skall förbättras så de återståendetätorter att—
riskerna för människors hälsa till följd utsläpp från trafik,av

och energianläggningar undanröjs.industri
Nedfallet svavel- och kväveoxider begränsas till nivåer inteav som-
skadar eller människors hälsa.naturen
Nedfallet flyktiga organiska begränsas till nivåer inteämnenav som-
skadar eller människors hälsa.naturen

följ ande tidsangivna mål:samt

halterna koloxid, kvävedioxid, svaveldioxid,Vid år 2000 skall av-
och partiklar underskrida de riktvärden utarbetatssot som av

Naturvårdsverket. Gränsvärdena för kvävedioxid, och partiklarsot
i avsnitt 5.1.3.anges

Utsläppen cancerframkallande bör minskas %med 90 iämnenav-
för de långsiktiga hälsoeffektema skall påtätortema att envara
nivå. delmålacceptabel Ett halvera utsläppen till år 2005.är att

Kväveoxidutsläppen skall minska med % till räknat från30 1995-
års nivå.1980

flyktiga organiskaUtsläppen bör minska med % till år50ämnenav-
räknat från års nivå.2000 1988
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såledesspecifikt mål halterna har inteNågot ozonsom avser av
minskning utsläppen kväveoxider och flyktigaformulerats, men av av
medför minskad ozonbildning.organiska ämnen

Förslag till nationella mål5.1.3

mämiiskor. Eftersom ingen kanutomhus påverkar allaLuftföroreningar
såluftföroreningarna bör och riktvärdenundkomma gräns- sattavara

med redan nedsatt lungfunktionoch gamlasåväl bamatt personersom
påverkan.skyddas negativmot
mål det i dag gäller för utvidgasövergripande börSom tätortersom

överallt, dvs. landsbygd.gäller luftföroreningarså det ävenatt ozon
formulerat, så det täcker inockså allmäntbörDet ävenattvara mer

vedförbrärming. Vårt förslagfrån verksamheterutsläpp t.ex.somegna
övergripande mål därför:till är

så riskerna för människors hälsaLuftkvaliteten ska förbättras att
från trafik, industri, energianläggningar ellerföljd utsläpptill av

verksamhet undanröjs.annan

specificeras miljökvalitets-övergripande mål skulle kunnaDetta som
indikatorsubstanser vid vilka bedömermål halteratt avgenom ange

målethälsorisker uppkommer. redaninga Det antagna attatt om
understiga Naturvårdsverkets gränsvärden bör iår skahalterna 2000

kvävedioxid och partiklar, och mål införas förså fall skärpas för nya
Lämpligen kan då utnyttjaoch cancerframkallande ärrmen. manozon

föreller s.k. lågrisknivåer Institutetförslag till riktvärdende som
uppdrag Naturvårdsverket.Miljömedicin IMM har utarbetat av

såväl allmännatill riktvärden för skydda denförslagDessa är satta att
känsliga Det kan dock inte uteslutasbefolkningen attsom grupper.

eftersom känsliga epidemiologiska ocheffekter kan uppkomma, nya
effekter nivåertenderar observera vid lägreandra studier änatt man

därförRiskbedömningama bör revideras med jämnatidigare sett.
fram.i takt med kunskap kommermellanrum att ny

partiklar så finns existerandeBeträffande luftbuma gränsvärdeett
ug/m3uppgår vinterhalvårsmedelvärdeför till 40 ochsot somsom
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ug/m3 98-percentildygnsmedelvärde . Dessutom90 som anger
Naturvårdsverket s.k. bedömningsgrunder för totalt svävande stoft

ng/m3TSP och inandningsbara partiklar PMIO vardera 50 som
ng/m3vinterhalvårsmedelvärde och dygnsmedelvärde där110 som

PM10-värdet halter i gatumiljö. IMM föreslog 1992 ettavser
ug/m3 l00ng/m3halvårsmedelvärde för 20 och dygns-PMIO som

Efter det förslaget till riktvärden för frammedelvärde. PMIOatt togs
epidemiologiska studier utförts skulle kunna tänkashar dock somnya

rekommenderade föreslårföranleda sänkning dessa värden. Viaven
får i uppdrag förnyad riskbedömning,därför IMM göraattatt en men

från används tills vidare.rekommenderade värdena 1992 Tyvärrdeatt
vårafå mätningar PMIO-halten i de föreslagnatätorter,görs menav

Systematiskariktvärdena överskrids sannolikt relativt sällan. mätningar
rekommenderas.

,ug/m3för kvävedioxidgällande gränsvärdet l 10Det är som
ug/m398-percentil. har föreslagittimmedelvärde IMM 100 som
ug/m399-percentil2,timmedelvärde vilket ungefär 90motsvarar som

halt kan överskridas högtrafikerade98-percentil. Denna gator, men
några tillbaka. Riktvärdet bör kunnasjunker sedanhalterna nu

uppnås 2005.
gränsvärde för har nyligenfinns inget IMMDet ozon, men

ug/m3 halt överskrids mångaföreslagit timmedelvärde. Denna80 som
Sverige, och får därför långsiktigtgånger i södra ettper ses som mer

mål övriga.deän
På Naturvårdsverket har också tagit fram s.k.uppdrag IMMav

lågrisknivåer for några cancerframkallande vidDessa ärämnen. satta
teoretiskt livstids cancerrisk påden halt lmotsvararsom en

0001-10‘5. lågrisknivåer har aldrig antagits formellaDessa100 som
från Naturvårdsverket, har vidriktvärden miljöskydds-använtsmen

de osäkerheter beräkningarprövningar Trots cancerriskeretc. som av
så ändåvid låga doser innebär, vill i detta sammanhang rekommen-

105dera lågrislcnivån den halt livstidsrisken förmotsvararatt som
några utvalda indikatorsubstanser används miljökvalitetsmål försom

luftföroreningar.cancerframkallande
Tänkbara bensen, butadien och bensapyren. Deämnen är eten, tre

indikatorer på gasformiga kolväten frånförsta förbränning, ochär
också relaterat till biltrafikbensen det finns i bensin ochär attgenom

kan förflyktigas i samband med tankning Eten och butadien äretc.

Får överskridas två antalet timmar 175mättaprocent av
timmar årper

zFår överskridas antalet timmar 88mättaprocenten av
årtimmar per
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också därförrelevanta dessa kan tänkas öka i bilavgaserämnenatt om
bränslesammansättningen ändras för minska utsläppen bensen.att av

har angivit lågrisknivåer.För dessa IMM Bensapyrenämnentre
används indikator cancerframkallande PAH-föreningarsom som

samband med ofullständig förbränning.bildas i I omgivningsluften
oftast adsorberadeförekommer de till partiklar. WHO har angivit en

förriskuppskattning bensapyren lätt kan räknas tillsom om en
lågrisknivå. dessa dock endast bensenAv med någonämnen mäts
regelbundenhet, och för butadien saknas mätdata helt. Halterna av

gånger lågrisknivå,bensen ligger 2-8 IMM:s har visatöverca men en
sjunkande tendens under de vintrar det har inom IVL:smättstre som

i olika svenskas.k. URBAN-mätningar Halterna ochtätorter. etenav
också generellt ligga lågrisknivåer ibutadien IMM:söver tätorter.antas

PAH-mätningar från Stockholm visar halterna bensapyrenatt av
ligger gånger högre lågrisknivån. RiksdagensHornsgatan 20 änca
mål reduktionlångsiktiga 90-procentig utsläppenom en av av

cancerframkallande innebär sannolikt lågrisknivån för deämnen att
underskrids i flesta fall.diskuterade deämnena

föreslår i första hand bensen och bensapyrenVi användsatt som
indikatorsubstanser luftföroreningar, rekommen-cancerogena men

inkluderas det bedöms möjligtderar mättekniskaävenatt eten om av
Analysmetoder och försöksmätningar bör fram för butadienskäl. tas

för eventuelltunderlag ställningstagande.senaresom
skulle kunna intressant indikatorEn iämnesgrupp som vara som

miljömåldiskussionen och miljöövervakning aldehyder, främstärom
då forrnaldehyd. Aldehyder luktar och irriterande för slemhinnornaär

och hals, och har i högre koncentrationeri intresseögon, näsa ur
cancersynpunkt. Aldehyder bildas både vid förbränning och då olika
kolväten bryts i atmosfären. Dessutom kan aldehydutsläppen frånner
trafik öka motoralkoholerkomma börjar användas bränsleatt om som

i dag. Vi rekommenderari utsträckning mätningaränstörre görs.att
sagda framgår mångaAv det intressantaämnesgrupper äratt som

delar hälsorelaterad miljöövervakning, de redanutöver ämnenen som
officiellai dag har gränsvärden och eller mindremätssom mer

regelbundet i har också framförts tidigare i förslagDettatätortema. ett
till hälsorelaterad miljöövervakning från Institutet för Miljömedicin

föreslåsIMM-rapport 7/92. Där omgivningsmätningar svavel-av
dioxid, kvävedioxid, partiklar TSP och PMIO, kolmonoxid, ozon,

bensen, forrnaldehyd, acetaldehyd, PAH speciellteten, propen,
bensapyren, aktivitet Arnes test.samt mutagen

Vi föreslår de riksdagen beslutade tidsangivna målen föratt av
luftföroreningar avsnitt kompletterasse 5.1.2 enligt följande nytt
kriteriadokument bör fram för inandningsbara partiklar:tas
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Luñföroreningssituationen ska inte försämras från dagens nivå.—
Vid år ska halterna kvävedioxid underskrida2005 av-

ug/m3 timmedelvärde.100 som
,ug/m3långsiktigt mål ska halterna underskridaSom 80av ozon-

timmedelvärde.som
ska halterna bensen och bensapyrenVid 2010 eten,av—

ug/m3 långtidsmedelvärde.underskrida 0,0001resp som

och bensapyren uppnås, så kommerOm målen för benseneten,
organiska också låga,halterna andratroligen ämnen att varaav
kan tjäna indikatorer andraeftersom de nämnda ämnena ävensom

bilavgaser och andramedämnen gemensamt t.ex.ursprung som
Målet väl förenligt med det redanförbränningskällor. bör även vara

minskning utsläppenmålet 90-procentigbeslutade av avom en
lång sikt. Huruvida det nationella måletcancerframkallande ämnen

leder till de här föreslagnahalvering utsläppen till 2005 attom en av
underskrids, kan inte bedöma i brist inventeringarhalterna av

cancerframkallandeutsläpp och halter dessa ämnen.av

Utsläppskällor och trender. Diskussion5.1.4 av

åtgärder

defrån industrin har minskat kraftigt underUtsläppen senaste
decennierna, tack enligt miljöskyddslagen har kurmatattvare man
kräva bästa tillgängliga reningsteknik vid den individuella prövningen

Även från kraft- ochenskilda anläggningar. utsläppen vänne-av
lagstiftning.anläggningar har kunnat minskas med stöd av samma

tillämplig fasta anläggningar.Miljöskyddslagen dock endastär
svårare åtgärda eftersomfrån trafiken har varit betydligtUtsläppen att

lagändringar. Samordningen med europeisk lagstiftning hardet kräver
också varit viktig.här

Kväveoxider

Kväveoxidutsläppet från och arbetsmaskiner utgjorde 1992transporter
% totalutsläppet, varför åtgärder80 inom transportsektornänmer av

avgörande för effekten beslutade åtgärder. Genom de avgaskravär av
på personbilar infördes sänktes gränsvärdena för1989 kväve-som
oxider med i storleksordningen %.70 Nya bilar försedda med katalysa-
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äldre bilarna. Avgaskravenalltså betydligt lägre utsläpp dehar äntorer
för fordonskärptes från års modell, ochför lätta lastbilar 1992 tunga

gången från års modell. Från ochavgaskrav för första 1993infördes
också rniljöklassystem kan minskaårs modeller finnsmed 1993 ett som

På grund trafikökningen har de skärpta kravenutsläppen ytterligare. av
inte fått så effekt. utsläpps-miljöklassystemet Ingaoch ännu stor

inom flyget och sjöfarten, varförbegränsande åtgärder har gjortsännu
har ökat i takt med trafiken har ökat.från dessa sektorerutsläppen att

från vägtrafikenfrån Naturvårdsverket har utsläppetEnligt rapporten
frånåren och medan utsläppetmed % mellan 1980 1994,minskat 9

ökat. "Flyktigaarbetsmaskiner i stället harövriga transporter samt
med utsläpps-och kväveoxider. Fortsatt arbeteorganiska ämnen

minskningar". 1996Rapport 4532,
energiproduktion har minskat sedankväveoxider frånUtsläppet av

vattenkraft ochtillgång på frånföljd goddelvis1980, som av
förbränning. Förbrärmings-minskat behovetkärnkraft, vilket har av

och mångaminska utsläppen något,åtgärder kantekniska större
tillämpapå år börjatoch industriparmor harenergi- man senare

rökgasema.reduktion kväveoxidema ikatalytisk eller kemisk av
har påskyndat dennakväveoxidavgift 1992särskildInförandet av en

redovisar1996,Naturvårdsverkets 4532,utveckling. rapport ennr
% ochfrån energiproduktion med 55utsläppetminskning enav

% under årenfrån industriprocesser med 29minskning utsläppetav
redovisas minskning under periodenoch Totaltmellan 1980 1995. en

mindre målet minskningalltså betydligtpå %, vilket15 änär om en
%.med 30

beräknathar Naturvårdsverketförhållandena 1991För änatt mer
kvävedioxidhalterSverige förmänniskor imiljon somexponerasen

dock sjunkit degränsvärde. Halterna harförslag tillöverstiger IMM:s
inom det s.k. URBAN-Enligtåren. IVL:s mätrapportersenaste

har vinterhalvårsmedelvärdetolika svenskafrån tätorter,mätnätet
kan denoch 1994/95. Dock% mellan åren 1986/87sjunkit med 25ca

påskyndats milda och blåsigaåren haminskande trenden de senaste av
"överexponerade" sjunkitbör innebära antaletMinskningenvintrar. att

hundratill några tusen.
föreslås i natuivårdsverks-kväveoxiderminska utsläppenFör att av

särskilt inom områdena ochåtgärder4532 transporterrapporten
arbetsmaskiner:

arbetsmaskiner natio-kommande EU-krav förInförande samtav-
introduktionen maskiner medstyrmedel påskyndarnella avsom

avgasprestanda.bättre
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Införande avgaskrav för bilar från år 2000 EU:ssträngareav nya-
s.k. "2000-krav" vidareutveckling miljöklassningssystemet.samt av

föreslår också åtgärderMan inom sjöfart och luftfart för minskaatt
kväveoxidutsläppen, med dessa kommer endast ha liten inverkanatt
halterna i tätorter.

organiskaFlyktiga ämnen

flyktiga organiska VOC, volatileI organicämnengruppen com-
pounds ingår framför allt lätta kolväten, brukaräven änmenmen som
ingå i samlingsbegreppet lösningsmedel, aldehyder. Oftasamt t.ex.

flyktigaanvänds begreppet organiska kolväten.medämnen synonymt
Källor till utsläpp kolväten, och trender i utsläppen, harav samman-

ställts Naturvårdsverket i den nämnda "Flyktigarapportenav ovan
organiska och kväveoxider. Fortsatt arbete med utsläpps-ämnen
minskningar", 4532, 1996.rapport

och arbetsmaskinerTransporter står för drygt % det40 totalaav
oräknat,utsläppet metan energiproduktionen för drygt 30 % och

industriprocesser för huvuddelen resten.av
transportsektornInom stod vägtrafiken för % kolväte-73 av

% frånutsläppen 1992, 84 personbilar. Utsläppet frånvarav person-
bilar har minskat i och med det ökade bruket katalysatorer samtav
återföringssystem för avdunstning från bensin. Miljöklassningen av
fordon bedöms komma minska utsläppen ytterligare. Under årenatt

till minskade kolväteutsläppen1988 1994 från ochtransporter
arbetsmaskiner med %.23

Utsläppen kolväten från energisektorn domineras heltav av
småskalig Vedeldning, och har endast minskat med % mellan3 1988
och 1994.

utsläppen frånVad gäller industrin, så kommer det utsläppetstörsta
flyktiga organiska från skogsindustrin naturliga terpener.ämnenav

Övriga källor verkstadsindustrin, och massaindustrin,ärstora pappers-
rañinaderier trälackeringsindustrin. Utsläppen lösningsmedelsamt av
har minskat från flertalet branscher, liksom kolväteutsläppen från
rafñnaderiema. har framförDetta allt skett skärpta krav vidgenom
tillståndsprövning.

Målet minskning50 utsläppen flyktiga organiskaprocentsom av av
frånl988 till år bedöms2000 i naturvårdsverkets inteämnen rapport

kunna uppfyllas helt. pekarPrognosen på minskning40 medprocents
redan beslutade åtgärder. Utöver redan fattade beslut på trafiksidan,
rekommenderas i första hand åtgärder inom områdena småskalig
Vedeldning och vissa industriprocesser för minska utsläppen.att
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Ozon

fotokemiska reaktioner mellanbildas iMarknära nämntsozon som
ug/m3 vanligakolväten. Sommartid halter 120kväveoxider och överär

vårt föreslagnaSverige, vilket kan jämföras medoch mellerstai södra
Mg/H13 sommardagar nårtimmedelvärde. Varmamål,långsiktiga 80

ug/m3 kontinentenSverige. Nivåemai södrahalterna 180 äröver
främst beroendeSverige ozonhaltemahögre. I gräns-ärännu av

%föroreningar. Halterna ökar med 3överskridande transport ca perav
ar.

åtgärderbegränsas ii Sverige kan endastNivåema genomav ozon
pågåråtgärdsprotokoll inomoch förhandlingarhela Europa ettom

gränsöverskridande luftföroreningar ECE-för konventionen omramen
kritiska belastnings-överenskommelse baserad s.k.LTRAP. En

kunna nås och kommer troligentroligenkommer attgränser att
Äventill inom diskuterasoch åtgärder 20 l EUinnehålla åtaganden

ozonhaltema i Förkunna begränsa Europa.åtgärdssüategier för attatt
ug/m3 mycket långtgående begränsningarfordrasmåletnå 80 av

kväveoxider i helakolväten och Europa.utsläppen av

Cancerframkallande ämnen

exempli-och kolvätencancerframkallande lättaDe tyngre som ovan
respektive PAH-föreningen bensapyrenmed och bensenfierades even

där Vedeldning, vägtrafik och arbets-problem ifrämst tätorter,är ett
Åtgärder minska utsläppende källoma. förmaskiner störstaär att av

Beträffande bensapyren såhar beskrivitslätta kolväten angesovan.
1994gått" Naturvårdsverket 4366,i "Hur har det attrapport

har minskat med %från trafik och bostadsuppvärmning 35utsläppen
på det minskadeoch Enligt uppgift detta baseratmellan 1980 1987. är

till följd otillräckligpartiklar. påpekar detutsläppet Man att avav
går följa måletolika utsläppskällors bidrag intekunskap att upp omom

i tillutsläppen cancerframkallandehalvering tätorternaämnenav aven
Naturvårdsverket POP. Stabilafrånår 2005. I rapporten arman

miljögifter, 1996 bedömningenorganiska Rapport 4563, görs att
årenfrån trafik och Vedeldning inte har sjunkit underutsläppen PAHav

1987-1995.
Stockholms Miljö-Mätdata PAH saknas i utsträckning.stor

antal år.dock gjort mätningar på underförvaltning har Hornsgatan ett
ingen tydlig sjunkande tendens.mätningar visarDessa

och har uppdrag regeringenNaturvårdsverket NUTEK utrettav
kolväten vid Vedeldningförutsättningarna för minska utsläppenatt av

och kaminer Naturvårdsverket, Rapport 1993.i villapannor 4270,
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föreslog bl.a. särskildMan lag med vilken kan införa generellaen man
för Naturvårdsverket har med anledning dettanormer nya pannor. av

tillsammans med NUTEK och Boverket regeringsuppdragett att
utarbeta föreskrifter med skärpta krav till årsskiftet 1996/97.nya
Naturvårdsverket har också informationsbroschyr, "Eldagett ut rätten
i din vedparma" 1996. föreslagenEn ändring i Hälsoskyddslagen så

kan begränsakommunerna Vedeldning i vissa områden har redanatt
införts. Dock gäller detta tillfälligtendast förbud.

Förslag till5.1.5 åtgärder

mycket har gjorts förTrots minska utsläppen luftföroreningaratt att av
och luften i våra generellt har förbättrats, så halternatätorteratt ärsett

vissa föroreningar fortfarande så höga de kan medföra påverkanattav
på hälsan. gäller framför allt deDetta prioriterade amnes-av oss

kvävedioxid, partiklar och cancerframkallandegruppema ozon,
kolväten vissa flyktiga kolväten och PAH. Kunskapen deom senare

förekomst dock dålig, eftersom de endastämnenas är mäts sparsamt,
och ingen planmässig övervakning förekommer. gåendeLängre
åtgärder behövs, framför allt vad gäller trafikens utsläpp och utsläppen
från individuell vedeldning.

Olika förslag till minskning utsläppen från vägtrafik harav
diskuterats i exempelvis Trafik- och klimatkommittén, Kommu-
nikationskommittén och det s.k. MaTs-projektet Ett miljöanpassat
transportsystem. Dessa refereras i avsnitt l0. Transport. Vi stöder
förslagen i de olika utredningarna trafikens utsläpp, villom men
påpeka prioriterat område hålsosynpunkt cancerfram-att ett ärur
kallande luftföroreningar. Utsläppet och PAH relativtärsot settav
mycket högt från dieselfordon jämfört med bensinbilar, särskilt i
jämförelse med de katalysatorrenäde bilarna, och måste minskas för att
utsläppen cancerframkallande i ska kunna minska.ämnen tätorterav
Därför bör utsläppskrav påverkar PAH-utsläppen ytterligaresom
skärpas för den trafiken, inklusive arbetsmaskiner.tunga

Förutom generella åtgärder minskade utsläpp från fordons-som
trafiken vill peka positiva åtgärder förbättrad kollektiv-även som
trafik och fler cykelvägar i ökad användning elfordon, flertätorter, av
infartsparkeringar i storstäderna Se vidare avsnitt l0.m.m.
Transporter.

Uppmärksamhet måste tvåtaktsmotorer och andra småäven ägnas
sannolikt släpper relativt mycket PAH och lättamotorer ut settsom

kolväten, mopeder, gräsklippare, båtmotorer och snöskotrar.t.ex.
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gräsklippare börarbetsredskap,Användning eldrivna uppmuntras.etc.av
ochPAHsläppaberäknasVedeldning mutagenamerpartenut av
måste därförutsläppförbränning i landet. Dessafrånsubstanser

Även ochmycket PAH, tjäramiljögodkända släpperminska. utpannor
substanser,andra irriterandealdehyder ochsamtsubstansermutagena

miljökravenskärpahälsosynpunktdet angelägetvarför attär ur
iEnergisektomvidare underbraskaminer seochvedeldade pannor

Öppen undvikas inomträdgårdsavfall böreldningavsnitt 10.3. av
kraftig luft-upphov tilllokaltdetområde, eftersomtätbebyggt ger

känsligabesvärande förkanförorening personer.varasom
Även minskatelproduktion harochindustri-frånutsläppenom

med tillämpningmiljöskyddskravviktigtkraftigt, det strängaär att av
avsnittvidare 10.4teknik bibehålls semöjligaprincipen bästaom

Industrin.om
hälsoriskema medkurma bedömaskaförförutsättningEn att man

övervakninglångsiktigplanmässig ochluftföroreningar är aven
luftföroreningshalter.högamedsärskiltiluftkvaliteten ortertätorter,

krävstrenderoch tidsmässigaskillnadergeografiskabelysaFör att
kanSådana mätningarpunkt.representativi förmätningar tätortenen

imed mätningarbehöva kompletterasfallförekommandeidock
också inkluderas,gatunivå böriMätningarpunkter.belastadesärskilt

ochbensencancerframkallandedemätningar ämnenaliksom eten,av
PAH-profil.PAH-förening ellerstabilellerbensapyren merannan
där förutombör sökas,mätningarför dessakostnadsansvardelatEtt

Miljö-bidrar.trafiksektorns aktörerochkommunerna även staten
inriktningbl.a.utredningtillsättakommerdepartementet att omen

miljöövervakningen.statligadenfinansieringoch av
Även ingå i denbörpartiklar, PM10,inandningsbaramätning av

Naturvårdsverket börluftkvaliteten.övervakningenplanmässiga av
partiklar,inandningsbaraframkriteriadokumenttillse tasatt ett nytt om

gränsvärde.förtill grundliggakan nyttsom
kapitel 5.10:ideförutomtill åtgärderförslagVåra nämnssom

luftkonventionsarbetetinternationellaoch detEUVerka inom-
kväveoxider ochutsläppsminskningarlångtgåendeför avmer

ozonhaltema.minskaföri Europaorganiskaflyktiga attämnen
vidtamyndigheter börberördaochanvändareTillverkare,-

cancerframkallan-ochPAHminskar utsläppenåtgärder avsom
arbetsmaskiner,dieselfordon inklusivefrånde kolväten

olika småmotorer.Vedeldning och
ochhälsoriskemaallmänheteninformerabörKommunema om-

förbränningVedeldning ochmed-olägenheterna öppen av
trädgårdsavfall o.dyl.
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Ändra Hälsoskyddsförordningen så kommunernaatt ges-
möjlighet varaktigt förbjuda eldning trädgårdsavfallatt av
inom vissa områden. Beträffande småskalig Vedeldning, se
avsnitt 10.3.
Naturvårdsverket och kommunerna bör till den plan-attse-

övervakningenmässiga lufthaltema i förbättras, därtätorterav
cancerframkallandeäven ämnen mäts.
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Inomhusluft5.2

Hälsorisker5.2.1

icke-industriellafrågor beträffande dedecennierna harUnder de senaste
forrnaldehyd,tobaksrök,aktualitet. Radon,fått ökadinomhusmiljöema

för och harfaktorerhusdammskvalster är somexponerasm.m.
Folkhälsoinstitutet har 1994människors hälsa.förbetydelse ettsom

vetenskapliggjortarbeteAllergiprogrammetsunderlag för en
allergi ochinomhusluftens betydelse förkunskapssammanställning om

överkänslighet.annan
ospecifika retnings-deräknasöverkänslighetsreaktionemaTill även

Sick Buildinghus-syndromet" SBS,"sjukahar benänmtssymtom som
får olikaökad omfattningmänniskor iSBSMedSyndrome. attavses

i byggnad,de vistaseller besvärformer när t.ex.symtom enav
och slem-torrhet i hudkänslaoch hals,iirritation näsaögon, aven

Sådanaoch trötthetskänsla.hudutslaghudrodnad,hinnor, ärsymtom
det fler"sjuka" husenbefolkningen i deblandovanliga ärinte sommen

lämnar byggna-försvinnaSymtomen kanhar dessa närsymtom. man
tillbaka till den.kommeråterkommaden när manmen

allergiskhaft enderasvenskt barntredjehar drygtI dag astma,vart
astrnabesvär detFörekomsteneksem.eller atopiskt senasteavsnuva

luftvägs-och/eller nedreandel6-8 Denåret astmaprocent.är avca
i inomhusmiljönförklaras med faktorerkansmå bamkatarr hos som

rökning;föräldrarnas 6-26förtill 20-33uppskattatshar procent
för bristandehemmet och 12-17pälsdjur iför procentprocent

bostaden.ventilation i
bostäder, barn-miljöerinomhusklimatet iFörändringar somav

utpekatstill SBShar kopplatsoch kontorskolor ävenstugor, sommen
Allergiutredningen 1989.allergierorsaker till ökningenmisstänkta av

under demiljöerockså skett i dessaförändringar harVäsentliga senaste
följd bl.a.minskat tillLuftomsättningen hardecennierna. attav

energisparskäl,gjortsharbyggnaderna utan atttätare menav
detta. Städningför kompenserasäkerställtsventilationskraven har att

byggmaterial, inrednings-förr ochoftasker inte likaoch vädring som
inteorganiskarengöringskernikalier emitterarmaterial, ämnenetc. som

otillräcklig.ventilationentillräcklig omfattningivädras ärut om
drift ventilationssystemskötsel ochBristande underhåll, samtav

draget,och fjärrvärmetill elvärmefrån eldning iövergång panna
har därmedmed självdragventilationskanaler"skorstenseffekten", i

ventilationen.påverkatandra faktorerminskat är som
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Ökningen allergier främst hos bam, varför barns miljöerav ses som
bostäder, barnstugor och skolor framstår särskilt viktiga i ettsom
primärpreventivt sammanhang. synnerhetI spädbams miljöer framstår

betydelsefulla med hänsyn till deras outvecklade immunsystem ochsom
samband påvisats mellan tidigde exponering och allergi-som senare

sjukdomar.
barn pälsdjursallergiska och60 000-80 000 500-2 000är ca

läggs in på sjukhus till följdvarje exponering förpersoner av
pälsdjur.

Luft inomhus består luft utifrån med föroreningar från t.ex.av
mark, växtlighet och industrier.trafik, Vid tillufts-transporten genom

avskiljs del luftföroreningar samtidigt kan luftensystemet yttreen men
partiklar, fibrer och frånförorenas komponenter filter,ämnenav som

isoleringinvändig i ventilationskanalema och lagrad ismuts
ventilationskanalema Vid förekomst fukt i kan ävensystemetm.m. av
biologisk tillväxt ske bakterier och vilketmögel, kan förorenat.ex.av
tilluften. tillkommer föroreningar från märmiskor, djur, frånI rummet
aktiviteter tobaksrökning, städning och matlagning fukt-samtsom
tillskott från duschning och Därtill kommer föroreningar fråntvätt.

förbränning, byggnads- och inredningsmaterial, från kontors-öppen
ochhobby- rengöringsprodukter, mikrobiell växtapparater, m.m.

kompliceras föroreningar kanBilden och frånatt upptas ytorav avges
kemiski omvandling sker i inomhusluftenrummet, att samt attav

partikulära föroreningar deponeras till och virvlas från golv ochupp
andra beroende bl.a. aktivitet iytor rummet.

Brukarnas beteende har betydelse för inomhusluftens kvalitet,stor
det gäller hur ofta ochstädar vädrar, personbelastningennärt.ex. man

människor ytenhet,antal röker inomhus, hur värmerper om man man
byggnaden vilka aktiviteter bedriver i byggnaden.samt man

svenska ELIB-undersökningen Norlén, AnderssonDen 1993, ELIB
7 visar konsekvent högre klagomåls- ochrapport symtom-nr en

frekvens för boende i flerbostadshus jämfört boendemed i småhus,
ventilationen i småhusen generellt i flerbostads-att är sämre äntrots

husen. vanligaste klagomålen för flerbostadsboendeDe luft,torrvar
ochdamm drag, instängd "dålig" luft buller. detNär gällersmuts, samt

trötthet det vanligaste Näsbesvär och huvudvärksymtom symtomet.var
andra vanliga symtom.var

genomförde Socialstyrelsen uppföljning1994 kommunernasen av
tillsynsarbete beträffande brister i inomhusmiljöer i skolor och daghem.

problem kommunernaDe dominerande bristfälligsom angav vara var
ventilation, bristfällig städning, dåligt underhåll fukt och mögelsamt

läckagegrund eller brister i byggnadskonstruktionen.av
statligaDen Allergiutredningen 1989 uppskattade ventilationenatt

bristfällig i landets75 skolor. På förslag s.k.denär procentca av av
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infördesinom dåvarande BostadsdepartementetSjuka hus-gruppen
småhus medobligatorisk ventilationskontroll gällerpåkrav1992

harfrånluftsventilation. Många ventilationssystemellersjälvdrag
därefter. Fortfarande har dock uppskatt-och åtgärdatskontrollerats

förskolor bristfällig ventilation,landets skolor ochningsvis hälften av
obligato-Boverkets utredning i samband med denbedömning somen

ventilationskontrollen styrker.riska
Miljöhälsoutredningens betänkande har dagenstillbilaga 1I

inomhusmiljönhälsoeffekter till följd olika faktorer ikunskap avom
mikrobiologiska faktorer,omfattar fukt ochbeskrivits. Beskrivningen

inomhusklimat, lätta luftjoner,kemiska termisktgasformiga änmen,
byggmaterial, ventilation,husdjur, miljötobaksrök,kvalster, par-

Beskrivningen byggerstädning, radon och smittspridning.tiklar/damm,
"Luftenolkhälsoinstitutets kunskapssammanställningdel Ftill stor

Kjellman 1994: 16.inomhus" Sundell och Maxandas Janvi av
ochfaktorer i inomhusklimatetBeträffande samband mellan astma

för miljötobaksrök,sådant samband starkastbedömshos barn ett vara
ventilation, hus-inomhus för husdjur, bristfälligexponeringtidig

byggnader". primärpreventivadamrnskvalster "fuktiga Isamt samman-
graviditetspeciellt moderns rökning, i syrmerhet underdärförhang är
"fuktiga",tidig exponering för pälsdjur boende iamning,och samt

ventilerade, byggnader betydelse.oftast dåligt av
gäller förekomst allergen frånKunskaperna goda detnärär av

i skola och kontor. antal studier harkvalster och husdjur bostad, Ett
allergenförekomst i miljöer där djur ellerbetydandepåvisat även

l frånAllergen från pälsdjur förs medinte förekommer.kvalster personer
i miljöer bliroch kontor så halterna i sådanabostad till skola ävenatt
i överkänslighet i luftvägama. dettaför underhålla Itillräckliga att en

in och speciellt städningensammanhang kommer städningens betydelse;
sänkaförbättrad städning kanoch kontor. har visatsi skolor Det att

SBS-symtom.prevalensen av
gäller betydel-mycket bristfälliga detkunskapernaDäremot närär

luftförorening-enskilda eller kemiskaförekomst avav gruppersen av
mikrobiellt produceradepartikulära föroreningar eller ämnen.ar,

och karakterisering sådana såvid mätningProblem ämnen är storaav
rekommenderas i forsknings-för närvarande endast kanmätningaratt

sammanhang och inte i rutinundersökningar.
halter radon i bostäder och andra lokaler bedömsHöga utgöraav

hälsoriskerna inomhusmiljön, särskilt i kombination medde storaen av
småhus i lägenheter000-120 000 och 20 000-80 000rökning. I 70l

förradonhalten Socialstyrelsens gränsvärde sanitärligger över‘
Bq/m3 luft. uppskattadesolägenhet en radongashalt 400 Av dessa

har spårats och har åtgärdats. Sedan dess har1993 35 000 15 000att
ytterligare hus spårats och åtgärdats och mörkertal finns beträffandeett
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fastighetsägare gjort åtgärder initiativ. Fortfarande återståregetsom
dock omfattande arbete med minska exponeringen för radon. Bo-ett att

Bq/m3verkets gränsvärde för radongas 200 luft vid nybyggnad.är
Uppskattningsvis kan 400-900 lungcancerfall Sverigeiper

radon i bostäderhänföras till av totalt fall2 700 lungcancerca av per
samverkanår. uttalad mellan exponering förEn radon och tobaks-ses

rökning. Merparten dessa fall inträffar hos rökare ickeävenav men
förhöjdrökare löper risk. Det finns goda grunder verka föratten

bådaåtgärder de hälsoriskerna för lungcancer, dvs. rökningstörstamot
och radon i bostäder.

obaksrdk mycket betydande riskfaktor inomhusmiljön,T i inteär en
bara för allergiutvecklingen också för uppkomst ochutan av cancer

ärt-kärlsjukdomar. Rökexponering kombinerat med boende i hus med
har visats markant ökningfuktproblem och allergi blandastmage en av

bam. Enligt undersökning genomförd 1994 Miljömedicinskaen av
enheten, Stockholms läns landsting, 20 invånarna iprocentuppger av
Stockholms län de dagligen för miljötobaksrök i bostaden.utsättsatt

uppskattas 20-30 tidig blandDet barn orsakasatt procent astmaav
rökning. Ungefärpassiv 40-80 uppskattas fåav personer per

lungcancer till följd miljötobaksrök. Av betydelse för folkhälsanstorav
sannolikt också exponering för miljötobaksrök förenad medär att är

ärt-kärl-sjuklighet.ökad Här underlaget osäkert antyderär mer men
flera hundra dödsfall årligen kan ha samband med miljötobaksrök.att

svårtDet bra karaktärisera och uppskatta befolk-är sättatt ett
ningens exponering för de många olika förekommer iämnen som
inomhusmiljön. Den studie bäst karaktäriserat inomhusklimatet isom
landets bostadsbestånd ELIB-undersökningen Statens institut förär
byggnadsforskning, TN:30, 1993. visadeDenrapport samman-
fattningsvis att

Mellan och400 000 500 000 svenskar upplever sig såvara-
besvärade inomhusklimatet de fåratt symtom.av
Luftomsättningen låg, främst i småhusen, och ligger underär-
Boverkets för nybyggnad Socialstyrelsensoch riktvärde förnorm
sanitär olägenhet O,35 liter sekund och kvadratmeter golvarea,per
motsvarande lufiomséittningar0,5 timme fyrai fem småhusper av
och i ungefär hälften lägenheterna i flerbostadshuscn.av
Radonhalten högre Socialstyrelsens riktvärde radongashaltär påän—

Bq/m3 luft i400 70 000-120 000 småhus och 20 000-80 000
lägenheter i flerbostadshus. Detta innebär 200 000-400 000att
människor bor i bostäder där radonhalten överstiger riktvärdes-
nivan.
Allergiker och boende i flerbostadshus besväras brister imest av-
inomhusklimatet.
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gäller luft,vanligaste besvären instängd luft, damm ochDe torr-
och buller.dragsmuts,

bostadshusen har fuktskador bör åtgärdas10 procent av som-
på tak, vindar, i lägenheter och i källare.omedelbart

några områdenUtifrån beskrivningen i bilagan har bedömssom som
fram.särskilt angelägna, här lyfts

Prioriterade problem: radon, miljötobaksrök samt
hus" fuktiga, dåligt ventilerade hus, främst småhus"sjuka samt

daghem.skolor och

målBefintliga5.2.2

saknas nationella mål för inomhusmiljön.dagI
Strålskyddsinstitutet överlämnade 1993 till regeringen förslag tillett

förstärkta åtgärder radon i bostäder och vissa arbetslokaler.mot
Förslaget omfattar bl.a. bostäderna med80 400överprocentatt av
Bq/m3 radongas nuvarande riktvärde enligt hälsoskyddslagen bör vara

tioårsperiod och medelvärdet i Sverigesåtgärdade inom bostäderatten
Bq/m3 radongas.sikt bör ligga under 50

Bq/m3,genomsnittliga radonhalten i dag,Eftersom den 100ca
beräknas medföra lungcancerfall skulle halvering till400-900 per en

Bq/m3genomsnittligt i hela bostadsbeståndet medföra halvering50 en
antalet lungcancerfall till år. miljömedicinsk200-450 Urperav

synpunkt sådan risk fortfarande jämförelsevis hög, medär en men
de praktiska och ekonomiska svårigheterna komma tilltanke att ner

Bq/m3 i befintliga bostäder, så måste sådant mål mycket50 ett ses
sikt.lång

Förslag till mål5.2.3

Övergripande mål

ska bli sjuk eller få till följd brister i inomhus-Ingen symtom av
miljön.
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Delmål

Bristfällig ventilation i bostäder, skolor och förskolor ska-
åtgärdas.

skolor och förskolor har radonhalter iAlla bostäder, som-
ligger riktvärdet för sanitär olägenhetinomhusluft översom

Bq/m3 luft ska åtgärdaderadongashalt på 400 senastvara
2010.

ska ofrivilligt för tobaksrök.Ingen utsättas-

läget och tidigare åtgärderDiskussion5.2.4 om

Ventilation

råder osäkerhet kring hälsoeffekter dedet fortfarandeEftersom stor av
kan påvisas i inomhusluftenhundratals olika kemiska ämnen som

åtgärder i form förbättrad ventilation angelägen.bedöms varaav
förhar 1994/95 miljard kr bidrag till olikaRegeringen lavsatt ca

avhjälpa skador och brister till följd fuktinvesteringar för bl.a.att av
lokaler ochdålig luftkvalitet i bostäder och där barn ungdomaroch

vistas.
ochSocialstyrelsen har antal allmänna råd med riktvärdengett ut ett

tillsyn t.ex. för radon, ventilation,vägledning för kommunernas
Boverket krav ventilation ochstädning, fukt och mögel. ställer t.ex.

radon vid nybyggnad.
gett föreskrifter ventilation ochArbetarskyddsstyrelsen har ut om

AFS gäller bl.a. för ventilationen i skolorluftkvalitet 1993:5. Dessa
föreskrifterYrkesinspektionen har med stöd dessaoch daghem. av

förbättringar i rad fall.ställt krav en
med kampanjen "Allergiåret -95"Folkhälsoinstitutet hari samband

betydelse för allergi.information inomhusmiljönsfört ut om
genomfördes Boverket ochKampanjen "Hus och hälsa" Bygg-av

syftet utbilda nyckel-forskningsrådet under åren 1990-1994, med att
byggbranschen i frågor byggnaders betydelseinom rörsompersoner

infonnations-hälsan. Boverket har fått i uppdrag uppdateraför att
hålsa"-kampanjen,materialet fram i samband med "Hus ochtogssom

olikaså det blir inriktat aktörer i byggprocessen.att mer
ventilationskontroll OVK, dock inte gällerobligatoriskEn som

och frånluftsventilation, infördes årsmåhus med enbart självdrag 1992.
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har följt OVK-verksarnheten. Efterlevnaden denBoverket 1996 upp av
ventilationskontrollen dålig. Kontrollen visar ocksåobligatoriska är att

ventilationsanläggningar har brister, inte minst tillmånga befintliga
underhåll.följd bristandeav

byggfelsförsäkring infördes för1993:320 1993Lagen attom
flerbostadshus.konsumentskyddet vid byggande bostäder istärka av

för boendes hälsa då byggfelskydd deLagen att ett upp-avser vara
avhjälpas långvarigasyftar till fel snabbt ska kunnadagas, och att utan

inte hittar någon ansvarig kan på sigtvister, även tasomom man
från det byggnadenByggfelsförsäkiingen gäller i 10kostnaderna. att

slutbesiktigats.
småhus infördes småhusgaranti bl.a. syftar till1989För atten som

konstruktion, utförande och material ochavhjälpa fel och brister i som
efter slutbesiktningen huset.upptäckts och anmälts 10senast av

hari maj beslutat tillkalla särskild utredareRegeringen 1996 att en
utvärdera lagen byggfelsförsäkringmed uppdrag samtatt om

konsumentskyddet vid byggande småhus. Utredaren ska vidare göraav
funktionskontrollen ventilations-obligatoriskadenöversyn avaven

det fortsatta behovet statligt ekonomiskt stödbedömasystem samt av
och mögelskador i småhusför avhjälpa fukt-att m.m.

står i konflikt med intressetöka ventilationen dockIntresset attav
Institutionen för byggd miljö vid har förenergi. KTH 1996attav spara

räkning utfört beräkningar "KonsekvenserMiljöhälsoutredningens av
bostadsbeståndet", m.fl.öka ventilationen i Norlén, Anderssonatt

för ventilera landets bostäder i småhus ochvisar1996. Dessa att att
till gällande enligt byggregler och rikt-flerfamiljshusi upp normer

enligt hälsoskyddslagen båda liter sekund ochvärden 0,35anger per
luftomsättningar timme,kvadratmeter golvarea, motsvarande 0,5 per

energitillskott Twh, inte ökad återvinningkrävs 6ett ca om av
beräkningarna åstadkommasker. går dock enligtDetvärme att en

ventilationsnivån i landets bostadsbestånd till den nivånökning somav
Boverkets byggregler och Socialstyrelsens allmänna råd,i utananges

värmeåtervinning. sådanökad energiförbrukning med hjälp ökad Enav
enligt beräkningarna krävaförbättring ventilationen uppskattasav

kronor och ökade underhållskostnader påinvesteringar miljarder62
år.miljarder kronor3 perca

Arbetarskyddsstyrelsen genomförde 1992 inom projektet "Skolans
arbetsmiljöår" bl.a. undersökning den fysiska arbetsmiljön ien av

skolor. granskning noteringar från skyddsronder undersvenska En av
visade åtta tio rektorsområden har minst anmärkning på1991 att av en

dålig ventilation eller problem med värme/kyla. Klagomål på luften var
den i särklass vanligaste anmärkningen. Andra vanliga problem var

belysning och dåligt underhåll. Problem med fukt ochbuller, mögel
fjärdedel skolorna.förekom i en av
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Socialstyrelsen genomförde i samverkan1994 med länsstyrelserna
kommunernasuppföljning tillsyn hälsorisker i skolor ochöveren av

daghem. denna konstaterades kommunernas tillsynI dessaöveratt
lokaler bristfällig och endast fjärde kommun levde tillattvar var upp

intentioner. Socialstyrelsen harhälsoskyddslagens vidare i regionala
med kommuner, länsstyrelser och landsting iseminarier projektetsamt

aktiv uppföljning" verkat för hälsoriskema inomhus-"Länsvis iatt
miljöer uppmärksammas mer.

Inomhusmiljö, Samverkan, Hälsa,INSHE-gruppen Energi
från myndigheterbildades med deltagare berörda centrala och1994,

nationella aktörer, för främja samverkan i infonnationsfrågorövriga att
inomhusmiljön.kring

problem i inomhusmiljön förutomFlera dagens beror,av
byggnaden, också på användningen och skötseln byggnaden.av

betydelsen vädra och städa informationInformation att samt omom
särskilt har barnvikten inte röka inomhus i hem,att egna om man

nödvändighemma, är
bristfällig i skolor, och måste förbättras.Städningen också oftaär

Radon

budgetåret 1995/96 anslag miljoner kronorBoverket har 20ett att
bidrag till egnahemsägare önskar sänka radonhaltenfördela som som

egnahemsägare har möjligheten hälfteni sina hus. En att av
via bidrag, dock maximalt kronor. Boverketkostnaden betald 15 000

kommuner-fått regeringsuppdrag utvärdera ochhar 1996 ett att statens
effektiviteten hosolika insatser radon i byggnader, demot samtnas

åtgärder radon för vilka bidrag lärrmas. Uppdraget ska redovisasmot
imars 1998.

flerasamverkansgrupp för radon finns sedan medEn represen-
för berörda centrala myndigheter Svenska Kommun-samttanter

Strålskyddsinstitutet genomförde tillsammans med Social-förbundet.
Boverket uppföljning kommunernas arbetestyrelsen och 1993 en av

visade endast de husmed radon. Denna 15 000 130 000att ca av ca
ligga gränsvärdet har åtgärdats. Strålskydds-uppskattas översom

Socialstyrelsen och Boverket har påbörjat långsiktiginstitutet, 1995 en
informationssatsning för öka fastighetsägamäs motivation mätaatt att
och åtgärda radon.

åtgärderFastighetsägarnas intresse för radon har dock varitmot
relativt lågt, bidragsmöjligheten. kan bl.a. beroDettatrots att

bidragsmöjligheten inte nått fram, svårigheterinformationen nåattom
"riskbudskapet" dvs. människor har svårt tillfram med sigatt att ta ett

förhållandevis små ochbudskap långsiktiga risker. Vidare kanom oro
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fastigheten påverkas negativtvärdet den spela roll,över att egna
generell ovilja sitt hem hälsorisk.liksom atten se som en

de bostäder harytterligare komplikationEn är att merparten av som
miljö- ochradonhalter hem. Kommunernashöga utgörs egnaav

vanligtvis oskäligthälsoskyddsnämnder bedömer det iattsom
åtgärder med hälsoskyddslagen, i debostäder och kräva stödprivata av

åtgärder frivilligt. hyreslägenheterfastighetsägaren inte Ifall gör är
ska miljö- och hälsoskyddsnämndema vidDärsituationen en annan.

åtgärder fastighetsägaren.behov kräva av
i sitt allmänna råd fört fram kommunernaSocialstyrelsen har äratt

med förhöjda radonhalter.aktivt spåra husskyldiga att
Bq/m3 luft ska spåras ochalla bostäder gränsvärdet 400Om över

beräkningar SSIkostar detta miljarder kronor, enligtåtgärdas, 3 somca
Miljöhälsoutredningen Av dessa hälftenför 1996.gjort avser ca

tekniska installa-och hälften kostnader för dekostnader för mätningar
uppgårKostnaderna för tekniska installationer till itionema. genom-

åtgärdad fastighet.krsnitt 16 000 per
lämpligt förfarande krävaifrågasättas detkanDet är attettom

Ytterligare satsningarradon i hem med stöd lag.åtgärder mot avegna
Husförsäljning/köp kanfastighetsägare motiverade behövs.för att

obliga-då möjligt kräva radonmätning.tillfälle det Denär attettvara
möjlighet, den omfattartoriska ventilationskontrollen är en arman men

oftastradonproblemet nämligen småhusde hus därinte är störst, som
bostäder byggs kommermekanisk ventilation. I takt medsaknar att nya
hus byggs i dagför radon minska. flestaexponeringen De äratt som

och mekanisk ventilation.med väl ventilerade grunder Mer-källarlösa
"radonsäkert" i samband med nybyggnationkostnaden för bygga äratt

förhållandevis låg.
regeringens medgivandeSocialstyrelsen efter1990Trots att

för sanitär olägenhet beträffande radon,halverade gränsvärdet är
hälsoskyddssynpunkt, ekonomiskmycket högt frångränsvärdet pga.

skälighetsbedömning.
exponeringsnivån frånsynnerligen angeläget minskaDet är att

lokaler har halterförsta hand bör de bostäder och andraradon. I som
åtgärdas. Fortfarande återstår mycketgränsvärdesnivån stortöver ett

ytterligarefrämst småhus, åtgärda. Fråganantal bostäder, att attom
då åtgärdsarbetet de husgränsvärdet bör aktualiserassänka mot som

gränsvärdesnivå, har nåttdagens längre.ligger över

Milj

rökningTobakslagen infördes och skärptes 1994. Den förbjuder1993
har tillträde, skolor, daghem, lokaler föri lokaler dit allmänhetenbl.a.
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sjukvårdhälso- och färdmedel i inrikes kollektivtrafik. Påsamt
nationell nivå arbetar Socialstyrelsen, i samarbete med Folkhälso-
institutet, för tobakslagens intentioner bl.a. rökfria miljöer skaatt om
uppfyllas. Lagen relativt och många kommuner har inteär ännuny
kommit igång med någon systematisk tillsyn enligt tobakslagen.

Tobakslagen gäller inte i hem. dock angelägetDet är attegna genom
information och verka för rökning inte förekommersättannat att
inomhus där människor vistas, främst barn, i sådana inomhus-även
miljöer inte omfattas tobakslagens bestämmelser.som av

Byggmaterial

Såväl byggproduktdirektiv tekniskaEU:s lagen krav påsom om
byggnadsverk BVL stipulerar byggnadsverk uppförs elleratt som

ska uppfyllaändras rad väsentliga egenskapskrav. Bland dessa ingåren
bl.a. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö skyddsamt mot
buller. Motsvarande krav förs vidare till byggprodukter och bygg-
material.

Byggmaterial emitterar vissa För flertalet deämnen. ämnenav som
avgår från byggmaterial effekterna för hälsan ofullständigt kända.är
Genom välja lågemitterande material och ha tillfredsställandeatt en
ventilation kan eventuella hälsoproblem undvikas. Fukt kan bidra till

emissionen från materialet ökar. De uppmärksammadeatt mest
emissionsproblemen med byggmaterial, forrnaldehyd från spånplattor

avgång från kaseinhaltigt tlytspackel har båda tydligämnensamt av en
koppling till fuktbelastning.

På frivillig golvbranschen i dag värudeklaration detväg gör nären
gäller golvmaterials innehåll och emissioner.

Byggherren/beställaren fastighetsägaren bör enligt Miljöhälso-samt
utredningen i första hand välja material provade och deklareradeärsom
avseende innehåll och emission potentiellt hälsofarliga Iämnen.av en
sådan deklaration bör emissioner i samband med användning av
materialet beaktas, särskilt vad händer materialet kommer isom om
kontakt med fukt.

harBoverket i maj fått regeringsuppdrag1996 utarbetaett att ett
kvalitetsdeklarationmed bostäder det möjligtsystem gör attav som

jämföra olika bostäder bl.a. vad gäller olika faktorer i bostaden som
kan påverka hälsan negativt. Uppdraget ska redovisas i 1998. Enmars
sådan deklaration bör enligt Miljöhälsoutredningen bl.a. omfatta
ventilation, byggmaterial, radon och buller.

Förbättrad utbildning olika nyckelgrupper, arkitekter, hand-t.ex.av
läggare byggfrågor vid kommunerna, byggherrar/beställare,av
fastighetsägare mfl. viktigt.är
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och bygglagen har byggherren/beställaren förEnligt plan- ansvaret
uppfyller ställda krav. Vid nybyggnad har kommunenbyggnadatt en

kontrollplan för projektet.möjlighet besluta Föratt genom-om en
kvalitetsansvarig, anlitadkontrollplanen bygg-förandet avav svarar en

Utbildning pågår kvalitetsansvariga, och i denna utbildningherren. av
inomhusmiljö.ingår frågor om

i kommuner och länsstyrelser ökad arbetsbelast-Besparingar samt
ämnesområden har påverkat möjligheterna arbetaning inom andra att

hälsoskyddsfrågor. tillsyn brister i inomhus-Kommunernasmed över
behöveriutökas, liksom länsstyrelsemas bevakning arbetetmiljön av

respektive län. kräverförbättra inomhusmiljöema i sina Dettaför att
omprioritering i många kommuner och läns-resursförstärkning eller

styrelser.
eller okänt inomhusmiljönsFortfarande mycket oklartär om

enskilda detför såväl generellt för Härbetydelse hälsan, ämnen. ärsom
utveckling forskningen kring frågor bl.a.medviktigt rörav somen

byggmaterial/kemi och byggteknik, samverkanhälsofrågor, närasamt
dessa forskningsinsatser.mellan

åtgärderFörslag till5.2.5

Byggherrar/beställare bör till alla byggmaterial, inklusiveattse-
målarfärger, används provade och deklarerade medärsom

innehåll och emissioner potentiellt hälsofarligaavseende av
ämnen.
Alla hus bör byggas radonsäkert.-

bör införas där bostäder deklareras med avseendeEtt system-
kan påverka hälsan, ventilation,sådana egenskaper t.ex.som

ljudisolering.radon, buller och
genomförauppdrag 1999 samladEtt att senast en-

informationssatsning inomhusmiljöns betydelse för hälsan,om
sig till boende, hyresvärdar, byggherrar/beställare,riktarsom

vid byggen mfl., bör till Folkhälsoinstitutetarbetsledare iges
med Boverket, Socialstyrelsen och kommunerna.samarbete

fuktskador åtgärdasVentilationen bör förbättras och i bostäder,-
skolor och förskolor, bl.a. befintliga ventilations-attgenom

åtgärdas så erforderlig funktion erhålles.system att
Stimulansbidrag till byggbranschen i syfte främja syssel-att-
sättningen och förbättra inornhusmiljön, bör fortsätta delasatt
ut.

teknisk utveckling energisnålSatsa ventilation.av-
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Pågående särskilda insatser syftar till barn inte utsättsattsom-
tobaksrök, bör vidareutvecklas Folkhälsoinstitutet iför av

med andra berörda.samarbete
bör i uppdragStrålskyddsinstitutet i samarbete medattges-

och Boverket fortsätta arbetet ökaSocialstyrelsen med att
fastighetsägarnas intresse för och åtgärda radon.mätaatt

radonhalter bör inte medföra lägre fastighetsskatt.Höga-
fastighetens radonförhållanden ikrav deklarationEtt av-—

husförsäljning/köp bör införassamband med snarast.
för tillsyn och informationKommunernas attresurser genom—

inklusive miljötobaksrök, börbevaka risker i inomhusmiljöer,
stärkas.

forskningen inomhusmiljöns betydelse förUppbyggnad av om-
såväl generellt för enskilda angelägen.hälsan, ärärrmen,som

tvärsektoriell forskningSärskilt viktig samplaneradär som
mikrobiologi och byggteknik.täcker medicin, kemi,
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5.3 Vatten

Hälsorisker5.3.1

europeiskt perspektivvattenförsörjningssituation iSveriges är ett
opåverkat grundvatten.och relativtmed många sjöarmycket god,

och bakterier,sjukdomsalstrande virusinnehåller dockAvloppsvattnet
förorenas, eller vidsmittorisk dricksvattenmedföraoch kan omen

och läckageutsläppspunkten. Avloppsvattenbadning i närheten avav
medockså skapa problemfrån jordbruksmark kannäringsämnen

hälsoeffekter detta kanoch havsvikar. Deövergödning sjöar somav
toxinbildande algermed massförekomstmedföra hänger avsamman

boskaphundar ochalgblorrming. har häntperioder med Detvid att som
Algblomning kan ocksåförgiftade.har blivitdruckit sådant vattenav

ansamlingdricksvattenframställningproblem vidorsaka samt av
musslor.toxiner i t.ex.

dricksvattentäkt, ochutnyttjarDe tätortemastörsta ytvatten som
dricks-alltid innan det användsoch klorerassådant vatten somrenas

Totalt anslutna till% deförsörjs 50 ärvatten. personer somav
% medfrån ytvattentäkter, 25vattentäkt medkommunal vatten

konstgjord infiltration ochgrusåsar s.k.fått rinnaytvatten genomsom
grundvattentäkterAntalet kommunalagrundvatten.% med25 är ca

och endast 160färreförsörjer 1 000varav 1 400l 800 än personer
oftast inte ellerGrundvatten brukarpersoner.fler 4 000än renas

enskilda brunnaruppskattningsvisfinns 400 000kloreras. Härutöver
hälften borrade brunnar,permanentboende,för utgör samtvarav ca

hotenfritidsbebyggelse.i De000 brunnar200 000-400 största mot
dricksvattenförsörjning förutomförkvalitetgrundvattnets är, rena

läckage näringsämnenförsurning,brunnskonstruktionen,brister i av
exempelvis avfalls-och lokal påverkanjordbruksmarkfrån genom

avloppsinfiltration. Saltinträngningindustrimark ochförorenadupplag,
för förorena vattentäkterkusttrakter. Riskenproblem ikan attettvara

samband med trafik-kemikalier idieselbränsle eller andramed t.ex.
vägdragningar.vattentäkter ochbeaktas vid planeringolyckor måste av

upprepadefinnsSmittspridning dricksvattenvia rapporterat
genomsnittligtinträffar årligen, ochUngefär utbrottgånger. 2-10

förorsakadei mag-tarmsjukdomarvarjeinsjuknar 3 000ca personer
utbrotten sker mindreeller parasiter. flestabakterier, virus Deav

allmänhetanslutna abonnenter, och beror imed till 00016orter upp
medför inträngningfelkopplingar eller dylikt,brister,tekniska ensom

kan ocksåEnskilda brunnari dricksvattensystemen.avloppsvattenav
infiltrations-smittspridningsrisker närbelägnaförutsatta genomvara
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anläggningar för avlopp Något för registrering sådanetc. systern av
smitta förekommer inte, enligt Livsmedelsverket 3-4rapporterasmen
incidenter år, dock med inblandade.per personer

speciell form smittspridning via den s.k. legionärs-En ärvattenav
sjukan, har uppkommit i några fall bakterien Legionellaattsom genom

fastigheters ledningssystem för ochhar tillväxt i sedan givitvarmvatten
upphov till lunginflammation aerosolbildning i duschutrymrnengenom

ventilationsanläggningar. falleller Mellan 25 och 50 legionärssjukaav
varje i Sverige. faktiska antalet fall sannoliktDet ärrapporteras

betydligt högre.
desinficermg dricksvatten har diskuteratsRiskerna med mycketav

blev känt oönskade biprodukter uppkommer vid klorering-sedan det att
med förstreaktioner humusärrmen i De uppmärk-vattnet.en genom

sammade s.k. trihalometaner, främst kloroformämnena ärvar som
Ävencancerframkallande i djurförsök. starkt ämnenmutagena upp-

Ävenendast delvis har analyserats kemiskt. många andrakommer, som
identifierade biprodukter bildas. Flera epidemiologiskaofullständigt

funnit samband mellan klorering och i urinvägar ochstudier har cancer
det internationella cancerforskningsinstitutet IARC hartarm, men

bedömt bevisen otillräckliga för klassa klorerat dricksvattenäratt att
cancerframkallande för människa. Eftersom många olika bi-som

bildas vid desinfektionen det svårt beräkna någonprodukter är att
cancerrisk, utifrån några det troligt fall1ämnen är attmen per

klorering i Sverige. minimera bildningenorsakas För attav av
kloreringsbiprodukter viktigtdet effektivt frånär att vattnet renas

före kloreringen. Vid bedömning riskernaorganisk substans medav
klorering eller desinfektion måste också riskerna med alltförannan
dålig desinfektion in. Fördelarna med kloreringvägas övervägaanses
eventuella cancerrisker förknippade med desinfektionsbiprodukter.

Rörledningar olika material kommer i kontakt med dricks-av som
i dag dåligt kontrollerade, eftersom det inte finns något kravärvatten

typgodkännande och testning rörledningsmaterial med avseendeav
på urlakning kemiska till Underlaget för risk-ämnen vatten.av en

därför bristfälligt. Sannolikt dockbedömning risken för eventuellär är
hälsopåverkan från utläckande mycket liten. En andelämnen stor av

fastigheterledningarna inom består koppar. påverkanFörutomav
ochsmak problem med missfärgningar, så finns det uppgiftervattnets

förhöjdatyder kopparhalter i dricksvatten ca mg/l kanlattsom
förorsaka diarréer hos småbarn, detta inte klarlagt.är ännumen

finns flera epidemiologiska studier, iDet Sverige, påvisatäven som
samband mellan förekomst ärt-kärlsjukdom och mjuktett vattenav

med lågt innehåll kalcium och magnesium. Ytvatten mjukt,ärav
medan grundvatten innehåller mineraler, bl.a. kalcium ochmer
magnesium. Magnesium har föreslagits skyddande faktor försom en
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betydelsedricksvattnetssäkra slutsatserNågrahjärt-kärlsjukdom. om
kunnat dras.dock intehar

Sverige relativthar drabbatförsurande luftföroreningarNedfallet av
dåligt buffradeområden medmångaharhårt, eftersom utsatta

mångahar medförtSverige.särskilt i sydvästra Dettamarklager, att
påverkat ihar blivitytligt grundvattenochförsurade,sjöar ävenär

i förstamedför urlakninggrundvattenförsuratområden. Ettvissa av
andrakadmium ochmark,omgivandealuminium frånhand ävenmen

också korrosionenökarförsuratmetaller. Ettlättrörliga vatten
försurat grundvattenKadmiumintaget viakoppar. ärrörledningar av

kadmiumvarförvia föda,jämfört med intagetlitetnormalt sett
5.4.avsnittet födaidiskuteras om

i grundaaluminiumhalternaundersökninglandsomfattandeEn av
tekniskaöverstigande dethalter% hadevisade 20brunnar att ca

Generelltmg/l.halter% hade högre 1mg/l och 10gränsvärdet 0,5 än
intaget viaallmänhet högreföda iviadock intaget än vatten.är

högrekan tänkaslåg,mag-tarmkanalenfrånAbsorptionen är varamen
med förhöjt intageventuella riskernafrån föda. Defrån änvatten av

njur-kraftigt nedsattmedpatientersiggrundaraluminium att
användandedemenssjukdom vidallvarligdrabbatsharfunktion avav

aluminiumdockdetta fall kommerlaluminiurnhaltigt dialysvatten.
studeratundersökningar harepidemiologiskablodet. Fleradirekt in i

och förekomsteni dricksvattenaluminiurnhaltenmellansambandet av
någrapåvisats img/l harvid halter 0,1överriskEndemens. över av

inte drabrister går detmetodologiskagrundpåstudierna, attavmen
orsakssamband.några slutsatser om

svenskametylkvicksilverhalter i fisk iförhöjdamedProblemet
för-hälsoriskerförsumingen. Desamband med ärsjöar har ett som

ochföda i bilagai kapitletbeskrivsmed dettaknippade samman-om
5.4.avsnittifattas nästa

uppträdahalter kanoch högajordskorpan,naturligt iFluorid finns
via heltmg/l intagetVid halter lbrunnar.bergborrade är vatteni över

under barndomen,tandemaljenupplagras iluoriddominerande. F men
mg/1kariesförebyggande 1—1,2optimalthaltvid denredan ansessom

fläckar tändernavitauppträda i fonnemaljfluoroskan s.k. somav
otjgränsvärdet förmissfargade. Vid halterblir än-haltervid högre över

kans.k. osteofluoros,viss risk förföreliggermg/l,ligt 6vatten, som
Problemet mednybildning ben.ökadskelettskadormedföra avgenom

bergbrunnarOmkring 000oväsentligt. 50intefluoridhalterhöga är
anmärkning","tjänligt medgränsvärdet förhalter högrehabedöms än

vår delmg/l.ha 6 Ibedömsoch brunnarmg/l, l 200 än1,3 avmer
beskrivna.osteofluorosfallmycketfinns dockvärlden av

områdenoch i vissaberggrunden,också naturligt iArsenik finns är
arsenik i dricksvattenRiskerna medförhöjda.i grundvattnethalterna
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gäller främst det kan upphov till hudcancer. Gränsvärdet föratt ge
otjänligt 0,05 Mg/1, och för "tjänligt med anmärkning"ärvatten

ug/l. Livstidsrisken för hudcancer vid0,01 den halten beräknassenare
6~10.WHO till haltDenna överskreds i %10 17 % under-av resp. av

sökta brunnar i två riktade undersökningar. helaI landet andelen medär
förhöjd halt betydligt lägre, och beräknas kunna upphov till 0,3-3ge
cancerfall år.per

radioaktiva radon förekommerDen naturligt i bergborradegasen
brunnar i områden med uranrik berggrund. Radioaktiviteten i sådana

ligger vanligen mellanbrunnar 10-1 000 Bq/l, det förekommermen
också halter så höga 10 000-50 Bq/l. Livsmedelsverkets000som
föreslagna gränsvärde 500 Bq/l för "tjänligt med anmärkning" ochär

Bq/l för otjänligt Enligt teoretiska beräkningar från1 000 Strål-vatten.
skyddsinstitutet kan radon i upphov till 35-75 cancerfallvatten ge per
åri Sverige, fall till följd förtäring10-20 ochvattnet restenvarav av av
från inandning radongas avgår från vattnet.av som

vanligt förhöjda halterDet med i brunnar i jordbniks-är nitratav
bygder till följd användningen stallgödsel och handelsgödsel.av av
Livsmedelsverkets gränsvärde 10 mg/l nitratkväve, vilket motsvarar

mg/l nitrat överskrids någon gång i uppskattningsvis44 10 000per
ochgrävda brunnar 2 000 borrade brunnar. Gränsvärdet främstär satt

med tanke risken för ombildning till nitrit i kroppen, kansom ge
tillupphov s.k. methemoglobinemi hos spädbarn, vilket medför syre-

brist i kroppen. En viktig faktor risken för cancerfram-är attannan
kallande nitrosaminer bildas i mag-tarrnkanalen. Någon kvantitativ
uppskattning dessa risker har inte antalet in-presenterats,av men
träffade sjukdomsfall bedöms mycket lågt. Grönsaker ärvara en annan

källa tillviktig intag nitrat.av
Problemet med bekämpningsmedel i dricksvatten bedömsrester av

litet i Sverige. endastI mycket liten del undersökta brunnarvara en av
har några bekämpningsmedel kunnat påvisas. riskenDen största är om
vattentäkten grävd brunn i jordbruksmark eller omgivenär t.ex.en av

gårdsplan behandlats med ogräsmedel, detta skett förävensomen om
många sedan. Det oftast furma atrazin ingick i detämnet är som

förbjudna ogräsmedlet Totex.numera

Sammanfattning

Sammanfattningsvis bedöms riskerna med miljöföroreningar i
dricksvatten måttliga och smittspridning detutgör störstavara
problemet. Eftersom årligendet inträffar antal utbrottett vatten-av
buren smitta och orsaken ofta tekniska brister i kombination med denär
mänskliga faktorn, behövs förbättrat säkerhetstänkande. Cancer-ett
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måste mikrobiella risker.klorering liten ochmedrisken vägasär mot
algblomning bör beaktas.från sjöar medmed dricksvattenRisker

jordbruksbygder visar docknitrathalter i brunnar iFörhöjda att
föroreningar, särskilt lättlösligapåverkaskangrundvattnet yttregenom

skydd grundvattentäkter.därför viktigt medDet är ett gottämnen. av
kontrollen och skyddet i dagprivata brunnar, därgäller dettaSärskilt

fluorid,naturligt förekommandedåligt. Vissakan ämnen somvara
halter. Avförekomma i förhöjdaarsenik och radon kanaluminium,

risken. Forskningdenbedöms radondessa utgöra största upptagom
finnsklarlagt detangeläget föraluminiumoch effekter är att omav

ellerrisk för Alzheimers sjukdomsamband mednågot

radon.Smittspridning via dricksvatten,Prioriterade problem:

målBefintliga5.3.2

verksamheterfrån mänskligautsläppen kvävevattenburnaDe av—
1990/91:90.och Prop.skall halveras mellan 1985 1995

från sjöaranvändningenska inte begränsaFöroreningar vattenav-
vattentäkt Prop.grundvattenoch vattendrag samt som

1990/91:90.

framför Livsmedelsverketriksdagen mål sådessaFörutom antagnaav
ingadricksvattenkungörelsen med innebördenkrav iallmänna att

dricksvatten.kan påverka hälsan får tillförasmiljöföroreningar som
förenligt sin verksamhetsplanska LivsmedelsverketDessutom

analy-dricksvattenkvaliteten. Andelenverka för förbättra1995/96 att
änliga eller änliga medbedömsserade dricksvattenprov somsom

perioden 1995/96-1998.minska med 10 underanmärkning bör procent

Förslag till mål-5

från allmänna anläggningar ellerska bli sjukIngen vattenav
enskilda vattentäkter.
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Diskussion åtgärder5.3.4 av

Som del arbetsmarknadspolitiska åtgärder under 1995avsattesaven
totalt miljoner kronor för åtgärder inom100 VA-sektorn, och Natur-
vårdsverket har i skrivelse till Miljödepartementet föreslagiten
ytterligare satsningar, bl.a. in- och utläckage till och från avlopps-mot
och renvattenledningar. föreslagnaDe arbetsmarknadspolitiska

fullföljas.åtgärderna bör Härutöver det dock nödvändigt varjeär att
fram långsiktigakommun planer för förnyelse VA-nätet.tar av

Säkerhetstänkandet de kommunala vattenverken måste förbättras
för förhindra utbrott smitta. tekniskaFörutom åtgärder detatt ärnya av
synnerligen viktigt personalen utbildad i vattenreningsteknik medäratt
inriktning på hälsoskyddsaspekter. I den mån det behövs såledesbör

utbildning förbättras.sådan
vissa fall saknas skyddsornråden för kommunalaI vattentäkter, trots

viktigt sådana finns.det GrundvattenutredningenI SOUäratt att
1995:45 påpekades det dåliga skyddet och dåligaden kontrollen av
privata brunnar. Särskilt anmärkningsvärt det antalet brunnarär stora

någon gång under året har så höga halter nitrat från omgivandesom av
jordbruksmark, bedöms otjänligt. Eftersom enskildaatt vattnet som
brunnar ofta de för miljöpåverkan,är är mest utsattasom men sam-
tidigt inte omfattas Livsmedelsverkets gränsvärden tillsyn,eller börav
enligt Gmndvattenutredningens förslag sådan tillsyn komma till stånd.

underlätta enskildaFör brunnsägares åtgärder förhöjdaatt mot
halter fluorid och radon bör statliga bidrag utgå för åtgärder enligtav

modell för befintliga radonbidrag. Grundvattenutredning-lsamma som
SOU 1995:45 beräknades kostnaderna för åtgärda för högaatten

fluoridhalter i brunnar till20 000 200 miljoner kronor, och kostnaderna
åtgärdaför radon i brunnar15 000 till miljoner kronor.300att
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Förslag till åtgärder5.3.5

tekniska åtgärdertillse utbildning ochbörKommunerna att-
frånminska risken för smittspridningförstärks för vatten-att

verk och ledningsnät.
för underhåll,ha långsiktig planbörKommunerna reno-en-

avloppsanläggningar.ochvering och utbyte vatten-av
områdenbrunnsägare ibör informeraKommunerna som-

radon och fluorid i brunns-kunna ha höga haltermisstänks av
radon- respektive fluorid-möjligheten installeraattvattnet om

modellbidrag bör utgå enligtavskiljare. Statliga samma som
befintliga radonbidrag.för

faktorer kaninformera brunnsägarebörKommunema somom-
åtgärder kan vidtas förvattenkvaliteten, och vilkapåverka som

förorening.motverkaatt
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Föroreningar i5.4 föda

Hälsorisker5.4.1

Många kostfaktorer har betydelse för hälsa och uppkomst sjuk-av
domar. Exempelvis olämpliga kostvanor, hög konsum-t.ex.anses som

lågttion fett och ñberintag de viktigaste faktorernamättatav vara en av
för både ärt-kärlsjukdomar och innehållerMat mycketcancer. som
frukt, grönsaker, rotfrukter och spannmålsprodukter och lägre andelen
fett rekommenderas näringsexperter. födaIntag via kanske denärav
viktigaste exponeringsvägen för hälsoskadliga och för smitto-ämnen
ämnen.

föroreningardetta avsnitt beskrivs hälsoriskema med i föda förstI
med avseende smittspridning. Sedan följer naturliga gifter och
mögelgifter, reglerade tillsatser, föroreningar delvis kansom man

nitrosaminer,påverka själv PAH, stekytemutagener och efter det
miljöföroreningar endast i liten utsträckning kan påverkasom man

och långlivadesjälv tungmetaller organiska ämnen.
Livsmedelsburen kan bero olika orsaker. Brister ismitta

livsmedelshygien felaktig avsvalning, dålig kylförvaring, otillräck-som
lig upphettning, brister i hygienen och okunskap eller slarv troligenär

vanligare orsak miljöpåverkan livsmedlet förorenatän äratten genom
üån början. Enligt statistiken inträffar och utreds cirka utbrott varje30
år. Under rapporterades utbrott.1995 134 Antalet sjuka uppgår till
ungefär Mörkertalet dock och kan2-3 000. enligt enkätär stort, en

till 500 000.vara upp
område hittillsEtt mycket lite utforskat naturliga gifterär ärsom

i livsmedelsproducerande Sådana har utvecklats under evolutio-växter.
gång skydd harangripare, och uppmärksammatsett motnens som nu

i samband med växtförädlingsmetoder. Ett exempel naturliganya
gifter solanin i potatis. Mögelgzfter bildas också naturligt och kanär
förorena livsmedel under dåbetingelser mögelsvampar tillväxer.
Viktiga sådana aflatoxiner, huvudsakligen har påvisats iär som
importerade livsmedel jordnötter och fikon. Aflatoxiner starktärsom
cancerframkallande. De kan förorena mjölk korna utfodrats medom
aflatoxinhaltigt foder. Intaget dåligt känt, aflatoxiner kan tänkasär men
förorsaka i storleksordningen cancerfall år i Sverige.1-10 per
Ochratoxin A förekommer till delen i inhemska produkterstörsta som
spannmål, torkade baljväxter och fläskkött. Ochratoxin A hosger
försöksdjur bl.a. upphov till njur- och leverskador itumörersamt
njuren, och det finns också epidemiologiska studier tyder på ettsom
samband mellan högt intag ochratoxin A och kroniska njurskadorav
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hos Ochratoxinmänniskor. mycketA vanligt i blodserum i lågaär
halter hos den svenska befolkningen. rekommenderadeDet dagliga
intaget för dessa mögelgifter överskrids sannolikt relativt ofta. Det
finns många andra, mindre väl kända mögelgifter.även

områden välreglerade i svenskTre lagstiftning livsmedels-är ärsom
tillsatser bekämpningsmedel och veterinärmedicinskasamt rester av

De bedöms mycket liten risk för människorutgörapreparat. senare en
i Sverige. Beträffande livsmedelstillsatser så färgänmenhar rönt

och då framföralltintresset, allergisynpunkt. Sverige.i Enligtstörsta ur
engelsk undersökning så %0,01-0,2 befolkningen, barn,är mesten av

överkänsliga för tillsatser generellt. Om detta gäller för Sverige,även
så skulle det innebära 1 000-20 överkänsliga.000 läratt personer
Sverige kan det uppskattas 3 200 överkänsliga föräratt personer azo-
fargämnen. Förvärrade kan eventuellt drabba dennasymtom grupp om
livsmedel med azofärgämnen kommer in i landet igen efter 1999,

följd EU-medlemskapet.som en av
föroreningarTre har samband behandlingmed ochgrupper av som

tillagning nitrosaminer, stekytemutagener och polyaromatiskaärmatav
kolväten PAH.

bildas reaktionerNitrosaminer i mellan aminer och nitrit eller
kväveoxider, och finns därför i nitritbehandlade köttvaror, rökta och
torkade livsmedel öl. De kan också bildas i kroppen. Nitrosaminersamt

cancerframkallande och det genomsnittliga intaget flyktiga nitros-är av
aminer har beräknats kurma leda till något enstaka cancerfall iper
Sverige.

Stekytemutagener bildas, vid stekning kött.namnetsom anger, av
Vid hög stektemperatur lång stektid ökar halterna dessasamt ämnenav
kraftigt. Stekytemutagenema i bakteriellaär extremt mutagena test-

och cancerframkallande i olika djurslag. Försökär ävensystem, att
uppskatta riskens storlek för människa antyder de kan förorsaka iatt
storleksordnigen 10-100 cancerfall år i landet.per

Polyaromatiska kolväten, PAH, bildas vid ofullständig förbrärming,
och betraktat cancerframkallande. högsta halternaDeär som grupp
hittas inom livsmedelsgrupper: grillade och rökta kött- och fisk-tre
produkter, bladgrönsaker odlats i områden med höga luftförore-som

vatten.ningsnivåer musslor vuxit i förorenat Detsamt störstasom
intaget PAH via kommer dock genomsnittligt frånmatenav spann-
målsprodukter fetter. Underlaget dåligt för kvantitativärsamt en
beräkning cancerrisken med PAH, skulle kunna medföra iav men
storleksordningen 10-100 cancerfall år i landet.per

Vid det riskvärderingsseminariurn Miljöhålsoutredningensom
anordnade februarii rankade1996 de risk-ärrmesgruppematreman ur
synpunkt stekytemutagener PAH nitrosaminer.som
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nå människan via födan sådanamiljöföroreningar kandeAv ärsom
bioackumuleras i näringskedjomaoch kansvårnedbrytbaraär somsom

intag via fisk. Vissade kan förhöjdaeftersomviktigast, t.ex.ge
organiska har härvid detklorerademetaller och störstaämnen rönt

för många dessaoch spridningsvägamaUtsläpps-intresset. ämnenav
diffus spridning ivarför talardåligt kända, naturen.är omman

dagligtdibensofuraner tillsammans iPolyklorerade dioxiner och
har mycket hög akutdioxinertal kallade är ämnen som enen grupp

TCDD. Många under-tetraklordibensodioxinspecielltgiftighet,
giftighet och andrabåde beträffande akutdärför gjorts,harsökningar

olika föreningarna brukarToxiciteten detoxiska effekter.specifika av
s.k. TCDD-ekvivalenter. DessaTCDDtill den hosrelateras ämnensom

förbränningsproces-tillverknings- ochvid olikai spårmängderbildas
har minskatfrån sopförbrärmingdioxinersvenska utsläppenDe avser.

krav på rökgas-utsläppskrav medinförde skärptasedankraftigt man
har tidigare varitKlorblekning80-talet.i slutetrening enpapperavav
klor-alkalifabriker.till liksomkälla till utsläppbetydande vatten,

delsmänniskors exponering skerfettlösliga, ochDioxinema är
frånkonsumtion fet fiskocksåmjölkfett,generellt via avmen genom

Östersjön fiskmycket fetförorenade Omandraeller ätervatten. man
Östersjön Genom mätning-dominerande källan.så kan det bli denfrån

har minskatexponeringenmodersmjölk haridioxiner sett attmanar av
70-talet.sedan

frånexperimentella datadioxiner bygger påRiskbedömningen av
begränsade humandataeftersom demed TCDD,djurförsök som

risk-för någon kvantitativkunna utnyttjasbedömsföreligger inte
immunologiska ochkritiska effekternabedömning. De är samtcancer

hartolerabla intagetreproduktionsstörande effekter. Det högsta an-
vilket faktor 200kroppsvikt och dag,till picogramgivits 5 är enper

effekter hos försöksdjuriakttagitnivå vid vilkenden lägstaunder man
10° data103 urexperimentellapicogram. Senarel nanogramog

i form påverkanfoster, framföralltkänslighet hoshögindikerar aven
nordisk arbetsgruppdjuret.hos det Ensexuell utvecklingpå vuxna

den tidigarekvarstå vidtills vidaredock till slutsatsenkom1995 att
riskbedömningen 1988.gjorda

haft användningPCB, har tidigarePolyklorerade bifenyler, stor
flamskydd, transformator-färgadditiv,mjukgörare,värmemedium,som

iuppmärksammat det hartid harPåolja använtsattsenare manm.m.
medföra risk förbyggnader, vilket kanfogmassor itill % i25upp

PCB har varit för-Användningenhusen rivs.spridning den dag av
fortfarande iförhöjda halter finnsSverige,sedan 1985 ibjuden men

mjölkfett ochintaget viafor dioxiner detrniljöprover. Liksom störstaär
Östersjön.frånfet fisk
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djurförsök finns gjorda med olika kommersiellaDe ärsom
PCB. På nedbrytning och omsättning iblandningar grund naturenavav

PCBdessa från den blandning människorskiljer sig av som exponeras
PCB därför komplicerad. kritiskaför. Riskbedömningen Deärav

från djurförsök har identifierats immunotoxiciteteffekterna som cancer,
utvecklings- och beteendeeffekter. Vid nordisk riskbedömningoch en

ansågs underlaget inte räcka för kvantitativPCB år 1992 en upp-av
Beteendeeffektema diskuterades dock särskilt,skattning riskema.av

och försämrad inlärning har hoseftersom hyperaktivitet rapporterats
fosterlivet och under amning.Rhesus-apbarn iexponeratssom

för barn vilkas mödrarbeteendeeffekter harLiknande rapporterats
konsumtion fisk från Lake Michigan,för PCBexponerats genom av

eifektnivån för neurotoxiska effekter hos barnenUSA. lägsta lättaDen
området kg kroppsvikt ochuppskattas i 0,0l4-O,9kunde ng pervara
kan jämföras med det genomsnittliga intagetdag hos mödrarna. Detta

omkring kg kroppsvikt och dag. Deuppskattats till 0,05 ,ag persom
alltsåfisk kan ha betydligt högre intag så.mycket Intagetän ärätersom

det vid vilket skulle kunna förväntastorleksordningi som mansamma
under fosterlivet och/eller viasubtila effekter hos barn som exponeras

modersmjölken.
också effekter liknar demPCB-föreningar inducerarVissa som som

dioxiner och dibensofuraner. Om toxicitetenorsakas klorerade avav
TCDD-ekvivalenter, så finner bidraget frånuttrycksdessa attsom man

finns i fisk- och modersmjölksproverden PCB är av sammasom
storleksordning eller från dioxinema. Om den samladestörre än

dioxinliknande föroreningar beaktas så innebärtoxiciteten från alla
områdenkonsumtion fisk från vissa förorenade kan med-detta att av

överskrider det rekommenderade tolerabla dagligaföra intagett som
TCDD-ekvivalenter kg kroppsvikt.intaget på picogram Det5 per

har beräknats till picogram kg kroppsviktgenomsnittliga intaget 2 per
Livsmedelsverket har därför utfärdat kost-och dag för vuxna.

innebär kvinnor i fertil ålder inte börrekommendationer bl.a. attsom
Östersjönfrån oftare gångfet fisk strömming, sill, lax änäta en per

motsvarande rekommendation högst gångmånad. För män är en per
vecka.

långlivade persistentaMänniskor för andraävenexponeras
klorerade och bromerade rniljöföroreningar, mindre väl under-ärsom

sådana klorerade tidigaresökta. Exempel ämnen är terpener som
bekämpningsmedel T oxafenanvändes som men som genom egen-

och bioackumulerbarhet finns spridda i miljönskaper persistens nusom
harhela jorden. Flera studier visat klorerade med högämnenöver att

molekylvikt finns närvarande i fettet hos marina däggdjur och fiskar i
industriellt påverkade och opåverkade områden. Endast mycketbåde en

extraherbart organiskt klor i fisk kändaliten del allt utgörsav av
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och PCB. Nyligen publicerade studiermiljöföroreningar dioxinersom
består klorerade fettsyror. Liksomdock delantyder att stor aven

fettsyror ochoch PCB dessa kloreradedioxiner tarmentas upp genom
akutamoderkakan och utsöndras via bröstmjölken. Denpasserar

mycket liten kunskapmycket låg. övrigt finnstoxiciteten dock Iär om
bedömningsunderlag saknas för hälso-toxiska effekter, och göraatt en

riskbedömning.
flamskyddsmedel polybromerade difenyletrar,Bromerade

mfl. har användningbisfenol bromerade bifenylertertrabrom A, stor
för minska brand-material och produkter derasvid behandling attav

finns i textilier, datorer och TV-apparater,benägenhet. De t.ex. en
dessaoch byggmaterial. Kunskapernamängd plastprodukter om

bristfälliga, varför någon riskbedömningtoxiska effekter ärämnens
dockoch svåmedbrytbarheten i miljön kanFörekomsteninte kan göras.

hälsorisker.varningssignal potentiellai sig utgöra en om
skapat för förekomstenpotentiella hälsoriskema på sikt harDe oro

effekter miljön,miljöföroreningar med hormonliknande iorganiskaav
könshormonets,effekter liknar det kvinnligaspeciellt vad gäller som

kemikalier i olika visat sig haDe östrogen-östrogenets. testsystemsom
såsom vissa klororganiska före-liknande effekter olikaär typer,av

och ftalater mjukgörare. Månganingar, alkylfenoler detergenter
effekterförekommande med östrogenliknande finnsnaturligt ämnen

honnonpåverkandediskussionen eventuella risker medockså. Att om
faktorer:miljöföroreningar har kommit beror bl.a. följandeupp

graviditeten med höga doser vissa syntetiskaBehandling under av-
effekter i ålderkan allvarliga barnenöstrogenänmen ge vuxen

flickorna,såsom missbildningar i könsorganen, hos samtcancer
i reproduktionen.störningar

observationer i har indikerat miljöföroreningarradEn attnaturen-
östrogenliknande effekter kan påverka könsdifferentieringenmed

fåglar, fiskar och krokodiler i förorenadehos olika djur. Hos
kärmetecknasområden har feminiserande syndrom utlösts,ett som

utvecklingen manliga könskarakteristika,störningar i avav
kvarstående honliga förändringar i balansenkönsorgan hos hannar,

könshormoner och påverkan på reproduktionsbeteendet.av
rad olika sjukdomar eller störningar med möjlig relation tillEn-

störningar i hormonbalansen har visat stigande incidens i väst-en
världen under de sista decennierna. Hit hör eventuell försämringen

spermiekvalitet, testikelcancer och missbildningar i urogenital-av
hos bröstcancer hos kvinnor.män samtorganen

nämnda effekterna hosAtt de människa skulle ha samband medett
exponering för nriljöföroreningar dock inte visat. också oklartDetär är
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effekter könsdiñerentieringensådana iakttagits hos djur tillom som
följd exponering för miljöföroreningar kan förekomma hosävenav
människa.

Av de giftiga tungmetaller människor kan för viasom exponeras
föda bedöms riskerna med bly, kadmium och kvicksilver för när-

Arsenik, aluminium och kopparvarande diskuterades istörst.vara
föroreningarföregående avsnitt i vatten.som

Bly har i mängder tillsats i bensin, och haranvänts stora som
både förekommit luftförorening och medförthärigenom nedfall påsom

växande gröda. Sedan introduktionen b1yfii bensin har halterna i luftav
Ävenminskat andra källor till blyintag har minskat,avsevärt. t.ex.som

blylödningar i konservburkar. Halterna bly i blod hos den svenskaav
har också minskat sedan ochbefolkningen 80-talet, ligger generelltnu

väl under den halt vid vilken kan riskera hälsoeffekter, ,ag/l100man
blod. den lägsta halt där subtila effekter iDetta centralaanses vara

kan uppträda hos barn i form bl.a. beteendeeffekter,nervsystemet av
inlärningssvårigheter och minskad intellektuell fönnåga.

Kvarstående problem sammanhänger pågåendemed den för-att
mark och kan medföra ökade blyhaltersumingen i grävdavattenav

förorenadbrunnar, marken i med bly, vilket medförtätorter ärsamt att
risk för små bam kan i sig bly från marken i samband med lek. Enatt
undersökning bly i blod hos små bam i Stockholmsområdet visadeav

högsta halt ug/l blod medianvärde i Sundbyberg77 27 ;ag/l ochen
på Södermalm 28 Mg/1.

Användningen kadmium har minskat inom vissa områden sedanav
det förbjöds för vissa användningar. andra områden ökar iInom stället
användningen, särskilt i uppladdningsbara batterier. De största ut-
släppen sker från metallindustrin, förbränning fossila bränslen samtav

användningen fosforgödselmedel. Till följd dengenom av av senare
användningen nedfall från luften beräknas kadmiumhalten öka isamt
svensk åkermark med % årligen. Användningen0,2 rötslamca av
bidrar också till kadmiumtillförseln, där, liksom i handelsgödsel,men

den tillåtna kadmiumhalten maximerad.är
Kadrnium i och för icke-rökare kommer detväxternas rötter,tas upp

kadmiumintaget frånvanligen spannmål, framföralltstörsta vete, samt
från rotfrukter, potatis och grönsaker. fårRökare sitt intag frånstörsta
tobaken. Skaldjur, lever, njure och vissa innehåller särskiltsvampar
höga halter. Hälsoriskema med kadmium sammanhänger med detatt

Wansamlas i njuren, där det har mycket lång halveringstid. Njurskadoren
också den kritiska effekten.är

nonnala dagsintagetDet kadmium via kosten ligger visserligenav
under det WHO rekommenderade högsta intaget l ug/kg kropps-av
vikt och dag, dvs. 60-70 dagligen, samtidigtär;lg men av samma
storlek medianintaget hos befolkning i Belgien 15 lig/dag, därsom en
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% befolkningen kan beräknas ha viss påverkan njurfunktionen.l av
Säkerhetsmarginalen därför väsentligt mindre vad tidigareär än man
trott.

våra svenska sjöar halterFisken i många innehåller högaav av
metylkvicksilver till följd gamla utsläpp från klor-alkalifabriker,av
massaindustrier pågående försurningen förvärrar situationen.Denm.m.

härrör i till från utländskaNedfallet från luften dag delen källor.största
kvicksilverhalten uppgåcirka sjöar beräknas i gädda tillI 40 000 över

mg/kg färskvikt, och i sjöar halterna10 0000,5 än är övermer
mg/kg, vilket den tidigare svartlistningsgränscn.1,0 var

kritiska effekten metylkvicksilver skador centralaDen ärav
för fostret,Risken det växande och lättaär störstnervsystemet.

hjärnskador kan uppkomma vid kvicksilverbelastning hos modernen
mg/kg i hår. skador sig i form10-20 Dessa yttrarmotsvarar ca avsom

psykomotoriska och neurologiska funktioner hos barn föreförsämrade
WHO rekommen-skolåldem, vilket kunnat i testresultat. Det avman se

tolerabla veckointaget, metylkvicksilverderade högsta 0,2 mg per
halt i hår mg/kg för haltvecka, 6 Dennamotsvarar en ca vuxna. ger

tillräckligt skydd för gravida. undersökningdock inte I en av
kvicksilverhaltema i hår hos gravida kvinnor i Sverige den högstavar
funna halten mg/kg.2,5

fisk saluhålls gränsvärdet mg/kg för gädda, abborre,För 1,0ärsom
lake, och hälleflundra, och för övrig fisk 0,5 mg/kg.gös, stor

fångar fisk för husbehov, och halterna högaEftersom många i insjö-är
Livsmedelsverket utfärdatfisk, så har kostrekommendationer bl.a.som

ammande kvinnor, kvinnorinnebär gravida och planeraratt samt som
skaffa barn helt bör avstå från ovanstående fiskarter.ätaatt snart att

Sammanfattningsvis livsmedel avgörande betydelse förär av
människors exponering för miljöföroreningar. gäller särskiltDetta
sådana svåmedbrytbara och kan ansamlas i närings-ärämnen som som
kedjorna i Av dessa har intresset hittills främstämnennaturen.

klorerade organiska dioxiner och PCB,fokuserats ämnen samtsom
bly, kadmium och kvicksilver. Kunskapsbristematungmetallema är

mycket vad gäller utsläpp, spridningsvägar, exponering ochstora
människor persistenta organiskaeffekter ämnen.av gruppen

områden därför nödvändig för klarareForskning inom dessa är att
sådana samband. misstänkta effekternabelysa De ofta subtilär artav

påverkan på immunsystemet, reproduktion ochnervsystemet,som
fosterutveckling. många dessa effekter saknas adekvata försöks-För av
djursmodeller. Påverkan horrnonsystemet miljöföroreningar är ettav
uppmärksammat område där kunskapsunderlaget dåligt, ochär sam-
tidigt de potentiella riskerna allvarliga. därför högstDet motiveratär

försöka klarlägga dessa eventuella risker.att
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Avsiktliga tillsatser till livsmedel reglerade och väl kontrollerade,är
varför riskerna med dessa mindre för miljöföroreningar. Detår än är
viktigt hög skyddsnivå vidmakthålls, och onödiga tillsatser und-att en
viks. problem fåttEtt förnyad aktualitet i samband med åter-som
vinning olika material risken med oönskade föroreningar kanär attav

förpackningsmaterialföras från till livsmedel.över
Många potentiella hälsoproblem med föroreningar i livsmedel som

bakterier, PAH, mögelgifter och stekytemutagener kan delvist.ex.
hänföras till hanteringsproblem. Livsmedelsverket har utfärdat
hanteringsråd för minimera riskerna med dessa Förekomstenämnen.att

så kallade naturliga gifter i livsmedel inte renodlad miljöfråga,ärav en
satsning på forskning inom området angelägen.ärmen en

Prioriterade problem:

Metylkvicksilver i insjöfisk-
Dioxiner, PCB och andra klorerade miljöföroreningar i ani-—

Östersjöfiskmaliska livsmedel, framför allt fet
Kadmium i jordbruksmark upptag i vete-
Diffus spridning långlivade organiska i miljönämnenav-
Kemikalier med hormonella effekter- forskningsbehov-
Smittspridning via livsmedel—

Befintliga nationella mål mål från5.4.2 samt

myndigheter

Det finns antal riksdagen mål gäller miljöpåverkanett antagnaav som
metaller eller organiska miljögifter. finns målDessutomgenom som

föreslagits regeringen i propositionstexter, mål föreslagitssamtav som
Naturvårdsverket. Några refereras nedan.av
Följande övergripande mål har antagits Riksdagen:av

Utsläppen stabila organiska ska begränsas, så de tillämnen attav-
Åtgärdersekelskiftet nått sådan nivå miljön inte skada. föratt taren

minska utsläppen klorerade organiska från skogs-ämnenatt av
industrin prioriteras. Stabila organiska och miljöskadliga skaämnen
på sikt inte förekomma i miljön. Prop. 1990/91:90
Flödena och användningen hälso- och miljöfarliga kemikalier börav-
minska. flöden ändock innehållerDe skadliga kemikalier börsom
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måni möjligaste slutas. Användningen de skadliga ämnenamestav
bör avvecklas. Prop. 1992/93:180
Effektivare insamling uttjänta och produkter innehållandeav varor-

ståndkvicksilver bör komma till särskilt åtgärdsprogram.ettgenom
1993/94: 10Prop l

riksdagen tidsangivna målet det följDet enda ande:ärantagnaav

kvicksilver, kadmium och bly skall minska %Utsläppen med 70av-
åren ochmellan 1985 1995. Utsläppen övriga viktiga metallerav

tid.halveras under Prop 1990/91 :90samma

Naturvårdsverket har i Miljö miljöanpassat samhälle93 Ett Rapport-
4234 i de underlagsrapporter till Miljö 93 behandlar jord-samt som
bruk 4208 och hälsa Rapport 4139 föreslagit målRapport som

och organiska de mål direkt berör hälsaberör metaller Avämnen. som
särskilt:kan följande nämnas

och skaldjur ska kunna utnyttjas föda däggdjur ochFisk som av-
människor hälsorisk organiska miljögifter, kadmium, kvick-utan
silver Miljö 423493, rapport
Spannmål, bladgrönsaker ska kunna utnyttjas föda elleretc. som-

utgångsprodukter för livsmedel hälsorisker. Miljö 93utansom
fisk fårKvicksilverhalten i längre sikt inte överstiga mg/kg0,5-

Miljöfärskvikt. 93
Kadmiumhalten i vetekäma får inte överstiga 0,1 mg/kg kärna.torr-
Miljö med hänvisning till FAO/WHO:s rekommendation93,
Tillförseln kadmium till åkennark, inklusive atmosfäriskav-

intedeposition, bör överstiga bortförseln. Miljö 420893, rapport

Regering och riksdag har givit Livsmedelsverket i uppdrag verka föratt
skakonsumenterna ha tillgång till säkra livsmedel. innebärDettaatt att

det inte ska förekomma miljöföroreningar i i sådana halter attmat
människors hälsa kan skadas. Livsmedelsverket fastställdaDe av
gränsvärdena ska inte miljömål. Vid gränssättningen vägssomses
många andra faktorer in. Om gränsvärdet sådan nivå allasätts atten

i samhället inte får tillräckligt skydd kompletterar Livsmedels-grupper
verket detta specifika kostråd till speciellaatt t.ex.genom ge grupper.

på kostrådExempel detta till gravida avseende insjöfisk baserat påär
risken för fosterskador metylkvicksilver. Enligt verksamhetsplanenav
för 1995/96 ska Livsmedelsverket uppfylla olika mål och vidta bl.a.
följ åtgärder:ande
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syfte minska risken för livsmedelsbumaåtgärder iVidta att—
infektioner och förgiftningar

överkänslighets-syfte minska antalet fallåtgärder iVidta att av-
livsmedelgrundreaktioner av

måltill nationellaFörslag5.4.3

Övergripande mål:

kost-från miljöföroreningarska så frialivsmedelAlla attvara-
inte behövs.rekommendationer

livsmedel.smitta iska bli sjukIngen av-

Delmål

och dioxinliknandemetylkvicksilver, kadmiummiljöfororeningamaFör
haltmål.målet kunna uttryckasdet övergripandeskulleämnen som

mg/kg, dockmiljömål för kvicksilver i fisk, 0,5Naturvårdsverkets är
överflödiga.kostrekommendationer skatillräckligt lågt förinte att vara

Å haltmål lägre deninteandra sidan kan är änsätta ett somsomman
Vid denna haltbakgrundshalten, mg/kg."naturliga" 0,2denantas vara

vecka g/dag detfisk förtäras 140till kilokan utan attett perupp
överskridsicke-gravida 0,2förtolerabla veckointaget mgvuxna

dock behovetkvinnor tordemetylkvicksilver/vecka. gravidaFör av
halterna i insjöñsk kommerkvarstå,kostrekommendationer även om

exponeringsnivå för foster intenågon säkermg/kg, eftersomtill 0,2ner
fisk innehållande 0,2Obegränsad konsumtionfastställas.har kunnat av

kvinnor kunna innebäraskulle för gravidakvicksilver kg attpermg
gånger jämfört med i dag.ökar 2~4kvicksilverexponeringen

Naturvårdsverkets mål, mg/kg,vetekärna 0,1kadmium iFör är
viktigt hälso-Sverige. Eftersom detmedelhalten ihögre ärän ur

möjligt bör halternakadmium hålls så lågtintagetsynpunkt att somav
från dagens nivå.sjunka

mål för halterna i fiskdioxinlika föreningar hälsobaseratFör är ett
ungefär lika höga halternavalt haltsvårt Vi har äratt somen somange.
halterna i sill respektivegånger lägrei torsk, 5-20 än ström-men ca

ng/kg i fisk, bör intaget för högkonsu-Vid denna halt,ming. l även
högsta tolerabla intaget 35understiga det rekommenderadementer

för kvinnaoch vecka, eller vecka 60pg/kg kroppsvikt 2 per enng
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kg. hälftenInte det tolerabla intaget bör komma från fisk,änmer av
eftersom andra källor bidrar till det totala intaget, mjölkfett.även t.ex.

veckointagVid TCDD-ekvivalenterl kan såledesett ng man
fiskkonsumera 140 dag l kg/vecka halten understiger lg per om ng

milligramlO3 mikrogram1O6kg. l nanogramper mg Mg ng
10° pic0grampg

Kvicksilverhalten i fisk fångad i svenska ska intevatten över-—
skrida den "naturliga" bakgrundshalten, mg/kg färskvikt0,2
långsiktigt mål.
Kadmiurnhaltema i spannmål får inte öka från dagens halter,-
och bör på sikt sjunka. Halten vetekämai ska underskrida 0,1
mg/kg torrvikt.
Halten klorerade föreningar och liknande med dioxinlikämnen-
aktivitet i fisk ska inte överstiga ng/kg färskvikt,uttrycktl som
TCDD-ekvivalenter långsiktigt mål.
Sjukdomar till följd smittämnen i livsmedel bör minimeras.av-

Diskussion åtgärder5.4.4 av

giftiga metaller ochDe persistenta organiska spritts iämnen som
och återfinns i fisk, grödor eller mjölkprodukter,naturen t.ex. ärnu

klara exempel åtgärder måste vid källan så spridningsättasatt att
och eventuell anrikning i undviks. Kemikalie- och produkt-naturen
kontroll nödvändiga instrument. Kemikaliekontrollen måste innefattaär

beredskap så eventuella problemkemikalier kan identifierasatten nya
tidigt stadium. För drygt 90-tal ochämnenett ett änmesgrupper är

användningen i Sverige förbjuden eller inskränkt Begränsningslistan,
Kemikalieinspektionen 1995. fleraFör dessa finnsämnenav
begränsningsplaner, för kvicksilver, bly, kadmium och bromeradet.ex.
flamskyddsmedel. diffusaDen spridningen kemikalier med ochav varor
produkter kräver effektiva för omhändertagande avfall.system av
Internationella överenskommelser nödvändiga för såväl spridningenär
via den storskaliga spridningen via luft och Detvatten. ärvaror som
därför vikt frågorna korrekt för fåstor att tas sättett attav upp
internationell för deras allvar.acceptans

Vid den fjärde Nordsjökonferensen i juni 1995 enades miljö-
ministrarna kontinuerligt reducera utsläpp och förlusterattom av
farliga kemiska till Nordsjön, måletmed dessa helt skaämnen att
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målet någeneration år. slutligainom 25 Detupphöra är näraatten
substanser. Miljö-människan tillverkadeavnoll för antropogena

mål,Nordsjödeklarationensmed hänvisning tillhar uttalat,ministern
farliga ska utfasas tillslutmålet bör allapolitiskadet ämnenattatt vara

takt med derasarbetas iske så de olikaoch det bör2020 ämnenaatt av
farlighet.

har minskattill luft ochmetallersvenska utsläppenDe vattenav
har till del åstad-åren. Dettaunder de 10-20kraftigt storsenaste

framförallt industrier. Bly-vid punktkällor,åtgärderkommits genom
från biltrafiken, hardelen härrörtill luft, tillutsläppen störstasom

och efterhand tillbensin med lägre blyhaltövergång tillminskat genom
blyfri bensin försäljas.får endastfrån i juli 1995blyfri bensin

betydligt underockså begränsatskvicksilver harAnvändningen av
ökat, medankadmium i batterier harår. Användningen avsenare

användningsområden.andrainomanvändningen har begränsats
för begränsanationella arbetetMiljö bör det fortsattaEnligt 93 att

bl.a.miljöpåverkan inriktasmetallemas att

bly och kadmiumför kvicksilver,fullfölja avvecklingsprograrnmen-
handelsgödsel, kalk och slamkadmiumhalten isänkasamt

deponeringen gamlaoch den slutligaåtertagningenförbättra av-
kadmiuminnehåller kvicksilver, bly ochprodukter som

avfallsupplag och förorenadevid behov åtgärdaundersöka och-
områden

försumingenåtgärder för begränsavidta att-

genomsnitt % depositionenUtländska källor för i 70 avavsvarar
utländska bidragetmark. vissa metaller detpå svensk Förmetaller är

kadmium- ochSverige. främsta källan till% i södra Dentill 90upp
kolförbränningen iomfattandekvicksilverutsläpp till luft denär

Överenskommelser flera länderna i EuropamellanEuropa. norraav
och luft flertaletminskning tillförseln tillinnebär vatten avaven

Oslo-, Paris- och% för perioden 1985/87-1995tungmetaller med 50
Nordsjökonferensen måletHelsingforskonventionema. 1990satte

övergripandeoch bly. deför kvicksilver, kadmium Utöver%70
åtgärder,innehåller överenskommelsema radbegränsningsmålen en

användning och utsläpp kvicksilver ochfrämst riktar sig mot avsom
samhälle.Miljö miljöanpassatkadmium 93 Ett-

fårmål kvicksilverhalten i fisk inte överstigaNaturvårdsverkets att
minskningMiljö 80-procentigmg/kg kräver enligt 930,5 aven

Ävenkvicksilver via atmosfären.nuvarande tillförsel1990 av om
konventionsstater nås därförkonventionsmålen skulle nås i samtliga

mg/kg. Vårt hälsobaserade mål mg/kgmålet 0,5 0,2inte omom max.
lång sikt. Kvicksilverhaltema idärför mål mycketfår ettses som
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fisk kommer enligt inte sjunka, öka underatt utanprognoserna snarare
kommande årtionden Miljö miljöanpassat93 Ett samhälle.-

Naturvårdsverkets mål kadrniurnhalten i vetekäma inte fåratt
överstiga mg/kg kräver enligt0,1 Miljö i93 halveringstort sett en av
nuvarande regionala tillförsel till åkermark via atmosfärisk deposition,
handelsgödsel, kalk och avloppsslam. Nedfallet från luft står i dag för

% den totala tillförseln50 till åkermarken. Inte heller förca av
kadmium konventionsmålet tillräckligt för nå halveringär att en av
belastningen jordbruksmark.

Åtgärder for minska användningen och utsläppen långlivadeatt av
organiska bedrivs också såväl nationellt internationellt.ämnen som
Utsläppen dioxiner och andra klorerade organiska harämnenav
minskats kraftigt från massaindustrin och från sopförbrärming. DDT

Åförbjöds redan PCB och1975, 1979 Lindan andra sidan1989. ökar
användningen bromerade flamskyddsmedel.t.ex.av

Beträffande bekämpningsmedel så regeringen 1986 Lantbruks-gav
styrelsen, Statens Naturvårdsverk och Kemikalieinspektionen i uppdrag

förslagutarbeta till handlingsplan för minska hälso- ochatt ett att
miljöriskema vid användning bekämpningsmedel i jord-, skogs- ochav
trädgårdsbruk. Detta så kallade halveringsprogram har medfört att
användningen bekämpningsmedel minskat Som resultatavsevärt. ettav

omprövning gamla bekämpningsmedel femte år, har 45vartav av
aktiva i bekämpningsmedel förbjudits eller återkallats i Sverigeämnen
efter Flera dessa1986. förbjudna eller återkalladeämnen ärav

svåmedbrytbarhet.grund av
Internationellt arbetar enligt Paris- och Helsingforskonventio-man

och Nordsjökonferensen Esbjergdeklarationen för begräns-nema en
ning utsläppen till och luft flera olika bekämpningsmedelvattenav av
och andra organiska miljögifter. Inom LRTAP-konventionen Long

Transboundry Air PollutionRange förhandlas för närvarande ett
protokoll syftar till begränsa utsläppen persistenta organiskaattsom av

och tungmetaller till luft.ämnen
Kemikalieinspektionen deltar i OECD:s riskreduktionsprojekt för

bromerade flamskyddsmedel, kvicksilver och kadmium.
för riskbedörrmingEU:s och riskhantering ochprogram av nya

existerande viktiga fora för åstadkomma riskreducerandeämnen är att
åtgärder för kemikalier. Programmet för förhandsanmälan väl-är

Ävenetablerat i EU. inte har genomgått någonprogrammetom genom-
gripande utvärdering det ha inneburit de produkterna harattsynes nya

betydligt bättre dokumentation hälso- och miljösynpunkt änen ur
flertalet äldre produkter. Programmet för existerande iämnen är ännu

inledningsskede. Uppläggningen innebär företagen skyldigaett att är
utföra riskreducerande åtgärder utifrån krav på dokumentationatt av

hälso- och miljörisker. Hittills har 40-tal avseendeämnenett utretts
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dessa harriskhanteringoch diskussionerriskbedömning ämnenavom
inletts.

fortfarandeförbjudna i i-länder användsdeMånga ärämnen somav
dessaexempelvis DDT. Transportskala i u-länder,i ämnen ärstor av

miljöföro-organiskakonvention angående persistentaglobalglobal. En
Förhandlingarnakemikalieforum.diskuteras inom FN:sreningar

påbörjas 1997.kunnaberäknas
utredning stabilaNaturvårdsverketsochMiljö 93Enligt om

fortsatta miljö-1996 bör det4563,miljögifter rapportorganiska
inriktas påbl.a.arbetet att

internationellainsatserna isvenskastärka de organ
organiska introduceraslånglivadeförhindra ämnenatt nya

marknaden
skadligamed mindrekemikalierskadligaersätta

från punktkällorutsläppenytterligare begränsa
deponering produkter,slutligomhändertagande ochförbättra av-

organiskainnehåller långlivadebyggnadsmaterial ämnenm.m. som

åtgärdsarbetetoch pågåendedet föreslagnaunderstryker viktenVi av
internationellaOECD och dearbetet iInternationellt EU,nationellt. är

pågåendeviktiga.särskilt Detoch luftkonventionemahavs-
ochkvicksilverbeträffande långdistanstransportkonventionsarbetet av

intensifieras. Störreorganiska miljögifter börlånglivadekadmium samt
kritiskt mått.hälsainkludera människorsläggas vidvikt bör att som

organiska miljöföroreningarmedProblemen och osäkerhetema är
handlarmetaller, eftersom detförbetydligtdock änstörre enom

och egenskaper endastanvändningmycket ämnenstor varsgrupp av
förekomst, spridning,kunskap bådesaknaskända. Detdelvis är om

organiska kemikalier. Dettamångaoch hälsoeffekterexponering av
i dag identifieratskemikalieralternativen till degäller även somsom

viktig.områden därför DedessaForskningen inomproblem. är
hormon-miljöföroreningar harmedhälsoriskemaeventuella som

ochunder tid,särskilt uppmärksammatsharliknande effekter senare
bedömning riskerna.för bättreforskningsinsatsersamladekräver av
vad gäller bekärnpnings-restriktiva politikenviktigt denDet är att

kvar Sverigeveterinärmedicinska fårmedel och när ärpreparat nuvara
EU-lagstiftning inom deverka för skärptSverige börmedlem i EU.

gällerhälso- och miljöskäl. Dettadär det motiveratområden ävenär av
mångaazofärgänmenfärgämnen,tillsatser är över-t.ex. somsom

riskerarförbjudna i Sverigeför och har varitkänsliga attmen nusom
människorför hudutslag hos tusentalslandet igen med riskin ikomma

följd.som
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Förslag till5.4.5 åtgärder:

pådrivandeVerka inom och internationellaEU det konventions--
arbetet för långtgående begränsningsåtgärder för tung-mer
metaller, särskilt kvicksilver och kadmium persistentasamt
organiska sprids via luft, ellerämnen vattensom varor.
Verka internationellt för halterna kadmium i handels-att av—
gödsel sänks.
Kemiindustrin bör fram sådana alternativ till halogeneradeta-
persistenta kemikalier nedbrytbara i och medförär naturensom
minskade hälsorisker.
En särskild forskningsinsats bör beträffande medgöras ämnen—
horrnonliknande effekter.
Livsmedelsverket bör förbättra och utöka informationen till-
storhushåll, med syfte minska risken förrestauranger etc. att
smittspridning.
För driva verksamhet där yrkesmässigt hanteraratt en man-
livsmedel bör obligatoriskt krav ingå lämplig utbildningsom en
i livsmedelshygien.
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Förorenad mark5.5

markområden har uppmärksammats alltmermed förorenadeProblemet
områden härrör ofta från gamlaår. förorenadeunder Dessasenare

avloppfrån den tid då lätindustriella verksamheternedlagda man
och avfall deponerades eller grävdesnärliggande vattendragdirekt iut

tillkomsttill miljöskyddslagensomkring industrin. Frami markenner
omfattning.i begränsad Irening utsläpp endastförekom1969 enav

för efterbehandling,Handlingsprogramfrån Naturvårdsverketrapport
antalet objekt till 000uppskattas det totala 719954454,Rapport st,

avfalls-industrianläggningarhuvudsak nedlagdai ävenmen gruvor,
objekt skamålet samtliga dessalångsiktigadeponier Det är attetc.

och vid behov åtgärdas. Iundersökas, klassificerasidentifieras,
målsättning för denhandlingsprogrammet närmasteanges som

områdena ska under-prioriteradefemårsperioden de 200 högstatt vara
i behovplatser därvid bedömsoch hälften desökta, att vara avsomav

beräknas resursbehovet föråtgärdade. Totaltefterbehandling ska vara
kronor.till miljonerfemårsperioden 4 500

för kemiskaför direkt exponeringkanMänniskor ämnenutsättas
intag via hud-och vattenområdenmark-förorenar genom munnen,som

eller uppvirvlade partiklar.avgivna ångoreller inandningkontakt av
eller fisk från förorenadevia odlade grönsakerIndirekt exponering t.ex.

riskgruppi vissa fall. Små barnmåste också beaktasområden är en
Medelvärdet förutevistelse och lek.de kan få i sig jord videftersom

dag,beräknats tillsmå barn har 0,1-0,2jordintag hos mengram per
kanbenägenhet saker iöverdrivenbarn har att stoppa munnenensom

svårt uppskattaövrigt det mycketfå i sig I är attavsevärt mer.
förorenad mark. vägledninghälsoriskema med Enexponeringen och

för bådefram vad gäller riskernanärvarande påhåller för att tas
riktvärden förska också inkluderasoch miljö, och i dennamänniska ett

30-tal ämnen.
har regeringenarbetsmarknadspolitiska åtgärderförInom ramen

förorenad mark.för efterbehandlinghittills miljoner kr75avsatt av
åtgärder inomföreslår inga mål ochMiljöhälsoutredningen egna

pågår inomdet arbete redanområde, hänvisar tilldetta utan som
Naturvårdsverkets ram.



hälsoriskerMiljörelaterade110 SOU 1996:124

Hälsorisker5.6 med kemikalier i hushållen

Allmänheten kan för primär exponering kemiska vidutsättas ämnenav
hantering kemiska produkter eller innehåller tillsattaav varor som
kemiska De framträdande riskerna för hälsoeffekterärrmen. mest
förknippade med personlig hantering kemikalier risk för akutärav
förgiftning främst barnolycksfall, vidare stycke 5.9 ögon-samtse
irriterande effekter och allergi. Hushållens kemikalieanvändning kan

svåmedbrytbara, farligadessutom bidra till sprids i miljön.ämnenatt
kan lång sikt kommaDessa hälsoproblem, efter-ämnen utgöraatt

i föda, ocksåde kan hamna i inom- eller utomhusluft.vatten,mensom
sådan sekundär exponering till följd personlig kemikalie-En av

användning drabbar alltså inte enbart kemikalieanvändaren själv, utan
förhöjd belastningkan resultera i i kan ledaämnennaturenen av som

till potentiella hälsoproblem för samhället. indirekt effektEn ärannan
sådan påverkan den miljön leder till livskvalitet.sämreyttreav som

svårt få klar uppfattning skador hosDet människaär att en om
förorsakade kemikalier till följd personlig hantering. kroniskaFörav av

ofta svårt finna mellan exponeringeffekter det samband förär att ett ett
visst kemiskt och uppkommen skada. Dessutom finns ingetämne en
heltäckande rapporteringssystem, motsvarande det finns för läke-som

Epidemiologiska undersökningarmedel. ofta det enda fåär sättet att
långsiktigainformation effekter kemikalier hos människa.om av

naturliga skälSådana studier regel begränsade till kemisktär ettav som
eller eller hälsoproblem. Därför det svårtämne, ämnesgrupp, äretten

helhetsbildgod riskerna för kroniska effekter förknippadeatt en av
personlig hantering kemikalier.med av

Problem med allergiframkallande i kemiska produkter ochämnen
det angeläget arbeta vidare för minska risken förgör att att attvaror

överkänslighetsreaktioner. Regler för minskaframkalla exponering-att
har utarbetats.för nickel Vidare det angeläget tillverkaren fårär atten

skyldighet deklarera tillsatsklar varje allergiframkallandeatt ettaven
produkt, koncentrationeni i den aktuellaävenämne ämneten om av

mycket låg. sådanprodukten blir En regel viktig för redan sensibili-är
då kanserade undvika exponering för i fråga.ämnetpersoner, som

Som kommer i kontakt med antal kemisk-nämnts ett stortovan
tekniska produkter och under sin livstid kan kemikalier.varor som avge
Avgivningen kemiska sker ofta i små tillmängder omgiv-ämnenav
ningen slitage eller avdunstning. betydelsefullEn delgenom av
spridningen har särskilt tidigare skett från avfall sedan ellervaran pro-
dukten kasserats.

internationella handelnDen med kemiska produkter och varor
.medför också det svårt få tydlig bild flödet olikaäratt att en av av
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begränsningslistor,i samhället. Nationellt finnskemiska ämnen som
kriterier miljö- och hälsofarlighet, avseddafram enligttagits attom

kemikaliegrupper. Sådana listoranvändningen vissabegränsa av
kemiska ilångsiktigt innehållet olikabegränsar ämnenäven varor.av

riktats elektriska därUppmärksamhet har mot t.ex. storaapparater
finnsflamskyddsmedel och olika metaller i dagbromerademängder

har användningen mjukgörare i golv-upplagrade. våra bostäderl av
diskuterats hälsosynpunkt. Storamaterial och vissa typer tapeter urav

ochfinns upplagrade i plastmaterial fog-dessamängder ämnenav
bilkemikalier och smörj oljor används årligen.Stora kvantitetermassor.

oaktsamhetsprids i delsmängder dessaStora ämnen naturen, genomav
metaller idiffus spridning. Användningenockså avgenom enmen

såmetallprodukter slits och korroderarmycket Färdigavärlden är stor.
väldigt många olikaPlaster finnsmetallema frigörs. typer samtatt av

plast kanmånga olika slag. Vissaeller tillsatsermed typerutan avav
eller miljö medanrisker för hälsaeller brärmasåtervinnas störreutan

omhänderta säkertsvårareandra sätt.är ettatt
kemikaliertextilier kan behandlade medmaterialAndra t.ex. varasom

frigörs vid tvätt.som
med tillsatta farligamed personlig hanteringRiskerna av varor

individnivå.inte enbartkemiska bör, nämnts,ämnen sessom ovan
resultat denkan också uppkommaPotentiella risker storaett avsom

liksom den upplagring ispridningen vissaochvolymen varor,av
farliga svår- eller onedbrytbarasamhället, kan ske änmen, somavsom

upplagring leder tillstabila organiska föreningar. Dennametaller eller
och fördelas på olika iaktuella spridsutsläpp. Dediffusa sättämnena

via föda,sekundär exponeringoch når sedan människanmiljön genom
och luft.dricksvatten

konsumenttillgängliga produkter börkontrollenMålet för varaav
kort eller lång sikt. börrisker varken på Dettaonödiga godtas,ingaatt

exponering. gäller ocksåprimär sekundär Detsåväl förgälla som
Kontrollen kemikalier i börpå den miljön.påverkan yttre av varor

global, det viktigt arbetethandeln medutökas. Eftersom är är attvaror
internationella samarbetet rörandebetydande del i detsker till

Ökad hälsoeffekter och förekomstkemikaliekontroll. kunskap om av
konsumentprodukter, särskilt ianvänds ikemiska ämnen varor,som

förbättringkontrollarbetet ska bli effektivt. Fortsattförkrävs att av
konsumentprodukter, vad gällerhälsofarliga ireglerna för ämnen t.ex.

förpackningarproduktinformation, hanteringsanvisningar och säkra är
viktiga åtgärder.andra

fått i uppdragtillsatta Kemikommittén har bl.a.i maj 1996Den att
kemiskabedömning hur riskpanorarnat över ämnengöra ut,seren av

och inom kemikalie-förslag till mållämna angreppssättsamt att
politiken.
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Buller5.7

Bullerstömingar5.7.1

Buller berör i någon form alla människor och definierasnästan som
icke önskvärt ljud. Buller kan innebära störning och vilasömnav

det längre tid innan eller kvalitetsömnensatt tar attgenom man somnar
vilketförsämras, också påverkar vårt dagliga liv. Buller kan också leda

till koncentrationssvårigheter, svårigheter höra vad andra isägeratt en
konversation eller i samband med lyssnar radio eller TV.att man
Kraftigt buller kan helt eller delvis förstöra hörselorganet vilket kan

till isoleringleda social och lidande. Tinnitus öronsusningar ochstort
hörselnedsättningar vanliga efter besök konserter ochtemporära är

diskotek. Bestående hörselnedsättningar förekommer. Den vanligaste
effekten buller utanför arbetslivet dock störning formi allmäntärav av
obehag och "stress".

De negativa effekterna buller i samhället således olika slag,ärav av
oftast inte direkt kopplade till sjuklighet i egentlig bemärkelse.men

Buller dock sannolikt den miljöstöming berör flest antalär som
människor och för dem bullerstörda kan detta innebäraärsom en
allvarlig försämring livskvaliteten.av

bilaga tillI l MiljöHälsoutredningen beskrivs dagens kunskap om
buller och dess hälsoeffekter. Risker för hörselskador, bullrets
långsiktiga effekter hälsan, bullerkällor det åtgärdsarbetesamt som
bedrivs buller beskrivs.mot

De källorna till bullerstömingar trafiken störandestörsta är samt
Med utgångspunkt från antal besvärsstudier i olikaettgrannar.

kommuner i landet bedöms ungefär 5—10att procent
400 000-900 000 personer landets befolkning uppskattasav vara
mycket störda trafiken. Ungefär 2—6 200 000-600 000procentav

befolkningenpersoner uppskattas mycket stördaav vara av grannar.
Motsvarande andel för störda frånbuller industrier l-2är procentav
100 000-200 000 personer.

Ungefär 1,5 miljoner människor i landet beräknas förexponeras
bullemivåer från trafiken utanför sin bostad överstiger dBA,55som
det mål Naturvårdsverket har förslagit lång sikt. Andelensom
exponerade denna nivå har tidigare varit högre, miljoner,över treca

har minskat bl.a. grund bullersaneringsåtgärder har gjortsattmen av
genomfartsleder Europavägar etc. har flyttats utanförsamt att stora

Fortfarande återstår dock omfattande bullersanerings-tätortema. ett
arbete innan det långsiktiga målet nås.



Miljörelaterade hälsoriskerSOU 1996: 124 1 13

riktvärden för buller inomhusSocialstyrelsens 30 dBA förär
ljudnivå kontinuerligt buller. maximal ljudnivåekvivalent För är

lågfrekvent buller finns olika riktvärdenriktvärdet 35-45 dBA. För för
olika frekvenser.

från gatutrafik ochPrioriterade problem: störningar störande

grannar.

till prioritering bullerstömingar inte lederMotivet denna är ävenatt om
allvarligare effekter i form sjuklighet så påverkar buller mångatill av

imänniskor med ofta allvarliga inskränkningar livskvaliteten.

Befintliga mål5.7.2

i samband rad mål förRiksdagen beslutade 1991, med denatt en
också mål för buller:framtida miljöpolitiken antogs, ettom

så kommer"Bullret i bör minska det ligga undertätorter att att
Naturvårdsverkets nuvarande riktlinjer."

tidsgräns detta mål ska uppfyllt.Riksdagen ingen när varaangav
BRÅD,Målet till Naturvårdsverkets förslag till allmänna rådkopplas

bullemivåer fråntrafikbuller, där det vägtrafiken siktattom anges
dBA ekvivalent ljudnivå för dygn.bör understiga 55 ettsom

handlingsplan bullerRiksdagen 1994 byggerantog moten som
utredningsbetänkandet "Handlingsplan buller" SOU 1993:65mot

samhälletsbehandlade alla bullerproblem. Det övergripande måletsom
att:var

samhället skall begränsas kraftigt såväl"Bullerstömingama i
ljudnivåemas höjd avseende antalet människoravseende som som
buller".förutsätts

riksdagens behandling handlingsplanen buller råddeVid motav
enighet det krävs kraftfulla åtgärder buller i vår omgivningatt motom
för tillförsäkra människor god miljö inte negativt inverkaratt en som
på hälsa och välbefinnande.

Förslag till mål5.7.3

Det övergripande målet riksdagen beslutat 1994, i sambandsom om
med handlingsplanen buller behandlades, och det precisera-att mot mer
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målet riksdagen i sambandde med miljöpropositionenantog attsom
"En god livsmiljö" 1990/91 :90 behandlades, bör kompletteras så att

täcker både Naturvårdsverkets riktlinjerde och Socialstyrelsens
riktvärden för buller inomhus, inklusive lågfrekvent buller. När det

målets koppling till Naturvårdsverkets riktlinjergäller bör inte enbart
förslag till riktlinjer förverkets vägtrafiken åsyftas också deutan

riktlinjer för buller från spårbundenförslag till trafik och flyg som
återfinns i Naturvårdsverkets "Miljö 93".rapport

Övergripande mål

Bullerstömingama i samhället ska begränsas kraftigt.-

Delmål

Bullernivåema och inomhusmiljöer skai understigaitätorter-
riktlinjer.nuvarande Komplettering riksdagens mål frånav

så buller inomhus inkluderas. Bullemivån i1991 ävenatt
således understiga dBA ekvivalent ljudnivå.bör 55tätorter som

Bullemivån inomhus bör understiga dBA ekvivalent30 som
ljudnivå.

Diskussion läget och tidigare5.7.4 åtgärderom

samband med riksdagen handlingsplanen bullerI 1994att antog mot
antal uppdrag till ansvariga myndigheter. Med god ljudmiljöettgavs en

i denna handlingsplan medelljudnivå under dygnet iavses en som
understiger 40-45 dBA. Uppdragen omfattade såväl åtgärdertätorter

för minska bullret för utveckla bedömningsgrunderatt attsom
bullrets effekter.avseende Regeringen konstaterade i samband med

propositionen 1993/94:215 Handlingsplan buller Naturvårds-mot att
fortsättningsvisverket har det samlade för bullerfrågoräven ansvaret

i den miljön och Naturvårdsverket rad fortsatta arbets-yttre gavs en
och utredningsuppgifter. Med anledning dessa uppdrag arbetarav
Naturvårdsverket, i samråd med Övriga berörda, för närvarande med att

fram handlingsplan "extemt buller" buller i den milj ön.ta mot yttreen
övergripande syfte med dettaEtt samordna bullerarbetetär attprogram
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inom olika områden, vägtrafik, tågtrafik, flygtrafik, arbetsmiljöt.ex.
och bostadsmiljö. Ansvaret för bulleråtgärder ligger på de olika
sektorsmyndighetema Vägverket, Banverket, Luftfartsverket m.fl.
och Naturvårdsverkets roll i detta arbete blir pådrivande ochatt vara
sammanhållande. Socialstyrelsen och Boverket deltar så buller iatt
inomhusmiljö integreras i Inom för dennaprogrammet. ramen
handlingsplan ska delmål fiam med sikte det långsiktiga måltas som
riksdagen 1994.antog

Naturvårdsverket har i Miljö 93 Trafiken och miljönrapporten -
rapport 4205 föreslagit miljökvalitetsmål för frånbuller vägtrafik,
spårbunden trafik flyg. På sikt bör enligt Naturvårdsverket densamt
ekvivalenta ljudnivån utomhus från dessa källor understiga 55 dBA.

Socialstyrelsen har i 1996 beslutat riktvärden för bullermars om
inomhus för Sanitär olägenhet, inklusive riktvärden för lågfrekvent
buller höga ljudnivåer vid konserter och diskotek. Riktvärdet församt
ekvivalent ljudnivå kontinuerligt buller dBA.30 För maximalär
ljudnivå riktvärdet 35-45 dBA. För lågfrekvent buller finns olikaär
riktvärden för olika frekvenser. högaFör ljudnivåer diskotek,vid
konserter rekommenderas högst 100 dBA ekvivalent ljudnivåetc. som
och 115 dBA maximal ljudnivå.som

Boverket har i sina byggregler krav på ljudnivån från installatio-att
i byggnaden inte får överskrida 30 dBA i och vardagsrumner sovrum

och 35 dBA i kök.
I betänkandet "Handlingsplan buller" SOU 1993:65mot

konstaterades ljudisoleringen mellan bostäder eftersatt. Dettaatt är
beror högi grad bullerisoleringen inte anpassad till dagensatt är
bullerkällor och livsmönster. I propositionen 1993/94:2 föreslogs15 att
Boverket tillsammans med aktörerna bostadsmarknaden skulle
utarbeta frivilligt ljudklassningssystem för bostäder, vilket resultera-ett
de i svensk standard SS för ljudklassning025267 iutrymmenen av
byggnader, avsedd avanvändas för värdering ljudklimat i bostads-att
hus. Klassningen kan användas vid såväl ombyggnad ochny- som ger
konsumenterna möjlighet välja bostad efter behov tystnad.att av
Boverket arbetar för denna standard ska genomslag i övrigaatt
nordiska länder.

Vidare har Boverket infört kompletterande krav för buller från
installationer i byggnader, i för och vila. Boverketsömnutrymmen
arbetar för närvarande med frågan ändra kraven påöveratt attse om
luft- och stegljudsisolering i bostäder.

Boverket och Naturvårdsverket ska enligt uppdrag i buller-
propositionen 1993/94:2l5 råd och utveckla metoder för nåattge en
god ljudnivå med hjälp fysisk planering.av

Naturvårdsverket har i uppföljning nio nationella miljömålav
rapport 4472, 1995 bl.a. granskat målet för buller. Den kortsiktiga
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uppnåsljudnivå utomhus kommer intemålnivån dBA ekvivalent70 att
till 2000.

minska bullret vid källanförsökaförsta hand börI attgenomman
bulleralstringenlösningar minskartekniskabl.a. samtsatsa som

onödigt buller.sina beteenden inte alstrarmänniskoratt genomgenom
åtgärder uppstår.sådanadämpa det bullerNästa är trotssteg att som

bullerdämpande åtgärderhämmande faktornaturligtvisDet attär en
trafikbullret buller-dämpningsärskilt det gälleroftast dyra, närär av

fasad/fönsterisolering etc..bullerplank,vallar,
hämmandeska betaladet gällerOklarheter ärnär annanenvem

ventilation och buller.också konflikt mellanmån finnsfaktor. vissI en
Ökad ventilationsdonen ochlufthastighet ikan högreventilation ge

lågfrekventkan upphov tillbuller. Fläktarupphov tilldärmed gege
minskar riskenventilationssystemoch underhållnaVälbyggdabuller.

från fläktarna.för buller t.ex.
förNaturvårdsverket har gjortsammanställningEnligt somen
nåkostnader förrörande uppskattadeMiljöhälsoutredningen 1996 att

dessa uppgå tillekvivalent ljudnivå, beräknasutomhus somdBA65
åtgärder för minska bullerKostnaderna förmiljarder kronor.3 attca

förkronor och kostnaderuppskattas till miljardervägtrafik 2,2från ca
respektive 160 miljonerflyg 500 miljonertågtrafik respektive ca

kronor.
bullersaneringsåtgärder imiljoner kr förharRegeringen 50avsatt

proposi-och samtidigt förbättra miljönsysselsättningsyfte skapaatt
ochVägverket,Medlen adrninisteras1994/95:25.tion attavsesav

komplettering med insatsrutorfönster elleranvändas till utbyte samtav
utgår medbullerplank. Bidrag 25bullervallar ochuppbyggnad av

Åtgärder bullemivånbostäder därkostnaden. in vidsättsprocent av
inomhusutomhusmiljön. minskningdBA i Enuppgår till 65-70änmer

åtgärdas totalt hari de huskan erhållasmed 10-15 dBA som
och samtidigt erhållesför objektansökningar inkommit 600 enca

bidragsmiljon.årsarbetskraftersysselsättningseffekt 4 perca

till åtgärderFörslag5.7.5

bullersynpunkt.lämpligt frånplanerasTrafiken bör sätt-
god bullerisolering såvälByggherrar/beställare bör garantera-

utifrån.bullermellan lägenheter motsom
itill fasta installationer bo-Fastighetsägare bör attse-

inte upphov till bullerstömingar.städer/byggnader ger
fortsättningsvis användas förSysselsättningsmedel bör även-

minskar exponeringen för buller.åtgärder som
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joniserandeoniserande och icke5.8 J

elektriska ochstrålning samt

magnetiska fält

Hälsoeffekter5.8.1

former strålning förmårstrålning betecknar allaJoniserande av som
och orsaka skada.biologiskt material därigenomjonisation iorsaka

källorfrån såväl naturligt förekommandestrålning härrörJoniserande
i människo-rymden, radioaktivakosmisk strålning, den ämnenyttre

konstgjorda källor röntgenutrustningfrånkroppen och radon somsom
kärnreaktorer.och

biologiskt materialstrålning kan inte skadaIcke-joniserande
skada andrakan sådan strålningjonisering. Däremot genomgenom

värmeutveckling.fotokemiska reaktioner ocht.ex. genomprocesser,
strålning, mikro-strålning räknas ultravioletticke-joniserandeSom

elektriska och magnetiska fältoch lågfrekventaradiovågorvågor,
kHz.400

joniserandeuppstå människorakuta skador skaFör att genom
Svså höga, i storleksordningen l-l0stråldoserstrålning krävs ärsom

samband med olyckor ellerkan bli aktuella ide endastSievert att
strålkällor. genomsnittstarka artificiella lolämplig hantering utsättsav

tusendels Sieverttotalt knappt mSvSverige för stråldos 4i en
lokalerartificiella källor. Radon i bostäder ochnaturliga ochfrånper

stråldos.sammanlagdahälften dennaför ca avsvarar
lungcancerfall och bedömsRadon orsakar 400-900 per vara en

medi miljön, särskilt i kombinationhälsoriskemade viktigasteav
under kapitelbeskrivs 5.2.tobaksrök. Radon närmare

denelakartad hudcancermelanom en formMalignt ärav
Sverige. genomsnittnärvarande ökar snabbast i Iförcancerforrn som

decennierna ökat med 5de tvåförekomstenhar procentsenaste ca per
ökningår.har ökat med Dennadödligheten 3år och procent per

totala antalet fallvåra moderna solvanor. Avsamband medbedöms ha
UV-strålningfall, uppskattasmelanom, 400-1 500malignt 1per av

cirka fall leder till döden.fall, 300 UV-orsaka cirka 200-1 300l varav
skivepitelcancer,cancerformer,orsakar andrastrålning även t.ex. som

redanDendock har betydligt prognos. nu ogynnsammagynnsammare
kan ytterligare förvärrasgäller malignt melanomutvecklingen detnär

intensitet uttunning ozonlagret.solstrålningen ökar i genom avom
Även riskförknippad med förhöjdsolarieanvändning misstänks vara

melanom.för malignt
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Hälsoriskerna vid drift kärnkraftverk hanteringsamtav av
radioaktivt avfall mycket låga under normala förhållanden. Härär är
dock den potentiella risken vid olyckor, krig och sabotage Det ärstor.

vikt nuvarande ambitionsnivå bibehålls avseende säker-största attav
miljönhet. radiologiska föremål för omfattande kontinuerligDen är en

övervakning, i första hand byggts för stärka beredskapenattsom upp
kärnkraftsolyckor i Sverige och utomlands.mot

Flera studier visar samband mellan exponering för magnetiskaett
Ävenfält i allmän miljö och främst avseende bamleukemier.cancer,

sådant samband sannolikt tyder det i dag detärett mesta attom
kvantitativt inte kan problem. påBaserat riskuppskatt-ett stortvara

i svenska studier eychting ochningar F Ahlbom Floderus kansamt
enstaka fallnågra l0 bamleukemier år tillskrivas exponeringav per

för magnetfält.
Flera i Sverige upplever i dag de får olikatusen att typerpersoner

samband med elektriski så kallad elöverkänslig-symtom apparatur,av
het. Något samband mellan de uppvisas och elektriska/symtom som
magnetiska fält, har inte kunnat styrkas vetenskapligt.

Ytterligare forskning viktig vad gäller samband och mekanismerär
för såväl påverkan.cancer som annan

Prioriterade problem: radon beskrivs i kapitel 5.2 UV-samt
strålning.

Mål5.8.2

målBefintliga

Idag saknas nationella mål för strålning.

målFörslag till

Insjuknandet i malignt melanom ska minskas.-
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Diskussion läget och tidigare åtgärder5.8.3 om

samverkansgrupp det gäller information UV-strålning finnsEn när om
med från Strålskyddsinstitutet,sedan 1987, Folkhälso-representanter

institutet, Socialstyrelsen, Arbetarskyddsstyrelsen melanom-samt
Flera uppmärksammade projekt har genomförtsexperter. av gruppen,

"Öppetbl.a. det så kallade hus- projektet" 1990, projektet "Rullande
hudmottagningar" och "Sola sakta" dessa projekt har1995 1996. I även

medverkat.Cancerfonden
Informationsinsatsema skydda sig, och särskilt små bam, förattom

solbränna och onödig exponering UV-strålning, måste fortsätta.av
misstankarPå grund de finns samband mellansomav om expone-

för magnetiska fält EMF och vissa cancerformer har ansvarigaring
myndigheter Strålskyddsinstitutet, Elsäkerhetsverket, Social-centrala

Arbetarskyddsstyrelsen och Boverket fram för-styrelsen, tagit en
siktighetsstrategi. går bör efterDen undvikasträvaut att attman

förexponering EMF, vad vanligt förekommande, såutöver ärsom
ekonomisktlångt det tekniskt och möjligt och rimligt. innebärDettaär

bör undvika bygga bostäder intill befintligaattatt t.ex.man nya
kraftledningar och andra källor elektriskatill och magnetiska fält,större

bör undvika dra kraftledningar intill befintliga bostäderattatt man nya
generellt bör efter minska exponeringensträvasamt att attman

i hemmet i skolor och daghem, så långtarbetet, det ekonomisktärsamt
möjligt och rimligt.

tämligen omfattande forskning kring hälso-Trots eventuellaen
effekter exponering för elektriska och magnetiska fält EMF ärav
frågan det finns reellt samband mellan och hälsoeffekterEMFettom
fortfarande obesvarad. Ytterligare forskning samband och mekanis-om

viktig både vad låg-gäller och högfrekventa fält från kraft-ärmer
mobiltelefonerledningar, eller elektrisk utrustning.arman

tillFörslag åtgärder5.8.4

pågående informationen riskerna med solningDen om ogynnam-
intensifieras.bör

Säkerhetskraven för kärnkraftverk och radioaktivt avfall ska-
och Sverige bör bidra till hög säkerhet våraistränga,vara

grarmländer.
Ytterligare forskning hälsoeffektema exponering förom av-
elektriska och magnetiska fält, angelägen.är
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Skador5.9

olyckshändelserSkador till följd de folkhälso-är störstaettav av
Sverige olycksfallsskador den vanligaste dödsorsakenproblemen. I är

och Varje år dör ungefärbland barn 3 000 tillyngre personer. personer
olycksfallsskador och uppsöker läkare,följd 900 000 personer varavav

sjukhus.måste vårdas140 000
flesta skador inträffar i hemmet och i hemmets omgivningar. DetDe
utsträckning bam och äldre drabbas olyckor i boende-iär stor som av
Bland de äldre fallolyckor den dominerande skadeorsaken.miljön. är

årenTransportolyckor har de i genomsnitt krävt 600senaste ca
skadasmänniskoliv år i Sverige. Hur många inte medvetsom manper

beräknas ligga och år.säkerhet, antalet mellan 60 000 80 000 permen
blivit inlagda sjukhus grund trañkskadorAntalet personer som av

mellan och år. Mellan ochberäknas 12 000 15 000 2 000vara per
drabbas årligen invaliditet. Särskilt barn och ungdom2 500 personer av

skadegrupp i trafiken. bam och ungdom trafik-För utgörär utsatten
dödsorsaken olycksfall.olyckor den enskilda bland alla Destörsta

trafikantema löper också betydlig risk i trafiken. Cirkaoskyddade en
trafikanter omkommer år. flesta fotgängareoskyddade varje De200 är

Totaltcyklister, och dessa hälften år.och 65är över utgörav ca
trafikskador drygt % alla skadefall. Av övriga skademiljöer så10 av

% olycksfallen och idrottsaktiviteter,inträffar 15-20 under sport-av ca
fritidsområden och % i skolan.8 % i 7

behandlade patienter vård förgiftningarAntalet i sluten för 1993var
bl.a. till följd överdosering läkemedel.200 Av det3 personer, av avca

antalet inlagda för förgiftningar utgjordestotala 800 bam.ca av
Olycksfall med kemikalier hos barn tycks lika vanliga medvara som
läkemedel, bara enstaka barn årligen får allvarliga skador.även om

har uppmärksammats och åtgärder har vidtagitsRiskerna t.ex.som
produktbyte, produktinformation och bamsåkra förpackningar. Det är

med fortsatt fördock angeläget arbete nedbringa riskerna föratt
olycksfall hos bam.

Erfarenheterna visar möjligheterna förebygga skador äratt att stora.
tio åren harUnder de den totala dödligheten i olycksfallsskadorsenaste

Sverige minskat med %. Speciellt framgångsrikti 10 har arbetetca
varit med minska dödsolycksfall bland barn. Också trafikolyckoratt
och skador i arbetsmiljön har minskat. Skador dock alltjämt denär
främsta dödsorsaken bland barn, ungdomar och Antaletyngre vuxna.

såskadas svårt de måste vårdas sjukhus har inteattpersoner som
minskat i motsvarande grad.

tvärsektoriellt nationellt skadeprogramEtt har furmits sedan slutet
80-talet, och det finns regionala och lokala föräven attav program
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fullständig bildingendock i dagfinnsskador. Detförebygga av
dödsorsaks-på tillgängligfrämstberoromfattning. Dettaskadomas att

underlag, ochtillräckligtslutenvårdsstatistik inte öppen-och attger
skador.alltid registrerarvården inte

fördelati samhälletskadeförebyggande arbetetför det ärAnsvaret
tillverkarebeslutsfattare,politiskasåsomolika aktörermångamellan

myndigheter.kommunalastatliga ochradproduktansvarmed samt en
och välinsatserkoordineradekravställeruppdelade ettDetta ansvar

gällerolika aktörer. Dettamellaninformationsutbytefungerande
skademönster,informationsjukvårdensochhälso-framförallt om

riskprodukter.ochriskbeteendenriskmiljöer,risksituationer,
utarbetats inomhandlingsprogramhälsopolitiskalän harfleraInom

någranivå.kommunal Inomregional ochsamverkanskadeområdet i
invånarnalän haroch GävleborgsVästernorrlandsJämtlands,län

särskild kontaktpersontillolycksfallsriskeranmälamöjligheter att en
kanRisklinjenMed hjälp"Risklinjen".s.k.via deni kommunen av

produkter.miljöer ochfarligainventerahjälpa tillallmänheten att
detoch samordningutvecklingansvarig förFolkhälsoinstitutet är av

l980-talet. Dettainitierades i slutetskadeprogramnationella som
ochlokal, läns-tvärsektorielltpåbygger ett engagemangprogram

myndigheter,statligamellansamverkanochnivåcentral näraen
inomoch insatserorganisationerfrivilligainstitutioner,vetenskapliga

verksamhet.landstingskommunalochför primär-ramen

boendemiljön och dessOlycksfall iproblem:Prioriterade om-
trafikolyckor.fritidsmiljön,och igivningar samt

målBefintliga5.9.1

"Hälsa förhälsopolitiska strategitill WHO:ssig 1984anslötSverige
till följddödsfallantaletmålen i HFAHFA. Ettalla" att avvarav

revisionVid% till år 2000.medreduceras 25olyckshändelser ska en
omfattaocksåmålsättning tillutvidgades dennaHFA 1991 attav
olycks-till följdoch handikappskadormotsvarande reduktion avav

Folkhälso-vidnationella skadeprogrammetsvenskahändelser. Det
och lokalaregionalauppnå mål. Fleradettaarbetar förinstitutet att

målet.anslutit sig tillocksåharhälsopolitiska program
innebäri vägtrafiken,mål för säkerhetenhar antagitRiksdagen som

minskas,fortlöpandeskadade i trafikendöda ochtotala antaletdetatt
trafikanternaoskyddadegrad för deminskas i högrerisken skaoch att

harTrafiksäkerhetsprogrammetNationellade skyddade. Iförän



Miljörelaterade hälsorisker122 SOU 1996: 124

kvantitativa mål fastlagts innebär antalet dödade får uppgå tillattsom
högst 400 och högst 3 700 får bli svårt skadade Vägverket,att
Rikspolisstyrelsen, Svenska Kommunförbundet: Nationellt Trafik-
säkerhetsprogram 1995-2000, 1994. Senare har Vägverket formulerat

s.k. "nollvision", där den framtida verksamhetsstrategin beskrivsen
enligt följande: "Vägtransportsystemet måste utformas så mänskligaatt
misstag och konsekvenserna dessa misstag inte leder till död ellerav
bestående ohälsa. Ansvaret för detta åvilar systemutforrnama."

5.9.2 Förslag till åtgärder

skaderegistreringDen i dag utförs inom slutenvården enligt densom
internationella s.k. ICD-metoden inte tillräcklig informationger om
olyckan och händelseförloppet. ICD-metoden informationger om
skadeorsak, inget plats för olyckan eller andra viktigamen anger om
omständigheter kring olycksfallet. Socialstyrelsen har därför tagit fram

baseratregistreringssystem de nordiska s.k. NOMESKO-ett annat
klassifikationema för användning både inom den och slutnaöppna
vården. På grund tids- och personalbrist avsaknad lag-samtav av
stiftning har det dock varit svårt genomslag för denna registre-att
ring.

Bland åtgärder föreslagits Folkhälsoinstitutet märks:som av

enhetligtEtt skaderegistreringssystem för såväl den slutna som-
vården där klassifrkationen innehåller informationöppna om

olycksplats, händelseförlopp och den skadades huvudsakliga
sysselsättning vid skadetillfället.
Ökade insatser inom skolan och bland ungdom och yngre vuxna.-
Utprövning modeller för säker och kommun, särskilt itryggav en-
storstadsmiljöer.
Ytterligare förbättringar trafiksäkerheten och arbetarskyddet.av-

Hittills har arbetsmiljön och transportsektorn varit uppmärk-mest
sammade i fråga skaderisker. De flesta skador i dag inträffarom
emellertid inom boende- och fritidsområdet. Detta områdeär ärett som
otydligt det gäller tillsynsansvar och strategier förnär förebyggandeett
arbete. Socialstyrelsen avslutade 1993 regeringsuppdragett attgenom
föreslå hälsoskyddslagen tillämplig beträffande olycksfalls-att görs
skador i boende- och fritidsmiljö. sådanEn lösning innebär att
kommunen blir ansvarig för bevaka olycksfallsrisker i sådanaatt
miljöer och för vid behov verka för åtgärder vidtas.att att
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vård regist-i såväl slutenoch sjukvården börHälso- öppensom-
olycksplats och händelse-skadefall inklusiveinträffaderera

förlopp.
nationella skadeprogrammet.till detstödFortsatt-

boende- och fritids-olycksfallsrisker ibevakabörKommunen-
sådanaåtgärder vidtasbehov tillsevidmiljö motattsamt

risker.
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Sektorernas10 insatser

Med sektorer indelning samhället i enlighet med ekono-menas en av
miska intressen. Riksdagen har vid flera tillfällen lagt fast principen om
samhällssektoremas miljöansvar. princip harDenna kommit till uttryck
i flera sammanhang:

Aktörema inom samhällssektor bör förta ansvaret atten nya-
miljöproblem undviks och de existerande blir lösta Prop.att
1987/88:85 255.s.

centrala myndigheternaDe ska samordna, driva och följa upp—
åtgärderna inom olika sektorer skall markeras tydligare Prop.
1990/91:90 65.s.
Miljöhänsyn måste integreras i alla sektorer, vilket förutsätter att-
ekonomiska överväganden med miljöhänsyn isammanvävs
planering och beslutsfattande. måsteDetta ske alla nivåer och i
alla delar samhället Prop. 1993/94: 111 14.av s.

Sektorsbegreppet ingen enhetlig indelningsgrund, omfattar vissaär men
vedertagna återspeglas i branschorganisationer och depar-grupper som
tementsindelning. Miljöhälsoutredningens direktiv huvudsakligenanger
riskfaktorer, och därför har redovisningen sektoremas insatser kraf-av
tigt begränsats. många fallI återfinns därför huvuddelen våra förslagav
i tidigare avsnitt detta kapitel. Den offentliga sektorns roll diskuterasav
huvudsakligen i kapitel

Den verksamhet, till exempel driver företag,utövar harettsom en
också förhindra miljö- hälsoskadligaoch effekter dennaansvaret att av

Önskemålverksamhet. från miljömedvetna konsumenter har medfört
näringslivet själva i utsträckning i dag initiativ föratt stor tar egna

Ävenminskade utsläpp, miljövänliga produkter banker, för-m.m.
säkringsbolag och andra investerare har blivit intresserade företa-av

miljöstatus. Strävan integrera hänsyn till miljö och hälsaatt samtgens
miljöansvar med verksamheten inom alla samhällsområden har även
fått genomslag internationellt.

Flera miljöfrågor har blivit betydelsefulla marknadssynpunkt ochur
bearbetas med olika metoder inom företagen. Man har också funnit det

betydelse genomarbetat förhållningssätt företagetatt ettav genomsyrar
ialla led miljöpolicy. Under har det utvecklats redskap ochsenare

för organisation, planering och uppföljning inom företagensprogram
frivilliga miljöarbete, Internationella handelskammarens närings-t.ex.
livsprogram för hållbar utveckling, kemiindustrins "Ansvarprogram
och omsorg" omfattar miljö, hälsa och säkerhet, miljörevisionersom



hälsoriskerMiljörelaterade 125SOU 1996: 124

företag samordnas kvalitets-miljögenomgångar. mångaIliknandeoch
miljö.hälsa ocharbetsmiljö,frågormedarbete rör yttresom

harpå god miljökvalitetkravkonsumentgruppersMiljömedvetna
från företagen, bådeåtgärderantal olika konkretaiockså resulterat ett

miljöredovis-Några exempeloch tjänster.gäller produkterdet ärnär
offentlig och privatkonkurrensmedel,miljöbokslutochningar som

ochprodukter och tjänstermiljökravspecificeradeupphandling med
Änglamark.Skona ochmiljöförteckenvarumärken med t.ex.som

lågalyfts fram,primärt harmiljöeffekternaOftast detär mensom
tillproduktutveckling lederochvid produktionenutsläpp renaresom

hälsorisker.minskademedför oftaprodukter även
produktersminimeraintresseför ochProducentens attavansvar

aktsamhets-generellai bl.a. dehälsoskadlighet tydliggörsochmiljö-
kemikalielagstiftningen Principle""Polluter Paysireglerna samt genom

OECDländer inomallabetalar,förorenarenprincipen att somom
andraangelägetdetVi vill betonasig till. ävenanslutit attatt vore

aktsamhetsregler. Iliknandeomfattadeskemiskaprodukter än av
förproducentenproduktsäkerhet åläggslagstiftningen ett ansvarom

försiktighetsmåttvidta debörsäkerhet. Producentenproduktens som
användningavseddhälsan vidförhindra skadaförbehövs att av

och produkter.varor
Renhållningslagenanvänds iåtertagandeplikt,producentansvar,S.k.

produktenskyldighet handför producentensbegrepp att taett omsom
deponi. Ettåtervinning elleromhändertas förochtjänatdennär ut

vissa ochfinns förproducentansvarlagstiftatsådant varugmpper.varor
mening kanrenhållningslagstiftningensiProducentansvaret sägas vara

lagstiftat, därsakiöverenskommelse där äransvaret genom-menen
med branscher-överenskommelserdetaljer bestämsochförande genom

frivilliga åtaganden.branscher finnsochproduktervissaFörna.
produkterlämpligafram förslagKretsloppsdelegationen har fört att

återtagande denmed avseendeproducentansvaromfattas avav
industrin.avsnitt 5.10.4,Se vidareuttjänta omvaran.
Renhållningslagenenligtproducentansvaretmed ärsyfte attEtt

dess miljö-medvetandeframställas medskaprodukten störreett om
för den uttjäntafårproducenteneffekter, ettatt pro-ansvargenom

produ-103proposition 1995/96:25regeringensdukten. I attangess.
Vioch tjänster.miljöansvar förökatbör atttacenter menarvaror

försiktighetsmått för förhindranödvändigabör vidtaproducenten att
vid användningkemikalierdiffus spridninghälsan ochskada på avav

detta kanför åstadkommahjälpmedelprodukter. Ettoch att varavaror
Kretslopps-hälsoaspektema belyses.därlivscykelanalysgenom en

branschertill hur olikautarbeta förslagtill uppgiftdelegationen har att
produkter. kretsloppsde-för sina Imiljöansvarförrnåsska störreta ett
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legationens arbete med producentansvar bör hälsoaspekten tydligt infogas.
frivilliga miljömärkningenDen produkter f°ar allt spridningstörreav

och omfattning inom vissa produktgmpper. Svanen den officiella
miljömärkningen, rniljövalBra Naturskyddsföreningens och han-
delns och Krav-märkning livsmedel de kända och spriddaär mestav
där antal produkter omfattas. För närvarande finns drygt 40ett stort
produktgrupper med l 000 svanmärkta produkter på marknaden.ca
Hälsofördelar inte det primära i detta sammanhang kan ändåär men
uppnås.

avsnittenI föreslogs måll-5.9 och åtgärder för antal priori-ett
terade problem bedömts viktiga hälsosynpunkt, utifrånsom vara ur
ämnen/agens i utomhuslufl, inomhusmiljö I detta avsnittetc. görs en
sammanställning önskvärda åtgärder inom olika sektorer.av

10.15 Transport
.

hälsosynpunkt betonas åtgärderUr inom vägtrafiken grund denav
omfattningen och det faktum del vägtrafikensstora att storen av

utsläpp till luft sker i städer och Vägtrafiken sintätorter. är genom
massförekomst också mycket källa till diffus spridningstoren av
kemikalier.

utgångspunktemaEn med dagens trafikpolitik främja godaär attav
för bidra till välfärden utvecklas, vilket förutsättertransporter att att att

förbättras. Samtidigt måste transportsektorn uppfyllatransportsystemet
grundläggande hälso- och miljökrav. Transportsektom ska sittta

för miljömålen uppnås och långsiktigt hållbartatt att ettansvar
genomförs.transportsystem

iInträdet EU medför de svenska utslåppskraven på fordonatt
till EU-krav. kravDe hittills har beslutats inom EU äranpassas som

snarlika de svenska utsläppsregler gäller i dag. Inom den kom-som
mande femårsperioden beslutas krav kommer innebäraattom nya som

förbättringarväsentliga vad gäller fordonsemissioner med strängare
krav utsläpp kväveoxider, kolväten, kohnonoxid och partiklar. Enav
överenskommelse minska bränsleförbrukningen %med 15attom
diskuteras mellan EU-kommissionen och bilindustrin.

Inom projektet miljöanpassatEtt MaTs,transportsystem som
drivs Naturvårdsverket, har antal tänkbara förslag till åtgär-ett stortav
der och redan beslutade åtgärder sammanställts, och samlade åtgärds-
paket har detaljstuderats Naturvårdsverket Rapport 451 1995.

Förslagen till åtgärder inom harMaTs ingen tydlig hälsoprofil, men
många förslag har ändå betydelse hälsosynpunkt med tankestoren ur

luftföroreningar och andra trafikrelaterade hälsoproblem. Trafik-I
,i

i
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och Klimatkomrnitténs betänkande SOU och1995:64 del-ett
från Kommunikationskommittén SOUbetänkande 1996:26 diskute-

till åtgärder för minska koldioxidutsläppenförslag frånattras
trafrksektom. Bland de många åtgärderna vill peka någraut som
särskilt angelägna hälsosynpunkt:ur

konkurrensvillkoren för kollektivtrafikFörbättra med låg miljö--
påverkabelastning behovet Inför ekonomiskasamt transporter.av

och genomför förbättringstyrmedel de markbundna kollektivaen av
trafikmedlen.

konkurrensvillkoren för godstrafrkFörbättra med järnväg och—
med fartyg.

vägtrafiken i områden.Begränsa utsatta-
Styr trafikens körrnönster och hastighet i miljöanpassaden-
riktning.
Teknisk utveckling fordon, bränslen, flyg, fartyg och arbets-av-
maskiner.

avgiftsstymingInför miljözoner med eller särskilda krav på-
fordonen i zonen.

Miljöhälsoutredningen stödjer riktlinjerna i ovanstående utredningar
och MaTs-arbetct. Alla de åtgärder vidtas för uppnå fast-i attsom
ställda miljömål bör så utfonnade de främjar hälsa.god Härattvara

särskilt påpekas åtgärder för minska förbrukningenbör att att av
fossila bränslen, ökad bränsleeffektivitet, inte får leda tillt.ex.som en

ökning antalet dieselfordon med i stället ökade problem meden av
buller, kväveoxider, partiklar och cancerfrarnkallande ämnen.

både miljö- och hälsosynpunkt det angeläget alltidUr välja detär att
Ökadenergieffektiva för långvägatransportslagetmest transporter.

motorfordon lågaanvändning med mycket utsläpp hälsoskadligaav av
nollutsläpp eldrivna arbetsmaskinereller och redskap, börämnen samt

stimuleras för minska både luftföroreningar och buller.att
målet hälsosynpunktövergripande vad gäller tätortstrafrkenDet ur

bör minska skador och buller hälsopåverkan följdtillatt samtvara av
från trafiken. förutsättning för detta förbättraEn är attavgaser

förutsättningarna för kollektivtrafiken för gång- och cykeltrafrk.samt
Samhällsplaneringsåtgärder, rriiljözoner, vägtullar och ekonomiska

viktigastyrmedel instrument för begränsa biltrafiken.är att
harI flera länder storskaliga försök genomförts med stegvis införda

restriktioner biltrafiken resulterat i ökat kollektivtrafik-mot som
reduktionresande, skador och i vissa fall minskning luft-av en av

föroreningshalteina. Det också angeläget trafiksystemet utformasär att
så trivseln i förbättras.städerna EU-nätverket "Car free cities"att
syftar till kraftigt reducera innerstadsbilismen i Europas städer, medatt



hälsoriskerMiljörelaterade SOU 1996: 124128

och olika vägavgifter. åren har imiljözoner Debl.a. typer senasteav
restriktioner fordonstrafikendiskuterats olikaSverige typer motav som

stadskämor och miljözoner där särskilda krav ställs påbilfriat.ex.
fordonen.

kommuner ochnödvändigt trafiksektom, länsstyrelser,Det är att ge
ochde instrument, i form lagar styrmedel,andra aktörer t.ex.av

krävs för uppnå målen för god hälsaavgifter och miljözoner, attsom en
storstadsregionema i de flesta fallhastigheter ioch miljö. Lägre ger en

och från trafiken minskas.olycksfallen bullretniiljövinst samtidigt som
miljömärkning och miljödeklaration båtmotorer,Frivillig snö-av

arbetsmaskiner gräsklippare bör stimulerasoch mindre t.ex.skotrar
lagreglering under utarbetandekomplement till denoch ärutgör ett som

SOU 1995:97, Ds 1995:59.eller föreslagenär
relativtmassframställd produkt kräverMotorfordon är etten som

kräver användning rad förbruknings-underhåll ochstort av ensom
läckage och bristande omhänder-och reservdelar. Slitage,kemikalier

källa till diffusmiljöfarliga förbrukningsproduktertagande är storenav
hälsoskadliga denna anledning angelägetDetspridning änmen. är avav

trafiken källa till diffus spridningsamlad bildfåatt som aven av
föroreningar.

åtgärderVåra tillförslag

utomhusluft diskuteras generella mål och åtgärder föravsnittet 5.1I om
behandlas endast förslag specifiktförbättra luñkvaliteten. Häratt som

berör trafiken.

för sitt sektorsansvar bör trafikverken, framför alltInom ramen-
åtgärderoch kommunerna, genomföra deVägverket ärsom

de nationella, hälso-för uppnå och följanödvändiga att upp
och buller.målen i fråga luftföroreningarbaserade om

och kommunerLagstiftningen bör utformas så länsstyrelseratt-
ochtillämpbara lagar och ekonomiskahar de redskap i form av

hälsobaseradestyrmedel krävs för kunna nå deandra attsom
miljömålen i trafikbelastade miljöer.

låga eller noll-Användningen fordon med mycket utsläppav—-
öka.och eldrivna arbetsmaskiner, börutsläpp av

Trafikverken bör kartlägga den diffusa spridningen hälso-av-
från trafiken utsläpp ochskadliga ämnen utöver av avgaser,

föreslå lämpliga åtgärder.
trafiken planeras bör trivselaspekter få ökatNär ett utrymme-

andel gång- och cykeltrafik.störret.ex. genom en
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Energi5.10.2

hälsosynpunkt vattenkraften bra energislag, liksomUr sol- ochär ett
vindkraft, vindkraften kan medföra bullerstömingar.även om

Uppvärmning med olja har minskat de decennierna tillsenaste
för eluppvännning. Utsläppen frånförmån enskild uppvärmning med

olja förhållandevis små förutsatt utrustningen välskött ochär äratt att
låg. Störrebränslets svavelhalt energianläggningar för kol eller oljaär

kontinuerligt har låga utsläppdrivs luftföroreningarsom av per
producerad energimängd. Förbränning fossila bränslen olja, kolav som

medför emellertidoch utsläpp koldioxid i atmosfärennaturgas av
vilken bidrar till växthuseffekten Se bilaga kapitel 2.1.1.

Kärnkraften vid norrnaldrift mycket låga utsläpp radio-ger av
Tjernobylolyckanaktivitet, för tio år sedan har visat att ettmen

reaktorhaveri kan allvarliga och långvariga effekter. Det därförärge
fortsattsynnerligen viktigt med högt säkerhetstänkande på våraett

svenska kärnkraftverk, liksom säkert omhändertagande detett av
radioaktiva avfallet. Som biståndetdel till de östeuropeiskaen av

ingåländerna bör teknisk och ekonomisk hjälp för höja säkerhetenatt
på kärnkraftverken i dessa länder.

svenska utbyggnaden fjärrvännenäten för uppvärmningDen av av
våra har inneburit förbättringar luftkvaliteten.tätorter stora av
Förbränning i välkontrollerade anläggningar relativtstora, settger
mycket små utsläpp cancerframkallande organiska och medämnenav
rening kan utsläppen metaller svavel- och kväveoxidersamtav
begränsas.

uppväminingsform i dag står förDen det helt klart störstasom
utsläppet partiklar och cancerframlcallande individuellämnen ärav
Vedeldning. Småskalig Vedeldning i tätbebyggda områden kan också ge
upphov till besvärande lukt och luftvägsirritation hosögon-samt
närboende. Boverkets Byggregler finns i dag utsläpps förI ved-
eldade vid utbyte och nyinstallation. Utsläppsgränsema medärpannor

bränsletillförsel tjära/MJ bränsle förmanuell 30 och automatiskmg
CO/m3. svårighetbränsletillförsel 500 En dagens regelverkär attmg

inte möjlighet ställa krav äldre fastigheter gällerattger samma som
för nybyggnad, vilket angeläget inom områden högmed belastningvore

luftföroreningar.av
Vi understödjer därför det arbete med skärpta krav frånutsläpp

för individuell eldning med biobränslen, pågår inom ettpannor som
lagt Naturvårdsverket.regeringsuppdrag De utsläppskrav frånsom

sida förts fram förslag CEN-standardsvensk till Europeiskasom
ständardiseringskommittén såtroligen långt i dag kan iär man
praktiken, ändå tillfredsställande hälsosynpunkt.inte Individuellmen ur
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alla anläggningar uppfylldemed ved skulle,uppvärmning även om
partiklar i nivå medutsläppskrav, medföra utsläppBoverkets nästanav

endast % miljö-från trafiken. dag använder 5utsläpp Idagens ca
eldningsteknik vid uppvärmning med ved.godkänd

användningenergiförsörjningen ökadomställningEn mot avenav
ökad andel frånuppvärmning i skefor börved värmetätorter genom en

anläggningar gruppcentrals-eller medelstorafjärrvärmeartläggningar av
individuell uppvämining. I falllägre viddär utsläppen är än annattyp

i framtiden bli dominerandeuppvärmning med vedriskerar ävenatt en
partiklar och cancerframkallande ämnen iluftföroreningarkälla till

tätorter.
till skadligt höga halterkan upphovGasspisar i hemmen avge

nödvändigt med god ventilation.därförkvävedioxid och det är
och daghemi många bostäder, skolordet finns problemEftersom

ventilation avsnitt 5.2.4, såmed bristande sehänger sammansom
kraven god ventilation och kravenpotentiell konflikt mellanfinns en

och välbefinnande godmänniskors hälsaenergihushållning. För är
väsentlig. Om alla fastigheter ventileradestill billig energitillgång

nybyggnadsnormen, 0,35 lBoverket fastställdatill den peravupp
skulle energiförbrukning påkvadratmeter golvarea,sekund och en ca
ungefär kärnkraftaggregat ocherfordras.TWh Detta6 ettmotsvarar

servicesektoms totala energianvänd-med hushålls- ochkan jämföras
viktigt utveckla förTWh. därförning på 150 Det är system attattca

energi.och samtidigt hushålla med En fortsattventilationskravenklara
energisnål ventilation angeläget.teknisk utvecklingsatsning ärav

åtgärdertillFörslag

generella mål och åtgärder förutomhusluft diskuterasavsnittetI 5.1 om
behandlas endast förslagenluftkvaliteten. Härförbättraatt om

Vedeldning.

minskas kraftigt inom tätbe-från Vedeldning börUtsläppen-
från individuell husupp-områden överföringbyggda genom en

till ökad andel uppvärmning från fjärrvärme-värmning en
avsedda för biobränslen.anläggningar och gruppcentraler

utsläppskravangeläget med generella vedparmorDet är som-
långtgående dagens.är änmer

möjlighetHälsoskyddsförordningen bör kommunerna attge-
varaktigt förbjuda småskalig Vedeldning, eller användning av

områden.vissa inom vissaparmor,
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Industri5.10.4

från industrianläggningarna har minskat kraftigtdirekta utsläppenDe
decennier och såväl företagens och myndigheternasunder senare

förebyggande åtgärdandemiljöarbete kan inriktas på änsnararenu
insatser.

Användningen rniljöstörande kemikalier har reducerats, både förav
och i produkter. Substitutionsprincipen,användning i industrin som

kontinuerligt pågående förbättring miljö- och hälso-syftar till uren
gäller både inom arbetsmiljö- och inom miljöskydds-synpunkt,

och användning har växandelagstiftningen. Produkters egenskaper
ösynpunkt jämfört med produktionsfasen. Hälsorisker-betydelse miljur

sammanhänger i utsträckning med diffusoch i framtideni dag storna
kemikalier i och olika produkter användningspridning genomav varor

deponering.och slutlig
medel för åstadkommafleraProducentansvaret är ett attav en

produkter. Syftet slutaproduktion med miljöanpassade är attrenare
utnyttja restprodukter. Påmaterial i samhället och bättreflödet attav

deponerade restprodukter bli minimala.så ska mängdemasätt av
Idag renhållningsstadganfinns producentansvar reglerat enligtett

stålplåt, well ochförpackningar plast, glas, aluminium,för papper,
för bildäck, går på producenten skallkartong, tidningar och ut attsom

Förslag finns elleroch hand den uttjänta produkten.samla in ta om
producentansvaret till gälla för bygg- ochdiskuteras utöka ävenattatt

elektriska produkter och elektronik, textil,rivningsavfall, kasserade
form "frivilligt" producentansvar finns förför bilar. Enmöbler, samt av

nickel-kadmiumbatterier. Batteriutredningen SOU 1996:8 har före-
nickel-kadmiumbatterier.slagit avveckling aven

branschöverenskommelser finns dessutom, exempelvisFrivilliga
avveckling detextilindustrin och Kemikalieinspektionen,mellan om av

flamskyddsmedlen.farligaste
för kvalitetskriterier och standarder förUtvecklingen inom industrin

positivt för detmiljöledningssystem kommerkvalitet och att vara
betydelse miljö-miljöarbetet. Andra faktorersamlade ärstorav

åtgärder. Ocksåinstrument för rriiljöförbättranderevisionen som
kunskap miljöbelastningen i allamed livscykelanalyserarbetet ger om

vilket kan leda till minskade miljö- ochprodukts livscykel,led av en
Livscykelanalysen redskap beskrives ihälsorisker. 8.6.närmaresom

tillverkas i mycket volymer, produkterProdukter storasom som
och mekaniska produkter förslits ställer särskiltförutsätts värme som

och frånvaro hälsoskadliga kankrav på renhet Häränmen.stora av
små hälsoskadliga eller föroreningarkoncentrationer änmenäven ettge
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påtagligt bidrag till belastning miljö och hälsa skadliga ämnen,av av
diffusfrämst spridning.genom

Teknikutveckling eller utbyte teknik också angeläget förär attav
minska diffus spridning från produkter.

åtgärdertillFörslag

Hälsoaspekter bör betonas i miljövarudeklarationer och-
livscykelanalyser.

och kemikalielagstiftningensMiljö- aktsamhetsregler bör-
förtydligas, så de klargör producentens minimeraatt attansvar
hälsoeffekter och diffus spridning föroreningar frånav pro-
dukter och under deras hela livscykel.varor

Byggsektom5.10.5

inomhusmiljönhälsoproblem kan medföra, och beskrevsDe som som
i avsnitt sammanhänger dels med byggnationen, drift och5.2, underhåll

dels med brukamas och aktiviteter.och vanor
Några problem uppmärksammats med inomhusmiljön och medsom

byggnader till exempel markradon, byggfukt och dess inverkan påär
kaseinhaltigt flytspackel, PCB, har i till % i25använtssom upp
fogmassor, dålig ventilation, miljötobaksrök och husdjur avgångsamt

forrnaldehyd och mjukgörare från möbler, vissa plastfolier ochav
golvmattor.

har bildat kontaktgrupp,Byggentreprenörema "Miljöanpassadeen
Energieffektiva Byggnader", ska tjäna samordnare, informa-som som

och stöd pådrivande för val material och byggmetodertör samt vara av
uppnå energieffektivamed syftet byggnader med god innemiljö.att en

Gruppen har god kontakt med myndigheter och forskningsinstituten
inom sitt område.

regeringen tillsatta KretsloppsdelegationenDen har i rapportav en
förslag,lagt fram "Byggsektorns miljöansvar för byggvaror", för en

Åtgärdermiljöanpassning bygg- och rivningsprocesser. föreslåsav
såväl vad gäller miljöegenskaper hos byggprodukter hanteringsom av

och rivningsmaterial.bygg- Byggsektorns kretsloppsråd har frivilligt
åtagit sig genomföra miljöanpassning byggsektoms produkteratt en av
och aktiviteter sammanfattat i handlingsplan. slutliga utfonn-Denen
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och beslutetningen lagstadgat producentansvar inom bygg-ettom
sektorn bereds för närvarande.

"Byggsektoms miljöansvar för byggvaror" främst inriktadär mot
miljöfrågorandra miljöbetingad ohälsa. Det därförän är storav

bredda åtagandetbetydelse och integrera andra frågor iatt programmet
människors hälsa kopplat till bostadens egenskaper. Detrör ärsom

viktigt hälsoaspektema beaktas samtidigt med miljöfrågor iatt stort
inom den föreslagna handlingsplanen. krav börHögre ställas
arkitekter, byggare, arbetsledare fastighetsförvaltareoch utbildning

kunskaper byggandetoch och boendets påverkan hälsa. Förslagom
inom avsnitt återfinnsdetta under Inomhusluft.5.2,

Jordbruk5.10.6

Läckage näringsämnen från jordbruket orsakar algblomningar i sjöarav
och vattendrag förhöjda nitrathalter i enskilda vattentäkter isamt
jordbruksbygder. Naturvårdsverket har utarbetat förslag till åtgärderett
för förhindra läckage närsalter vilket kan förmodas minskaatt av
närsaltpåverkan i enskilda brunnar och till sjöar och vattendrag.

innehållerProgrammet bland åtgärder det gäller stallgödsel-närannat
hanteringen, kantzoner vattendrag, miljöavgift på handelsgödselmot

Åtgärdsprogrammethar hittills inte visat sig tillräckligt effektivt.m.m.
Vid Naturvårdsverket genomförs "Systemstudien för miljö-ett

och uthålligt jordbruk", bl.a. undersöker hur kväve- ochanpassat som
fosfatgödselfrågan ska kretsloppsanpassas. arbeteDetta kan långsiktigt

minska läckaget näringsänmen.antas av
Läckage näringsämnen beror förutom tillförseln till jordbruks-av av

mark nederbördsmängden och markens egenskaper. Generellaäven
Ägarnaåtgärder kväveläckage inte helt förutsägbara reultat.mot ger av

enskilda vattentäkter bör därför informeras riskerna med förhöjdaom
nitrathalter i områden med intensivt jordbruk.

Kemikalieinspektionen granskar och godkänner bekämpningsmedel
används Sverige.i Godkärmandet innebär fråga jordbruks-som om

produkter medlen endast får användas på föreskrivet ochatt sättett
med sådana doser resthaltema i grödan inte överskrider Livsmedels-att
verkets gränsvärden, eller bedömer eventuella resthalteratt attman
saknar betydelse hälsosynpunkt för sådana bekämpningsmedel därur
gränsvärden saknas. de allra flesta fallI ligger resthaltema långt under

nivåer.dessa Bekämpningsmedel i dricksvatten får inte förekomma
enligt Livsmedelsverkets regelverk och förekommer främst som en
följd felaktig hantering. Det nuvarande regelverket får fungeraav anses
relativt väl och det angeläget behålla detta i sin nuvarande form.är att
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ekologiskt jordbruk ökar i omfattningSå kallat såutgör ännumen
arealmässigt mycket liten del. utvecklinglänge En odlingmot utanen

konstgödning bör uppmuntras.
Jordbruksverket genomför utvärdering miljöavgiften påen av

i handelsgödsel, och kan komma med förslagkadmium påväntas
för begränsa tillförseln kadmium från konstgödsel-åtgärder att av

användning.
Användningen slam gödselmedel inom jordbruket förväntasav som

Möjligheten slam innehåller miljöföroreningar har gjortöka. att
omdiskuterad Om slam ska nyttjas gödselmedelanvändningen skasom

så fritt från föroreningar möjligt.det vara som
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Internationellt arbete6 -

och förslagdiskussion

inom miljö- ochomfattande internationellt arbetepågår i dagDet ett
till den letthar tagit initiativhälsoornrådet. WHO-Europa process som

Helsingfors därhälsoministrarnas i 1994ochtill miljö-fram möte
HealthAction for Environment and"Declarationdeklarationen on

Europaregion ska enligti WHO:sSamtliga länderEurope" 52antogs.
förnationella handlingsprogramframdeklarationen 1997 attsenast ta

minister-respektive länder. Vidmiljörelaterad ohälsa i sinaminska
"European Environ-vidare kommitté,Helsingfors beslötsimötet att en

uppgift samordnaskulle medHealth Committee", inrättas,and attment
deklarationarbete enligt denstödja medlemsländernasoch antogs.som

och OECD.från WHO, EU, FNbestårKommittén representanterav
och SocialstyrelsenMiljödepartementetSocialdepartementet, svarar

samarbete kringi WHO:s Europaregionssvenska deltagandetför det
Health Europe".for and in Nästa"Declaration Action Environmenton

Europaregionför samarbetet i WHO:sministerkonferens inom ramen
hälsa, hålls i London 1999.kring miljö och

aspekter WHO:sWHO har också globalaSamarbetet med genom
arbeteSom exempel kan deti Geneve.huvudkontor görsnämnas som

livsmedelsorganlivsmedelsområdet, WHO och FAO FN:sdärinom
frånSverige deltar meddet s.k. Codexarbetet.driver representanter

myndigheter.industrin och ibland andraLivsmedelsverket,
kernikaliesidan via IPCSsamarbete skerviktigt globaltEtt annat

drivs WHOChemical Safety,International Programme som avon
Kemikalie-andra internationellamed fleratillsammans organ.

och myndigheter deltarsvenskaoch andrainspektionen representanter
i olika grupper.

for Environment and Health"också "European CenterWHO har ett
har medverkat iInstitutet för miljömedicin,Sverige, ofta viadär ett

för olika och för-riskbedönmingar tagits framprojekt därflertal änmen
Quality Guidelines for Europe".oreningar i miljön, bl.a. "Air

olika WHO-projekt,miljömedicin har deltagit i fleraInstitutet för
exponeringsbestämning,utarbetande metoder förbl.a. det gällernär av

miljömedicinsk epidemio-undervisningsmaterial inomframtagande av
logi m.m.
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WHO:s Europakontor har inom miljöhälsoområdet bedrivit ett
mycket värdefullt arbete i samband med framtagande "Declarationav

Action for Environment and Health Europe", och det arbeteton som
följt efter det denna deklaration 1994. Sverige bör särskiltatt antogs
verka för miljöhälsofrågorna beaktas tillfredsställande inom WHO.att

Vidare samverkar de europeiska länderna i miljöfrågor inom ramen
för "Environment for Europe"-processen, startade 1990 medsom
UN/ECE United Nations CommissionEconomy och OECD som
initiativtagare. deltar för Sveriges räkningHär Miljödepartementet och
Naturvårdsverket.

Regeringen har sökt olika former för främja samverkan mellanatt
Östersjönländerna kring och i propositionen l995/96:25, "En politik

för arbete, trygghet och utveckling", har regeringen framfört denatt
intensifiera sina initiativ för stärka relationerna med dessaatt attavser

länder. bör också innefattaDetta samarbete miljöhälsoområdet.
Östersjönkom ländema kring1992 åtgärdsprogramöverens ettom

Östersjönsför minska belastning föroreningar och näringsänmen.att av
Åtgärderna avloppsreningfrämst projekt finns också inomrör men
miljö- och hälsoövervakningen för utbildningar inom miljö-samt
området. Svenska företag och miljömyndigheter deltar i projekten.

lång rad internationellaEn överenskommelser och konventioner har
Överens-fattats för begränsa globala och regionala miljöproblem.att

kommelsema gäller sådant begränsning utsläppen växthus-som av av
och försurande tillverkning och användning freonerämnen,gaser av
begränsning utsläppen till luft och metaller ochsamt vattenav av

organiska miljöföroreningar.
många olika områden skerInom i dag internationellt samarbeteett

inom för EU. Utrikesdepartementet har samordnings-ettramen
sekretariat, det s.k. EU-sekretariatet, för svenska initiativ i EU. EU-
sekretariatet ska verka för samordnat svenskt uppträdandeett genom

ibeslutsprocessema EU:s institutioner med tyngdpunkt på minister-
rådet. EU-sekretariatet har i september 1995 PMgett ut ett som
beskriver hur samordningen EU-frågoma inom regeringskansliet gårav
till.

Varje statsråd för beredningen frågorde finns inomsvarar av som
ansvarsområdet.det Inom regeringen diskuteras EU-ärendenegna av

statssekreterargrupp EU-beredningen med statssekreterare frånen
Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet och

ÄvenFinansdepartementet. statssekreterare från andra departement,
frågor for tillfället behandlas, kallas. EU-sekretariatet förutomär,vars

regeringens samordningsorgan i EU-frågor, också EU-beredningens
sekretariat.

Regeringskansliet har samarbete med de centrala myndig-näraett
heterna i EU-arbetet. Experter från de olika centrala myndigheterna
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och inom EU.mångfald olika arbetsgrupperideltar expertgrupperen
sådant skaståndpunkt framförs vidsvenskEn möteett varasom

frånoch hanteras enligt instruktionregeringenberedd inomgemensamt
departement.ansvarigt

har regel-och LandstingsförbundetKommunförbundetSvenska
miljö och hälsa. Sedani olika frågorkontakter med EUbundna rörsom

också svenska kommuner och lands-i finnsblev medlem EUSverige
Regionkommitté. Regionkommitténirepresenterade EU:sting är ett

och ministerrådet.EU-kommissionentillformellt remissorgan
i olika frågor harsig initiativkan ocksåKommittén egetyttra som

löpande arbetetoch lokala nivån. Detför den regionalakonsekvenser
behandlarmiljö ochbehandlarolika utskott,sker i 8 ett annatettvarav

inommedlem sighar under sin tidfolkhälsofrågor. Sverige yttratsom
innehållet imöjlighet påverkaområden. Störstviktigaflera ettattett

fråga. Sverige harför vissyttrande har rapportörär enman om man
hälso-miljöutskottet ochAgenda 21 ihaft rapportörskapetbl.a. omom

folkhälsoutskottet.iindikatorer
samtliga svenska landstinginomsamarbetet EUFörutom är numera

Assemblysammanslutningen för regioner,europeiskamedlemmar i den
i såvälmedlemmar Väst-Regions AER, har 300of European som

Östeuropa. behandlar olika frågor,kommittéer i AEROlika varavsom
regionalhälsa ochsociala frågor ochkommitté behandlar en annanen

infrastruktur, miljö och turism.utveckling,
EU-regelverkoch bindandeblev omfattandeEU-inträdetVid ett

svensk lagstiftning,miljöhälsoområdet införlivat iområden inomraden
och livs-vattenkvalitet, kemikalier, avfallluflkvalitet,beträffandet.ex.

via de olikadeltar, oftaolika berörda departementenmedel. De
o.dyl.antalcentrala myndigheterna, iansvariga expertgrupperett stort

frågor.arbete med dessaEU-kommissionensinom främst
framträdandehälsofrågoma fåtthar miljö- ochPå en mersenare

ska eftermiljöprogram slår fast EUfemteroll inom EU. EU:s strävaatt
fortsatta sociala och ekono-hållbar utveckling där denlångsiktigten .bekostnad miljö- ochinte ska ske påutvecklingenmiska natur-av

pågårmiljöprogram förrevidering femteEU:sEn avresursema.
närvarande.

lämnat förslag tillhari slutet januari 1996EU-kommissionen ettav
genomförandetpåskynda och effektiviseraaktionsplan med syfte att av

prioriteras iFölj ande fem områdenmiljöprogrammet.det femte
aktionsplanen:

politikområden,miljöhänsyn inom andraökad-
de miljöpolitiska styrmedlen,utveckling av-

miljölagarna,förbättrad tillämpning av-
hållbar utveckling,ökad medvetenhet samtom—

internationellt samarbete.-
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Sverige har efterredan år medlem i EU markerat sig i miljö-ett som
frågor i ministerrådet och försöker också nyttja de möjligheter som
finns i EU:s regelverk för upprätthålla nationella regler.strängareatt

Sveriges miljöarbete inomFör EU har regeringen prioriterat kampen
försumingen, arbetet för kretsloppsanpassning, bevarandetmot av

biologisk mångfald, höjd ambitionsnivå det gäller kemikalie-nären
kontroll och minskad användning bekämpningsmedel.av

folkhälsoarbete inteEU:s lika utvecklat unionens miljöa-är som
första initiativetrbete. Det 1986 då aktionsprogramtogs ett mot cancer

efterFörst Maastricht-fördraget, där EU formellaantogs. gavs
befogenheter folkhälsoområdet artikel påbörjades129, arbetet med

bredare perspektiv på folkhälsofrågoma. Ett åtta olikaett av program
inom folkhälsoområdet "Pollution related diseases" beräknasär som
träda i kraft 1998 och gälla fram till 2002. Detta program avser

precisera olika aktiviteter i unionen inom miljöhälsoområdetatt som
särskilt vill prioritera ochEU stödja. För Sveriges del deltar, på

Socialdepartementets mandat, Socialstyrelsen och Institutet för miljö-
medicin i den inom EU-kommissionen utarbetarexpertgrupp som
programmet.

Flera problemen inom miljöhälsoområdet, gränsöver-t.ex.av som
skridande luftföroreningar, låter sig inte lösas på nationell nivå. Här
kan Sverige, med sin höga profil inom miljöhälsoområdet, ettvara
föregångsland. Eftersom miljöhälsoområdet såspänner över ett stort
fält och rad olika departement och myndigheter, det mycketären
viktigt samordna insatserna nationellt inför olika EU-förhandlingar.att

Vi Sverige allmänt bör verka för miljöhälsofrågomaatt attanser
prioriteras i EU-arbetet, främst

substitutionsprincipen och försiktighetsprincipen tillämpas,att-
miljöhälsofrågor, såväl för effekter kort lång sikt,att som-

prioriteras i kernikaliearbetet,
miljöhälsofrågor i samband luftföroreningarmed högatt ges-

prioritet,
för minskaarbete risken för smittspridning .via föda högatt att ges-

prioritet,
säkerhetskraven för kärnkraftverk och hantering radioaktivtatt av-

avfall ska höga, samt attvara
miljömedicinsk forskning hög prioritet.ges-
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Förslag

frågorarbeteinternationelltdeltagandet isvenskaDet somom-
samordnas bättre.hälsa, börmiljö ochmellankopplingenrör

EU-arbetet ochfrämst iinternationella arbetet,i detSverige bör-
generellt högmiljöhälsofrågorverka förWHO,inom att ges

prioritet.
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offentliga sektorns roll-Den7

diskussion förslagoch

statliga myndigheterna och7.1 De organen

olika centrala tillsynsmyndigheter har i dag för frågorFlera ansvar
hälsorisker i miljön. dessa har Naturvårdsverket ochAvrörsom

Socialstyrelsen särställning övergripande ansvariga centralaen som
tillsynsmyndigheter för miljö respektive hälsa. Det är störstayttre av

både Naturvårdsverket och Socialstyrelsen utifrån sina olikavikt att
arbetar med miljöhälsofrågor.roller

har flera andra centrala tillsynsmyndigheter förDärutöver ansvar
delområden, Strålskyddsinstitutet,viktiga Livsmedelsverket,t.ex.

Kemikalieinspektionen och Boverket. olika tillsynsmyndighetemasDe
ansvarsområden beskrivs i bilaga Utredningen har inganärmare

gäller ansvarsfördelning. sig välmotiveradförslag vad denna Den ter
och fungerande.väl

förviktig uppgift de centrala tillsynsmyndighetemaEn är att
värdera den kunskap fram via forskning och den iomsättatassom
relevanta åtgärder/ styrmedel inom miljö- och hälsoskyddsarbetet. Det

viktigt de olika myndigheterna har för detta oftaär att resurser
krävande och långsiktiga arbete, ofta innebär förhandlingar medsom
olika intresseföreträdare, och avvägningar i förhållande till å sidanena
hälsoriskema från olika verksamheter eller å sidanoch andra deänmen,
ekonomiska och praktiska möjligheterna eller minimeraundanröjaatt

dock här framhållasdessa. bör myndigheterna inte förDet att svarar
åtgärdsarbetet för normgivning,själva styrmedel, tillsyn, utvärde-utan

ring Själva arbetet för åtgärda brister, minska utsläpp äretc. ettm.m.
för den bedriver verksamhet, fastighetsägare mfl.ansvar som

Folkhälsoinstitutet ingen tillsynsmyndighet har nyckelrollär men en
för stödja och utveckla folkhälsoarbetet. Institutets verksamhetatt
syftar till för skapa likvärdigaalla förutsättningar för god hälsa.att

ska fästasSärskild vikt vid sådana förhållanden främjar hälsan hossom
förde de hälsoriskema.är störstautsattagrupper som

Verksamheten dels till lokaltstöd och regionalt folkhälso-utgörs av
arbete, dels nationell nivå främja samarbete mellan olikaatt organ
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för påverka förhållanden betydelse för folkhälsan. Verksamhetenatt av
ha vetenskaplig förankring.ska

väsentligt Folkhälsoinstitutet,Det i samarbete medär näraatt
myndigheter, organisationer ochberörda företag, vidareutvecklar sitt

miljö-hälsa-området såvälarbete inom nationell, regional lokalsom
nivå. Utöver den huvudprogram för närvarande basenutgörtyp av som

arbete med miljörelaterad ohälsa allergi-,i institutets skade- och
olycksfallsprograrrnnen, bör verksamheten inriktasäven mot att ta
fram underlag för och stödja lokala infonnations- och opinionsinriktade

inom för Agenda 21-arbetet.insatser ramen
Folkhälsoinstitutet kan vidare fylla viktig funktion nationellen

nivå det gäller tillsammans med andra berörda myndigheter ochnär att
samordna olika infonnationsaktiviteter inte har direktorgan som

tillsynsmyndighetemaskoppling till informationsarbete med koppling
lagstiftning.till

för miljömedicin har viktigInstitutet IMM roll nationellten som
miljömedicinen.inom IMM ska enligt sin instruktionexpertorgan

bedriva forskning och utbildning utföra undersökningar ochsamt
utredningar inom fysikalisk och kemisk miljömedicin inomsamt
hälsoskyddet. ska särskilt samverka med myndigheter,IMM institutio-

och organisationer för åstadkomma effektivt utnyttjandeatt ettner av
området.de samlade inom IMM sedan 1993 samtidigtärresurserna en

storinstitution inom Karolinska Institutet och undersorterar
Utbildningsdepartementet.

fördel den forskningsinriktade verksamhetenDet ochär stor atten
utredningsinriktadeden verksamheten kopplade till varandraär nära

eftersom den vetenskapliga kompetensen behövs för utrednings-att
hållaarbetet ska hög kvalitet. vikt harDet IMMär stor attav resurser

för det tillämpade, samhällsinriktade arbetet vidare kap.se 8.
På länsnivå har länsstyrelserna nyckelroll ansvariga inomen som
respektive län för de flesta frågorsina har koppling till miljöhälsa,som

miljöövervakning,miljötillsyn, STRAM strategier för regionalt.ex.
miljö, samråd och granskning i fysisk planering, livsmedel samt
granskning miljökonsekvensbeskrivningar.av

Länsstyrelserna ska också enligt sin instruktion förverka deatt
fastställda nationella målen inom olika samhällssektorer får genomslag
i länet följa och utvärdera arbetet i länet dessa mål, vilketsamt motupp

länsstyrelserna har viktig roll det gäller föra ochgör näratt att uten
följa nationellt handlingsprogram hälsorisker i miljön i sinaett motupp
respektive län.

förfogarLänsstyrelserna bred kompetens inom miljö- ochöver en
hälsoskyddet. problem dockEtt länsstyrelserna har förhållandevisär att
lite för det direkta hälsoskyddsarbetet. Statskontoret har i sinresurser

Socialstyrelsensutredning roll inom hälsoskyddet 1992: fört10om
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bådetilldelat hälsoskyddet för lite intresselänsstyrelserna harfram att
Socialstyrelsen och länsstyrelserna harinnehâllsmässigt.ochresurs-

uppbyggnad den statligapåbörjat långsiktigsamverkani1994 aven
hälsoskyddstillsynen.och regionalacentrala

hälsoskyddlänsstyrelsemas arbete medhämmande faktor förEn är
länsexpertfimktion. Sådana finns förinte har någonhälsoskyddetatt

fiske, djurskyddnaturvård och miljöskydd,viktiga områdenflera som
för hälsoskydd skulleInrättandet länsexpertplanfrågor.och av en

därmed inverka positivthälsoskyddsfrågor ochhöja ikunna statusen
hälsoskyddsarbetet.regionaladet

Förslag

mellan centrala tillsyns-ansvarsfördelningennuvarandeDen-
behålls.myndigheter

Folk-och hälsa bör inrättas vidför miljösärskiltEtt program-
inriktning fram underlagmed särskildhälsoinstitutet, att ta

opinionsinriktadelokala infonnations- ochoch stöd till,för, ge
för hälsofrämjande arbete.och metodutvecklingaktiviteter
miljömedicinen bör bevaras.nationella expertroll inomlMMzs-

hälsoskyddsfrågor,iLänsstyrelserna bör öka sitt engagemang-
följa nationelltgäller föra ochsärskilt detnär att ut ettupp

hälsorisker i miljön.handlingsprogram mot
läns-för hälsoskydd bör inrättas vidlänsexpertfunktionEn-

styrelserna.

7.2 Kommunerna

för miljö- ochsamlade tillsynsansvaretkommunerna detLokalt har
viktiga roller,också andrahälsoskydd. har kommunernaDärutöver t.ex.

driftansvar föroch utbildningsansvar,informations-planerings-, samt
nyckelroll det gällerkommunernaverksamheter. Vidare harolika nären

21-arbete övrigtoch driva lokalt Agendainitiera, samordna samtatt
välinfonnerad ochstödja medborgaraktivering. Enarbete för att

framgångsrikt miljö-förutsättning förengagerad allmänhet är etten
och hälsoarbete.

före-kommunerna unika möjligheterAllt detta tillsammans attger
miljön. förfogar deoch undanröja hälsorisker i Kommunenbygga över
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verktyg behövs och har "närhet"flesta den till medborgarnasom som
framgångsrik mobilisering.behövs för en

avgörande betydelse för kommuns miljöhälsoarbeteAv detär atten
finns intresse och från kommunens ledning i dessaett ett engagemang
frågor.

viktigt kommunerna utnyttjar de möjligheter deDet har ochär att
de kombinerar de olika verktygen står till buds på bästa sätt.att som

härOfta handlar det avvägningar och kombinationer mellanom
tillsynsinriktat arbete och övrigt främjande arbete, information,
medborgaraktivering ökning kommunernas opinionsinriktadeEnetc. av
arbete för öka kommunmedborgamas kunskap och böratt engagemang

till den etablerade verksamhetenkomplement inom miljö-ettses som
och hälsoskyddet.

Folkhälsoinstitutets kartläggning 1995 kommunernasEnligt av
folkhälsoarbete, har häften kommunerna i dagän tvär-ettmer av

råd arbetar med folkhälsofrågor. många dem ingårsektoriellt lsom av
frånpolitiker eller tjänstemän miljö- och hälsoskyddsnärrmd, -förvalt-

motsvarande.ning eller
har nyckelroll i genomförandet mångaKommunen deen av av

åtgärder framförs i handlingsprogrammet.förslag till Dessa tassom
respektive sakornråde.underupp

Förslag

information ochbör opinionsbildning verkaKommunen genom-
för kommuninvånama välinformerade och engagerade iäratt
miljöhälsofrågor.

ökning kommunens opinionsbildande arbete börEtt sesav som-
till den etableradekomplement verksamheten inom miljö-ett

och hälsoskyddet.
Tillsynsarbetet inom miljö- och hälsoskyddet bör upprätthållas-
och förstärkas miljöhälsoarbetet integreras i alltattgenom
folkhälso- och Agenda 21-arbete i kommunen.

all kommunal planering hälsoaspekterVid bör ivägas ett-
samarbete med berörda aktörer.
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Landstingen7.3

hälso- och miljöfrågoma delsdirekta förLandstingens utgörsansvar
verksamhetens miljö, delsför denlagreglerat ettett ansvar egnaav

befolkningen enligt hälso- ochverka för god hälsa hosattansvar
och smittskyddslagen.sjukvårdslagen

det gäller kunskapsförsörjninghar viktig rollLandstingen nären
dag finns det miljömedicinskoch miljömedicinen. Isamhälls-inom

har särskild miljö-endast fåtal läni de flesta län,kompetens ett enmen
kompetensenåterfinns den miljömedicinskamedicinsk enhet. övrigtI

samhällsmedicinsk yrkes- och miljömedicinskenhet,integrerad iex.
flesta landsting saknarmedicinsk verksamhet. Deenhet eller annan

Samverkan inom miljö-för miljömedicinen.verksamhetsplani dag
nyttjas effektivt.så befintliga kanbör utvecklasmedicinen att resurser

tagit initiativhar Socialstyrelsen 1995främja sådan samverkanFör att
i Spriline, där miljö-miljömedicinsk databasuppbyggnadtill av en

vid landstingens samhälls- ochprojekt och kontaktpersonermedicinska
kliniker,yrkes- och miljömedicinskamiljömedicinska enheter samt

uppbyggd hösten 1996.Databasen beräknasbeskrivs. vara
miljömedicinsk verksamhet innebäryrkes- ochIntegreringen enav

miljömedicinen.förstärkning av
viktig rollcentral tillsynsmyndighetSocialstyrelsen har närensom
verksamhetenoch stödja den miljömedicinskagäller följadet att upp
miljömedicinSocialstyrelsen bör Institutet förvid landstingen. Utöver

med de yrkes- ochinleda samarbeteoch Folkhälsoinstitutet närmareett
eller motsvarande.miljömedicinska enheterna

primärvård har i sin slut-Landstingsförbundets förprogramgrupp
förebyggande arbetet.preciserat landstingets roll i det1993rapport

sammanfattades i fem punkter:folkhälsoansvarLandstingets

och identifiera hälsorisker, riskgrupper ochKartlägga hälsoproblem-
hälsofrämjande faktorer.

patientkontakter, till befolk-kunskap ovanstående iFörmedla om-
andra samhälls-underlag till politiska tillningen, samtorgansom

underlag för deras agerande.sektorer som
genomföra förebyggande åtgärder internt ochInitiera och externt.-

samhällsplaneringen.Delta-
och utvärdera folkhälsoinsatser inom detDokumentera egna-

ansvarsområdet.

delar kunna tillämpas vad gällerpunkter bör också tillDessa stora
landstingets roll inom miljömedicinen.
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miljömedicinskaUtöver denna kunskapsroll har landstinget viktiga
roller i egenskap länens enskilda arbetsgivare medstörstaav en
omfattande verksamhet, beställare och tjänster samtsom av varor som
driftansvarig för verksamheter med miljöpåverkan sjukhus, kollektiv-
trafik etc..

Vidare har landstinget regionpolitisk roll omfattar frågoren som om
miljö och hälsa. flertalet fördjuparI län för närvarande landstingen
Agenda 21-sarnarbetet med kommuner, länsstyrelser, intresseorganisa-
tioner m.fl. Samtliga landsting har miljöpolitiska och hälsopolitiska
program.

Starka skäl förtalar landstingen, komplement till nationellaatt som
engageraroch lokala aktörer, andra regionala aktörer, sig isamt

Agenda Zllarbetet. Landsting och kommuner kan, direktvaldasom
lokala och regionala politiska stödja mobiliseringen männis-organ, av

i demokratiskakors engagemang processer.

Förslag

Miljömedicinsk expertis bör finnas tillgänglig vid samtliga-
landsting, antingen miljömedicinsk verksamhetgenom egen
eller regionalt samarbete.ettgenom
Varje landsting bör ha miljömedicinsk verksamhetsplan elleren-

handlingsprogram, fristående ellerett ettsom program som en
del i bredare folkhälsoprogram.ett
Landstinget bör komplement till nationella aktörer,som-
länsstyrelser och lokala aktörer integrera sitt folkhälsoarbete
med Agenda 21-arbetet.

Samverkan7.4

betydelsefulla fora förFlera samverkan på den nationella nivån finns
i dag. speciell statsrådsgrupp fifirEn folkhälsa har bildats med
uppdrag främja arbetet med folkhälsofrågor. Statsrådsgmppensatt

ska,uppgift enligt regeringsbeslut bl.a.1995- 12-14, "tillvarataattvara
den kunskap finns klasskillnademas, san1hällsförhållandenas,som om

och levnadsvanomasmiljöns betydelse för vår hälsa och hälsansom
betydelse för samhällsutvecklingen. kunskapDenna skall tillomsättas
samordnade och konkreta politiska initiativ inom de olika departe-

ansvarsområden."mentens
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statsrådsgruppen för ingårfolkhälsa chefen för Socialdepartement-I
ordförande, chefen för Utbildnings-, Civil-, Miljö- respektiveet

Arbetsmarknadsdepartementen statsråden ansvariga församt
respektive socialförsäkringsfrågor.invandrar-

På myndighetsnivå har vidare speciell folkhälsogrupp bildats påen
generaldirektörsnivå för förbättra möjligheterna till samordningatt

information. Folkhälsoinstitutetsoch ömsesidig generaldirektör är
ordförande och institutet för sekretariatfunktion. Ettsvarar gruppens
tjugotal myndigheter och organisationer företrädda i dennaär grupp.

Samverkan i miljöhälsofrågor mellan de olika berörda departe-
betydelse, liksom samarbetet mellan departementär störstamenten av

centrala myndigheter regleringsbrev och i särskildaoch I regerings-
. åtgärderuppdrag kan regeringen säkerställa angelägna vidtas. Denatt

organisationen miljöhälsofrågornapluralistiska ställer särskilda kravav
på smidig samordning.

för Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen, SvenskaRepresentanter
kommunförbundet och Landstingsförbundet träffas regelbundet för att

information och för stödja "Svenskt nätverk för lokaltutbyta att
folkhälsoarbete

oxikologiska rådet, knutet till Kemikalieinspektionen,T är ärsom
forum, där forskare och myndigheterviktigt samverkar kring riskerett

kemikalier.med i första hand
finns rad där olika centrala myndigheterDärutöver en grupper

sakfrågor,samverkar i olika t.ex.:

INSHE-gruppen Inomhusmiljö, Samverkan, Hälsa, Energi med-
från Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen, Boverket,representanter

Arbetarskyddsstyrelsen, Byggforskningsrådet mfl.
SSI, Socialstyrelsen,Radongruppen Boverket, Arbetarskydds--

kommunförbundetstyrelsen, Svenska
och magnetiska fält SSI, Elsäkerhetsverket,Elektriska Social-—

styrelsen, Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, NUTEK
för förebyggande skador från sol Social-Arbetsgruppen av-

Strålskyddsinstitutet,styrelsen, Folkhälsoinstitutet, Arbetarskydds-
Svenskastyrelsen, melanomstudiegruppen, Apoteksbolaget,

Cancerfonden, Stockholms läns landstings cancerpreventiva enhet
SAMS-gruppen Samverkansgruppen i skadepreventiva frågor-
Arbetarskyddsstyrelsen, Barnombudsmannen, Boverket, Folk-
hälsoinstitutet värd, Giftinfonnationscentralen, Landstingsför-

Svenskabundet, kommunförbundet, Konsumentverket, Räddnings-
Sjösäkcrhetsverket,verket, Skolverket, Socialstyrelsen, Statistiska

Öster-Centralbyrån, Vägverket, Falu kommun Landstingetsamt
götland.
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samverkan fortsätter, såväl på övergripandeangeläget dennaDet är att
sakñågor. också angeläget statsrådsgruppeni olika Detnivå är attsom

miljöhälsofrågor sittintegrerar i arbete.och generaldirektörsgmppen
omfattandemånga olika områden sker i dag internationelltInom ett

inom för där olikaOftast sker detta arbete EU,samarbete. ramen
myndigheter deltar inom sina respektiveoch centraladepartement

också WHO-Europa arbetar i dag aktivt inomansvarsområden. Men
och Socialstyrelsenmiljöhälsoområdet, med Socialdepartementet som

det svenskaFrågan samordningsvenska representanter. avom
behandlas i kapiteli det internationella arbetetdeltagandet

hälsoskyddet skeromfattande samarbete inom miljö- ochmycketEtt
länsstyrelsermellan kommuner, ochkommunerna i landet,mellan samt

nätverken, "Svenskt nätverksker bl.a. de olikalandsting. Detta genom
städer"folkhälsoarbete", "Folkhälsoarbete i medelstoraför lokalt samt

nätverkenstäder". nätverk, för"Folkhälsoarbete i Dessastörre samt
viktiga fora förskadepreventionoch allergiförebyggande arbete, är

folkhälsoarbete, inklusivekunskapsutbyte och utveckling lokaltav
miljö och hälsa.frågor rörsom

tillsynsrådMiljöbalksutredningen SOU 1996:103 föreslår att ett
miljö-för samordna tillsynsmyndighetemas arbete inominrättas att

tillämpningsområde.balkens
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minskaförVerktyg8 att

hälsoriskerörelaterademilj -

och förslagdiskussion

redovisas står till buds förnågra de verktygkapitelI detta attsomav
olika verktygenhälsorisker i miljön. Deundanröjaochförebygga

milj öhälso-huvudbetänkandet.bilaga till Förutförligare i 2beskrivs att
arbeta med kombina-måste vanligtviseffektivtarbetet ska enmanvara
styrmedel, information,ekonomiskaverktyg,olikation t.ex.av

lagstiftning.opinionsbildning och

måldokumentoch andraAgenda 218.1

Riodeklarationen 1992,måldokumenten intarBland de internationella
"DeclarationHelsingforsdeklarationenAgenda 199221 samt on

Europe" 1994 särställning.and Healthfor EnvironmentAction en
konventionerAgenda övrigaRiodeklarationen, 21 antogssamt som

företrädare förundertecknadeskonferens i Rio 1992kring FN:s av ca
länder EU.150 samt

Övriga WHO:s hälsopolitiskakan framhållasmål särskilt ärsom
för miljö ochEuropeiska stadganför alla" 1984strategi "Hälsa samt

beskrivits i bilaga tillmåldokument har 2Samtliga dessahälsa 1989.
kortfattat i kapitelbetänkande berörs 2Miljöhälsoutredningens samt

betänkandet.i
myndigheternade lokalamål i Agenda 21Som att senastett anges

samrådsförfarande med lokalbefolkningen ochbör ha inlettår 1996 ett
Agenda har fåttsamförstånd lokal Agenda 21. 21uppnåttha ettom en

Kommunförbundet arbetari Sverige. Enligt Svenskagenomslagstort
Agendai landet med lokala 21.samtliga 288 kommuneridag

uppföljning 1995 hur kommunernaEnligt Socialstyrelsens av
för Agenda framkommer det detmed hälsa inom 21arbetar attramen

har integrerat lokalt folkhälso-så vanligt kommunernainte är ettatt
med folkhälsa respektive Agendaarbete i Agenda 21. Arbetet 21

två organisationer, det finns också flerabedrivs ofta i separata men
Agenda och folkhälsaexempel på kommuner arbetar med 21som

integrerat.
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portalparagrafen till såväl RiodeklarationenI Agenda 21som
betonas hänsyn till miljöns effekter människors hälsa. En breddning

ZI-arbetet, såAgenda det i utsträckning i dag omfattarstörre änattav
hälsoñågor, angelägen. ökad kopplingEn mellan Agenda 21-arbeteär
och folkhälsoarbetet skulle sannolikt i många fall innebära fördelar.
Förtj från folkhälsoarbetet väl inarbetat, långvarigt,änsterna är ett
lokalt med den tyngd uppnås lands-paratengagemang som genom
tingets medverkan. Förtj med Agenda 21-arbetet lokaltänsterna är ett
miljömedvetande och ofta stark politisk uppbackning.en

Riodeklarationen, Agenda "Hälsa för21, alla" Europeiskasamt
stadgan för miljö och hälsa innehåller övergripande principer börsom

för beslutsfattandevägledande alla nivåer i samhället. De 38vara
målen i "Hälsa för alla" integrerade i Agenda och21 kan så visär

aktualitet i och med Agenda Zl-arbetet.ny
nationella Agenda -kommittén inrättadesDen 2 l regeringen 1995av

med uppdrag medverka i arbetet utveckla, fördjupa och förankraatt att
Agenda 21-arbetet och för utarbeta Sveriges till FN:satt rapport extra
generalförsamling hållbar utveckling 1997. Denna kommerrapportom

innehålla kapitel hälsa.att ett om
Regeringen har i december fastställt1995 direktiv för nationellen

kommitté ska utarbeta förslag till nationella mål för hälsoutveck-som
lingen. Kommitténs arbete ska klart i december och1998, ärvara
viktigt i sarmnanhanget.

Naturvårdsverket har följt arbetet inom miljöområdet iupp
förhållande till bl.a. de nationella miljömålen. har gjorts inomDetta

för "Miljö 93" tvåi särskilda projekt MIL 94samt rapportramen nr
där4366 MIL 95, 4472 i båda redovisarsamt rapport rapporternaman

hur nio miljömål har uppfyllts. Bl.a. redovisas i MIL 94 uppfyllelsen
målen för luftföroreningar och utsläpp kväveoxider,tätortemasav av

flyktiga organiska och metaller, i uppfyllelsenMIL 95ämnen samt av
förmålen bullerproblem, utsläpp stabila organiskatätortemas av
och försurning.ämnen

Uppföljningen angående nämnda mål visar målen förattovan
luftföroreningar nås redan i dag, vad gäller svaveldioxid,tätortemas sot

och koloxid, medan målet för kvävedioxid kommer nås endast iatt
mindre Vad gäller målen för utsläpp metaller kommertätorter. av
samtliga nås målen för kadmium och kvicksilver. I övrigtatt utom
beräknas inget nämnda mål nås.attav ovan

Lokalt och regionalt har Agenda 21 respektive STRAM strategier
för regional miljö, dokument med regionala mål och åtgärder inomett
miljöområdet länsstyrelserna har tagit fram särställningar detnärsom
gäller nationellt handlingsprogram hälsorisker iomsättaatt ett mot
miljön till lokal och regional handling.
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nationella mål MiljöhälsoutredningenDe kan komma attsom
i bör till lokala och regionala behov och integrerasutmyrma anpassas

Agenda 21, STRAM och andra lokala och regionala miljö- ochi
hälsopolitiska viktigt kommuner, länsstyrelserDet ochär attprogram.
landsting samverkar i framtagandet, genomförandet och uppföljningen

sådana program.av

8.2 Lagar

dag frågor skyddet för människorsFlera olika lagar reglerar i rörsom
hälsa det gäller riskfaktorer i miljön. Särskilt kannär nämnas
hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, plan- och bygglagen, lagen om
kemiska produkter, livsmedelslagen, tobakslagen och strålskyddslagen.

Miljöbalksutredningen pågår omfattande arbete förI ett att
viktigaste inom miljö- och hälsoskyddetsamordna de lagarna i en

Miljöbalk. Miljöbalksutredningen har i juni lämnat sitt förslag till1996
miljölagstiftning SOUframtida 1996:103.

föreslår Miljöbalken,Miljöhälsoutredningen ramlags-äratt som av
hälsoskyddsförordningkaraktär, kompletteras med kanen som

Miljöbalken vad gäller detaljerade bestämmelser tillkomplettera mer
skydd för människors hälsa.

gäller hälso- och sjukvårdens för samhälls- ochNär det ansvar
miljömedicin hälso- och sjukvårdslagen otydlig. kan haDettaär
medverkat till landstingens inom miljömedicinen varieraratt resurser
mycket från till Hälso- och sjukvårdslagen bör därför förtyd-län län.

avseenden.ligas i dessa

och övrigt hälsofrämjandeTillsyn8.3

arbete

idag ingen enhetlig definition begreppet tillsyn.finns InomDet av
hälsoskyddet har tradition tillämpat bredare tillsyns-man av en syn

innefattar såväl inspektioner, förelägganden och förbudbegreppet, som
infonnation, övervakning alltsårådgivning, i princip allaetc.,som

till hälsoskyddslagensåtgärder syftar intentioner efterlevs.attsom
miljöskyddet har sig något definitionInom använt snävareman av en

i princip begränsar sig till den kontroll miljöfarlig verksamhetsom av
för lagstiftning, villkor ska efterlevas.behövs att etc.som
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Miljöbalksutredningen SOU föreslår1996:103 begreppetatt
i princip ska förbehållas myndigheternastillsyn arbete med tillatt attse

gällande regler eller meddelade villkor efterlevs. De myndigheter som
befogenheter utnyttja sådanahar bestämmelser bör kallas tillsyns-att

myndigheter. Tillsynsmyndigheten bör därutöver, enligt Miljöbalks-
utredningen, för andra uppgifter inte direkt haräven svara som
koppling till sådan tillsyn. Exempel sådan verksamhet informa-är

allmänheten och rådgivningtion till i enskilda fall.
miljö-flera lagar inom och hälsoskyddet finns kravInom på

tillstånd och anmälan för olika verksamheter innan verksamhet får
bedrivas.

Tillsynsverksamheten syftar inte enbart till undanröja befintligaatt
risker. tillsynen ligger också mått prevention, verkaI förett stort attav

miljö och hälsa förebyggs.risker för Enligt hälsoskyddslagen haratt
kommunen tillsynsmyndighet brett följa utveckling-ett attsom ansvar

informera kommunmedborgarna i frågor miljö- ochröretc.en, som
hälsoskydd. Länsstyrelserna för den regionala tillsynen inom desvarar
flesta områden miljö- och hälsoskydd.rörsom

Socialstyrelsen har följt omfattningen och inriktningenupp av
kommunernas och länsstyrelserna tillsyn enligt hälsoskyddslagen.
Resultatet, inklusive analys, i i börjanpresenteras rapporten en av

Naturvårdsverket har samtidigt genomfört1997. motsvarandeen
uppföljning kommunernas och länsstyrelsemas tillsyn enligt miljö-av
skyddslagen.

länsstyrelsemas och de centralaKommunemas, tillsynsmyndigheter-
tillsyn enligt lagstiftning, basen miljö-i och hälsoskydds-utgörnas

arbetet. arbete bör dockDetta kompletteras med övriga främjande
insatser där medborgarnas står i fokus. En välinfonneradengagemang
och engagerad allmänhet förutsättning för framgångsriktär etten
arbete och i takt med de pimktkällomas, industriemas,att stora t.ex.
påverkan miljö och hälsa minskar, ökar den relativa betydelsen av

konsumtions-människors och levnadsvanor för miljö och hälsa.
skaarbetet effektivt bör därförFör ofta använda sigatt vara man av

kombination tillsynsinriktade insatser, och insatser i formen av mer av
information och opinionsbildning. Ett viktigt verktyg i detta arbete är
lokala, regionala och nationella med konkreta målfonnulering-program

strategier och uppföljningsprinciper. Agenda och21 STRAMar,
strategier för regional miljö intar här särställning, övrigaävenen men
lokala och regionala miljö- och hälsopolitiska viktigaärprogram
instrument.
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Miljöövervakning8.4

beståri SverigemiljöövervakningenstatligasamladeDen av en
samordnad nationellförregional del. Ettochnationell enprogramen

Syftet medNaturvårdsverket 1993.fastställdesmiljöövervakning av
miljön,tillståndet ibeskrivamiljöövervakningennationelladen är att

nationella ochutsläppskällorsolikahotbilder, analyserabedöma
följatill ochlämna underlagmiljönpåverkan påinternationella samt

nationella miljö-i dentio delprogramåtgärder. Ettbeslut avomupp
ingårmiljöövervakning". Där"Hälsorelateradövervakningen är

human-besvärsstudier,exponeringsmätningar,omgivningsmätningar,
delområden.miljöoch urbanprovbankbiologisk som

miljöövervakningen länsstyrelsernabedrivsregionalaDen somav
miljöövervakninghälsorelateradföransvarig beställare. Programmet

länsstyrelsemasihelt slagit igenominteoch harrelativt ännunyttär
dock, bl.a.bedrivs"pilotprojekt"intressantaverksamhet. Flera ett

Södermanland, Västman-länsstyrelserna isamverkansprojekt mellan
Örebro, förriktlinjertillsammans lagtdärVärmland ochland, uppman

miljöövervakning.hälsorelateradregionalomfattandeen
bedriver kommunernamiljöövervakningenstatligadenUtöver en

mätningarövervakningsverksamhet, vad gälleromfattande t.ex. av
och vattendrag.och sjöartätortsluftiföroreningshalter

dendelprogram imiljöövervakningenhälsorelateradeDen som
således endastochpåbörjades 1993,miljöövervakningenstatliga är

förde förslag Institutetdellitengammal. Endastårnågra somaven
med förslagl/93IMM-rapportfram i sinmiljömedicin förde rapport

miljöövervakningen.imiljöövervakning harhälsorelateradtill omsatts
för,faktisktmänniskorvadkunskapernaFortfarande är exponerasom

hälsoeffektervilkaför bedömningarhinderbristfällig. Detta är ett av
miljön, liksomfysiskai denföljd faktorertillförväntaskan avsom

effekter.sådanaomfattningen av . nationella vidsåväl denmiljöövervakningen,hälsorelateradeDen
bör utvecklaslänsstyrelserna,vidden regionalaNaturvårdsverket som

hälsorelate-förslag tillexponering. IMM:sspeglarmåttvad somavser
utvecklingsarbete.vägledande i dettabörmiljöövervakningrad vara

förkoordinerande roll ochhaNaturvårdsverket bör attresurseren
exponeringsöver-hälsorelateradesarnutnyttja denochförbättra

länsstyrelser,myndigheter,andra berördamedi samverkanvakningen
forskningsinstitutioner.kommunerlandsting och samt

eftergenerelltbörövriga myndigheterNaturvårdsverket och sträva
exponeringsförhållanden.beskrivamöjligt, bättredär det äratt,

miljö-utredningtillsattnyligenharMiljödepartementet omen
finansiering.ochstrukturomfattning,inriktning,övervakningens
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Utredaren ska bl.a. analysera förutsättningarna för, och beskriva
konsekvenserna ökat sektorsansvar för miljöövervakningen ochettav,
dess finansiering.

8.5 Hälsoövervakning

Sverige har lång tradition använda personregister och haratten av
därmed unika möjligheter samla och registrera information i olikaatt
sjukdomsregister. Socialstyrelsens Epidemiologiska EpCcentrum
följer, analyserar och utvecklingen befolkningensrapporterar om av
sjukdomar, sociala situation, vårdutnyttjande riskfaktorer församt
sjukdomar och sociala problem, inklusive riskfaktorer i den fysiska
miljön. EpC för de nationella registren beskriver ornfatt-svarar som
ningen olika sjukdomar och ohälsa, cancerregistret,t.ex.av arman
medicinska födelseregistret, missbildningsregistret, dödsorsaksregistret
och slutenvårdsregistret. Dessutom pågår försök med öppenvårds-
registering, allergiregislrering uppbyggnad nationellt skade-samt ettav
register.

Socialstyrelsen fjärde nationell folkhälsorapportvart utger en
aktuell översikt hur sjukdomar och hälsoriskeröversom ger en

förändras i olika befolkningen tänkbara orsaker tillsamtgrupper av
sådan förändring. De riskfaktorer studeras bl.a. levnadsvanor,ärsom
sociala faktorer och fysiska miljöfaktorer.

nationella folkhälsorapportenDen innehåller i dag särskiltett
kapitel kopplingen mellan miljö och hälsa.rörsom

Flera regionala folkhälsorapporter har också gjorts inkluderarsom
risker i den fysiska miljön i analysen. Särskilt kan denomnämnas

Miljömedicinska enheten vid Stockholms läns landstingrapport som
fram "Miljö-hälsorapport",1994, syftar till översikttog attsom ge en

kunskapsläget det gäller miljörelaterad ohälsa i Stockholmsnär län.av
nationellaDen folkhälsorapporten bör utvecklas vad analyser-avser

miljöns betydelse. Utöver sådan utveckling den nationellana om en av
folkhälsorapporten bör särskild "Miljöhälsorapport" framtasen som

ingående beskriver och analyserar utvecklingen det gällernärmer
ohälsa kan orsakad faktorer i nriljön. En viktig fråga isom vara av
samband med sådana fram bedöma hur ämlik-att rapporter ärtas att
heten i hälsa kopplad till förhållanden i den fysiskaär miljön. Vidare
bör i miljöhälsorapporten bedömningar hälsoeffektergöras denav av
sammanlagda exponeringen från faktorer i utomhuslufien, inomhus-
miljön, livsmedel mfl. riskfaktorer i miljön. Vidare bör speciellt
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samband mellan hälsorisker i miljön, levnadsvanoruppmärksammas
övriga livsvillkor.och

Näringslivets redskap8.6

miljöstandarder,företagen ska följa i sitt miljöarbete, s.k.Rutiner som
Standardcmainternationellt inom den s.k. ISO 000-serien.utarbetas 14

organisationen och dels produktrelaterade standardergäller dels som
livscykelanalys och miljömärkning. hjälpmedel förDe är ett attt.ex.

för miljöarbetet och frånnäringslivet ska kunna ökatta ett ansvar
inifrån". Beslut alla nivåer kan"regelstyrning utifrån till målstyming

betydelsefulltpåverka miljön. därför helaslutänden Deti är att
produktionsfasen ända från planeringsstadiet har fastaföretaget och

skall till. finns förordningför hur miljöarbetet Inom EUrutiner en
innehåller krav miljöstandarder, EMAS.som

miljöpåverkan från eller produkter, från tillverk-Den totala varor
deponering,till återvinning eller allt betydelse.ning störreges en

produkters användning kan orsaka miljö-Avfallsledet och störreen
tillverkningen.påverkan än

Livscykelanalys metodik för försöka beskriva produktsär atten en
tilltotala miljöbelastnirtg "från graven". De olika aspektervaggan som

livscykelanalys specificeras i klassificeringslista,i harbör tas enupp en
innehåller hälsoeffekter inklusive arbetsmiljö. VikteniNorden avsom

så klassificeringslista möjligt betonas.komplett Det ären som
emellertid helt begränsa LCA endast utvaldaöppet att att ta stegupp

klassiñceringslistan.i
Miljöstandarder och redskap LCA kan få betydelse förstorsom en

miljön, hela företagets verksamhet miljöanpassas. Miljö-attgenom
ledningssystemens fokusering arbetsmiljö och påverkan den yttre
miljön medför dock områden diffus spridning med exponeringatt som

livsmedel, smitta och förorenat problem medvia t.ex. vatten, samt
inomhusmiljön, inte blir särskilt utförligt behandlade.

viktigt med inom miljöhälsoområdetDet kompetensär att personer
deltar i arbetet med utforma standarder.att

Informationsteknik,8.7 IT

Infonnationstelmik IT effektivt verktyg för fram, bearbetaär ett att ta
och sprida Pådata. har IT-användningen utvecklats mycketsenare
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snabbt. första elektroniska konferensen i miljöfrågorDen i Sverige var
Miljödialogen startades i1994 Internet, kommunikations-som som en
plats för dem arbetar med miljöfrågor. På tid har Miljö-som senare
forum på Svenska Kommunförbundets "Kommunförbundet Direkt"

blivit elektronisk konferensSK-direkt för dem arbetar meden som
miljöfrågor i kommunerna. Landstingsförbundet har motsvarande

elektroniska konferenser folkhälsa i "Landstingsförbundetsätt om m.m.
Lf-direkt för demdirekt" arbetar inom hälso- och sjukvården.som

Miljövårdsberedningen fick i juni i uppdrag regeringen1995 attav
utreda informationsteknikens användning i miljöarbetet och lämna

förförslag på hur kan användas stärka miljöarbetet.IT att
"IT i miljöarbetet", SOU framförsrapporten 1996:92 underatt

miljöarbetet förändrats och1990-talet har antalet aktörer ökat från ett
centraliserat myndighetsarbete och några starka ideella krafter, till

antal aktörer där företag och konsumenter spelar alltett stort en
Vidare harviktigare roll. Agenda-21 arbetet medfört miljöarbetetatt

breddats ytterligare till föreningar, skolor och bostadsområden, vilket
inneburit kommunens roll informationsförmedlare har ökat.att som

Miljövårdsberedningen föreslår "Svenskt miljönät", medatt ett
överblick data och information den svenska miljön, ska byggasöver om

via Allt publiceratsInternet. svensk miljö förslås finnasupp som om
föreslåsi Vidare miljönätet fungera värd för antalnätet. ett stortsom

elektroniska konferenser inom miljöområdet.
förNätet bör alla arbetar med miljö Sverigei ochöppetvarar som

föreslås ha länkar till andra nät/kataloger i och utanför Sverige, bl.a.
EIONET EnviromnentEuropean Information and Observation Net-
work. Miljömedicinska aspekter olika föroreningar i miljön avses

ingå i nätet.att
förstaMiljönätet i hand tänkt omfatta den miljön.är att yttre

Miljöhälsoutredningen också bör omfatta frågornätetatt röranser som
och miljömedicin,hälsoskydd bl.a. bör det koppla Social-övervägas att

miljömedicinskastyrelsens databas i Spriline till Miljönätet.

Milj8.8 MKB

dag finns det kravI i lag miljökonsekvensbeskrivningar MKB skaatt
i samband med tillståndspliktig verksamhet enligt 20-tal lagar,göras ett

bl.a. rniljöskyddslagen, naturresurslagen i samband med fysisksamt
planering enligt plan- och bygglagen. En skaMKB omfatta beskriv-
ningar konsekvenser för miljön, hälsan och hushållningen medav

för fullvärdig. Beskrivningarna förväntadenaturresurser att vara av
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bristfälliga. Boverket slutfördock ofta vant 1996hälsan hareffekter
Naturvårdsverket,i samverkan medmed handbok MKBarbetet omen

Socialstyrelsen.Riksantikvarieämbetet och
hälsoeffekter beaktas i samband med olika beslutviktigtDet är att

övriga åtgärderkrävs i samband medsåväl där MKBåtgärder,och som
har påbörjat projektSocialstyrelsen 1995inte kräver MKB. ettsom

bådevägledning för hur hälsoaspekter,framsyftar till att tasom
medbefolkningsnivå, kan beaktas i samband MKB.individ- och

vinternslutfört under 1997.beräknasProjektet vara
påbörjat arbete med beskriv-har 1995Folkhälsoinstitutet FHI ett

välfärdspolitiska besluti samband medhälsokonsekvenserningar av
studie hälsoeffektemagjorthar FHIBland attannat avavenm.m.

pågår sedaninköp tobak. Vidare 1994l8-årsgräns förinföra aven
och socialkonsekvenser för hälsaungdornsarbetslöshetensanalyser av

hälsokonse-påbörjat arbete avseendehar ocksåanpassning. FHI ett
alkoholkonsum-jordbrukspolitik analysEU:skvenserna samt en avav

medlemskap ibakgrund Sveriges EU.hälsoeffektertionens mot av
för myndigheter ochbesökthar FHIUnder 1996 representanter

ochdiskutera metoderpolitikområden förinom olikaförbund att
hälsokonsekvenser.beskrivningarmyndigheternasförformer av

planeringFysisk8.9

ochplanering markanvändningförhar huvudansvarKommunerna av
och den fysiskaska marken,Enligt naturresurslagenbyggande. vattnet

samhälls-ekologisk, social ochanvändas så fråni övrigtmiljön att en
och bygglagenhushållning främjas. plan-långsiktig god Iekonomisk

och säkerhet.uppfylla krav hälsafysiska planer skakrav påfinns att
med kraven påplanernaLänsstyrelserna överensstämmerprövar om

och säkerhet.hälsa
översiktsplan beskriverkommunalkommun ska haVarje somen

vattenområden imark ochvill använda sinakommunenhur ett
framåt. Boverket gjorde 1992perspektiv, årlångsiktigt 15-20 enca

miljöfrågorvisarkommunemas Översiktsplaner. Denutvärdering attav
samtliga kommuner, hälften haröversiktsplanenberörts ihar av varav

utförligt Målen dock oftamiljöfrågomahanterat sätt. ärett mer
tolkningsmöjligheter och ställnings-hållna och medgerallmänt stora

rekommendationer.formulerade allmännataganden oftastär som
går utläsa vad rekommendationerna innebärundantagsvis detEndast att

också innehållaöversiktsplankonkret. Enligt vår mening bör enen
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redovisning hur planen medverkar till nationella, regionala ochattav
mållokala för hälsa kan förverkligas.

Regeringen har i januari 1996 beslutat i plan- och bygglagenatt
skärpa kommunernas skyldighet redovisa miljö- och riskfaktorer iatt
de kommunala översiktsplanema. bara akutaInte kortsiktiga risker utan
också risker på längre sikt ska beaktas. Boverket har i handboken
preciserat vad denna skärpning kommer innebära i praktiken föratt

Översiktsplanehandbok,kommunerna 3 färdigställdes i julinr som
1996.

Bidrag8.10 och ekonomiska styrmedel

Rio-deklarationen framhävsI principen den förorenar ska bäraatt som
kostnaden för föroreningama. Ekonomiska harstyrmedel sedan lången
tid successivt införts i Sverige för minska miljöbelastningen.att
Miljöskatter och avgifter det dyrare skada miljön och detgör att gör att

siglönar på miljövänligare lösningar.att satsa
skatterFörutom och avgifter bidragsgivning i olika formerutgör ett

viktigt inslag bland ekonomiska kan särskilt framhållasHär
de olika stimulanspaket regeringen har inrättat för dels skapaattsom
sysselsättning och dels förbättra miljön. Regeringen beslöt 1994 prop.
1994/95:2l8 anvisa 1,8 miljarder kronor till åtgärder för skapaatt att
sysselsättning och avhjälpa skador och brister till följd fukt ochav
dålig luftkvalitet i lokaler där bam och ungdomar vistas. Vidare har
regeringen 1994 prop. 1994/95:25 beslutat 400 miljoneratt satsa
kronor för miljöinvesteringar med sysselsättningsinriktning bl.a.

och avloppsförbättringar, sanering förorenad mark,vatten- av
bullersanering fjärrvärmeutbyggnad.och

Regeringen har i propositionen 1995/96:25, "En politik för arbete,
trygghet och utveckling", framhållit ekonomiska styrmedel böratt
användas i utsträckning i miljöpolitiken.större

Vi föreslår samlad plan utarbetas för hur sysselsättningen kanatt en
främjas samtidigt hälsorisker i miljön minskas, särskilt brister isom
inomhusmiljön, bullersanering och underhåll och avlopps-vatten-av
anläggningar.
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Forskning8.1 1

forskningskompetens inom landet förHög nödvändig snabbtär att
skall kunna tillgodogöra kunskap orsaker till miljörelateradoss ny om
ohälsa och möjligheterna till förbättringar. Högklassig forsknings-
kompetens också avgörande for påverka nationella och intematio-är att
nella regler, i utsträckning påverkar vår miljö.storsom

Forskning betydelse för den miljörelaterade hälsan berör ettav
flertal discipliner och fakulteter, forskningsråd och institutioner.

forskningMiljömedicinsk bedrivs huvudsakligen vid universitetens
yrkes- och miljömedicinska institutioner, ofta kopplade tillärsom
yrkes- och miljömedicinska kliniker vid universitetssjukhusen eller
motsvarande. Miljörelaterad hälsoforskning och miljöforskning som

betydelse för hälsan bedrivs universiteten.har vid finnsDärutöveräven
nationella Institutet för miljömedicin,det IMM, sedan 1988som

administreras Karolinska Institutet, där IMM även utgör stor-av en
institution. Vissa branschforskningsinstitut Institutet församt vatten-
och luftvårdsforskning utför miljöforskning kan hälso-som vara
relaterad. Livsmedelsverket har forskningsverksamhet.en egen

Nationellt stöds miljömedicinsk forskning flera finansiärer. Detav
budgetåret, Naturvårdsverkets1995/96, forskningsnämndsenaste gav

bidrag till hälsoinriktad miljöforskning med milj årsbasis.10ca
Rådet för arbetslivsforskning bidrog med miljoner till miljö-13ca
medicinskt och toxikologiskt inriktad forskning, och medicinska
forskningsrådet med miljoner. Två forskningsstiftelser5 harca nya
bildats löntagarfondsmedel. Den MISTRA, ska stödja miljö-av ena,
strategisk forskning betydelse för industrin, och den andra, Vårdal-av
stiftelsen, ska stödja forskning inom vård- och allergiornrådet. Vårdal-
stiftelsen har for beviljat1996 anslag inom allergiprograrnrnet på 19ca
miljoner, vilka miljoner miljömedicinskt7 inriktade allergi-ärav ca
projekt. Byggforskningsrådet satsade föregående miljoner3ca
hälsoinriktad miljöforskning. Sektorsmyndighetema bidrar direktäven
med till forskningen.resurser

Naturvårdsverkets forskningsnämnd ska finansiera miljöforskning
och miljörelaterad hälsoforskning till stöd Naturvårdsverket,
Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket. Hälsoinriktad forskning

stöd inom Kommittén för toxikologi och miljömedicin, ävenges som
integrerat frågor spridning och exponering för buller och luft-rörsom
föroreningar. Budgeten har minskat, vilket har direkta effekter den
miljörelaterade hälsoforskningen. Genom de forskningsstiftelsemanya
har medel tillförts området stiftelsemas inriktningar ärmer men
avgränsade och den sammanlagda finansieringen hela bredden påav
miljöhälsoforskningen otillräcklig.är
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forskningenmiljömedicinskauppgifter för denViktiga är att ge
Naturvårdsverket,Socialstyrelsen,myndigheterexpertstöd t.ex.som

och Kemikalieinspektionen.StrålskyddsinstitutetLivsmedelsverket,
särskilt intresse förnationellt FoU-institutuppdragIMM:s är avsom

expertstöd tillockså kapitel 7, ochsemiljöhälsoforskningen som
miljoner via Karolinskaerhöll 30året IMMmyndigheter. Senaste ca

förhälften disponerasoch därav beräknasstatsanslag,Institutets
storinstitution.hälften för IMMroll och andranationellaIMM:s som

forskningsanslag.kronor imiljonererhöll IMM 27Dessutom externa
verk-liksom den tillämpadehälsoforskningenmiljörelateradeDen

befunnitssammanhang ochi flerahar utvärderatsvid IMMsamheten
omfattande i förhållande tillochhög klassrelevantsåväl som avvara

ökadönskvärt medLikafullt detbegränsadede envoreresurserna.
ochnationellt FoU-institut,delstvå roller,mellan IMM:stydlighet som

IntegrationKarolinska Institutet.forskningsinstitution viddels som
och finansierings-meriterings-och dessKarolinska Institutetmed

frågeställningar ochtillämpadeförminska intressetkanprinciper
social- ochsektorsansvarigasaknar deexpertrådgivning. Dessutom

FoU-institutet förnationelladetinflytandemiljödepartementen över
miljöhälsoområdet.

särskild verksamhetsplanskriverIMMminimikravEtt är att en
uppgifterna,för de nationellaanslagsframställanfördjupadeller som

uppgifter, inklusivenationellabedömning vilkamöjliggör aven
vilka avvägningarutförs ochutredningsarbete,ochutvecklings- som

övrig FoU-verksarn-förhållande tillgjorts iprioriteringar haroch som
i Sverige.relevanshet av

Karolinska institutetregleringsbrev förutbildningsdepartementetsI
efterbeskrivas och reglerasuppgifter särskiltnationellabör IMM:s

verksamhets-miljödepartementen. IMM:ssocial- ochsamråd med
viktigtnationellt perspektiv. Detskrivas iocksåberättelse bör är attett

tillställningstyrelse,fortsättningsvis harocksåIMM taregen somen
och bedömeranslagsframställanverksamhetsplan/fördjupadeIMM:s

också angeläget IMMvid IMM. Dettill professuremasökanden är att
deriskvärdering ochinriktningforskare medutbildarrekryterar och

uppgifterna.nationella
framkommit och detforskningsbehovmångautredning har ärvårI

expanderahälsoforskningen måstemiljörelateradedenuppenbart att
rubriker i dettatillgodoses. Under olikakunnabehoven skaom

framtida miljöhotframhållits studiersärskiltbetänkande har motav
allergiutveckling och känslighetuppföljande studierfortplanmingen, av

och olycks-forskning kring inomhusmiljötvärvetenskaplighos barn,
kvantifrering denexponeringsbedömning medförbättradfall, av

hälso-ytterligare studierför människor,exponeringenfaktiska av
fältelektromagnetiskabullernivåer ochmåttligaeffekter m.m.av
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Sammanslagningen yrkesmedicinska och miljömedicinskaav
institutioner och kliniker uttryck för många frågeställningarär ett att är
likartade inom områdena. Ett exempel Naturvårdsverketsärannat att
forskningsnämnd och före detta Arbetsmiljöfonden numera Rådet för
arbetslivsforskning någraunder år har haft samfinansierings-ett

givit goda erfarenheter. forskningspolitiskaIprogram som samman-
hang bör den samlade arbets- och miljömedicinskaövervägas om

kring toxikologiskaforskningen och epidemiologiska frågor bör
samfmansieras från källa.en gemensam

Arbetsmiljöforskningen och övrig miljömedicinsk forskning bör ha
möjlighetergoda studera allergifrågor, inomhus-att gemensamt t.ex.

luftproblem, elektromagnetiska fält, bullerstömingar, genetiska effekter
och cancer.

Utbildning8.12

Utbildning inom miljöhälsoområdet gäller miljö- och hälsoskydds-
inspektörer yrkes- och miljömedicinska personalgrupper, ochsamt

inslag i grund- och vidareutbildningen för olikautgör typer av
vårdpersonal. särskild fyraårigEn utbildning för miljö- och
hälsoskyddsinspektörer finns vid miljö- och hälsoskyddslinjen vid
Umeå universitet. bred kompentensDenna möjliggörger en som en
helhetssyn på miljö och hälsa.

Miljömedicin ingår i den ordinarie studieplanen för läkarutbildning-
vid samtliga medicinska fakulteter i Sverige. Specialistkompetensen
läkare finns i yrkes-för och miljömedicin och ingående förmoment

erhållande specialistkompetens fastställs respektive chefsläkare.av av
Forskarutbildning inom miljömedicin bedrivs inom de medicinska
fakultetema.

Vid Nordiska Hälsovårdshögskolan, Karolinska Institutet, Umeå
Universitet Linköpings Universitet bedrivs utbildning i folkhälso-samt
vetenskap. utbildningar harDessa miljömedicinsk del i programmet.en

Utbildning till toxikolog sker vid Karolinska Institutet. finnsDet
också utbildningar i toxikologi och ekotoxikologi vid Uppsala univer-
sitet. Vid de tekniska högskolorna förekommer kurser berörsom
samband mellan miljö och hälsa.

företagenDe har i utsträckning miljöutbildningar.större stor egna
finnsDessutom det utbildningar sker i samarbete mellan näringslivsom

och universitet och högskolor. Som exempel kan Institutet förnämnas
tillämpad miljövetenskap Centrumoch for produktrelaterad miljöanalys
i Göteborg.
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viktigt utbildningen för miljö- och hälsoskyddsinspektö-Det är att
andra utbildningar inom miljö- hälsoområdet,och harsamt ettrer, om-

miljömedicin ochfattande inslag hälsoskydd.av
Vidare det viktigt olika tekniska utbildningar omfattar frågorär att

mellankopplingen miljö och hälsa, för olika nyckel-rör t.ex.som
inom byggsektorn.grupper

Förslag8.13

Hälso- och sjukvårdens insatser för det förebyggande arbetet,-
samhälls-inklusive och miljömedicin, bör förtydligas så att
sjukvårdenshälso- och roll tydliggörs.

lokala folkhälsoarbetet/Agenda 21-arbetet bör breddas såDet-
det i utsträckning omfattar hälsa, samtidigtstörreatt som

och intresset för etablerade miljö-det och hälso-resurserna
skyddsarbetet bör upprätthållas.

nationella och regionala hälsorelateradeDen miljöövervakning--
utvecklas,bör särskilt avseende data speglaren som expone-

ring, och Naturvårdsverket bör ha samordnande roll.en
nationella folkhälsorapportenDen bör utvecklas avseende-

beskrivning och analys sådan ohälsa kan miljö-av som vara
relaterad. nationella folkhälsorapportenDen bör kompletteras
med särskild "Miljöhälsorapport".en
Konsekvenserna för hälsan bör beaktas och beskrivas, inte bara-
där MKB krävs i samband med övriga åtgärderävenutan som

påverkakan miljön och hälsan.
Kommunernas beakta hälsoaspekter vid all kom-attansvar-
munal planering bör tillvara i de kommunala översikts-tas
planema, med tydligare med målsättningar för skyddaatt
människors hälsa och säkerhet.
Vid uppbyggnaden "Svenskt miljönät" i Internet börettav-
frågor hälsoskydd och miljömedicin integreras.rörsom

samlad plan börEn utarbetas för hur sysselsättningen kan-
främjas samtidigt hälsorisker i miljön minskas, särskiltsom
brister i inomhusmiljön, bullersanering och underhåll vatten-av
och avloppsanläggningar.
Forskning beskriver omfattningen människorssom av expone--
ring för olika hälsorisker i miljön forskning beskriversamt som
omfattningen miljörelaterad ohälsa, angelägen. Särskiltärav
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måttviktigt det utveckla kvantitativa för exponering ochär att
hälsoeffekter.

inomhusmiljöns betydelse för hälsanFörstärkt forskning ärom-
såväl medicinska, kemiska,särskilt angelägen där byggnads-

och beteendevetenskapliga aspekter beaktas.tekniska
Institutet för Miljömedicin bör skrivanationella IMMDet en-

verksamhetsplan eller fördjupad anslagsframställansärskild
nationella uppgifterna behandlas och reglerasför det som av

Utbildningsdepartementet i samråd med Socialdepartementet
och Miljödepartementet.

förstärkasför tillämpad forskning bör och deIMM:s resurser—
myndigheternas FoU-medel behållas.berörda

mellan arbets- och miljömedicin och samfmansie-Samarbetet-
forskningsmedel bör utökas.ring av

resultat forskning sprids i samlad ochVikten attav av en—
form, ansvariga myndigheter värderar ochlättillgänglig attsamt

forskningen i miljö- och hälsoskyddsarbetet,resultat iomsätter
betonas.

utbildningar näringslivet bedriverVi rekommenderar deatt som-
till beröra hälsoaspekterinom miljöområdet, breddas ävenatt

arbetsmiljö.utöver
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Nationellt handlingsprogram9

för minska milj örelateradeatt

hälsorisker

9.1 Inledning

Sverige har god miljö och hälsotillstånd bland befolkningenett gotten
jämfört med många länder. Vi åtgärdade tidigt de hygieniskastora
riskerna, införde lagstiftning och omfattande tillsyns-strängen en
organisation för skydda hälsan. Vår höga levnadsstandard och godaatt
utbildningsnivå har bidragit. Fortfarande finns dock flera problem-
områden där ytterligare åtgärder behövs. Allergirisker, radon och
tobaksrök i inomhusmiljön, olycksfall, luftföroreningar i tätorter,
smittspridning via föda och gifter ansamlas i miljönvatten samt som
och människor exempel faktorer innebär betydande hälso-är som
risker.

De miljörelaterade hälsoriskema finns i många olika sektorer och
hanteras många olika myndigheter. Därför behövs samladav en
överblick denna del miljö- och folkhälsoområdena. Sverige harav av
också åtagit sig ha1997 utarbetat nationellt handlings-att senast ett

för minska hälsorisker i miljön undertecknaatt attprogram genom
"Declaration action for environment and health Europe"on som

miljö- och hälsoministrarna i WHO:s Europaregion vidantogs ettav
Helsingforsi 1994.möte

Handlingsprogrammet baseras dels inventering och analysen av
dagens kunskap samband mellan riskfaktorer i miljön och ohälsa,om
dels inventering och analys de myndigheter, lagar, mål, aktöreren av
och verktyg står till buds för förebygga och undanröja dessaattsom
risker. Olika samhällssektorers inverkan och för de miljö-ansvar
relaterade hälsoriskema har beskrivits.

Handlingsprogrammet inleds med tio övergripande riktlinjer för
arbetet med minska de miljörelaterade hälsoriskema miljöhälso-att
arbetet, däreiter beskrivs mål och åtgärdsinriktningar för olika sektorer
och milj

Handlingsprogrammet begränsas till kemiska, fysikaliska och vissa
biologiska risker skador grund olycksfall i miljöerna utanförsamt av
arbetsplatserna. Arbetslösheten, ekonomiska, sociala och psykologiska
faktorer bör behandlas i kommande handlingsprogram för folkhälso-
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samlat i lagar, myndigheter ochArbetsrniljöarbetet välarbetet. är
organisering arbets-har lång traditionforskningsorgan samt en av

arbetsmarknadenssamarbete mellanplatserna parter.genom
livsstilsfaktorer eftersomomfattar inte s.k.Handlingsprogrammet

drogertobak, alkohol, ochfinns för dessa,särskilda t.ex. omprogram
behandlas läkemedel eller andrahellerolämpliga kostvanor. Inte

Infektionssjukdomar på grund ochprodukter.medicinska mat-av
ventilation har beaktats intebristfälligvattenföroreningar samt men

infektionssjukdomar.övriga

iåtgärdsinriktningarmetoder ochMål,9.1.1

rniljöhälsoarbetet

använda hälso-det naturligtmiljöhälsoprogramnationelltI är attett
lämpligtstruktmmål. Ibland detexponeringsnivåmål ocheffektmål, är

delmål bör uppnås inommål medövergripandekompletteraatt som en
handlingsprogram harför nationelltMålformuleringarfastlagd tid. ett

myndigheter eller företag.karaktär förän t.ex.annan
Åtgärdsförslagen i allmänhethandlingsprogrami detta är av

åtgärdsinriktningar. exponerings-Deövergripande ochtyp anges som
föreslåsoch de åtgärdsinriktningarmiljökvalitetsmålmål som

övergripande hälsomålendeintekommer utgöratt garantera men
f°ar visa vaduppföljningarpå dit. Kommandeviktiga vägensteg som

hälsomålen.kommaoch möjligt förnödvändigt ännu närmareattär
sammanhållenhandlingsprogrammed dettaAvsikten är att ge en

miljörelateradeför förbättra denmål och åtgärdsinriktningarbild attav
för uppnå varje mål.föreslå detaljerade planerintehälsan attattmen

huvudbetän-redovisas ihandlingsprogrammet,förarbetena tillI som
bakgrundsmaterial,SOU 1996:124, finnsbilagorkandet och dess

förslag tillochpågående förbättringsarbetenbeskrivningar ävenav
underlags-Ofta finns omfattandeoch insatser.ytterligare åtgärder ett

utnyttjas förmyndigheter kanochhos olika producentermaterial som
varje delornråde.handlingsplaner förpreciseradegöraatt

beräknashandlingsprogrammet börolika åtgärder iKostnaderna for
avsnitt harmyndigheterna.branscherna och Föransvarigade storaav

kostnadsberäkningaremellertidErfarenheterna visarskett.så redan att
spridningen i de uppskattadeolika ochpå mångakan sättgöras att

beräkna kostnadernalika viktigtbetydande. Detkostnaderna ärär att
hälsoförebyggande åtgärder dennainför inte typsättaatt men av

sällsynta. saknasmycket Dessutomkostnadsanalyser är en gemensam
åldrar och det finnslidande och död i olikavärderingargrund för av

värderingsfri skala för prioriteringar.ingen
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Investeringar för förbättrad hälsa sammanfaller ofta meden
investeringar andra orsaker och berör endast i begränsad utsträck-av
ning offentlig sektor. Vid skada ska fororenaren ska betala. Miljöhälso-
och folkhälsoarbetet syftar inte i första hand till undvika produk-att
tionsbortfall eller minska framtida sjukvårdskostnader tillutan att
minska sjukligheten och öka hälsan och välbefinnandet.

Avsikten med detta det skall leda till handling. Detär attprogram
innehåller uppmaningar till politiska instanser, myndigheter, företag
och organisationer fortsätta arbetet med miljöförbättringaratt som

hälsoutveckling. Mångastödjer åtgärder förbereds ien gynnsam men
fall måsteandra initiativ och uppdrag formuleras.tasnya

Kompletterande utredningar kan behövas, bl.a. de ekonomiskaom
effekterna och möjligheterna till finansiering.

Avgörande för skall bli genomfört det blirprogrammet är attom
Handlingsprogrammet kommerkänt. distribueras brett och detatt

i karaktär det inteligger ska någonprogrammets att anammas av
enskild myndighet eller organisation alla inblandadeutan attannan

måste arbeta vidare med sina delar.aktörer Uppföljningen av program-
behandlas kapiteli detta avsnitt 9.2.10.met senare

från Världskommissionen för miljöI och utvecklingrapporten
Bruntlandkommissionen 1987 myntades begreppet "en hållbar
utveckling", definierades utveckling tillfredsställersom som en som
dagens behov kommande generationers möjligheteräventyrautan att

tillfredsställa sina Mångabehov. miljörelaterade hälsorisker haratt
bekämpats och minskat hoten hälsoutveckling. Denmot en gynnsam
ökande andelen barn och med allergisk överkänslighet ochvuxna
upplagringen giftiga befaras påverka fortplantning ochämnenav som
fosterutveckling emellertid exempel på hot hållbarär motnya en
hälsoutveckling.

Detta bör stimulera åtgärder för ökad kunskap, ökadprogram
medvetenhet hälsokonsekvensema olika miljöingrepp ochom av
politiska beslut, långsiktiga planeringsinsatser för upprätthålla denatt

miljöhälsonivån,höga ökad kunskap såväl misstänkta riskerom som
åtgärdemas effektivitet och därmed bättre miljö för hållbaren en
utveckling. Därför har kallats Miljö för hållbar hälso-programmet en
utveckling".
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Riktlinjer för det nationella milj öhälso-9.2

arbetet

för arbetet med förebygga miljörelaterade hälso-Grundprincipen att
tydliggörs och beaktas inom alla sektorerhälsoaspektemarisker är att

finns för miljöarbetet. dennamånga och principer Ioch i de system som
riktlinjer gälla förmarkeras de bör dedel handlingsprogrammet somav

rniljöhälsoarbete. fasta på viktiga principerårens Denärmaste tar som
förframgångsrika, pekar utvecklingsmöjligheterhittills varit ytter-

hög beredskap inför framtidaoch behovetligare insatser av
mellan dessa tio riktlinjer inteinbördes ordningenproblem. Den är

för någon prioritering.uttryck

bevarasHälsoskyddets höga nivå bör9.2.1

skyddsåtgärder introducerats underVälfärdsutvecklingen och de som
betydelse för denåren har haft avgörande100de senaste gynn-en

förebyggande åtgärder måstehälsoutvecklingen. Dessasamma
epidemier, förgiftningar och andravidmakthållas för undvikaatt

avlopps-hälsostömingar. gäller främst vattenrening,omfattande Det
trafrkplanering, livsmedelshygien, strålskydd, el-avfallshantering,och

barnsäkerhet, bostadshygien, bullerdämpning,trafrk- ochsäkerhet,
lokala, regionala och nationellaindustriutsläpp Denkontroll m.m.av

tillsynsverksamheten har haft avgörande betydelseochplaneringen en
och främja hälsan.förbättra hälsoskyddetför att

områden kan förbättringar åstadkommasflera dessaInom genomav
försämringar pågående skydds-medandetta handlingsprogram av

medföra betydande risker.åtgärder kan

tillämpas iFörsiktighetsprincipen bör9.2.2

milj öhälsoarbetet

utveckling Riokonferen-konferens miljö ochNationernasFörenta om
innebär åtgärdersig till försiktighetsprincipen,1992 anslöt attsomsen

finns miljö- eller hälsopåverkanvidtas misstankarbör ävennär omom
utveckling inte föreligger.för befarad, Dettabevis synsättogynnsam

epidemibekämpning. aktuella exemplet med BSEfrån Detvälkäntär
insatsen för minskako-sjukan" och den kolossala" galna att en

säkerställd, risk för smittspridning vialångt ifrånbefarad, men
för försiktighets-människa kan uttryckinfekterat kött till ettses som
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för minskaexempel åtgärdernavälkäntprincipen. Ett är attannat
den s.k.ozonlagret, förvärrabefaras minskafreonutsläppen, växt-som

ökad hudcancer-innebärUV-strålningenoch ökahuseffekten som
avvaktastadium och inteingripa tidigtviktigtfrekvens. Det ettär att

inträffad katastrof.
Även åtgärder vidtasinnebärförsiktighetsprincipen således attom

vetenskapligbevis krävs hög,indikationerstarka änsnarare
och risk-kvalitetbakomliggande studiernasdemedvetenhet om

haönskvärtbegränsningar. Detmöjligheter ochvärderingens är gottatt
försiktighets-kunna tillämpakorrektunderlag förvetenskapligt att

lös grund.på alltförriskerockså kan innebäraprincipen, att agerasom
säkerhets-ordentligatillämpaohälsaförebyggaAndra är attsätt att

tolerablariktlinjer för högstaoch andragränsvärdenmarginaler när
Även substitutionsprincipen, dvs.fastställs.exponeringsnivå att ett

detfarligareskallalltid ärfarligt ämne närmindre ersättaämne ett
önskvärda försiktigheten.led i denpraktiskt möjligt, är ett

åtgärder-bestämmerbedömningarpolitiskahandi sistaDet är som
förstå hurviktigtvetenskapliga. Detenbart deoch inte är attna

lång siktkort ochhälsavärderingarochriskuppfattningar av
olika tids-och underolika miljöerihos olikauppkommer grupper

perioder.

ska vidta deochProducenterna9.2.3 ägarna
förhindraförbehövsförsiktighetsmått attsom

ohälsa

och hanterarproduceraråtgärder för deomfattandepågårDet att som
förebygga hälso-ochmiljöansvarprodukter skaoch störreetttavaror

ochska betala""förorenarenprincipenskada gällerVidrisker. att
intebidra till skadorproducentemas intressedet idärför ligger attatt

uppkommer.
föreskrifterochregelverk i lagaromfattandefinnsDet ett som

ochbyggandetprodukter,för kemiskaproducentemasreglerar ansvar
dettaVid tillämpningenkonsumentprodukterbyggnader, avmm.

för såväloch producentemashälsoaspektemaregelverk bör ansvar
livscykelhelaprodukternas ochmiljöaspekter underhälsa varomassom

tydliggöras.
och hur längeförorenarenfastställasvårtkan ärDet att vemvara
till uppköpareförhållandeför produkten iska haproducenten ansvar

liknandeFörsäkringslösningaranvänds.produktenoch till hur
arbetsskadeför-arbetsmarknadspartemasbyggfelsförsäkringen och
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säkring bör och utformas så förebyggande miljö- ochprövas hälso-att
arbete premieras.

Produkter, lokaler och installationer bör miljödeklareras och
deklarationen bör innehålla hälsorelaterad information dettanär är
relevant. Bostäder bör miljödeklareras och innehålla uppgifter om
buller och ljudisolering, luftomsättningar, radongashalt, eventuella

Ävenfuktskador kriterier för miljömärkningssymboler bör tam.m.
hänsyn till hälsoaspektema.

9.2.4 internationella miljöhälsoarbetetDet kräver

kvalificerade insatser

Sveriges miljö starkt beroende internationella förhållandenär ochav
deras regleringar, luft- och havskonventioner, regler för handelt.ex.
med farliga och standardiseringsregler. Samarbetet inom EU ochvaror
med de östeuropeiska länderna särskild betydelse för Sverigesär av
miljöhälsosituation. WHO har haft betydelsefull roll för tydlig-atten

de miljörelaterade hälsoriskema och integrera det förebyggandegöra
arbetet, inte minst stödja utvecklandet nationellaattgenom av
handlingsprogram i Europa.

Därför det nödvändigt kraftfulla insatser i det intematio-är göraatt
nella arbetet för uppnå resultat såväl för svenska andra ländersatt som
medborgare. Förutom aktivt deltagande i olika internationella organisa-
tioner OECD, EU, Världsbanken, WHO och andra FN-organ,t.ex.som
krävs också hög kompetensnivå goda forskningsresurser ochen genom
omfattande utbildning. Dessutom bör samrådsförfarandet mellan de
svenska deltagarna i det internationella miljöhälsoarbetet, pågårsom
inom lång rad olika organisationer och underorganisationer,en organ,

effektivt.vara

Sysselsättningsmedel9.2.5 bör användas till hälso-

relaterade miljöförbättringar

Hälsorelaterade miljöförbättringar investering för framtiden därär en
vinsterna oftare långsiktiga kortsiktiga. I sambandär med denän
omfattande arbetslösheten har betydande arbetsmarknadsmedel avsatts
för miljöförbättringar betydelse för hälsan, särskilt ombyggnads-av
bidrag också andra miljöförbättringar. hälsosynpunktUr dettaärmen
synnerligen angelägna åtgärder eftersom de både förbättrar hälsan

miljöåtgärdema och de minskar arbetslöshetensattgenom genom
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sysselsättningspolitikenpågår inomohälsoeffekter. De somprogram
Åtgärder förkompletteras.utvidgas ochbörinriktningmed denna att

underhåll ochradongashaltema,minskainomhusmiljön ochförbättra
minskaoch åtgärder föravloppsledningarochutbyte attvatten-av

särskilt angelägna.buller är
pågår ochvidareutbildningsprogramomfattandedetl ytter-som

sysselsättningsmedel bör ocksåstödutvidgas medskallligare av
miljöfrågor inomtillhälsorisker koppladeutbildning iinkluderas t.ex.

arbetslivsutveckling kanförservicebranschema. Iochbygg- program
miljöarbetetoch frivilligaoffentligainom detsysselsättning vara

minskning.miljöproblemensochtill hälso-viktiga bidrag

Hälsokonsekvensbedömningar9.2.6 störreav
börpolitiska beslut göras

införts förmiljökonsekvensbeskrivningar90-talet har kravUnder
utsträckninghar i visslagstiftningar.olika Dessaenligttillståndsbeslut

tyngdpunkten harmänniskors hälsaförkonsekvenserbeaktatäven men
hälsokonsekvensbeskrivningarBehovetmiljöeffekter.på andralegat av

lokal nivåregional ochsåväl nationellbeslutpolitiskastörre somav
förstärks kravenfolkhälsosammanhang ochframförts itidigarehar av

hälsoutveckling.hållbarpå en
bör vidare-och forskningsorganenmyndigheternaberördaDe

hälsoeffektema inom miljö-bedömametoder förutveckla att
sammanhang.andra relevanta Dettaochkonsekvensbedömningar

hälsoekonomiskautvecklingsamordnas medlämpligenkanarbete av
syftar tillför åtgärderjämför kostnadernaanalysmodeller attsomsom

sådana åtgärderför underlåtakostnadernaohälsa liksomförebygga att
värderas.sådana åtgärderhuroch även

utvecklas tillsammansMilj bör9.2.7

folkhälsoarbetetochmed milj ö-

offentligatradition såvälhar långi SverigeFolkhälsoarbetet aven
kampnykterhetsrörelsensfrivilligt arbete,insatser mott.ex.som

folkrörelsearbete inomdelhar ofta varitalkoholskador, och annataven
idrottsrörelsen. Underochhyresgäst-konsument-,t.ex. senare

näringslivetomfattande, såväl inomblivitmiljöarbetetdecennier har
frivilligorganisationer. Agendaoch blandoffentliga sektorndensom

och utvecklatsbetydelsefullt under 90-taletsärskilthar varitl-arbetet2
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till stark rörelse i Sverige. På många finns sambandorter ett näraen
mellan folkhälso- och miljöarbetet visat sig mycket fruktbart ochsom
i god överensstämmelse med grundtankama i Agenda 21-dokumenten

vid FN-konferensen utveckling och miljö i Rioantogs desom om
Janeiro 1992.

Medborgarnas insatser kan många minska de miljö-sättegna
relaterade hälsoriskema. kanDet gälla påtryckningsgrupper för att
genomföra nödvändiga förändringar i lokalsamhället ocksåmen genom

inte röka inomhus, cykla eller åka kollektivt istället för privatbil,att att
handdrivnaanvända gräsklippare istället för motorgräsklippare,att att

inte sprida bekämpningsmedel eller elda i trädgården, förbättraatt
bristfälliga vedparmor, inte åstadkomma störande buller föratt grannar

Sådana beteendeforändringar kan ibland snabbt och påskyndasm.m.
kunskaper och informationsinsatser. Det välkänt det allmännaär attav

rniljöbeteendet påtagligt förbättrats under decennier, tobaks-attsenare
rökning i offentliga lokaler minskade kraftigt opinionsbildninggenom
och kan påverkas information tillsammans medatt matvanor av
branschåtgärder.

lokala folkhälsoarbetetDet består till del information ochstor av
de lokala inforrnatörema har många budskap sprida. Eftersom deatt
miljörelaterade hälsoriskerna återfinns inom rad olika sektorer detären
önskvärt med nationell samlingspunkt sektorsarbetet.utöveren
Folkhälsoinstitutet bör därför inrätta fast miljöhälsoprogram tillett
stöd för miljöhälsoaspektema i folkhälsoarbetet på olika nivåer och ha
särskilt för samordning informationsinsatser i miljöhälso-ansvar av
frågor. bör ocksåDet utveckla och utvärdera metoder för förebyggande,
hälsorelaterade beteendeförändringar.

Tillsyns-9.2.8 och kimskapsorganisationen bör vara
pluralistisk

Hälsorelaterade miljöfaktorer finns inom flertal olika sektorer ochett
handhas olika departement och myndigheter. Eftersom hälso-av
aspektema ofta integrerade med kunskap inomär varje sektor,annan
särskilt sådan gäller eliminera riskerna, det angelägetatt är attsom
varje berörd central tillsynsmyndighet också fortsättningsvis har ansvar
för hälsoriskerna inom sina respektive områden. Socialstyrelsen och
Naturvårdsverket har det övergripande för tillsynen hälsaansvaret av
respektive den miljön.yttre

börDet finnas omfattande formellt och infonnellt sarnråds-ett
förfarande mellan de departement och myndigheter berörssom av
miljö- och folkhälsofrågor. Det angeläget miljöhälsofrågomaär att
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statsrådsgrupp för folkhälsofrågor inrättats,behandlas den som avav
Folkhälsoinstitutet, inom Toxikologiskageneraldirektörsgruppen vid

med sekretariat Kemikalieinspektionen och andra gruppering-rådet
myndigheter och andra deltagit i utarbetandet dettaDe som avar.

särskilda samrådsfonnernationella handlingsprogram bör föröverväga
miljöhälsoområdet.samlade utvecklingen inomfölja denatt

tradition haft viktigaste rollen förhar denKommunerna attav
ohälsa. viktigt kommunens arbeteförhindra miljörelaterad Det är att

kommunen såvälsamarbete mellan olika instanser inomsker i som
offentligaoch berörda delar andra och privatamellan kommunen av

frånentydiga och samstämrniga beskedNäringslivet böraktörer.
myndigheter.berörda

miljöhälsofrågorbehov tillförlitlig information iAllmänhetens av
hälsoskyddsnämnder, hälso- ochbl.a. miljö- ochtillgodoses genom

primärvården landstingens yrkes- och miljömedicin-sjukvården, samt
såmedicinska enheter bör emellertid byggasenheter.ska Dessa ut att

medborgarna i alla landsting, antingenblir tillgängliga förde genom
enhet eller enheter. ocksåavtal med regional Det ärgenom nyaen

hälsoskyddets effektivitet bevaras ekono-viktigt miljö- och trotsatt
inom kommuner, landsting och länsstyrelser.miska svårigheter

utbildningen bör förstärkasForskningen och9.2.9

för minskaforsknings- och utvecklingsverksamhet behövsDen attsom
såväl teknisk medicinsk,miljörelaterade hälsoriskema omfattarde som

naturvetenskaplig, juridisk, samhälls- och beteende-ekonomisk,
FoU-behovet kunskaps-kunskap. Ofta sammanfaller medvetenskaplig

respektive hälsofrågor. detta avsnittutveckling för andra miljö- I
miljömedicinska forskningen ochbehandlas därför främst den

utbildningen.
och utredningsinstitut förSverige har nationellt forsknings-ett

Miljömedicin, med begränsade, fasta anslagmiljömedicin, Institutet for
institutioner vid universiteten.och miljömedicinskasmå yrkes-samt

finns inommedicinsk grundforskning och toxikologiMedel för relevant
industriell förbättring miljöarbetet inomnågra forskningsråd och för av

forskningsstiftelse. Vissa medel för FoU-insatsermiljöstrategisken
centrala myndigheterna. Jämfört medockså vid några definns t.ex.av

för den tillämpade miljöhälso-arbetshälsoforskningen är resurserna
emellertid mycket begränsade, liksom för utvecklings-forskningen

arbete.
och miljöhälsoproblem kräverSveriges internationalisering nya ny

förstärkta forskningsresurser det gäller dekunskap närt.ex.genom
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giftemas effekter hormon- och immunsystem,svårnedbrytbara
olika miljö- och livsstilsfaktorer medsammanvägningen socialaav

utveckling hälsokonsekvensbedömningar och hälso-förhållanden, av
behöver genomföras kringekonomiska analyser. Utvecklingsarbete

riskj ämförelser, före-hälsorelaterad miljöövervakning,effektiv,
strategier, hälsofrämjande insatser inom Agenda 21-arbetetbyggande

m.m.
nationella Institutet för Miljö-särskilt angeläget detDet är att

ochförstärks så den tillämpade forskningen riskvärderings-medicin att
myndigheterutvidgas. också viktigt dearbetet kan Det är att som

miljön har medel för finansieraövervakar olika delar attav egna
beställa utredningar betydelse förkunskapssammanställningar och av

nationella miljömedicinska institutet.hälsoaspektema, hos dett.ex.
forskning och utvecklingsverksam-Finansiering och prioritering av

förhållande till andra ekonomiskamiljörelaterade hälsorisker ihet kring
politisk fråga. emellertid rimligt deåtaganden Detär att somen synes

hälsorisker bidrar med ekonomiska medel ipotentiellaproducerar
för kunna tillgodose resursbehovet förtillräcklig utsträckning att en

möjlighet ocksåkunskapsuppbyggnad. närliggandeadekvat En är att
arbetsmedicinska och miljömedicinskautöka samarbetet mellan FoU-

ökad samfmansiering med arbetsmiljöforskningen.institutioner, liksom
miljöhälsooinrådet utbildas miljö- och hälsoskyddsinspektö-Inom

miljömedicinska toxikologer.yrkes- och personalgrupper samtrer,
i många rniljöutbildningar på olika nivåer ochHälsoaspektema beaktas

miljöhälsoutbildning ingår också i utbildningen för hälso- och
särskiltsjukvårdspersonal. Områden där utbildningen behöver för-

tekniska och ekonomiska områden för samhälls-stärkas gäller samt
planering.

följas och denHandlingsprogrammet bör9.2.10 upp
milj öövervakningenhälsorelaterade bör

förstärkas

inom och offentligaMiljöhälsoarbetet bedrivs flertal olika privataett
och bör bevaka hälsan skyddas långsektorer, kort ochattsom var en

olika uppföljningsprogram och åtgärder inom sektorn.sikt Ettgenom
förbättringsarbete bör ständigt pågå. På motsvarande finnssådant sätt

behov kontinuerlig uppföljning resultaten det nationella ochav en av av
regionala miljöhälsoarbetet.

Miljöövervakning har pågått i begränsad utsträckning harmen
endast till mindre del varit hälsorelaterad och inte heller inriktad på att
särskilt studera för individer detta avgörande förärupptaget trots att
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bedöma hälsopäverkan. i många fall nödvändigt individ-Det medäratt
ochrelaterade mätningar riktade epidemiologiska studier för kunnaatt

korrekta bedömningar sambandet mellan hälsoutfall ochgöra av
exponering liksom faktiska utvecklingenden miljösituationen.av av

folkhälsorapportering genomförs EpidemiologisktDen som av
EpC vid Socialstyrelsen i samarbete med berörda myndighe-centrum
byggas miljörelaterad hälsoutveckling.bör avseende sådanEnutter

analys och rapportering förutsätter samarbete med demnära som
genomför miljömätningar från olika källor och med dem utförsom
epidemiologiska studier.

Länsstyrelserna har viktig roll i föra och följaatt uten upp
mål, och bevaka den hälsorelateradenationella organisera miljö-att

övervakningen och för medverka till ochregionala nationellaatt
datasamrnanställningar. Länsstyrelserna bör inrätta länsexpert-en

för hälsoskydd.funktion
nationella handlingsprogram har för första gången tagitDetta ett

flertalet de miljörelaterade hälsoriskemasamlat iövergrepp av
angeläget medSverige. Det utvärderas avseende påär att programmet

riktlinjer, mål och åtgärdsinriktningar efter fem och kompletterasca
kunskaper och erfarenheter miljöhälsoarbetet. Dåmed nya vunna av

också livsvillkor, miljörisker och levnadsvanorbör samverkan mellan
analyseras för integrerat perspektiv miljöfaktorernasatt ett mer
samspel med övriga bestämningsfaktorer för folkhälsan.
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Milj örelaterade hälsorisker mål och9.3 -

åtgärdsinrilçtningar

avsnitt handlingsprogrammet sammanfattas kortfattat dagensdettaI av
Sverige för olika miljörelaterade hälsorisker och desituation i över-

miljökvalitetsmål inriktning på åtgärdernagripande hälsomål, och den
behövs.som

Utomhusluft9.3.1

Övergripande hälsomål

så riskerna för människors hälsaLuftkvaliteten ska förbättras att
från trafik, industri, kraft- och värmeanlägg-till följd utsläppav

verksamhet undanröjs.ningar eller annan

kvävedioxid och de luftföroreningar idag innebärPartildar, ärozon som
Kvävedioxidhaltemariskerna för påverkan luftvägama.de största

den dominerande källan gatutrañken.högst i där ärtätorter,är
högst utanför eftersomOzonhaltema däremot oftast detätortema,är

i storskaliga fotokemiska reaktioner mellanbildas processer genom
högsta halternakväveoxider och kolväten. De uppträder iav ozon

förorenade luftmassor från kontinenten.samband med intransport av
luftföroreningar kan upphov till försämring tillståndetDessa ge av

och andra luftvägssjukdomar, ökad frekvenshos med astmapersoner
luftvägssjukdomar hos barn och påverkan på lungfunktionen.nedreav

samband har också påvisats med ökat intag på sjukhus ökadEtt samt
i samband med luftföroreningsepisoder. Luftföroreningamadödlighet

några påSverige har beräknats förorsaka hundra fall inläggningari av
för luftvägssjukdomar varje och betydligt fler fall medsjukhus

effekter.lindrigare
Luftföroreningar medför också förhöjd risk för De störstaen cancer.

cancerframkallandekällorna till utsläpp dieseltrafikenämnen ärav
arbetsmaskiner och småskaliginklusive vedförbränning. Ved-

förbränningens bidrag väsentligt i De viktigasteär även tätorter.
oförbränt organiskt material innehållandeorsakerna polycykliskaär

aromatiska kolväten, PAH och vissa lätta kolväteföreningar särskilt
butadien. Luftföroreningamabensen och beräknas medföra 100-eten,
årligen Sverigecancerfall i lungcancerfall.1000 100närmarevarav
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miljökvalitetMål för

nivå.från dagensLuftföroreningssituationen ska inte försämras-
kvävedioxid underskridaska halternaVid år 2005 av-

;zg/m3 timmedelvärde.100 som
ag/m3underskridamål ska halterna 80långsiktigtSom ozonav-

timmedelvärde.som
bensen och bensapyrenska halternaVid 2010 eten,av—

ug/m3 långtidsmedelvärde.underskrida 0,000l somresp

tidsangivna mål för minskningvissa1991Riksdagen avangav
organiska ochkväveoxider, flyktigafrånutsläppen ämnen cancer-

koloxid,halternauttaladeframkallande Den även attämnen. av
underskridapartiklar skasvaveldioxid, och 2000kvävedioxid, sot

hälsosynpunktNaturvårdsverket. Urriktvärden utarbetatsde äravsom
kvävedioxid ochmiljökvalitetsmål förmedmotiveratdet strängarenu

halter, ocheffekter vid lägrestudier visatpartiklar eftersom nyanya
partiklarcancerframkallande Förför ochmål införasbör ämnen.ozon

kriteriaunderlag utarbetas.bör snarastett nytt
dokumenterat hälsobaserademiljömedicin harInstitutet för

krävas mycketlågrisknivåer. kommereller s.k. Detriktvärden, att
för uppnå miljö-inte minst internationellt,långtgående åtgärder, att

något årtal. deoch därför inte Förkvalitetsmålet för cancer-angesozon
lågrisknivånochbensen bensapyrenframkallande ärämnena eten,

cancerriskupphov till livstidsden halt teoretisktvidsatt ensom ger
bakgrundsnivån.människorpå 100 000l utöver

Åtgärdsinriktning

luftföroreningarhar gjorts för minska utsläppenmycketTrots attatt av
cancerframkallandekvävedioxid, partiklar ochhalternaså är ozon,av

Eftersomgående åtgärder behövs.fortfarande så höga längreämnen att
från trafiken,i till allra delen härrörkvävedioxidhaltema tätorter största

för minska bilavgasema. Deså måste åtgärder störstasättas att
cancerframkallande småskaligpartiklar ochkällorna till ämnen är

arbetsmaskiner. Ozon-och dieseltrafiken inklusivevedförbränning
minskningarmåste åtgärdas långtgåendedäremothalterna avgenom

kväveoxider och kolväten i hela Europa.utsläppen av
för miljö- och hälsoanpassning kommunika-Många åtgärder av

hållergenomförts. Ytterligare åtgärder påoch hartioner atttransporter
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genomföras, har föreslagits eller diskuteras olika kommittéer ochav
hälsosynpunktUr följande åtgärdsinriktningarärexpertorgan. ange-

luflfdroreningarnalägna för begränsa de inteävenatt garanterar attom
uppnås:hälsomålen helt kan

Sverige bör inom och det internationellaEU luftkonventionsarbetet
arbeta för långtgående utsläppsminskningar kväveoxider ochav
flyktiga organiska ämnen.
Tillverkare, användare och berörda myndigheter bör vidta åtgärder

minskar utsläppen cancerframkallande från diesel-ämnenavsom
fordon inklusive arbetsmaskiner, Vedeldning och olika smårnotorer.

for sitt sektoransvar bör trafrkverken och kommunernaInom ramen
åtgärdergenomföra de nödvändiga för nå de hälso-är attsom

baserade målen i fråga luftföroreningar och buller.om
börLagstiflningen utformas så länsstyrelser kommuneroch haratt

redskap i form tillämpbara lagar och ekonomiskade och andraav
styrmedel krävs för kunna nå de hälsobaserade miljömålenattsom

trafrkbelastade miljöer.i
fordonAnvändningen med mycket låga utsläpp eller nollutsläppav

och eldrivna arbetsmaskiner bör prioriteras.av
Trafrkverken bör kartlägga den diffusa spridningen hälsoskadligaav

från trafiken utsläpp och föreslå lämpligautöverämnen av avgaser
åtgärder.

trafiken planeras bör trivselaspekter få ökatNär ett utrymme t.ex.
andel gång- och cykelbanor och begränsningstörregenom en av

biltrafiken i tätorter.
strängare, generella utsläppskrav bör införas för alla ved-nya
parmor.
Hälsoskyddsförordningen bör ändras så kommunernaatt ges
möjlighet varaktigt förbjuda småskalig Vedeldning, elleratt
användning vissa inom vissa områden.av pannor,

Inomhusluft9.3.2

Övergripande hälsomål

ska bli sjuk ellerIngen till följd brister i inomhus-symtom av
miljön.
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Ökningen allergiförekomsten i den industrialiserade delen avav
brister i inomhusmiljön, främst fuktvästvärlden misstänks bl.a. bero

medför mögel, kvalster, djurepitel,försämrad ventilationoch attsom
särskilt i kombina-och tobaksrök ansamlas. Radongas,kemikalierester

påtaglig riskfaktor för lungcancer ochtobaksrök,tion med är en
ärt-kärl-sjuklighet och öka risken förtobaksrök kan dessutom orsaka

allergier.
otillräcklig. ligger undermånga bostäder ventilationen DenI är

byggregler och under Socialstyrelsensi Boverketsminimikraven
småhus.olägenhet i fyra fem Ungefär hälftenriktvärde för sanitär av

lägenheterna i flerbostadshusen har brist-förskolorna ochskolorna,av
bostadsbeståndet bedöms haCirkafällig ventilation. 10 procent av

åtgärdas.sådan de omgående börfuktskador art attav
svenskar upplever sig så besväradeoch 500 000Mellan 400 000 av

tidig ochde får 20-30inomhusklimatet astmasymptom. procentatt av
tobaksrök från föräldrarna,bland bam kan tillskrivasluftrörskatarr

bristfällig ventila-i hemmet och 10-20pälsdjur5-25 procentprocent
enskilda komponenter eller kombinationerdock oklart vilkation. Det är

främst orsakar respektiveolika föroreningar symtom.somav
dagligen för tobaksrök ibefolkningenCirka 20 utsättsprocent av

medföra några hundra dörbostaden, vilket beräknas att personer
fårhjärt-kärlsjukdom och ytterligare cirka 40-80grund personerav

lungcancer.
ismåhus och lägenheter000 20 000-80 000I 70 000-120

riktvärde förradonhalten högre Socialstyrelsensflerbostadshus änär
beräknas orsakaRadonhaltema i svenska bostädersanitär olägenhet.

inträffarårligen. flesta dessa fallfall lungcancer De400-900 avav
uppnås Strål-På sikt bör den rekommendationbland rökare. som

Bq/m’ medelvärde i bostads-skyddsinstitutet givit, nämligen 50 som
Även emellertid bidra till flera hundranivå skullebeståndet. denna

lungcancerfall år.per

Mål för miljökvalitet

bostäder, skolor och förskolor skaBristfällig ventilation i-
åtgärdas.

förskolor har radonhalter iAlla bostäder, skolor och som-
riktvärdet för sanitär olägenhetinomhusluft ligger översom

Bq/m3radongashalt luft ska åtgärdadepå 400 senastvara
2010.

ofrivilligt för tobaksrök.skaIngen utsättas-
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Åtgärdsinriktning

Inomhusmiljöema förefaller ha försämrats påtagligt i samband med
energisparåtgärder under decennier. Detta gäller främst isenare
byggnader där vidtagit tätningsåtgärder och samtidigt inteman

ventilationen i motsvarande mån. Vid grundläggninganpassat av
småhus har inte hänsyn i tillräcklig omfattning tagits till markförhållan-
dena. Omfattande åtgärder har vidtagits för komma till medatt rätta
hithörande problem såsom möjlighet erhålla ekonomiskt stöd, stödatt
för lämpliga tekniska åtgärder, infonnation, utbildning m.m.

Likafullt situationen mycket otillfredsställande och ohälsan tycksär
öka minska, bl.a. beroende allt fler människor blirän attsnarare

känsliga långvarig hälsopåverkan.genom
Även i framtiden måste således läggas på byggherrarett stort ansvar

och fastighetsägare bygga hälsosäkert, åtgärda brister ochatt att att
informera korrekt skötsel bostäder och lokaler. Det angelägetärom av
med ytterligare forskning vilka komponenter, eller kombinationerom

komponenter, främst orsakar olika hälsopåverkan. Förbättradav som
ventilation kommer emellertid minska halterna flertalet miss-att av
tänkta föroreningar.

Ventilationen bör förbättras i bostäder, skolor och förskolor, förstai
hand syftet med den obligatoriska ventilationskontrollenattgenom
uppnås. Obligatorisk ventilationskontroll har införts långtifrånmen
genomförts i tillräcklig utsträckning. särskildEn utredning har nyligen
tillsatts för redovisa erfarenheterna obligatoriet och föreslå deatt av
förändringar befinns nödvändiga. särskiltDet anmärkningsvärtärsom

offentliga lokaler för människor, dvs. skolor och förskolor, inteatt unga
alltid uppfyller de regler för ventilation gällde vid byggandet.som

Flera de åtgärder formuleras i handlingsprogrammet ärav som
påbörjade och kommande utvärderingar får utvisa de tillräckliga.ärom

Byggherrar/beställare bör för inga byggmaterialattansvara avger-
hälsofarliga husen i bruk.ämnen när tas
Alla hus bör byggas radonsäkert och vid försäljning bör alla hus-
radongasdeklareras.
Särskilda insatser, särskilt syftar till barn inte föratt utsättssom-
tobaksrök och radon bör genomföras berörda centrala myndig-av
heter, landsting, kommuner och andra berörda.
Utvidgad forskning och utbildning inomhusmiljöns betydelseom-
för hälsan särskilt angelägen där såväl medicinska kemiska,är som
byggtekniska och beteendevetenskapliga aspekter beaktas.
Bostäderna bör rniljödeklareras med avseende på sådana egenskaper—

påverkakan hälsan, ventilation, radon, buller ocht.ex.som
ljudisolering.
Satsa teknisk utveckling energisnål ventilation.av-
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Föroreningar i dricksvatten9.3.3

Övergripande hälsomål

bli sjuk frånska allmänna anläggningar ellerIngen vattenav
vattentäkter.enskilda

perspektiveuropeiskt Sveriges vattenförsörjningssituationI ärett
mycket god, med många sjöar och relativt opåverkat grundvatten. De

städer utnyttjar sjöar dricksvattentäkt och sådantflesta vattensom
innan det används dricksvatten. Det finns l 800ävenrenas som

kommunala grundvattentäkter uppskattningsvis enskilda400 000samt
för permanentboende och brunnar ibrunnar 200 000-400 000

fritidsbebyggelse speciell rening.utan
Årligen två till tio utbrott och cirka 3 000rapporteras personer som

insjuknar grund smittspridning via dricksvatten under-av men
sannolikt omfattande.rapporteringen flesta kända utbrotten skerDeär

på mindre och beror i allmänhet felkopplingar eller andraorter
tekniska brister medför avloppsvatten in i dricksvatten-trängerattsom

del det kommunalaEn och avloppssystemensystemet. stor vatten-av
håller åldras och måste bytas Underhållet förutsätter godatt ut.
planering och tillräckliga resurser.

Problemen föroreningarmed i brunnsvatten gäller främst förhöjda
nitrathalter i jordbruksområden grund gödsel naturligtsamtav
förhöjda halter i mark och berggrund fluorid och radon. Ca 50 000av
privata brunnar beräknas ha halter fluorid överstiger gränsenav som

"tjänligt anmärkning"för med med åtföljande risk för tandiläckar
emaljskador. Radonhalterna i bergborrade brunnar medför ökad

fråncancerrisk, dricksvattnet.och från inandning radongasav som
avgår från vattnet.

Åtgärdsinriktning

bör vidmakthållaKommunerna den långsiktiga planeringen för-
underhåll, renovering och utbyte och avloppsanläggning-vatten-av

liksom för utbildning och tekniska åtgärder för minska riskenattar
för smittspridning från vattenverken.
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brunnsägare faktorer kanbör informeraKommunerna somom-
riskområden och vilka åtgärder kanvattenkvaliteten ipåverka som

motverka föroreningar.förvidtas att

i födaoch föroreningarSmitta9.3.4

Övergripande hälsomål

livsmedel.eller föroreningar ibli sjuk smittaskaIngen av

enkätundersök-enligtomfattande problemMatfbrgiftning är ett som
i Sverige. Ungefärmänniskor årligen000drabbar 500ningar ca

årligen. de flesta fall berormatförgiftningar anmäls Ifall2-3 000 av
inomfelaktig hanteringtroligenförgiftningama restauranger,

hemmen.storkök eller i
livsmedelmed föroreningar ipotentiella hälsoproblemMånga som

kan hänföras tillstekyte-mutagenermögelgifter ochbakterier,t.ex.
hanteringsråd förLivsmedelsverket har utfärdathanteringsproblem. att

med dessariskernaminimera ämnen.
för intasmänniskorde miljöfororeningardelEn utsättsstor somav

svåmedbrytbarasådanagäller särskiltfödan.med Det ärämnen som
kloreradei näringskedjoma iansamlasoch kan t.ex.naturen,som

tungmetallerna bly,dioxiner och PCB,organiska samtämnen som
Sverige hari blod hos bam ikvicksilver. Blyhaltemaochkadmium
berormindre bly, vilket i sinfödan innehållereftersomsjunkit atttur

mindre bly.innehållerbensinen
gravida kvinnorinsjöfisk så högMetylkvicksilverhalten i är att

risken för lätta hjärn-insjöfisk på grundfrånavrådasmåste ätaatt av
upphov tilloch PCB kanDioxinerhos fostret.skador cancer,ge

effekter. fetreproduktionsstörande Denochimmunologiska ätersom
föroreningarkan lagra så höga halterförorenade områdenfrånfisk av

och ammade spädbarnpå lång sikt.skada Fosterkroppen kan ärtaatt
utfärdatLivsmedelsverket harsärskiltriskgrupper ävenär utsatta.som

sådan fisk.kostrekommendationer för
fortsättersvenskt spannmål, särskiltKadmiumhaltema i attvete,

handelsgödsel. Säkerhets-och kadmium iluftnedfallöka på grund av
kroniskkan befaras medföratill haltermarginalen inteär stor som

njurpåverkan.
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Tillsatser i livsmedel reglerade och väl kontrollerade, varförär
riskerna med dessa mindre för miljöföroreningar. dockDetär än är
viktigt hög skyddsnivå upprätthålls och onödiga tillsatser und-att en
viks. Ett problem fått förnyad aktualitet i samband med åter-som
användning olika material oönskade föroreningar kan förasär attav

från förpackningsmaterial till livsmedel.över
Effekter på människor svåmedbrytbara ochämnen ärav som

ansamlas i och i kroppen otillräckligt kartlagda, mednaturen är t.ex.
avseende påverkan på hormonsystemet. Riskerna kan mycketvara
allvarliga och det därför högst motiverat med utvidgad forskningär
inom området. Det behövs också ökad forskning s.k. naturligaom
gifter livsmedel.i

Mål för miljökvalitet

Halten miljöföroreningar i föda ska minska till nivå därav en-
kostrekommendationer inte nödvändiga.är
Kvicksilverhalten i fisk ska inte överskrida den naturliga-
bakgrundshalten mg/kg0,2 farskvikt långsiktigt mål.
Kadmiumhalten i spannmål får inte öka från dagens halter och-
bör sikt sjunka. börDen underskrida mg/kg.0,1
Halten klorerade föreningar och andra med dioxinlik aktivitet-

fisk ska långsiktigti inte överstiga ng/kg farskvikt,l uttryckt
TCDD-ekvivalenter långsiktigt mål.som

Åtgärdsinriktning

De svenska utsläppen metaller, dioxiner och andra kloreradeav
organiska har minskat kraftigt under de åren. dag10 Iämnen senaste
kommer huvuddelen spridningen från utländska källor, via vatten,av
luft och kräverDet långtgåendesamlade, internationellavaror.
åtaganden för uppfylla de målenangivna för miljökvalitet. Där-att

krävs effektiv kemikaliekontroll för förhindra spridningenutöver atten
problemkemikalier effektivt omhändertagandesamt ettav nya av pro-

dukter innehåller persistenta organiska och metaller.ämnensom

Sverige bör verka inom ochEU det internationella konventions--
arbetet för långtgående begränsningsåtgärder för tungmetaller,mer
särskilt kvicksilver och kadmium, stabila organiskasamt ämnen

sprids via luft, ellervattensom varor.
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med kommuner och andraLivsmedelsverket i samarbeteuppmanas-
hantering livsmedel förinformera korrektberörda attatt avom en

smittspridning.matförgiftning ochundvika
hälsoeffekterbeträffandesärskild forskningsinsats börEn göras av-

effekter.med hormonliknandeämnen

Buller9.3.5

Övergripande hälsomål

kraftigt begränsas.Bullerstömingama i samhället ska

definieras ickebuller,alla människor berörsNästan som somav
andrasvårigheter höra vadBuller kan innebäraönskvärt ljud. säger,att

kan helt eller delvisoch vilan. Kraftigt bullerstörningeller sömnenav
tillfälliga hörselnedsättningar. Denhörselorganen eller leda tillförstöra

arbetslivet allmänt obehageffekterna buller utanförvanligaste ärav
många upplevs allvarligakoncentrationssvårigheteroch somsom av

inskränkningar i livskvaliteten.
trafiken och störandekällorna till bullerstömingarDe ärstörsta

landetstill tio 400 000-900 000 personerFem procent avgrannar.
trafiken och två till tiobefolkning sig mycket störda avuppger vara

mycket störda till200 000-600 000 personer Enprocent av grannar.
störda buller fråntvå 100 000-200 000 personer ärprocent av

exponerasmänniskor beräknas förindustrier. miljoner i landet1,5
bostad överstiger dBA,bullemivåer från trafiken utanför sin 55som

riktvärde. SocialstyrelsenNaturvårdsverket har föreslagitvilket som
olägenhet för bullerangivit dBA riktvärde för sanitärhar 30 som

inomhus.

Mål för miljökvalitet

Bullernivån i bör understiga dBA ekvivalent55tätorter som-
ljudnivå.
Bullernivån inomhus bör understiga 30 dBA ekvivalentsom—
ljudnivå.
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Åtgärdsinriktning

buller lades frammed förslag till handlingsplanbullenitredningEn mot
Naturvårdsverketbehandlade planen ochRiksdagen 1994,1993. gav

för samverkan mellan olika aktörerframuppdragi ettatt ta program
Byggherren/beställaren harbuller i den miljön.minskaför yttreatt

på god ljudisolering infrias ii byggreglemaför kravenatt nyaansvar
för minska buller-Arbetsmarknadsåtgärder kan användashus. att

och andra skyddsåtgärder.bullervallarbelastningen genom

för trafiken inte dei sin planering verkabörKommunerna störatt-
boende.

såväl mellangod ljudisoleringByggherrar/beställare ska garantera-
utifrån.bullerlägenheter motsom

installationer i bostäder ochtill fastaFastighetsägare ska attse-
upphov till bullerstömingar.byggnader inteandra ger

Strålning9.3.6

Övergripande hälsomål

melanom ska minskas.Insjuknandet i malignt-

betecknar alla former strålning kan orsakastrålningJoniserande av som
därigenom skadas. Icke-joniseran-i biologiskt material,jonisation som

andrastrålning kan orsaka skadade t.ex.genom processer, genom
våglängdsområdet cell-i det optiskavärmeutveckling och genom

fotokemiska reaktioner.skadande
från berggrunden, kärnreaktorer,Joniserande strålning härrör bl.a.

Som icke-joniserande strålningröntgenutnistning och den rymden.yttre
solljus, synligt ljus, mikrovågor ochultraviolett strålning bl.a.räknas

strålning räknas också elektro-radiovågor. Till icke-joniserande
och elektriskamagnetiska fält från kraftledningar apparater.

strålning från radon ökar risken för lungcancer ochoniserandeJ
tillsammans med inomhusmiljönbeaktas i handlingsprogrammet se-

strålning kan inte helt elimi-avsnitt Effekterna joniserande9.3.2. av
många åtgärder kan vidtas för minska exponering förattneras men

sådan strålning.
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Hälsoriskerna vid drift kärnkraftverk och hantering radioaktivtav av
avfall låga under goda säkerhetsförhållanden de potentiellaär men
riskerna vid olyckor och sabotage oöverskådliga. Detär är störstaav
vikt nuvarande ambitionsnvå för säkerheten behålls så längeatt
kärnkraftverken i drift och avfallet aktivt. Ur svensk synpunktär är är
det angeläget bidra till ökad säkerhet för kärnkraftverken iatt grann-

Östeuropa.särskiltländerna,
Malignt melanom en form elakartad hudcancer denärav cancer-

form för närvarande ökar snabbast i Sverige. genomsnitt harIsom
förekomsten de två decennierna ökat med cirka 5senaste procent per
år och dödligheten har ökat med år. ökningDennatre procent per
bedöms ha samband med moderna solvanor. Av det totala antalet fall

malignt melanom, 1 400-1 500 fall, uppskattas UV-strålningper av
cirka fall,orsaka l 200-1 300 cirka 300 fall leder till döden.varav

UV-strålning ökar risken för hudcancer dock haräven annan som
betydligt Om solstrålningen ökar i intensitetgynnsammare prognos.

uttunning ozonlagret och solvanoma består kommeravgenom
utvecklingen ytterligare försämras.att

vuxit mycket kraftledningarBarn har ökad risk förnärasom upp
blodtumörer leukemi, emellertid sällsynt tumörfonn. Miss-ärsom en
tankar samband hjämtumörermed hos finns också. Där-om vuxna

diskuteras överkänslighetsreaktioner i samband med elektriskautöver
och magnetiska fält sambandsfrågan oklar. Ytterligare forsk-ärmen

mekanismerning samband och beträffande elektriska ochom magne-
fälttiska och ohälsa angelägen.är

Åtgärdsinriktning

Hälsokonsekvensema olika energislag har i omfattningutretts storav
och flertal myndigheter inblandade i åtgärder tillsammans medärett

Ävenbranscherna. riskerna överdriven solning har uppmärk-om
och flera infonnationskarnpanjer har genomförts.sammats

Säkerhetskraven för kärnkraftverk och radioaktivt avfall ska vara——
och Sverige bör bidra till hög säkerhet i våra grannländer.stränga

pågående informationenDen riskerna med överdriven solningom~
bör intensifreras. -
Ytterligare forskning hälsoeffekter exponering för elektriskaom av-
och magnetiska fält angelägen.är
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Skador9.3.7 olycksfallgenom

Övergripande hälsomål

ska skadas grund förebyggbaraIngen olycksfallsrisker.av

Varje år dör till följd3 000 olycksfallsskador,närmare personer av
900 000 uppsöker den sjukvården grundöppnapersoner av

Årolycksfallsskador, måste vårdas sjukhus.140 000 1990varav
beräknades den sammanlagda samhällskostnaden för personskador till

miljarder %62 kronor eller BNP. Dödsfall till följd skada4 ärca av av
den främsta dödsorsaken i åldrarna 1-44 de äldre drabbasävenmen
i betydande utsträckning. slutenvårdsstatistikenI dominerar fallskador

åldrarnai 65 för både och kvinnor. Omfattningenöver män av
skadorna olycksfall dem fortfarande till de allvarligas-gör ettgenom av

miljörelaterade hälsohoten.te
Möjligheterna förebygga skador Under de 10äratt stora. senaste

åren har den totala dödligheten i olycksfallsskador i Sverige minskat
med %. Särskilt framgångsrikt10 har arbetet varit med minskaattca
dödsolycksfall bland barn och bland förvärvsarbetande. Antalet

skadas så svårt måste vårdasde sjukhus har dockattpersoner som
inte minskat i motsvarande grad.

båda dessa harFör dödsfallen minskat från drygt 400grupper
1950-talet till mindre 1990-talet. Skador100 och dödsfall tillän
följd trafikolyckor har minskat markant de åren,20senaste trotsav en

biltrafik. Förklaringarnaökande till dessa positiva resultat finns i en
kombination skärpt lagstiftning, lokalt skyddsarbete, ökad kunskap,av
ökad användning olika skyddsutrustningar, säkerhetskravav
maskiner, anläggningar och produkter och strukturinsatser. Den ljusa

fördunklasbilden flera katastrofer i vår närhet visatav som
sårbarheten, främst Estonia- och Tjemobylkatastrofema.

Sverige siganslöt 1984 till WHO:s hälsopolitiska strategi "Hälsa
för alla". Ett målen i denna antalet till följd olyckshändelserär attav av
ska reduceras med % till Målet25 2000. har utvidgats till attsenare
omfatta motsvarande reducering skador och handikapp till följdav av
olyckshändelser.

erfarenheterna frånDe olika sektorer har sedan slutetgynnsamma
80-talet isamlats nationellt skadeprogram,ett gemensamtav som

organiseras Folkhälsoinstitutet. Detta arbete bör fortsätta ochav
därutöver föreslås:
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vårdoch sjukvården bör i såväl sluten registreraHälso- öppensom-
händelseförlopp.inträffade skadefall inklusive olycksplats och

bevaka olycksfallsrisker i boende- och fritidsmiljöbörKommunerna—
sådana risker.vid behov tillse åtgärder vidtasatt motsamt
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WWKommittédirektiv
WW

minskaför .Handlingsprogram. ;}_1att

hälsoriskerörelaterademilj
Dir. 1995:68

regeringssammanträde 1995-04-27vidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

handlings-uppdrag utarbetatillkallas medsärskild utredareEn att ett
hälsorisker i Sverige.miljörelaterademinskaför attprogram

identifiera desyfteövergripandeHandlingsprogrammets är att
tilllämna förslagför hälsan ochriskmiljöproblem är attsom en

risker.minska dessaföråtgärder att
skallUtredaren

hälsorisker imiljörelateradeanalysinventering ochgöra aven-
Sverige,

förbättra hälsan,miljömål syftar tillbefintligaanalysera attsom-
förminskas och åtgärderhälsoriskemamedförföreslå mål attsom-

mål.nå dessaatt
föroch redovisa grundernamellan olika målprioriteringgöra en—

prioritering,denna
och lokalacentrala, regionalahur olikaoch analyseraredovisa-

hälsoskyddsområdet,miljö- ochsamverkar inomaktörer
debör ha församhällsinstanserprecisera vilka attsom ansvar-

och följsföreslår genomförsutredarenåtgärder upp,som
utifrån analysenorganisatoriska förändringareventuellaföreslå av-

regionala och lokala påolika centrala,samverkan mellan organ
hälsoskyddsområdet.miljö- och
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Bakgrund

Europeiska stadgan för miljö och hälsa miljö-1989 ochantogs av
i WHOs europeiskahälsoministrarna medlemsländer. I stadgan står att

miljö- och hälsoministrama bör inom fem för utvärderamötas att
nationella och internationella framsteg inom området ochmiljö hälsa

de handlingsplaner utarbetats WHO och andrasamt anta som av
internationella institutioner.

de europeiskaSommaren 1994 miljö- och hälsoministrama imöttes
Helsingfors. Vid denna konferens deklaration åtgärder förantogs en om

Sommiljö och hälsa i särskilt viktiga problemområdenEuropa. nämns
i deklarationen föroreningar i och föda, luftföroreningar ochvatten ute
inne, olycksfallsskador, ekologi och hälsa, städernas miljö, arbetsmiljö
och konsekvenser för hälsa och miljö krigshandlingar. deklaratio-Iav

förbinder sig varje land utarbeta nationellt handlingsprogramatt ettnen
och hälsa deför förbättrad miljö baserat behoven. Handlings-egna

klart ochskall 1997 utarbetas i samarbeteprogrammet senastvara
mellan miljö- och hälsodepartementen, myndigheterna inom respektive

ansvariga regional och lokal nivå.sektor och organ
på många bra fysisk miljö och hälsotillståndVi har isätt ett gotten

Sverige. Vissa miljöproblem har samband med vår hälsa återstårsom
dock lösa. Inomhusmiljön t.ex. radon, fukt, kvalster, tobaksrökatt

mark och luftföroreningar såsomförsurning kväveoxider ochvatten,av
tungmetaller, organiska miljögifter, lågdosutsläpp,buller, olikaozon,

kemiska och biologiska gifter i livsmedel och exempelärvatten m.m.
miljöfaktorer innebär hälsorisker i vårt land. Dessa hälsoriskersom

miljöfaktorer möjliga åtgärda.och är att
Flera myndigheter delaktiga i arbetet med förebygga ochär att

undanröja hälsorisker i miljön. samverkan behövs, dels mellanBättre
olika centrala myndigheter, dels mellan den centrala, regionala och
lokala nivån. antal olika lagar och föreskrifter täcker området.Ett
Miljöbalksutredningen har bl.aM 1993:04 i uppdrag sammanfogaatt

hälso- och miljöskyddbestämmelser ändamålsenligt sätt.ettom
Riksdagen har antagit vissa miljömål för den miljön. En delyttre av

dem har relevans för hälsoskyddet. Vissa regleringar finns föräven
arbets- och boendemiljön. övrigt saknas nationella mål miljö-I inom
och hälsoskyddsområdet.

Syftet handlingsprogrammetmed

övergripande syftet medDet handlingsprogram identifiera deärett att
miljöproblem risk för hälsan och lämna förslag till åt-utgör attsom en
gärder för minska dessa risker.att
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syfte utnyttja befintliga effektivt, delsEtt ärannat att resurser mer
täcka in de områden för närvarande varken täcksattgenom som av

miljö- eller hälsoskyddslagstiftningen, dels de inblandadeattgenom
arbeta för prioriterade mål åtgärder.aktörerna och Ettatt gemensamt

nationellt handlingsprogram frågan miljörelaterade hälso-sätter om
i fokus och bidrar därmed till centrala, regionalarisker och lokalaatt

Åtgärderi gång. hälsoriskeraktiviteter de fortfarandesätts mot som
påskyndas.återstår

handlingsprogram skall medföra ochEtt ansvarsgränsemaatt
arbetsfördelningen mellan olika aktörer och nivåer preciseras. Vidare

uppföljning ochskall tillsyn, utvärdering inom hälsoskyddsområdet
underlättas.

Uppdraget

Utredaren skall utarbeta handlingsprogram för minskaett att
miljörelaterade hälsorisker. Utgångspunkten i arbetet bör vara en
inventering och analys de miljörelaterade hälsorisker återstår attav som
åtgärda. Det angeläget utredaren beaktar det arbete redanär att som
gjorts och för minska miljörelaterade hälsorisker. anslutningIgörs att
till inventeringen skall utredaren således genomgånggöra en av
lagstiftning, tillsyn, forskning och utveckling, förebyggande insatser,
utredningsarbete för närvarande finns inom området. Ut-m.m. som
redaren skall därvid fasta de miljöfaktorer väsentligata utgörsom
hälsorisker, där utvecklingen varit eller förväntas bli mindre gynnsam

det idag saknas åtgärder.och där
Särskilda bestämmelser arbetsmiljön finns i arbetsmiljölagenom

mån1993:1160. I den utredaren berör arbetsmiljöområdet skall
utgångspunkten den miljörelaterade hälsorisken -berörävenattvara
andra samhällssektorer arbetslivet.än

Utredaren skall vidare genomgång och analys de miljömålgöra en av
för närvarande finns inom olika samhällssektorer t.ex.som

kommunikation och jordbruk för fastställa vilka direkt elleratt som
indirekt syftar till förbättra hälsan. Utredaren skall därvid analyseraatt

de miljömål syftar till förbättra hälsan behöver utvecklas,attom som
ändras eller preciseras lämna förslag till sådana ändringar.samt

På de områden där miljörelaterade hälsorisker finns där detmen
målsaknas och/eller åtgärder för minska dessa risker eller däratt

utvecklingsinsatser behövs skall utredaren föreslå sådana mål och
förslaglämna till åtgärder för nå dessa mål. Varje förslag till åtgärdatt

skall grundas på beskrivning och analys det bakomliggandeen av
problemet.
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skall redovisa ochUtredaren analysera den samverkan i dagäven som
olika centrala, regionalafinns mellan och lokala inom miljö- ochorgan

hälsoskyddsornrådet. Vidare skall utredaren föreslå åtgärder för att
stärka miljö- och hälsoskyddet.

anslutning till förslagen skall utredaren vilka instanserI inomange
olika samhällssektorer kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv,

skallorganisationer osv. ha för åtgärdernaansvaret attsom genom-
Utredaren skall också ställning till hur de föreslagna åtgärdernaförs. ta

på nationell nivå och länma förslagskall följas vilka myndig-upp
skall ha för detta. Utifrånheter analysen samverkanansvarsom av

miljö-centrala, regionala ochmellan olika lokala på och hälso-organ
skyddsornrådet kan utredaren föreslå eventuella organisatoriska

detta skulle effektiviseraförändringar tillsyn, uppföljning ochom
utvärdering. Frågan eventuella organisatoriska förändringar börom
samordnas med Miljöbalksutredningen M 1993:04.

Utgångspunkten för förslagen till åtgärder dessa skall kunnaär att
genomföras ytterligare belasta det samhällsekonomiskautan att

kostnadsberälcnasFörslagen skall och kostnaderna skallutrymmet.
i relation till den kan förutses genomföraställas nytta attsom av

Utredaren skall i detta sammanhang kost-förslaget. analyseraäven
respektive alternativa åtgärder förnaden nå mål.nyttan attav samma

möjligheter till finansiering åtgärderna,Olika inklusive möjligaav om-
prioriteringar, skall i anslutning till kostnadsberäkningama.anges

Utredaren skall, utifrån och kostnadsresonemangen, föreslånytto- en
prioritering mellan målen och mellan åtgärderna. förGrunderna denna
prioritering skall också redovisas. Utredaren bör förslag tilllämna när

uppnåtts.målen bör ha
följaUtredaren skall den internationella utvecklingen området,

särskilt det arbete inom WHO och dess europeiska med-görssom
lemsländer för fram nationella handlingsplaner i syfte minskaatt ta att
miljörelaterade hälsorisker. Utredaren skall, vid utfominingen sinaav
förslag, beakta de eventuella krav anpassning Sverigessom
medlemskap i den Europeiska unionen medför.
Utredaren skall samråda med Miljöbalksutredningen M 1993:04.

Vidare skall utredaren beakta resultaten Trafik- och klimatkom-av
mitténs K 1993:01 arbete. Vidare skall utredaren samråda med
berörda myndigheter. utredarens arbeteFör gäller regeringens direktiv
till samtliga kommittéer och särskilda utredare offentligaprövaattom
åtaganden dir. 1994:23, redovisa regionalpolitiska konsekvenseratt
dir. 1992:50 jämställdhetspolitiska konsekvenser förslagensamt av
dir. 1994:124.

Utredningsarbetet skall slutfört den september1 1996.senastvara
Socialdepartementet
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