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Till statsrådet och chefen för Miljö-
departementet

beslut denGenom 9 bemyndigademaj 1996 regeringen
chefen för Miljödepartementet, statsrådet Lindh, tillkallaatt

kommitté för kemikaliepolitiken.att göra översynen en av

arbetet med med betänkandet har ledamöterI deltagitsom
f.d kommunalrådet Kerstin s, kommitténsSvenson
ordförande, riksdagsledamoten Daléus c, filosofieLennart
doktor Urban Wästljung fp, utvecklingschef Råd-Roger

s politiskt sakkunnige Utrikesdepartementetiström samt
s.Lena Ag

sakkunnig har medverkat professorSom Iernelöv.Arne

har medverkatDe kommitténs arbeteiexperter som
särskild förteckningredovisas anslutning till detta förord.i i

Huvudsekreterare har departementssekreterarenvarit

ÖvrigaAnnika I-Ielker Lundström. sekreterare har varit

ekolog Helena pol.mag. JohanBergström, Sandberg,
utredningssekreteraren Svärd, departementssekreterarenBo

docent WahlströmPer Törnqvist, Bo Gunillaassistentsamt
Malmqvist.

har KemikommitténKommittén M 1996:02.antagit namnet

Till betänkandet fogas Urban Wästljungreservationen av
särskilda yttranden Jernelöv och UrbanArnesamt av

Wästljung.

överlämnar härmed vårt betänkandeVi hållbar kemika-En

liepolitik SOU 1997:84. Till betänkandet hör två separata
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engelsk sammanfattning.bilagedelar separatsamt en
slutfört.Komrnittéarbetet härmedär

den 1997Stockholm 12 juni

SvensonKerstin

DaléusLennartAgLena

Urban WästljungRådströmRoger

Lundström/ Annika Helker

Helena Bergström

SandbergJohan

SvärdBo

TörnqvistPer

WahlströmBo

MalmqvistGunilla
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Leif Busk, laboratoriechef 1996-09-20
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JemelövFörord Arneav

kadmium harkvicksilver, bly och minskatUtsläppen av
Innerstadsluften förbättras och1970-talet.radikalt sedan

kyrkogårdarnas och trädstam-återvänder tilllavarna stenar
för kvartssekel sedanochFörbud PCBDDT ettmotmar.

reproduktionsförmågaöstersjösälarsochsillgrisslansgör att
arbetsmiljöKemiskåterställs. iexponering är numera ennu

orsak till ohälsa.ringa

kernikaliehante-del bildenkomponenter iDetta är aven av
Beståndsdelareffekter ioch dess i Sverige.ringen en annan

ökarpå marknadenkemiska substanserAntaletdel är:
likaså. Produktersinnehåll kemikalierProduktersstarkt. av

fler ochallteftersom begärkemikalier ökar viinnehåll av
hår-produkt.funktioner Ettsofistikerade av sammamer

ska ocksåhåret detbaraskaschampo inte göratvätta rent,
hindrafå det "falla"glänsande,det rätt, att topparnaatt

Summaeffektenmotverka mjäll och luktasplittras, ärgott.
ekosystemenliksommänniskor organismer iövrigaviatt

från oräkneligaantalför mycket ämnenstortettexponeras
Samtidigtflesta låga koncentrationer.de allrakällor i ser-

själva och våreffekter hosbiologiska idramatiskavi oss
till,orsakerna vivi inteomgivning Vet men somsom

Lâgstadieeleverkernikalierelaterade. Våraimisstänker är
växande allergiproblem.och Laxarna iharskolor stora

Östersjön ynglen förtvinarreproducera dåknapptkan sig
främst Alvsborgs länresorberas. Algarnagulesäcken inär -

Barrträd Halland "gråter"och dör.apatiska, iblir magrar-
tjock efterblir kådanettofotosyntesen rinnernär som grenar

och stammar.

förbättrats ellerkemikalieornrådetpådå situationenHar
femtonannorlunda den förhotbildenförsämrats Ar än var

använder påarbetssättdet viår sedan Ar oss avsom
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kemikalieområdet ändamålsenligt Dessa frågorär som
Kemikommittén fått fundera på.att

Arbetet med utredningen har huvudspår använtsom
konsultrapporter,expertgrupper, hearings Arbets-m.m.

gången härvid redovisas kapiteli Ambitionen har varit
arbeta medatt möjliga öppenhet.största försökI ett att

skära igenom den ochstora spretiga mängden information
individuella ochämnen har kommitténämnesgrupperom

i diskussionersina fört ett några deresonemang om av
övergripande principfrågorna på redovisassätt nedan.som

Bilden kemikaliernas hot miljö och hälsa förändrasmotav
från situation där enskilda eller fåtaliga frånen ämnen
urskiljbara källor högi koncentration upphov tillger
specifika effekter till situation där hotbilden för hälsa ochen
miljö kemikalier förändras, såsom exemplen utmålar, tillav

brett spektrum substanserett och lågiav som var en
koncentration

upphov till ospecifikasammantaget effekter och effekterger
lätt låterinte kopplassig till någon specifiksom exponering.

Till förändringen hotbildeni hör också exponeringatt i
arbetsmiljön eller efter utsläpp till omgivningen relativt sett
minskar betydelsei medan exponeringsväg ökar.varor som
Varors och produkters kemiska blirsammansättning
samtidigt allt komplex multipla funktionerattmer genom
och avancerade materialegenskaper goda försäljningsar-är
gument.

Arbetet Kemikalieinspektionen och övriga myndighetersom
på området bedrivit har väsentligen inriktats på risk-att
bedöma och reglera eller relativtämnen kemiskasnäva

på basisämnesgrupper specifik vetenskaplig dokumenta-av
tion. Omfattande internationellt samarbete har etablerats
med arbetsdelning utifrån på vad ären gemensam syn som

erforderligt beslutsunderlag.ett

Den grundläggande fråganmest Kemikommittén harsom
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från såvälhittillsarbetettillställninghaft ärtaatt om
tilllettdistributörerochtillverkare attmyndigheter som

demindreidaghälsamiljö ochskada på änför ärriskerna
antaletdetellersedandecennium storaför ett omvar

marknadsförtssnabbtochtillkommitkemikalier, som
produkterochviadärigenom sprittsochvärlden över varor

samladedenoch avloppsrör,skorstenar gör attförutom

idagrisken större.är

uppdragetminskarriskerna ärbedömningen attGör man
för-ytterligareföreslåtillbegränsatfortsättningen atti

braredanbättringar i system.ett

ökar, såriskernabedömningensidanandraå attGör man
ellerökasmåstekraftigt attföljdslutsats attär resursernaen

erfordras.arbetssättannorlundaett

huruvidafråganillustrerarExemplen ingressen atti om
kemikaliehante-samhälletshälsaochmiljöförriskerna av

bildlättbesvarad. Enminskat inteellerökat ärring som
Medökat.osäkerheten annatettframtonarklartdock är att

nuvarande exponerings-osäkerhetdennakanspråkbruk om
orsakereffektersobserverade sägasocheffektermönsters

kunskapsrisk.envara

därarbetssätt,nuvarandemed ämnensåledesBilden attär
småellerenskilt ireglerasochutvärderas avgrupper

förarbetetgårsubstanser,närbesläktademycketkemiskt
"gamla"betar ärvilken ämnenvitakt isakta. Den av

kommersubstanservilken "nya" utden ilångsammare än
synnerli-mindreMedmiljön.ochmarknaden än attipå en

måsteåstadkommas,kan nyttrersursökning ettkraftiggen
tillgripas.angreppssätt

förstabuds.till DenståmöjligheterprincipiellaTvå synes
läkeme-gäller föridagregelverkdenfrånutgår typ somav

allGrundenbekämpningsmedel. är attdels förtillochdel
myndighetbehörigtillståndfåttharförsäljning inte avsom

användnings-specifikatillståndenochförbjuden attär avser
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områden indikationer. Tillverkaren måste således för fåatt
registrerat genomföraämnet de myndighetentester som

behövasig för bedöma dess effektivitetatt ochanser
biverkningar. kanMan designatsäga att försystemet är att
förverkliga försiktighetsprincipen sådan den intuitivt
förstås, Riodeklarationensi ordalydelse.

De nackdelar förknippade medär sådantettsom system
kan åskådliggöras med exempel från läkemedelsområdet.
Att fram originalläkemedelta kostarett nytt tumregel-

milliardermässigt tio kronor och år.tio Dettar sigsäger
självt läkemedelsföretagenatt inte riskerar FoU-medel av
denna storleksordning marknaden förutan att preparatet
bedöms för slutändanistor Såledesatt vinst. forskarnog ge
alla de företagen på folksjukdomarstora den rikai världen.
Ovanliga åkommor eller vanliga åkommor bland de med
liten köpkraft blir ointressanta.

Generellt kan detta uttryckas höjeratt ett systemsom som
tröskeln för introduktion medför fömyelsetakten minskasatt
och förnyelsen koncentreras tillatt områden med stora
kommersiella volymer. Självfallet finns kostnad formien av
välfärdsförlust för de konsumenter fårinte medicinsom en
eller produkt de behövt eller önskat. Lika uppenbartannan

producenterär inom geografisktatt område medett system
för avsiktligt kärvt portgångsföre har nackdel konkur-ien

med producenter inom områden där produktförnyelserens
går lättare.

ytterligareEn effekt kan behöva invägas är att ettsom
med kraftigt utökadsystem före marknadsin-test ämnenav

troduktion leder till vida behov djurtesterett större av
eftersom alternativa harintetestsystem mognads- ochen
precisionsgrad tillåter miljö- och hälsoeffekterattsom
trovärdigt bedöms med dem enda eller huvudsakligtsom
testunderlag.

andraDet huvudalternativet innebär tillåtlighetatt ämnens
utifrån generella kriterier.prövas kanDessa då vara egen-
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kapitel 1seEsbjergdeklarationenskapsbaserade såsom i

klororganiskakemiskaeller omfatta stora grupper som
med kriterier såsomEgenskapsbaseradeföreningar. system

"toxisk""syntetisk","bioackumulerande","persistent",
substansprincipiell diskussionalltidinnebär om enen

förenasdessaomegenskapernaalladen hardåutesluts
eller någramedräckerdeteller"och"med ett avenom

innebärUppenbarligen"eller".medförenasdedem om ett
restriktionenomfattasfå substanserganska"och" attett av

mycketresulterar"eller" imedan storett grupp.en

harkemiskamycketmedMetoden ämnesgrupperstora
lättkommunicerad. Miljöargumentetdenfördelen äratt

exemplettillansluterochdenna"klorfri" typär ovanav
gruppbeteckning. Från"klororganiska ämnen"med ensom

allmäntutgångpunkt kan sägavetenskaplig att om enman
fettlöslig-molekyl ökarorganiskkoltillbinds ikloratom en

minskarnedbrytbarhetenbiologiskamedan dennågotheten
benägenhetökadmedförfettlöslighet attnågot. Högre

såledesPrincipiellt kanlevande organismer.anrikas i
molekylen någotorganiskakloreradeden ärhävdas meratt

Praktiskt kan detanalogen.okloreradeden"miljöfarlig" än
klororganiskabildningundvikaförsådock attatt avvara

eller högreanvändaseller råvarorenergimåsteämnen mer
tillåtas.miljöskadliga Per-andra ämnenkoncentrationer av

gradhögklororganiska ifettlöslighet ämnenochsistens av
ochmolekylenkloratomer iantaletfunktionär aven

monoklorerade. Imycketpolyklorerade änvärreärämnen
kravytterligarepunkt därdetfinnssådan situation enen

annorstädes.miljöpåverkanleder tillklorreduktionpå större
"miljövänlig".detsammalängreblir"Klorfri" inte som

finmaskigadetdilemma justgenerella kriteriernas är attDe
miljö ochförriskerreduceraeffektivt attärnät genomsom

egentligenbortkommerockså ämnenhälsa sorteraatt som
framkommitrimligtvisvilketförbjudasbehövthadeinte

samhälletfall gårsådantindividuellt. Ide ettprövatsom
välfärdsvinstdenonödan misteuppenbarligen i somom

det gälleregenskaper kunnat Närpositivasubstansens ge.
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utformning lagstiftning och regelverk frågagivenärav en
huruvida visst kompatibeltett medsynsätt är andra länders.
Genom vårt EU-medlemskap europakompatibeltär ett

måste. På kemikalieområdet finnssystem ett dock erfaren-
heter hur generelltett havsdump-inomangreppssättav
ningskonventionerna kom konflikti med USA:s ärnnesspe-
cifika regelsystem och fick vika.

oviktigEn inte fråga i sammanhanget blir då generellaom
kriterier kan utformas på sådant de tål konfrontatio-sätt att

det amerikanska ellermot sådanrättssystemetnen om
tålighet inte måste.är ett

Beträffande huvudalternativen och två skall slutligenett
de i mycketprincip väl låtersägas kombineras.att sig Ett

generellt kan användas såangreppssätt ämnen,att som
saknar egenskaper, vilka enskilt eller kombinationi bedöms
konstituera miljöfarlighet, medan de fastnaraccepteras, som

detta kriterienäti behandlas enligt läkemedelsprincipen -
d.v.s. kan godkännas sedan myndighetansvarig fått
tillfredsställande dokumentation det enskilda ämnetsom
specifika egenskaper.

En ständigt återkommande fråga sambandi med kemikalie-
politik språkbruket. vetenskapligUr synpunktrör uttryckär

"kvicksilverfri" eller "varor innehåller bly skall intesom som
användas" orimliga, då ingendera strikti mening existerar.

allmännaDet och politiska språkbruket annorlunda. Skallär
utredning "tala med bönder på bönders ellerVis" "meden

lärde latin"på kanSvaret tyckasmän uppenbart och
Kemikommittén har allmänt språkbrukanvänt ochett
uttryckssätt slutsatser ochi rekommendationer försöktmen
klargöra innebörden i textavsnitt.

JernelövArne
Professor
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Sammanfattning
be-vårthuvuddragen isammanfattningHär görs aven

84.1997:kemikaliepolitik SOUhållbartänkande En

kemikaliepolitiken 2för kapitelMål

medjämförtmålformulerar typKemikomrnittén aven ny
inriktade depåMålenmiljömål. ämnentraditionella är som

bytaochfrånbortskall ut.konsumenteroch styraföretag
arbetetpådrivaunderstödja och motavseddaMålen attär

för dengrundenskaMålenutveckling. utgörahållbaren
och internatio-nationellt, EUinomdrivaskapolitik Sverige

nellt.

nåsskaMålen genom:

ikonsumenterochnäringslivmellanSamarbete stat,-
myndighetsarbete.aktivtmedkombination ett

mark-detförunderlaginformationFörbättrad ettsom-
miljöarbetet.nadsdrivna

utvecklings-planeradeindustrinsförvägvalFörändrat
-

arbete.

nationellt.gemenskapsnivâ ävenpåLagstiftning men-

överenskommelser.Globala-
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Kemikommittén föreslår följande mål:

År innehållsdeklarerar2002 företagen sina såal attvaror
konsumenterna kan medvetna val.göra Information från
myndigheterna fler och flergör faktisktatt dessa val.gör

År tillhandahåller2007 företagen fria från innehållut varor av
ellerstoppämnen ämnen upphov till stoppämnensom ger-

framställdaämnen människan allvarliga ellerav som ger-
kroniska effekter hälsa eller miljö.

År har2012 företagen utvecklat produktionsprocesserna såt att
de fria frånär användning stoppämnenav-
utsläppen fria från framställdaär ämnen människanav- som

allvarliga eller kroniska effekter hälsa eller miljö.ger

År 2012 använder företagen metaller sådanai tillämpnigarut
där

metallerna under användning behålls intakta,-
metallerna efter användning samlas återanvändning,in för-
återvinning eller säker deponering.
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kemikaliepolitikbehövsDärför kapitel 3nyen

komplicerad ochkemikalier dagfrån iriskensamlade ärDen mer
tidigaresvårbedömd än

bedömningVårriskpanorama.vårtredovisar vibilaga 1I
kemikalier idagfrånriskensamlade ärdenär att mer

Hotbildentidigare. visarsvårbedömdkomplicerad och än
Helakoncentrationer.lågaspektrum ibrett ämnenett av

skeroch det idessaförbefolkningen ämnenexponeras
innehåller mångaVarorna ämnengradhögre varor.genom

mängduppfyllaskallbl.a.halter,lågai att envarornapga.
samtidigt.funktioner

snabbtförflyttar siginnebärGlobaliseringen att varorna
svåraredetbl.a.innebär vetaattvärlden. Detta ärattöver

tillverkas ochKemikalierinnehåller.vad somvarorna
pågranskas inteutanför OECDanvänds länderi samma

sätt.

bioackumulerbaralånglivade,organiskaanvändningfortsattEn av
hållbar utvecklinghotutgör motettämnen en

vildaupptäcksÄmnen och imänniskanframställda somav
oftavarningssignal. Dessaallvarlig ärämnendjur är en

bioackumulerbara Vilånglivade och ämnen.organiska,
sådana inteanvändning ärfortsatt ämnenatt avenanser

Esbjergdeklarationenutveckling.hållbarmedförenlig en
dessutomdvs.kriteriumytterligare ämnetdefinierar attett

egenskapenbegränsas. Viförgiftigt attska att anservara
nöd-inteför insatsernaprioriteraviktiggiftig attär men

kravetåtgärder. Vibeslutfatta attförvändig att menarom
huruvida arbetetfrågagiftighetkändpå ärytterst omen

förskedet skaellerförebyggande, ämneämneska omvara
långlivatorganisktkänd. Närskadeverkanförst ettärnär

effekterskadligahabioackumulerbart sig ärvisatoch ämne
finnslånglivadeskedd.redan Detoftast ämnetskadan

effekterorsakafortsättakommerochmiljönredan i att
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eftersom det svårligen bryts och regeli inte går attner
samla in.

Miljöarbetet behöver utvecklas och förstärkas ytterligare

Kemikaliearbetet har tidigare framförallt inriktats på
hälsoområdet inriktas och på förstärkaattmen nu mer mer
miljöarbetet.

Genom studier miljöni kan upptäcka potentiellaman
hälsoeffekter kemikalier tidigt, deinnan medfört skadaav
på människors hälsa. Miljöarbetet också viktigt bl.a.iär sig
för bevara den biologiska mångfalden.att

Vi inriktning fortsätta förstärkaatt miljöar-mot attanser en
betet bör ske parallellt med motsvarande utveckling påen
hälsoområdet.

Nuvarande gårarbetsätt för sakta

Arbetsättet utvärdera och regleraatt i går förämneett taget
långsamt och kräver mycket fångarDet hellerinteresurser.
risker med kombinationseffekter flera samtidigt.ämnenav
Även de långsiktiga effekterna kan svåra medatt mätavara

arbetssätt.ämnesvisett

Genomförandet Esbjergdeklarationen kräver politikav en ny

Målen Esbjergdeklarationeni ställer krav på omfattande
förändringar kemikalieanvändningen de länderiav som
undertecknat deklarationen. Länderna måste vidta omfat-
tande åtgärder för målen ska nås. Bl.a. innebär deklara-att

måltionens generellt på ickeett önskvärdaangreppsätt
egenskaper.
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kemikaliepolitiken kapitel 4ihörnstenarViktiga

användasskaFörsiktighetsprincipen

Åtgärder pågrad byggahögrealltmåste ividtassom
utvärderingfullständigpåeffekt. Kravenmisstankar avom

beslut.nödvändigaoftaförsenarkunskaptillgängligall
att gradallt högrepå ibyggamåsteKernikaliepolitiken man

misstankegrundadvetenskapligt attvidredan enomagerar
inträffa.kanskada

har ansvaretFöretagen

produkterkemiska1985:426lagenenligtharFöretagen om
tyckersäkra. Vianvändsde ärför ämnenattansvaret som

börfullt Företagenstagitsinte ut.detta ansvaratt ansvar
tillsyn. Ansvaretvidmyndigheternatydligareutkrävas av

ochtillverkare importörerpåuteslutandevilar inte av
Även liksomkemikalieranvändarekemikalier. pro-av

medbehandlatsharinnehåller ellerducenter somvarorav
harkemikalier ett ansvar.

tillsynochLagstiftning

redan idag,harredskap videutnyttjarviviktigtDet attär
grundenläggerLagstiftningentillsyn.ochlagstiftningdvs.

medkompletterassedankemikaliepolitikenför nyasom
har SverigesEU-medlemskapetmedochstyrmedel. I

börSverigeförändrats. Vilagstifta attmöjligheter att anser
lagstiftafinnsmöjligheter attdeanvända sig somav

nationellt.

skeutvecklingbör mottillsynengällerdetNär enen
anpassad tilltillsyndvs. ärsystemtillsyn,anpassad somen

omfattning.ochverksamheternas art
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Generellt angreppsätt

Ett effektivt kemikaliearbete försvåras mängden ämnenav
och bristande kunskap. Fortfarande det vanligast attär
utredningar farliga kemikalier förgörs ämnen Viämne.om
bedömer generelltatt ett utgår frånangreppsätt ickesom
önskvärda egenskaper ska användas i utsträckning.större

Varuperspektiv

Under åren har insiktensenaste vuxit mångaattom
miljöproblem förstainte i hand relaterade till fram-är
ställningen eller användningen det eller dessämnetav rena
produkter, till de därutan ingår.ämnenavaror

ökadEn samverkan och samordning mellan kemikalie-,
avfalls- och utsläppsfrågor underlättar varuinriktatett
arbetssätt.

Ett arbetsätt för myndigheternanytt

arbetssättNya för kernikaliearbetet har framvuxit genom
det s.k. marknadsdrivna miljöarbetet pågår företagen.isom

dettaI arbete ska de centrala myndigheterna fungera som
brobyggare och stimulera utbytet farliga kemikalier.av
Företagens anställda och konsumenter har viktig roll ien
detta arbete. Kunskap, information också ekonomiskamen
styrmedel blir viktiga detta arbete.i

Internationellt arbete

Det internationella arbetet blir allt viktigare eftersom många
problem med kemikalier kan lösasinte på nationell nivå.
Möjligheterna nå målen avhängigt kemikaliean-att är
vändningen andra länder.i De säljs Sverigei ärvaror som
ofta tillverkade andra länder,i ibland länderi där kernikali-
ekontrollen betydligt lägre.är Men vindar,även genom

och flyttandeströmmar organismer kemikaliertransporteras
till Sverige. Sverige ska fortsätta spela aktiv och drivandeen
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finnaarbetet förinternationellaroll deti att gemensamma
skyddsnivå.högpålösningar en
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Åtgärder på nationell nivå kapitel 5

På det nationella området ska kemikaliepolitiken genom-
föras bl.a. myndigheterna ökadi grad eftersträvarattgenom

arbetssätt kemikaliekontroll,integrerar utsläpps- ochett som
avfallsfrâgor förstärker och stödjer det marknads-samt
drivna miljöarbetet. De styrmedel ska användas ärsom
aktivt och tydligt myndighetsarbete, kunskap och inforrna-

till aktörerna ekonomiskation styrmedel.samt

föreslår:Kemikommittén

centrala myndighetsarbetetDet förnyas nätverks-al genom
skapande arbete nivåregional

Myndighetsorganisationen kemikalieomrâdet utredsil

Myndigheternas forsknings- och utredningsstöd bör bli föremålt
för särskild utredning. Utredningen bör iutmynna etten
förslag till hur den framtida miljöhälsoforskningen och det till

myndigheterna riktade utredningsstödet kan ochorganiseras
finansieras

förslag för det svenska miljöövervaknings-Ett inomut ramen
fram för hur nyligen beslutade begränsningarprogrammet tas

åtagandenoch/eller frivilliga kan följas upp

plan fram hur målEn Esbjergdeklarationens skaövertas mätast

miljöövervakningsprogram för kemikalierELI:s bör utvecklasat

bör aktivt drivaSverige OECD:s nyligen inledda arbeteattt
med miljöövervakning utvecklas vad kemikalieravser

bör breddadRegeringen miljöövervakningprövaal om en av
kemikalier kan bekostas kemikalieavgzftervia

fårKemikalieinspektionen uppdrag vidareutvecklai verktygattt
underlättar det marknadsdrivna kemikaliearbetet. Exempelsom
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sådana verktyg är
handböcker-

och produkterlistor över ämnen-
utbytesmojligheterdatabaser om-

hänvisningsservice-
utbildningsinsatser-

småtill företagkompetensstödochkunskaps--

kemikaliefrågor tillkunskapsstöd iBranschorganisationema gerar
småföretagen

föreslåfår ekonomiskauppdragKemikalieinspektionen i näratt;t
arbetet.varugruppsinriktadeanvändas detstyrmedel kan i

kemikaliearbetetföretagenKemikaliemodellen används iavt

ochallmänhetenfåri uppdragKemikalieinspektionen nä-att gen
informationproduktutvecklareochringslivets inköpare om

förekommaska ivilka inteämnen varorsom

utvecklarKonsumentverketochKemikalieinspektionen gemen-t
Databastillinformation Grönsamt

nivånregionalaframför allt denbildasBranschgruppert
och myndigheternanäringslivetmellan

ochmyndighetermellan regeringen,Samrådsgrupper bildasi
industrin

ochmellanberedningstillfdllen etableras regeringenPermanentaut
LI-frågoraktuella Ekemiindustrin i

ochmellanbör ske regeringenöverläggningarSärskildat
genomförasyftebranscherföretag eller i attgrupper av

målennå kemikaliepolitiskadeåtgärder för att

bredareförsiktighetsprincipenförordastolkningEn engersomal
miljösammanhangförsiktighetsmått iallmännabetydelse av

lagrådsremissenhänsynsreglema iallmännamotsvarande de
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beträffande förslaget till miljöbalk andra kapitlet

Generellt används iangreppssätt utsträckningstörrea av
myndigheter och industrin

långlivadeförKriterier och bioackumulerbara iämnent ettsom
första bör bytassteg ut

Kemikalieinspektionen får i uppdrag definiera denärmareattut
kriterier för långlivad och bioackumulerbar bör användassom

deti utbytesarbetetstegvisa

Kommuner och länsstyrelser kontrollerar i samband medut
tillsynen företagi tillräckligt utredningsmaterial föreliggeratt
för kemikalierde användssom

Systemtillsyn får ökad kommunernasprioritet i och länssty-al
relsemas tillsynsarbete

Systemtillsynen tillämpas kosmetiska och hygieniskaävenal
produkter

årligenFöretagen användning och utsläpprapporterart om av
kemikalier

Kemikalieinspektionen får uppdrag utfärdai föreskrifterattt om
vilka ska företagenämnen rapporterassom av

Tillverkare och importörer till kosmetiska och hygieniskaattt ser
produkter kan utifrånbedömas risker för såväl hälso- som
miljöskador

fårLäkemedelsverket i uppdrag samrådi med Kemikaliein-att:r
spektionen och andra eventuellt berörda myndigheter snarast
utveckla för undersökning kosmetiska och hygienis-program av
ka produkters miljöpåverkan

Länsstyrelserna och kommunerna tillsyn kosmetis-utövar övern
ka och hygieniska produkter
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får samråd med Kemikaliein-Läkemedelsverket uppdragi iattut
Naturvårdsverket föreslå åtgärderlämpliga förochspektionen

påverkanläkemedlens miljön efter användningminskaatt

farliga samhälletkartläggning inlagringen iEn ämnenav:r av
problemets storlek ochgenomförs för bedöma artatt

får uppdrag genomföra kart-myndigheterBerörda i att ent
samhälletfarligaläggning iämnenav

fårförsvarsmakten uppdragmyndighet iinomAnsvarig attal
motsvarande kartläggninggenomföra

årinnehållsdeklarerar medsina 2002Företagen senastut varor
kemikalieinnehållavseende

handeln inleder samarbeteindustrin ochMyndigheterna, ettt
år skamålet alla säljs i Sverige 2002med att varavaror som

innehållsdeklarerade

använder eller omhändertartillverkar, importerar,Företagut som
långthuroch regelbundet redovisaska planläggakemikalier

målennå kemikaliepolitiskanått för dearbetetde i att

År målenkemikaliepolitiskaplan för hur de2000 upprättasent
företagetnås. därefter avstämningrligenska gör moten

nälångt arbetet medhur det kommitplanen och i attanger
målen

får samarbete med andraKemikalieinspektionen uppdrag ii attal
industrin fram riktlinjer förmyndigheter och medberörda ta

målenkemikaliepolitiskadeindustrins redovisning av

branschföreningama utvecklar rekom-Industriförbundet och;r
till företagen miljöledningssystem baserarmendationer om som

målen. ska redovisa hur de arbetarde svenska Företagensig
uppnå målenför att

År de kemikaliepoli-och utvärdering2003 görs översynut aven
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målentiska och styrmedlen

de möjligheter finnsSverige tillutnyttjar nationellat som
lcemikalielagstzftning icke harmoniserade och harmoniserade
områden

fråganverkar för ökad klarhet hurSverige i dessastoraal om
möjligheter till nationell lagstiftning praxisär att ut-genom
vecklas

Kemikalieinspektionen fram förslag till nationella begräns-taral
farliga noti/ierassärskilt sedanningar ämnenav som

Nationella särregler ska väl motiverade hälso- ochut vara ur
miljösynpunkt

fortsätter spela aktiv och drivande roll detSverige iattut en
internationella arbetet

får framKemikalieinspektionen och Sida uppdragi att tat en
kemikaliefrâgomaglobala medplan för hur de integreras

biståndspolitiken.
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Åtgärder EUi kapitel 6

kemikaliepo-förarbeta EU:sområdet ska SverigePå EU att
förstaarbete skaför detta iUtgångspunktenutvecklas.litik

siktpå längremålEsbjergdeklarationenshand samtvara
till hurförslag EU:smålmål. VåraKemikomrrütténs är ett

Esbjergdeklarationen.uppnåskamedlemsländer

föreslår:Kemikomrnittén

lagstiftningframskalångsiktigt för EUarbetar taattSveriget
användningenavvecklingsplaninnehåller avavensom

bioackumulerbara ärlånglivade och ämnenorganiska som
människanframställda av

ochsvensktförankringsarbete medlemsstater E U-andrahosEttal
inledsinstitutionerna

för-framarbetas sättkemikaliestrategiEn somsammaal
innehålla följande:skaDensurningsstrategin.

kemikaliepolitikenutvärdering görsEn av-

genomförande upprättasEsbjergdeklarationensförplanEn-
åtgärder:följandemed

förorenings-integreradutsläppsdirektiveniKraven om
anläggningar vattendirekti-och imindreochkontroll i större

skärpsvet
får rutinerexisterandeochför ämnenProgrammen nyanya

"Esbjergämnen"identifierarsom
och giftigabioackumulerbaralånglivade, ämnenförKriterier

utvecklas
omgångar tills allafleraskärps iBegränsningsdirektivet-

omfattade"Esbjergämnen är"
vid begräns-Ökad generella kriterierochmiljöhänsyn mer

ningar
kemikalie-globalamål detskaEsbjergdeklarationens styra

arbetet



34 Sammanfattning SOU 1997:84

Miljöövervakningen kemikalier utvecklas för följaattav- upp
vidtagna åtgärder:
Miljömyndigheten i Köpenhamn bör utvidga
statistikunderlaget för beskriva det aktuella tillståndetatt i
miljön, bedöma hotbilden och följa vidtagna åtgärderupp

särskildEn plan för följa Esbjergdeklarationensatt målupp

biståndsprogramE U:s kopplas till kemikaliearbetet-

Utsläpps- och avfallsfrågor integreras med kemikaliekontroll-
för kunna överblicka hela livscykelatt varors

kemikaliepolicyEn med grundläggande principer om-
försiktighet, utbyte och företagens utarbetas. Policynansvar
kan sikt utvecklas till ramlagen

Gemenskapens kemikaliepolitik resultatredovisas årligen-

Sverige utnyttjar de möjligheter finns till nationellt som
kemikalielagstijctning icke harmoniserade och harmoniserade
områden

verkarSverige för ökad klarhet frågani hur möjlig-storaut om
heterna till nationell lagstiftning är praxis utvecklasattgenom

Kemikalieinspektionen fram förslag till nationellatar be-t
gränsningar särskilt farliga sedan notijierasämnenav som

Nationella särregler ska väl motiverade hälso- ocht vara ur
Östersjönsmiljösynpunkt. Sveriges kalla klimat och höga

föroreningsgrad karz motiverandevara

Sverige driver frågan omedelbart förbud i deett EUut om av
begränsadeinte ingårännu ämnen i miljöprogramsFN:ssom

förhandlingar den globala konventionen långlivadeom om
organiska miljögifter. Ytterligare utvärdering dessa ämnenav
i för existerande behövsprogrammet ämnen

Även de ytterligare långlivade ingårämnen för-iut sex som
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luftföroreningargränsöverskridandelångvägahandlingarna om
förbjudas EUbör iLRTAP

innehållsdeklarationregler med kravförarbetarSverige attt
gemenskapsnivå EUinomför antasvaror

försiktig-och tillämparkonkretiserarverkar för EUSverige attt
omvända bevis-deninklusive principenhetsprincipen, om

innehålltydligt i EG-rättenoch denbördan, ettger

ochdefinierakemikaliepolicyn bör närövergripandedenI mant
försiktighetsprincipenska tillämpaaktörerhur

ochtillämpas visarutbytesprincipenförklarar hurSverigeut
exempelgoda

innehålla kravskakemikaliepolicyn attövergripandeDenut
tillämpa utbytesprin-skakemikalierhanteraralla aktörer som

cipen

kemikaliepolicynövergripandeslås denfastvidare ibörDetn
att:

förkemikalier attochTillverkare importörer ansvararav-
utreddatillräckligtkemikalierna är

försäkra sinför deras ärföretagAlla att varoransvarar-
användning

för hanteringenkemikalieranvändare attAlla ansvararav-
skadororsakarinte

generelltanvända angreppssättutsträckningökadbör i ettEUal
ochkemiskaoch begränsning ämnenutvärderingvid av

beredningar

respektiveförförverkarSverige att ex-nyaprogramment
uppgiftermed ärkompletteras ämnenaisterande ämnen om

hormonstörande.långlivade och

existerandeomfattabörför ävenämnenProgrammet nyat
drastisktlitentidigare varitanvändningämnen men somvars
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ökat

Programmet för existerande börämnen utvärderas och effektivi-t
kanDet skeseras. genom:

avgiftsbeläggning registrerade ämnen,av-
överförs tillatt industrin ochmer ansvar-

rutinerna i förenklasatt för tidigareprogrammetgenom-
utvärderade ämnen

Reglerna förordningeni miljöstyrning och miljörevisiont om
och harmoniseraspreciseras med den internationella standarden

ISO 14 001

Sverige arbetar för förordningen miljöstyrningatt ochnr om
miljörevision EMAS innefattar krav redovisning av
tillämpning försiktighets- och utbytesprincipernaav

Förordningen bör innefatta kraväven redovisning vilkaal av
"Esbjergämnen" företaget använder

Sverige arbetar för direktivet kosmetiskaatt produktern om
också76/768/EG ska innefatta miljöriskvärdering inte-

enbart skydd för folkhälsan

Sverige arbetar för kristalldirektivet, och andraatt produktstan-ut
dardiserande direktiv utgår från funktion istället för äm-
nesinnehâll för möjliggöra utbytenatt
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Åtgärder internationell nivå 7på kapitel

handförstaska Sverige iområdetinternationelladetPå
kankemikaliesäkerhet. Sverigeförforumarbeta genom

förvärdskapetpåta mötensigfrågordrivaockså attgenom
målKemikommitténsföraskallnivå. Sverige uthögpå

dem.kringuppslutningfåför.internationellt att

föreslår:Kemikommittén

mål,Esbjergdeklarationensförverkar attSverige enomt
generationunderfarligautsläpp ämneneliminering enavav

kemikaliearbetetglobalaför detstyrandeår, blir25

denförinternationella organisationer attolikaverkar iSverigei
förbedrivs inomkemikalieanvändningenglobala enramen

utvecklinghållbar

tillsyftararbeteinternationelltprioriterarSverige somt
långlivade,utsläppsbegränsningarochanvändnings- av

bioackumulerbara ämnen

skaEsbjergdeklarationenförsiktlängreverkar attSverigeut
bioackumulerbara ämnenochlånglivadeallaomfatta

andraoch in-kemikaliesäkerhetförforumverkar iSverigea
utbytesprincipen accepterasförorganisationerternationella att

försiktig-förochriskbegränsning attförprincipglobalensom
omvända bevis-denprincipeninklusivehetsprincipen, om

tillämpningvidarefårbördan, en

Riodeklarationenskostnadseffektivitet iförverkarSverige attt
bemärkelsebredtolkas iprincip 15

liksomutredningsskyldighet,företagensdriverSverige omut
kemikali-förforumbetalar, iförorenarenprincipen attäven om

internationella organisationerandraoch iesäkerhet
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Sverige driver arbetet med global konventiont en om
långlivade organiska ochämnen stöder arbetet med egen
expertis

föreslagnaDen konventionen bör innehålla kriterierut för att
identifiera ytterligare ämnen

globalEn ramkonvention kemikalier, byggd kapitelt 19om
i Agenda såväl21, med bindande frivilliga överenskom-som
melser utvecklas sikt

sådanEn ramkonvention kan innehålla de principer skaut som
det globala arbetet, försiktighets-styra ocht.ex. utbytesprin-

cipen

En övergripande ramkonvention kemikalier kan innehållaut om
regler för handeln med de oönskade kemikalier konventio-som

omfattarnen

Sverige stöder utbytet information sådan handel där dent av om
förekommer

Sverige prioriterar arbetet detinom internationella forumet för:t
kemikaliesäkerhet och vidmakthåller ledande roll dettainomen

Tillräckliga vid Kemikalieinspektionenavsätts förut attresurser
fylla denna roll

Sverige stöder forumet får stabil ekonomiatt baseradut en en
bredare krets bidragsgivareav

Sverige stöder utveckling sammanhållen kemikaliekon-mot:t en
troll svensk modell forum föri kemikaliesäkerhetav

Sverige prioriterar internationellt accepterade korta dokumenti
för utvärdering kemikalier. Fullständiga kriteriadokumentav
bör resursskäl för kemikalier kan bli föremålav reserveras som
för internationella åtgärder
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utförda,databasdenuppdateringen överstöderSverige avt
miljöprogramutvärderingar FN:splaneradepågående och som

utredningsinstitutkemiindustrinseuropeiskadenoch gemen-
utsamt ger

internationellframtagandet överens-stöderSverige av enut
märkningklassificering ochharmoniseringkommelse avom

produkter ochinformationutvidgadförverkarSverige omenut
innehålls-ochmärkninginklusivehandel,internationellivaror

internationella organisationerberördadeklaration i

medkoordineras bättrekemikaliepolitikinternationellaSveriges
miljöbiståndetsvenskadet

Kemikalieinspektionenmedtillsammansfår uppdragSida i attt
miljöbiståndet kantill hurförslagläggaNaturvårdsverketoch

Esbjerg-genomförandeförarbetsplanglobaltill avenanpassas
biståndet stödjakanhurbeaktaskaFörslagetdeklarationen.

lång-global konventionkommandegenomförandet omenav
också beakta olikaskaFörslagetorganiskalivade ämnen.

resursutnyttjandet iochejfektivitetenökaförlösningar att
resursbasensvenskadenanvändandet av

globaladetutvecklingsländer imedverkanstöderSverige av:r
kemikalieområdetförhandlingsarbetet

underlättaförfinansiellt stöd attbörSverige överväga att get
alternativ ibättreoch miljömässigtövergången till hälso-

programländerSida:snågra av

fungerakanländerbiståndsarbetetidentifierar iSverige somut
samarbe-regionaltökatidrivkrafter och initiativtagare ettsom

kemikalieområdet

tillföroaltningsstödkemikaliebiståndi sittprioriterarSveriget
skakemikaliekontroll. Visammanhållenuppbyggnad enav

profil,nationellframsamarbetsländervåraförverka taratt en
lagstift-kemikaliearbete ibeskrivning sitt termerdvs. avaven
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myndighetsorganisationning, m.m.

Sverige verkar för finansieringi FN industriinvestering-attut av
utvecklingsländeri kopplas till begreppet hållbarar m.m.

utveckling och hänsyn till överenskommelserglobalatar
kemikalieområdet. dettaI arbete det viktigtär beaktaatt
rättvisefrågoma mellan rika och fattiga länder liksom inom
länderna

Sverige bör stödja frivilligorganisationer miljöns område ial
deras u-landsinriktade arbete

Sverige verkar för forum för kemikaliesäkerhetatt samordnarut
det internationella kemikaliearbetet

Produktrelaterade och utsläppsrelaterade åtgärder ska it ettses
såvälsammanhang deti nationella, regionala internatio-som

nella arbetet

nordiskaDet samarbetet används för bereda frågor iatt FN,ut
OECD och E

verkarSverige för målde forum för kemikaliesäkerhetattt som
uppför det globala kemikaliearbetetsätter tydliga, kommuni-är

cerbara och mätbara

Internationella aktiviteter kemikalieområdet utvärderast av
forum för kemikaliesäkerhet med mellanrumjämna

Alla aktörer kemikalieområdetinom bör delta i utvärderings-at
arbetet

Sverige verkar för ökad samordning och arbetsfördelningi en
mellan olika internationella och regionala organisationer

Sverige bör tillinititativ harmonisering denta regionalaat en av
strukturen inom FN:s organisationer hälso- och miljöom-
rådet

Sverige verkar för det regionala kemikaliearbetetatt utvecklasut
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kemikaliesäkerhetförforumsker inomvadmedlinjei som

kemikalie-förforumarbetet inomregionaladetstöderSverigeal
deninklusive inomvästeuropeiska regionen,denoch isäkerhet

samordning,bättreförverkarochEuropeiska unionen, en
ochutvecklingsländerbiståndsinsatser ivadbland annat avser

Öst- Centraleuropaoch

internationelltochnationelltökatförverkar ettSveriget
frivilligor-ochforskningindustri,regeringar,mellansamarbete

ganisationer

förorganisationerregionalaolikaverkar inom enSveriget
mellan konventionersamarbeteökatochsamordningförbättrad

inriktninglikartadmedorganisationeroch

för testningmetoderutvecklingOECDiprioriterarSverige avut
harmoniserade kriterierinklusivekemikalierbedömningoch av

märkningochklassificeringför

för testningmetoderutvecklarOECDförverkar attSveriget
blandningarkomplexabedömningoch av

arbeteriskbegränsningsfrâgorna OECD:siprioriterarSverigeut
bekämpningsmedelmed
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Särskilda frågor kapitel 8

Kommittén har enligt direktivet behandla fråganatt om
PVC och hormonstörande ämnen.om

8.1 Rena plastmaterial och plast-produktionren

Kemjkommittén föreslår:

Användningen de tillsatser plastmaterialia ärav stoppäm-som
eller framställdaämnen människan med allvarliga ellernen av

kroniska effekter hälsa eller miljö ska ha avvecklats senast
till år 2007

Ett plastmaterial ska medersättasut material detannat om
innehåller ellerstoppämnen ämnen upphov tillsom ger

ellerstoppämnen framställdaämnen människan medav
allvarliga eller kroniska ejjcezkterför hälsa eller miljö

För de ämnen används ska företagen visa vilkaut egenskapersom
de har de säkra församt äratt sin användning både kort

långoch sikt

Kemikalieinspektionen ska initiera och drivat hälso-att nya
och miljöanpassade plaster utvecklas

Kemikommitténs slutsatser:

PVC-plast hör, bakgrund försiktighetsprincipenmott ochav
dagens bristande kunskap dess långsiktiga miljö- ochom
hälsoejfekter, hemmainte i kretsloppssamhälleett

Dagens PVC-plast ska och årtillut snarast ha2007senast
långsiktigtmedersatts miljöanpassade material

Regeringen inleder överläggningarsnarast med berördat parter
och vidtar åtgärderi övrigt för utfasning allen av nyan-
vändning PVC-plastav
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Hormonstörande ämnen8.2

misstänktlista överKemikalieinspektionen upprättar ent
hormonstörande ämnen

arbete medtillomgående initiativKemikalieinspektionen tart
förslagframmedpåbörjar arbetetoch att taEUkriterier inom

till kriterier

avseendemedundersöktaskaEUinomNya ämnen varaut
egenskaperhormonstörande

hormonstörandeförÄmnen kriteriernauppfyller att varasomut
avvecklas

utarbetasforskningsprogramnationelltEttt

Kemika-tilllöpandekemiindustrinsvenska avrapporterarDenut
åtgärderinternationellaochnationellasinalieinspektionen om

hormonstörande ämnenmot

förmiljökonsekvensanalyserframLäkemedelsindustrin taral
påverkar hormonsystemenläkemedelanvändningen somav
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arbetetförUtgångspunkter1

Inledning1.1

beståromkringharalltoch vivarelserlevande ossAlla
vårlökarna spirarförstadeNärkemiska ämnen.ytterst av

befruktasoch ärtänkermänniskor äggetnärmarken, närur
kemiskaresultatetocksånaturligadet avmenprocesser,

förändringar.ochprocesser

naturligadeutnyttjalärt sigbarahar inteMänniskan
heltutvecklatocksåhar nyakemiska utanprocesserna,

harkemiska ämnenAnvändningensubstanser.kemiska av
mänskligadetutvecklingenförrollviktigspelat aven
infrastruk-ochindustrihälsa,jordbruk,inomsamhället t.ex.
materielladentillmedverkathar attKemiska ämnentur.

harmänniskorförbekvämlighetenochlevnadsstandarden
verktygfärg,mediciner, etc.Tandkräm,betydligt. tyg,ökat

självklara.betraktarochhavillmånga somär somvaror
reflekterarviflesta attde utanibyggs inKemikalier varor

det.över

kemikaliernasutnyttjaviljaframtideni attkommerVi även
FN-konferensen ifrånresolutionIegenskaper.positiva en

fastslås1992 att:JaneirodeRio

förnödvändigkemikalieanvändnin äromfattande"En
ekonomiskaochvärldssamfundets sociuppfylla aatt

användaskankemikaliervisarerfarenheten attmål oc medochkostnadseffektivt sättpåutsträckning etti stor
säkerhet".gradhög aven

fortsattVi, uppfattningendelar att an-Kemikomrnittén, en
liv,förbarainteförutsättningkemikalier ärvändning enav
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också förutan liv. Menett det finnsgott också oönskade
sidoeffekter. Med våra förslag vill vi bort frånstyra sådan
användning kemikalier hotar långsiktigt hållbarav som en
utveckling.

1.2 Varför fick vi uppdraget
Halterna miljögifter i i Sverigenaturenav generelltär sett
höga lokala utsläpptrots att och föroreningshalter sjunkit de

åren.tio Sverigesenaste och övriga världen står inför att
lösa många mycket allvarliga kemikalierelaterade miljöpro-
blem. Sannolikt kunskapenär problemen större änom
någonsin.

Sverige har sedan 70-talet haft ambitionen föra aktivatt en
och ambitiös kemikaliepolitik med syfte minska deatt
kemiska hälso- och rniljöriskerna. Bland tidiga åtgärder
märks införandet miljöskyddslagen 1969:387 och lagenav
1973:329 hälso- Ävenoch miljöfarliga industrinsom varor.

intresse liggaeget före lagstiftningenatt har i fallvissaav
lett till minskade utsläpp. Under denna tid har åtgärderna
främst riktadevarit användning ochmot utsläpp enskil-av
da ämnen.

I mitten 80-talet tillsatte regeringen Kemikomrnissionenav
förslag bland ledde till lagenannat 1985:426vars att om

kemiska produkter infördes Kemikalieinspektionensamt att
inrättades. Kemikalieinspektionens och andra myndigheters
arbete har inneburit Sverige fått bättreatt kunskap om
kemikalier. Forskarna har skaffat sig väsentligt ökad
kunskap dagi tidigare hurän kemikalier påverkarom
miljön, vilka risker de förknippadeär med och hur man
skyddar sig.

1990-talet präglas EU-inträdet och globaliseringen. Detav
upptäcks hot, ochämnen spridningsvägar.nya nya nya
Artiondet karaktäriseras också ökad rniljömedvetenhetav
hos konsumenter och användare vilket påverkat
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ansvarstagande. bakgrundproducenterna Motstörremot av
Kemikommittén uppdragdetta har iregeringen givit att ge

kemikaliepolitiken skallden svenskaförslag till hur ut-
och internationellt.nationellt,formas EUinom

arbetsplanKemikommitténs1.3

hur strukturerat arbetetbild 1.1 beskriverArbetsplanen vi
delmål.huvudmål ochi

VISION
marknadeni materialpåkemiskaÅr sättsutde lmnen2007 varor.är som

med hetaförenligaprodukter etteller -
l

MÅLÖVERGRIPANDE

flrdlgt kommerbetlnkaude att16juni 1997haden etttillAtt rom
kemlkallepolltlkSverigesframtidaplattformmrutgöraenny

em
lluvudmll3HuvudmllI Huvudrrül2 Huvudnll4

avantFørulleffektivaFarull gbg.Fatal Au angenen lnernikaliepolidkatynnedeloch avenak
internationelltmilalnationella keunikaliwnlitik

detochprioriterakemiskade drivai EUatt m internationellalumen:om arbetaanv|ndsIr
förenligamedett
kretslopprpen-
pektiv

kuriltaliøpolilikm0tharymzdelIfall vilkamvlndakan

milUlglngspunkt.Esbjcvgdeklanlionens

arbetsplan uppdelningKemikommitténs visar iBild 1.1: en
utgångspunkt.målhuvudmål delmål Esbjergdeldaratzbnerzsmedoch som
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"År 2007formuleramed visionarbetevårtstartadeVi att en
marknadenpå ikemiskade sätts utämnenär varor,som

krets-medförenligaprodukter,kemiskaeller ettmaterial

loppsperspektiv."

detbedömerdärför10-årsperiod vi ärattvalde attVi en
produktutvecklingssamman-användsnormalt iden tid som

signal tilltydligatidsperiod intelängrehang. En sammager
ochpåbörjasbehöverförändring genast genereraratt en

drivkraft.mindredärigenom

formulerauppgiftvårdirektivet är atttolkathar attVi som
nationelladenkemikaliepolitik på tre arenan,arenoren -

därförskapadeglobala Vi treoch denEU arenan.arenan
styrmedeleffektivaföreslåHuvudmål 1huvudmål. attvar

användskemiskademål sånationella ämnenoch att som
Huvudmål 2kretsloppsperspektiv.medförenliga ett varär

drivas EU.ikemikaliepolitiksvenskföreslå attatt en
kemikaliepolitiksvenskföreslåHuvudmål 3 att envar

arbetet.internationella Idetoch prioriterainternationellt
arbetaskullesärskiltframhölls vidirektiv attkommitténs

huvudmålfjärdeformulerades attdärföroch ettöppet -
därefterskapadeshuvudmålen ettUtifrånarbeta öppet.

1.1.bildSedelmål.antal

hadirektivenenligtskaarbetet viförutgångspunktSom
förmålövergripandeRiksdagensochEsbjergdeklarationen

miljöpolitiken.

Esbjergdeklara-Utgångspunkt har varit1.4
målriksdagensochtionen

Esbjergdeklarationen

då1995Esbjerg ijuniundertecknades iEsbjergdeklarationen
miljöansvarigeoch EU:sNordsjönmiljöministrarna runt

Nordsjö-internationellafjärdegenomföra denför attmöttes
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omfattar särskilda områden,Deklarationen åttakonferensen.
och skydd föroreningskydd ekosystembl.a. mot avav

farliga ärrmen.

målet med deklarationenenigaMinstrarna är attär attom
friskt ekosystem.Nordsjön uthålligt, ochtillförsäkra suntett

för detta mål försiktig-vägledande nåprincipenDen äratt

hetsprincipen.

farliga tillutsläpp och förlusterkräverDetta ämnenatt av
utsläpp ochkontinuerligt reduceras. MåletNordsjön är att

till Nordsjön skall ha upphörtfarligaförluster ämnenav
25 år.generationinom en

skamiljönkoncentrationernaslutliga målet iDet är att vara
förekommandeför naturligtbakgrundsnivån ämnennära

framställda farligaför människannollnivåoch nära av
ämnen.

Östersjölän-mål har antagitsEsbjergdeklarationens även av
gjordesförmål Ostersjön. Dettamiljöministrardemas som

Till hösten år kommer1997Visbykonferensen år 1996.vid
underteckna Oslo-enligt planernamiljöministrarEU:s att

baseras på Esbjerg-denkonventionenParis ävensom
mål.deklarationens

ellerdeklarationendefinierasFarliga i ämnenämnena som
ärämnen somgrupper av

giftiga,toxiska-
långlivade ochpersistenta-

organismer.levandebioackumulerbara lagras i-

kroniska effektertoxiska inbegripsbegreppet ärI som can-
ochärftliga förändringarframkallarmutagenacerogena,

missbildningar effekterframkallar ärsamtteratogena som
funktion.för hormonsystemetsogynnsamma
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Riksdagens mål

Förutom Esbjergdeklarationen har vi utgångspunktsom
också haft Riksdagens övergripande mål för miljöpolitiken
prop. 1990/ 91:90, rskr.oU30, 338.

Det övergripande målet med miljöpolitiken är att
skydda människors hälsa,-
bevara den biologiska mångfalden,-

-hushålla med så deuttaget kannaturresurser attav
långsiktigtutnyttjas samt

skydda och kulturlandskap.natur--

1.5 Arbetets uppläggning
Vi utnyttjade många kunskapexperters

viktigtEtt inslag arbetet hari kontaktervarit med forskare,
näringsliv och myndigheter. Förutom har viexpertgruppen
haft ytterligare kontakter med näringsliv och forskare för

löpande förankra våra mål och förslag.att

Vår se förteckning anslutningi till förordetexpertgrupp
har träffats vid tillfällen och därefter har fåtttre experterna
vårt utkast till betänkande tillsänt för synpunkter ytterligare

antal gånger. På grund det omfattandeett antaletav
har dessa kunnat beredasinte tillfälleexperter att avge

särskilda yttranden betänkandet.i

Kemikommittén har genomfört enkät till breden en grupp
ochorganisationer myndigheter för belysa frågoratt

rörande, styrmedel, samarbete mellan och näringsli-staten
ochpositiva erfarenheternegativa den förda kernika-vet, av

liepolitiken och hur kan minska användningenman av
farliga kemikalier. Enkäten har gått till 20-tal organi-ut ett

ochsationer myndigheter.

har ocksåVi genomfört mindre enkät till länstyrelsernasen
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miljödirektörer.

försärskilda vissahar dessutomVi använt expertgrupper
utifrånämnesområdenbelyst olika sinharfrågor. De

åtgärdsförslag.medfall kommitochexpertkunskap i vissa
harkommittéordföranden,kommittén,ledamot iVarje utom

särskildför sådanordförandevarit expertgrupp.en

särskildafyraKommitténs grupper

Internationell referensgrupp

för förankrainternationell referensgrupphafthar attVi en
åtgärder. Referens-ochförslagpå vårafå synpunkteroch

och erfaren-infallsvinklartillförtocksåhar nyagruppen
heter.

påhar fokuserats internatio-diskussionerReferensgruppens
målEU,inklusive inomprioriteringarnella prioriteringar
detaktörermellan olika isamarbetetstyrmedel,och samt
harsynpunkterReferensgruppensarbetet.marknadsdrivna

betänkandet.medarbetetlöpandehand detitagits om

andra igånger.två Dethar mötet,Referensgruppen mötts
med kommitténformen rernissmötehade1997, ettavmars

förinbjudnasärskilt representanteroch dess samtexperter
näringsliv.ochoch organisationermyndigheter

harreferensgruppen varitinternationellaOrdförande deni
kommittéledamoten Ag.Lena

BLI-frågorförSärskild expertgrupp

tillunderlagframuppgifthaft tillharGruppen att ta
harkernikaliepolitik GruppenEU.svensk iförstrategi en

deltagarnamedflertalhaft möteettmötenett en avvarav
Haigh.Nigelreferensgruppen,internationelladeni mr
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genomförde decemberi medGruppen seminariumett
kemikaliepolitikenrubriken gemenskapen"Kan inom

medlemsstaterna tillåtsutvecklas inte prövaom egna
vägar".

har kommittéledamotenOrdförande EU-gruppen variti

Wästljung.Urban

för riskpanoramatSärskild expertgrupp

har haft uppgift riskpanora-konsultföretag iEtt göraatt ett
kemikalier till kommittén. särskildaDen expert-överma

uppgift leda detta Uppgiftenhaft till arbete.har attgruppen
underlag redovisarframför konsulten ta ettatt somvar

har för-vilket riskerna med kemikalieroch på sättom-
betänkandesedan Kemikommissionens 1984,ändrats

finns,farligavilka ämnen som-
finns ochdevar-

dehur når naturen.-

genomförde däri januari seminariumExpertgruppen ett
återfinnspresenterades. Riskpanoramat iriskpanorarnat

bilaga

kommittéle-harOrdförande Riskpanorama-gruppen variti
Daléus.Lennartdamoten

hormonstörandeförSärskild ämnenexpertgrupp

uppgift fram underlaghaft tillharGruppen att ta ett som
vad och vadvadredovisar inte trorvet, Vet manmanman

genomfördehormonstörande Gruppensig ämnen.veta om
forskare ochmed1997i januariseminarium experter.ett

kommittéledamo-harOrdförande Hormongruppen variti
Rådström.Rogerten
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Vi anlitade konsulter

Kemikommittén har anlitat konsulter följandepå områden:
1 riskpanoramatHur förändrats

2 Resultatet de årens kemikaliearbetetiosenasteav
3 spelplanenDen nya
4 Försiktighetsprincipen
5 kemikaliepolitikEU:s och EU:s medlemsstatersom

nationella möjligheter till kemikalielagstiftning
6 Målformulering

Betänkandets1.6 uppläggning
Struktur

Kemikommittén har betänkande och tvåett separata
bilagedelar, bilaga och bilaga1 2-12. Betänkandet består av

huvudkapitel, nämligen mål kapitel 2, kapitelmotivsex
3 och hörnstenar kapitel 4 åtgärder på desamt tre

nationellt, och globalt kapitelEU 6 ocharenorna -
Därtill kommer kapitel med särskilda frågor kapitel 8ett

enligt direktivet ska beakta.vi Slutligen redovisar visom
konsekvenserna kapitel 9 förslag.våra Betänkandet ärav
inriktat på så tydligt möjligt redovisa förslagen.att som

kapitel har förstaVarje sida med sammanfattningen en av
förslagen. kortEtt denavsnitt baseradstrategi påom som,
mål och hörnstenar kemikaliepolitiken, böri tillämpas på de
olika inleder kapitlen och6 kapitlenTexten iarenorna

huvudsaki strukturerad efter förslagen. beskrivandeär De
återfinns bilagedelarna. Se bildi 1.2.texterna
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Mål
Kapitel 2

Motiv
Kapitel 3

Hörnstenar
Kapitel 4

ÅtgärderÅtgärderÅtgärder
InternationelltEUNationellt

Kapitel7Kapitel 6Kapitel 5

Särskilda frågor
Kapitel 8

Konsekvenser
Kapitel9

struktur.BetänkandetsBild 1.2:

åtgärdsför-för kommitténsgrundhörnstenarMål och utgör
kemikaliepolitiken.densammanfattarochslag nya

övervägandenSärskilda1.7

viktigaantalpå ettkoncentreratarbetevårthar iVi oss
konkretiseringgradolikavi ifrågeställningar avsom

följandeframföralltbetänkandet. Det ärtill iåterkommer

överväganden:
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/ lagstiftningFrivillighet

lagstifta förändratsMöjligheterna nationellt har ochiatt
med medlemskapet. behålla den högaEU För att am-
bitionen svensk kemikaliepolitik kan allt tydligarei Vi ettse
komplement till lagstiftning fram. dettaDet viväxa är som

för det marknadsdrivna miljöarbetet.kallar Vi attanser
frivilliga arbete kan klara de kemikaliepo-detta inte ensamt

åtföljas lagstiftning framföralltlitiska målen måsteutan av
samtidigt flytta frampå nivå.EU För positionerna i EU:satt

kemikaliepolitik krävs löpande driver framSverigeatt ett
och förbud lagstiftaantal begränsningar attgenom

Möjligheten driva på kemika-nationellt dessa. EU:sattom
skapa området bedömerliepolitik bl.a. påpraxisattgenom

goda.vi som

/ misstänkervi viAgera närnär vet agera

betydelse.lyft fram försiktighetsprincipenshar ViVi anser
med kemikalier dag svårbedömda ochriskerna i äratt

skadeeffekter samhället oftaoch delångsiktiga vi iatt ser
till specifika orsaker. grundensäkert kan knytas Detinte är

grad redanallt högre måstetill ivi attatt ageraanser man
skada kanvetenskapligt grundad misstankevid attom en

inträffa.

Nationellt / internationellt

Kemikalier och kemikalieanvändning gränsöverskridan-är
medökande globaliseringen handelnde. Den gör att varor

allt snabbare takt. Kunska-innehåller kemikalier sker isom
används tillräcklig.de kemikalier Dettainteärsompen om

arbetet blir allt viktigare.innebär det internationella Detatt
lagstiftningsarbetet skeframförallt kommeri EU attär som

vilket också innebär mycket kraft måste läggasframöver att
driva EU-arbetet framåt. det globalapå Men ävenattner

betydelse ökar alltmer.kemikaliearbetets
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myndighetsarbete/ arbetsätt för myndig-Traditionellt nya
heterna

kräveratt myndigheternamarknadsdrivna miljöarbetetDet
roll. brobyggare och nätverksskaparefår delvis Somen ny

det marknadsdrivna arbetetmyndigheternakan i rättstyra
arbetsätt kräver myndigheternariktning. Detta attnya

tydliga marknaden dettillåter sig närmotatt mervara
kemikalier. roll ochgäller välja Detta är ettatt en ny

traditionella myndighetsarbetet.till detkomplement

1.8 Avgränsningar

följandearbete så aspekter påvårtharVi attavgränsat
behandlas:problem inte

samhälletredan finns iVaror som

behandlar inteVi t.ex.
deponierbefintliga-

befintliga husfogmassor iPCB i-
begagnade varor.-

Natarresurshushâllning

behandlar inteVi t.ex.
mångfalden vidbiologiska utvinninghot denmot av en-

råvara,viss
slut,råvarahot viss t.ex. vatten, naturgrus,tarmot att en-

olja.och

påverkan ochvid brytning utvinningfysiskKonsekvenser av

behandlarVi intet.ex.
vattendrag vidtill mark ochmetaller lakas utatt gruv--

brytning,
vid gruvbrytning,skadasgruvarbetareatt av ras-
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grundvattnet tillräckligt täktverksam-inteatt renas p. g.a.-
het grusåsari

konsekvenser vid skogsavverkning,ekologiska t.ex.-
den biologiskaoch mångfalden.utarmningerosion av

användning läkemedel ochMedicinsk användningav av
ändamållivsmedel för avsett

effekterde läkemedel och livsmedel harbehandlar inteVi
för innefattasanvänds ändamål.de Däremotavsettom

vid framtagning läkemedel och livsmedel, ochproblem av
spridning till miljön hormonstörandeproblem vid närt.ex.

samband p-pilleranvändningsprids till miljön mediämnen
sprids till åkermark och spannmålkadmiumoch vianär

handelsgödsel.

behandlar inteVi t.ex.
gädda och nitrithaltigkvicksilverhaltig spenat-

fiberfattig kost,förtjocktarmscancer p.g.a.-
drogmissbruk,-

biverkningar.medicinska-

Ämnen vid förbränninguppkommersom

uppfylla vid förbränningsvåraVåra mål iär att t.ex.
vanligaeller energianläggningar. Vidförbränningsmotorer

antalbildasförbränningsprocesser ämnenett stort varav en
orsaka allvarligaeller kandel stoppämnen ämnenär som

och allvarligtkroniska effekter.eller Detta är ett stort
medemellertid måste hanterasproblem separat ut-som

och dess specifikafrån den enskildagångspunkt varan
får konsekvensenvill målentillämpning. Vi inte attatt man

Vid förbränning gällerförbränna efter årfår 2007.inte

lagstiftningen utsläpp skadligakraven igivetvis att av
olika försiktighetsmåttska minimeras t.ex.ämnen genom

möjliga teknik. Vårbränsle och bästaval strategi ärav
vidde farliga bildassåledes minimera ämnenatt som

sådana bensin eller etanol,förbränning. Varorna t.ex.som
målen. Vidare ska produkterska dock uppfylla kraven i
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förbränningframställs omfattast.ex. sot,genomsom av
målen.

Övriga problemområden behandlas eftersom de kräverintesom
hanteringseparat

klimatfrågor-
genförändringar och djur inkl. genterapi,växterav-

kärnkraftverkshaverier,strålskydd vidt.ex.-
och stridsmedel.sabotage-
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förMål kemikaliepolitiken2

Kemikommittén föreslår följande mål för kemikaliepoliti-
ken:

År innehållsdeklarerar företagen2002 såsina attu varor
konsumenterna kan medvetna val. Information frångöra
myndigheterna fler och fler faktiskt dessa val.gör att gör

År tillhandahåller företagen fria från innehåll2007t varor av
eller upphov tillämnenstoppämnen stoppämnensom ger-

framställda människan allvarliga ellerämnen av som ger-
kroniska effekter hälsa eller miljö.

År har företagen utvecklat såproduktionsprocessema2012 attt
frånde fria användningär stoppämnenav-

frånutsläppen fria framställda människanär ämnen av som-
allvarliga eller kroniska effekter hälsa eller miljö.ger

År sådanaanvänder företagen metaller2012 tillämpningarit
där

metallerna behållsunder användning intakta,-
metallerna efter användning samlas återanvändning,förin-

återvinning eller säker deponering.

Inledning2.1

Målen föreslås avsedda understödja och driva påär attsom
arbetet hållbar utveckling se bilaga Målen skamot en

grunden för den politik skaSverige driva nationellt,utgöra
och internationellt. förändringinom EU Den måste skesom

för målen ska krävernås teknikutveckling och den kanatt
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snabbare vår tidsangivelse.ocksågå långsammare änmen
kan verketförändringen gåmarknadsdrivna i sjävaDen

efterfrågan. bedömerdet finns Visnabbtmycket attom
stånd frivillig förändringfå tillmöjligheten är attstor aven

tydlighet.dennakernikalieanvändningen genom

på klarttill målformuleringarförslagmed våravillVi ett
kemikalieornrådet.politiska viljan på Detdenförmedlasätt

villkorslös avveckling,alltsåhandlar inte utan attom geom
och konsumen-användareyrkesmässigabesked tilltydliga

vidska ställa på leverantörerna sinakrav devilkater om
ska haproduktutvecklareinriktningeller vilkenvaruinköp

utvecklingsarbete.sitti

med det arbeteparallelltska skemed målenArbetet som
lagstiftning.för befintlig Företagbedrivsredan inom ramen

delmålned målenska bryta imyndigheter göraoch samt
delmålplaner ochmålen ska nås.för hur Dessaplanerupp

ininnehålla prioriteringar ämnesska väger ettt.ex.som
leder tillåtgärderVidorsaka störning.förmåga att som

skametodellerutbyte ämne,ett an-enprocessenav
miljömässigtutbytetförvissavändaren sig ärävenattom

användning.föroch säkert sinbättre

förslag,målen ochför övrigagjortviavgränsningarDe

kapitelåterfinns i

drivkraftska skapaMålen2.2

EsbjergdeklarationenuppnåfördeletapperMålen attär

ochfördeletapper SverigesskaMålförslagen somses
DeletappernaEsbjergdeklarationen.uppnåendeEuropas av

innebärmålEsbjergdeklarationensför nåatt

innehållinformationår 2002 varornasom-
ochfria frånår ämnen2007 stoppämnenär somvarorna-
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allvarliga eller kroniska effekter på hälsa ellerger
miljö
år produktionsprocesserna2012 fria frånär stoppämnen-
och utsläppen från produktionsprocesserna friaär
från allvarliga eller kroniska effekterämnen som ger
år reducerade utsläpp2012 metaller.av-

Esbjergdeklarationens övergripande mål innebär

utsläppen farligaår har2020 upphörtämnenav-
utsläppenår naturliga har2020 reducerats.ämnenav-

slutliga målet enligt Esbjergdeklarationen,Det är att
halterna farliga ska nollnivå ochämnen nära attav vara
halterna naturliga ska de naturligtämnen näraav vara
förekommande. Under perioden fram till återstår bl.a.2020

eliminera eller reducera utsläpp från redanatt varor som
idag finns lagrade samhället utsläpp från avfalli påsamt
deponier. omfattasutsläppDessa våra mål seinte av

5.16. grund den långaPå livslängden hos mångaavsnitt av
möjligt förutsägadet halternainteämnen är att när av

farliga och naturliga noll respektiveämnen ämnen är nära
de naturliga halterna.nära

de fall mål eller regler redan finns för någotI strängare av
målförslagende ämnesområden omfattar, ska desom

målen eller reglerna gälla.strängare

framtidsperspektiv leder tillKlart långsiktiga beslut

viktigt det politiska ledarskapet inbegriperDet är att
förmedling och bilder hur samhället skavisionerav om se

oklart framtidsperpektiv kan leda tillViut. att ettmenar
kortsiktiga beslut. denna bakgrund har målen formule-Mot

Målförslagen sålunda framåtsyftande och ska skapaärrats.
drivkraft valet mellan och kravställan-i iämnen samtvaror
det på varor.
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ofta formulerade medmiljömål utgångspunktDagens är
från vad möjligt åstadkomma idag. Därefter harär attsom
uppfyllandeårtalet förskjutits antal år framåt tiden.iett

allt högre grad rikta till aktörena.Målen måste sig Föri att
måste målen tydliga ochförmå aktörerna att agera vara

och innehålla deloch samtidigt positivaoperativa, störreen
innebärtidigare måltyper gjort. Dettautmaning än att

och dettolkas med förnuftmålen också måste intesunt att
vill åt,kommittenytterligheterna utanär som snarare en

spelar aktivriktning där aktörenaförändringbred i rätt en
roll.

kernikaliearbetet under deutvärdering tioVår senasteav
problem med målen kemika-2 påtalarse bilaga inomåren

formule-liknande innehåll olikalieornrådet. Målen har men
odefinierade begrepp och går iblandinnehåller interingar,

preciseradeUtredningen konstaterarfölja attatt merupp.
förhar förutsättningarnadesto varitmålen störreär,

allmäntuppnående. Ochochuppföljning omvänt, att mer
harmålen desto svårareövergripandeformulerade och är

och uppnå.följade varit att upp

utvecklings-uppfyller kraven påmålförslagVåra att vara
adresserade och möjligatidsbestämda,främjande, tydliga,

utvärdera.att

konsumenterföretag, myndigheter,tillMålen riktar sig
och organisationer

svenska företag.första hand tillriktar DeMålen sig i är
de övergripandehur ska uppnåförslag till EUockså ett

Esbjergdeklarationen.målen i

marknadsdrivande.de skaformulerade såMålen attär vara
kemikaliearbetetetvill åstadkommatydligt vad iviDe visar

kemiskariskerna medsikt för minskamedellångpå att
ämnen.
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ska,Företag de upphandlar andra företag ellernär varor av
underleverantörer,sina ställa krav enligt målen. Före-av

utvecklingsavdelningar ska använda målentagens hjälpsom
vali material och insatsämnen utvecklingsarbetet.iav

tillverkarFöretag kemikalier ska använda målensom som
styrande utvecklingsarbetet.i

Konsumenterna ska använda målen ledning till hur desom
ska ställa miljömässigt riktiga krav hur de ska väljasamt

metod eller kvalitet. Konsument- och Iniljöorgaiüsatio-vara,
media kan stöd val- och kravställandesituatio-isamtner ge

med målen grund, järnförel-att, göra t.ex.nen genom som
kartläggningar och kritiska granskningar.ser,

Handeln ska vid inköp ställa krav på leverantörersina att
de ska leverera uppfyller målen.varor som

Målen ska myndigheterna och särskilt detstyra nya
nätverksskapande arbetssättet föreslås i 5.2.avsnittsom
Målen ska också långsiktigt styrande för myndig-vara
heternas internationella arbete.

Myndigheterna på kemikalieområdet, sektorsmyndig-
heterna, och företagen bör bryta ned målen till egna
Verksamhetsmål. Konsumentverket har särställningen som
företrädare för konsumenterna. Konsumentverket bör därför

förinom ansvarsområde brytasitt ned målen tillramen
åtgärdsmål användbara för konsumenten seär avsnittsom
5.7.

Målen riktar första handsig i till den svenska marknaden
bör kunna gälla för EU Esbjergdeklarationensäven närmen

mål svenskaantagits. Den marknaden ska alltså ställa
krav på de importeras, på svenskasamma somvaror som

emellertidVi inser svårigheterna nå målenatt att ärvaror.
det gäller importeradestörre när varor.

gällerdet måletNär produktionsprocesserna skaatt vara
fria från gäller detta framför allt nationellastoppämnen
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företag EU.alla inomsmåningomoch såföretag

kemikaliearbete,framsyntfår, ettFöretagen ettgenom
utländska företag.förhållande tillutvecklingen iförsprång i

konkurrensfördelarprodukter,skapakanFörsprånget nya
Utvecklingsarbetet kanmarknadsandelar.ökadedärmedoch

krav,konsumenternasmed hjälpfrivilligpåske väg av
Esbjergdeklara-bundnablirföretag EUalla inominnan av

följdborde bliregleringardekravtionens en avsomgenom
antagande.deklarationens

målLångsiktiga

därför valtharambitiösa. Viföreslår attmål viDe ärsom
avgörandeLångsiktighetenornställningstid.lång ärha enen

årrespektive 1510bedömerochföretagen viförfaktor att
ellerbegränsningarmålentid förrimlig rörär somen

längremål medbedömerViavveckling attämnen.av
denskapakommeråromställningstid 10-15 inte attän

Målet in-arbete.frivilligtkrävsdrivkraft i ettsom om
påuppnåkanföretagenbedömer vinehållsdeklaration att

förbehövstill år 2002framtid. Tiden attkortarebetydligt
förformereventuelltochpraktiskahitta gemensamma

informationsöverlämnandet.

uppnåsmålenskaHur

nåsskaMålen genom:
och konsumenter inäringslivmellanSamarbete stat,-

myndighetsarbete.med aktivtkom bination ett
mark-detunderlag förinformationFörbättrad ettsom-

miljöarbetet.nadsdrivna
utvecklings-planeradeför industrinsvägvalFörändrat-

arbete.
nationellt.gemenskapsnivåpåLagstiftning ävenmen-

överenskommelser.Globala-
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mål uppfylls samarbeteformuleradeväl iVi att sommenar
deoch myndigheterföretagmellan konsumenter, är en av

använda. de viktigaska Enarbetsmetoder Sverige av
ned målenhar brytamyndigheterna iuppgifter är attsom

ske företag, kommu-börVerksamhetsmål. iDetta även t.ex.
finna olikasannolikt kommeroch organisationer attsomner

för nå målen.möjligheterochlösningar att

miljöarbete bedrivs redanmarknadsdrivetomfattandeEtt
drivkraft.krav Konsumenterkonsumenternasmedidag som

driverförsäljarna, försäljarnapåställer kravoch inköpare
Arbetetproducentenfordrarleverantörem,på osv.avsom

fråndeltagande konsument-aktivtytterligarefår näring av
"katten-på-râttan-media. Dettaoch miljöorganisationer samt

allainnehållsdeklarationunderlättasskaarbete" avgenom
från företagenförbättrad informationsamt omgenomvaror

produktionsprocessenorsakar iutsläpp samtvilka varorna
efterfrågestyrtanvändning.efter Iochunder systemett

miljöpåverkan,innehåll ochkunskapstärker varornasom
näringslivet.hoskonkurrensen

fattar deföretagenbeslutde viktigabetonaockså närvillVi
utvecklingsarbete.planeradeförriktlinjerna sittdrar upp

ha de lång-företagen bl.a.de skabeslutengrund förSom
konsu-vetskapmålenkemikaliepolitiskasiktiga samt om

miljömässigtställamöjligheterförbättrade attmenternas
riktiga krav.

vanligastedetlagstiftningsarbetet varitharTraditionellt
kemikaliepolitiken.och Lag-svenska miljö-denstyrmedlet i

ske påföreträdesvisfortsättningenstiftningsarbetet ska i

nödvändigt, skaochmöjligtdå detgemenskapsnivå. Men är
Andralagstiftning.nationellanvändaockså styrme-Sverige

fåsannoliktkommerarbetsmetoderdel och störreatt
kemikaliearbetet. Vinationelladettidigarebetydelse iän

formulerasmålen skaförska verkaföreslår Sverige attatt
Även medarbetetgemenskapsnivå.pålagstiftningtill

med tidsförskjut-ska,överenskommelser vissinternationella
målen.fram tillledaning,
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krävervägval mod föreNytt gåatt

målförslagVåra innebär kernikaliepolitik ären ny som mer
ambitiös både förhållande tilli nuvarande politik och delvis

förhållande till Esbjergdeklarationen.i Målformuleringarna
jämfört med tidigare miljömål. Det generellaär typav en ny

tillämparvi metod för fasaangreppssättet att utsom som
eller begränsa särskilt miljöfarliga ämnen, ärgrupper av

generellaDet innebärnytt. angreppssättet ämnenatt som
bevisats farliga ändå kan kommainte omfattasattvara av

begränsningar eller avveckling. kernikaliepolitikenDen nya
kräver förändrat arbetssätt både företag och myndig-ett av
heter.

kommer tid fåDet genomslag för målen utanföratt ta att
förstaSverige. fåEtt Esbjergdeklarationens målsteg är att

styrande EU:s internationella arbete.i Våra mål skasom
vad villSverige uppnå på sikt. bedömer lång-Vi attvara

siktiga mål myndigheternas internationellai arbete och i
EU-arbetet väsentliga för nå framgång.är att

förhåller kommitténsHur sig mål till Esbjergdeklaratio-
målnens

Våra mål både och mindre omfattande jämförelseiär mer
med Esbjergdeklarationens mål.

omfattandeVåra mål mindre då endast inriktar målenviär
Utsläpp från redan inbyggdamot ärnya varor. varor som

samhället och från befintliga deponieri börinte utanavses
åtgärdas se 5.16.avsnittseparat

omfattandeVåra mål då Esbjergdeklarationenär mer menar
alla egenskaperna långlivad, bioackumulerbar ochatt tre

giftig uppfylldaska samtidigt. Kernikommittén harvara
bedömt två egenskaperna, långlivad och bioackumu-att av
lerbar kombinerat, förräcker beslut begränsning ellerom
avveckling se 2.3.avsnitt
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omfattande då har bedömtVåra mål viär att ämnenmer
långlivade och bioackumulerbara, harinte är men somsom
giftig, ska begränsas eller avvecklas seegenskapen avsnitt

giftig cancerframkallande,Med2.4. vi ämnen äravser som
arvsmassepåverkande, hormonstörande inklusive fortplant-

Ämnen egenskaperningsstörande. med dessa ska inte
eller släppas från produktionsprocesser-användas i utvaror

na.

omfattande då användningenVåra mål viär attavsermer
Esbjergdeklarationen talar utsläppen skaupphöra.ska attom

förrnoll. all användning ellerreduceras till Vi attanser
förluster, det gällerleder till utsläpp .eller ävensenare

brukar betecknas helt slutna. har därförVisystem somsom
avvecklasanvändningen måstebedömningengjort att om

ska kunna upphöra.och förlusternautsläppen

mindre omfattandemetaller se 2.7mål förVåra avsnitt är
mål för naturligaEsbjergdeklarationens Detämnen. ärän

ochdärför utsläppen bara begränsasomfattandemindre att
målen begränsa utsläppoch därförupphör,inte att attavser

och avfall. Utsläpp frånnyvaruanvändningendast från nytt
omfattas mål omfattartillverkning Våraoch inte.utvinning

naturliga Om Sverigeutsläppheller övrigainte ämnen.av
slutliga målEsbjergdeklarationensska nåoch EU om

det därför nödvän-bakgrundsnivån,koncentrationer ärnära
tillförsel metaller och andraytterligarebegränsadigt att av

naturliga ämnen.

kemikaliepolitiskadeföreslår5.19 viI avsnitt översynen av
Översikten syftar bl.a. till klargöra vilkamålen år 2003. att

behöva vidtas för uppnååtgärder kanytterligare attsom
Esbjergdeklarationen.målen i

och produktion saknasmål förTidigare varor

för produk-generella mål ochfunnit någraharVi inte varor
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liknar våra målförslag.tion behandlarDäremotsom
livsmiljögod 1990/regeringens proposition En 91:90 varor.

förutsågs relativt kommer fåDär att sett störreattvaror
betydelse och hälso- och miljöpåverkan skaatt varornas
begränsas alla led. dåvarande ansågi Den regeringen att

förtillverkarens produkterna ska gälla under helaansvar
livstid.deras

behandlar utsläppen från industriproces-Propositionen även

ansåg utsläppen vid sekelskiftet ska haMan nåttattserna.
ofarliga nivåer och vid sekelskiftetned till ska haviatt
till med de problemkommit gångrätta som en var upp-

till den moderna miljödebatten och miljöskydds-rinnelsen
arbetet.

Målen

Är innehållsdeklarerar företagen20022.3

varorna

föreslår:Kemikommittén

År innehâllsdeklarerar såföretagen sina2002 attt varor
hånval. Informationkan medvetnakonsumenterna göra

myndigheterna fler och fler faktiskt dessa val.görgör att

Bakgrund

bedömningen kraven från konsumenter ochVi gör att
de viktigaste drivkrafter-inköpare kommer utgöraatt en av

kemikaliearbetet framöver. Tillgång till informationi ärna
detta arbete.avgörande verktyg Generellt gälleri settett

förutsättningen alla aktörer på marknad måste haatt en
de kan fattatillgång till information, så rationella beslut,att

marknaden ska fungera effektivt.för förut-Dennaatt en
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marknadsdrivna utbytetdetgäller minstintesättning av
skadliga kemiskainnehållande ämnen.Varor

mängdenpekat påharriskpanoramaUtredningens att
till följdde årenökatkemiska i senasteämnen avvaror

olika egenskaperförteknikutvecklingen att ge varorna
flamskydd.ochmjukhet Dettahållbarhet,exempelvis

kemiskamånga precis idetinnebär iatt pro-somvaror,
påkemiskaantal Kravetfinnsdukter, ämnen.stortett

likadock allskemikalieinnehåll inteinformation ärom
produkter.för kemiskaföromfattande varor som

miljö-drivkraftden viktiga ikunnafullt utnyttjaFör utatt
kravkonsumenternaskemikaliearbetet äroch utgör,som

kemikalieinnehåll utvecklasinformationendet viktigt att om
ska kunnasjälvakonsumenterför För attäven varor.
det viktigtutbytesprincipentillämpaochjämföra ärVaror

Sannoliktinnehåller.på vadredadet går att taatt varorna
Valkonsumenternasde yrkesmässigaframför alltdetär som

fortfarandekankonsumentereffekt. Privatakommer att ge
och Bramiljömärkning Svanenbetjänta t.ex.avvara

innehållsdeklaratio-utvecklingMiljöval. Vi att avenanser
miljömärkningtillkomplementviktigtför är ettvarorner

marknadsdriveteffektivtförförutsättningoch etten
miljöarbete.

årföretagen 2002skamåletdärförföreslår attVi att vara
säljs. Deklarationinnehållsdeklarerar alla omsomvaror

tillverkas Sverigeibådeförska finnasinnehåll varor som
5.17.Se avsnittföroch importeras.varor som

Tillämpning

konsu-innehållsdeklarationer påtillutveckla förslagFör att
industrinmyndigheterna,kan väg attmentvaror varaen
allamed måletsamarbeteinlederhandelnoch attett varor

innehållsdeklarerade.skaår 2002säljs Sverigei varasom
utarbetarför kommissionenarbetaocksåska ettSverige att
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lagförslag innehållsdeklarationer på konsumentvarorom
säljs på EU:s inre marknad. Sverige bör drivaävensom

krav på globala regler innehållsdeklaration.om

Tidigare arbete

livsmedel harFör det sedan länge funnits krav på informa-
innehållet.tion Enligt 16 § märkningskungörelsen förom

livsmedel ska det finnas förteckning ingredienserna iav
livsmedlet. Likaså finns krav på innehållsdeklaration för
kosmetiska och hygieniska produkter LVFS 1996:7, 11
För andra har detta utvecklatsinte någoni störrevaror
omfattning. exempelEtt dock rekommendationär en som

färgfabrikantersSveriges förening har framtagit till sina
medlemmar de ska innehållet färgeri säljs.attom ange som

KretsloppsdelegationensI förStrategi kretsloppsanpassade
material och Rapport 1997:14 ingår innehållsdeklara-varor

viktigttion del producentansvaret.i Delegationensom en
har för avsikt utveckla detta ytterligare underatt 1997.
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Användningen organiska långlivade2.4 av
bioackumulerbara framställdaoch ärämnen som

avvecklasmänniskanav

föreslår:Kemikommittén

År tillhandahåller från innehållföretagen fria2007 varort
av

eller upphov tillstoppümnen ämnen som ger-
stoppümnen

människan allvarligaframställdaämnen av som ger-
ejfekter hälsa eller miljö.kroniskaeller

År företagen utvecklat produktionsprocessernahar2012t
så att

fria från användningde stoppämnenär av-
från framställda människanfriautsläppen ämnenär av-

eükter hälsa ellereller kroniskaallvarligagersom
miljö.

Bakgrund

Med vistoppärnnen avser
långlivade bioackumulerbaraochorganiska ämnen ärsom-

framställda människanav
och bly.kvicksilver, kadmium-

förstnämnda.dehandlaravsnittDetta om

tillverka eller användagårdetbedömning inteVår är attatt
miljön någon gång.de läcker Hurkemikalier iututan att

använder kemikalier-beror på hurläcker vimycket utsom
medvetet bekämpningsme-kemikalier spridsVissa t.ex.na.

inneslutning kärn-eftersträvas totalandra fall idel. I t.ex.
aldrig helterfarenhetenEmellertidkraftverk. visar att man

definierasläckage,undvika ikan inte system somens som
användningenDärför vissaslutna. vihelt att avanser

ska upphöra.särskilt allvarliga egenskapermedämnen
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Miljöns förmåga bryta till ofarligatt ett ämnener en
slutprodukt viktig egenskap för bestämma hurär atten
miljövänlig kemikalie långlivatEtt bryts nedämneen
mycket långsamt flesta kemikalieri Denaturen. trans-

efter utsläppet från källan luft ochiväg viaporteras vatten.
innebär långlivade kan fördelasDet ämnenatt över stora

geografiska områden. samhället blir de miljöp-När varse
förknippaderoblem med det oftast långär ämnet tarsom

eftersomtid lösa problemet kan fånga detvi inte inatt som
släppts Långlivade kan alltså orsaka problemämnenut.

storskaliga både tid och har därför funniti Viärsom rum.
livslängdlång särskilt allvarlig egenskapäratt en som

föranleder uppmärksamhet.stor

ska orsaka direkta effekterFör i organismämneatt ett en
kunnamåste det biotillgäng-organismen,tas upp av vara

har sådanaligt. egenskaper de baraVissa inteämnen att
kommer också lagras bioackumule-in, i organismernautan
ras, koncentrationerna deså i organismerna överstigeratt

långlivade kan dessutomNågraomgivningen.i ämnen

högre återfinnsanrikas näringskedja så halterattgenom en
kedjan befinnerhögre i organismen sig. Dessaupp

kan speciellt hot de finnsämnen utgöra ett mot arter som
näringskedjorna havsöm, säl och människa.högst i t.ex.upp

förutse exakt vilka kommersvårtDet ämnenär att attsom
bete på detta hög tendens till bioackumuleringsig sätt, men
Ökar sannolikheten för inlagring ochi organismer närings-

Kombinationen lång livslängd och bioackumulerbarkedjor.
anledning höja varningsflaggan.således Viatt attger anser

konsekvenserna dessa två egenskaper så allvarligaär attav
dessa ska användas alls.inteämnen

takt med industrialiseringen har industrin lärt fram-I sig
ställa vanligtvis finns regelinte i Iämnen naturen. vetsom
forskarna föreningarmycket lite hur dessa ochämnenom
påverkar levande finns heller enklaDetorganismer. inga
metoder för bestämma kemikalies livslängd miljöniatt en

idag oftast hänvisad till bara kanärutan testerman som ge
frågan lättnedbrytbart ellerpå inte. Bättreämnet ärsvar om



Mål för kemikaliepolitiken 73SOU 1997:84

hursyfte få bra mått påutvecklasmetoder behöver i att ett
erfarenhetenEmellertid visarlånglivat attär.ämnenett

kan detbioackumulerbara sålånglivadeanvänds ämnen,
koncentrationerbyggasförr eller är storasomuppsenare

därför undvikamåsteskada Viför organismer.attnog
utsträckningsåsådana ianvändning ämnen stor somav

möjligt.

har egenskapernamedräckerdettyckerVi ämneatt ettatt
ska avvecklas.förbioackumulerbar,ochlånglivad ämnetatt

förviktig insatser.giftig prioriteraEgenskapen attär
ska lång-frånutgårEsbjergdeklarationen ämnenatt vara

toxiska för be-giftigaochbioackumulerbaralivade, att
kändkravet påavvecklas. Vieller attgränsas menar
medhuruvida arbetetfrågagiftighet ärytterst omen

det skaförebyggande, ellerskalånglivade ämnen omvara
känd.skadeverkan Närförstförske är ettnärämneämne

skadligahabioackumulerbart visat sigochlånglivat ämne
långlivadeskedd.ofta redan Detskadan ämneteffekter är

orsakafortsättaoch kommermiljönredanfinns i attatt
regel gårned ochsvårligen bryts i inteeftersom deteffekter

samla in.att

redanforskarnadebarafasaVäljer ämnenutatt somman
tyckeralltid för Vidå kommergiftiga, attsent.ärvet man

fasaochförebyggandeska arbetaistället ämnenutman
kan kommaerfarenhetsmässigtmed egenskaper vi vetsom

skadeeffekter.långsiktigaorsakaatt

långlivademedproblemetbeskriverexempelEtt som
polyklorerade bifenyler.PCBanvändningenärämnen av

tillkändeintroducerades intekemikalierdessaNär man
Underingåendedemiljöeffekternågra ämnena.negativa av

demdelmedvetenblev1960-talet att varen avomman
Användningenbioackumulerades.långlivade ochmycket av

undervärldendelenförbjödskemikalier idessa större av
harlärt PCBsedan desshar sigForskarna1970-talet. ettatt

PCB-halterfortfarandeeffekter ochkroniskaantal uppmäts
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vår miljöi kan förorsaka allvarliga skador påtrorsom man
bl.a. människor. Mycket kostsamma saneringsoperationer av

har genomförtsPCB begränsadei områden tidigarenära
källor. dessutomAr långlivadeämnet ianvänt t.ex.varor
byggnadsmaterial, kan det svårt fortsattatt stoppavara
utsläpp fråga.i sådanEn källa förämnet PCB deärav
fogmassor användes för husfasader. Dessaatt tätasom
diskuterar till kostnader,att, stora ersätta.man nu

föreslår därförVi målet ska användningenatt attvara av
organiska långlivade bioackumulerbara ämnen ärsom
framställda människan ska avvecklas.av

Tillämpning

Varan sådan ska, år fri2007, från innehållsenastsom vara
organiska långlivade bioackumulerbara ämnen ärav som

framställda människan och upphov tillämnenav som ger
sådana innebärDetta heller avfallsle-inteämnen. iatt varan
det får upphov till bildning sådana Nästaämnen.ge av

ska nådd och2012 innebäretapp senast att ävenvara
produktionsprocessena ska fria från organiska lång-vara
livade bioackumulerbara framställdaämnen ärsom av
märmiskan. Det innebär får tillsättasinteämnenaatt
produktionsprocessen. kanDessa emellertid tillfälligtämnen
uppstå produktionsprocesseni mellansteg.ettsom

de fallI mål redan finns för detta område, ska desträngare
målen gälla.strängare

Definitioner och kriterier

Med organiska innehåller kolämnen ochämnenavses som
väte.

Med framställda människan tillverkasämnenav avses som
eller uppkommer industriellai och ämnenprocesser som
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bildas samband med avfall eller utsläpp.eller i Dessai
förekommande.kan också naturligtämnen vara

ändamålsenligalånglivade saknas idagFör ämnen testsys-
utvecklas se 5.11. Tills vidaresådana bör avsnitttem, avser

långlivad bryts nedbegränsamed intevi ämnenatt som
internationellt standardiserade ochmer 20% i accepte-än

"Ready Biodegradabilitylättnedbrytbarhetrade påtester
standardiserade och accepteradeinternationelltTests" eller i

"Inherent Biodegradabili-nedbrytbarhetpå potentielltester
Tests".

normalt vetenskapligaMed bioackumulerbara i sam-avses
biokoncentrationsfaktor BCF påmedmanhang ämnen en

fördelningskoefficient mellandäröver,och100 samt en
logKow3.Kow på Härn-oktanol och 1000vatten avser

begränsaförsta i internatio-vi, ämnensteg, attett somsom
biokon-och accepteradestandardiseradenellt tester ger en

eller harför fiskcentrationsfaktor BCF på 10 000,över som
n-oktanol ochfördelningskoefficient mellan vattenen en

logKow5.Kow på 100 000änmer

kriterierdefinitioner ochredovisa in ihar valt inteVi att
betydelse förmolekylstorlekensdetalj t.ex.minsta ämnetatt

dettacellmembran. Vialls ska kunna attmenarpassa
medoch samarbeteinternationell nivåske på iarbete ska

Kemikaliein-därför kapitelföreslår 5.11iVi attexperter.
uppdragspektionen i attges

fortskrider höja kriterieteknikutveckligeneftersomallt --
med syftet såbioackumulerbaraför ämnen attgränserna

används förde kriteriersmåningom signärma som
sammanhang,vetenskapligadenna egenskap i

och hur resulta-vilkaprecisera testernärmare avsessom-
långlivade ochgällandeför kriteriernaska uttolkasten

bioackumulerbara ämnen.
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Tidigare mål

livslängd förLång kriterium för potentiellämneett är ett
miljöfarlighet har diskuterats länge, dett.ex. togssom upp

och1983 Miljökommittén.Naturresurs- slogKommitténav
fast SOU 361 spridning1983:56, föroreningaratts. av som
har okänd livslängd eller långvariga ekologiska stör-ger

bör avvecklas.ningar

1992/ Om riktlinjer för93:180 kretsloppsan-Proposition en
passad samhällsutveckling också frågan. står:Därtog upp

den enda acceptabla halten långlivade"Jag attanser av
miljön noll. mål bör gälla endasti Detta inteämnen är

för utsläpp konventionell dvs. utsläppi mening, av
föroreningar med avloppsvattenoch rök frånaser
fabriker dyl. Målet inne ningenär även använatt0 av

måste upphöra eftersomsådana all material-ämnen
medförhanterin oundvikli det hanterade materia-atten

let förr ler avfallet eller sprids direkti ie senare amnar
miljön."

Likaså har Kretsloppsdelegationen för krets-i sin Strategi
material ochloppsanpassade Rapport 1997:14 målettvaror

på lång sikt berör långlivade lyder:Detämnen.som

naturfrämmande"Lån livade kemiska föreningar an-
har avvecklats omhänderta ochDeinte.vän ärs som a

uppfyllasdestruerade." Målet ska på lång sikt 2 år.-50

riksdagenExempel på mål långlivadeantagetav om
stabila ämnen:

Utsläppen stabila organiska skall begränsas såämnenav
sekelskiftetde till nått sådan nivå miljön inteatt atten

förskada. Atgärder minska utsläppen kloreradeatttar av
organiska från skogsindustrin prioriteras.ämnen
Stabila organiska och rniljöskadliga skall på siktämnen

få förekomma miljön.inte i
Prop. 1990/ sid. rskr91:90, 30, 33841, IOU
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ovanståendemedjämförtutvidgat,målförslagVårt är
till vidasålivsmiljö,god1990/ En91:90 attproposition

ochlånglivadeanvändningenkommittén att avanser
skakriterierenligt vissabioackumulerbara ämnen av-

vårtVidareska begränsas.utsläppen ärbaravecklas, inte att
skaavseende påmedbegränsat ämnenamålförslag att vara

långlivade.barabioackumulerbara, inteochlånglivadebåde
människan fram-vibegränsning ärEn att avser avannan

endastmedan miljöpropositionenorganiskaställda ämnen,

organiskatalar ämnen.om

framställda männi-Utsläpp ämnen2.5 avav
effekterkroniskaellerallvarligamedskan av-

vecklas

föreslår:Kemikommittén

År innehållfrånfriatillhandahåller företagen2007 varorut
av

tillupphov stopp-eller ämnenstoppämnen gersom-
ämnen

allvar-människanframställdaämnen som gerav-
miljö.hälsa ellereffekter påkroniskaellerliga

År produktionsprocessernautvecklatföretagenhar2012ut
så att

användningfrån stoppämnenfriade är av-
framställdafrånfriautsläppen ämnenär av-

ejfek-kroniskaellerallvarligamänniskan gersom
miljö.ellerhälsapåter

Bakgrund

allvarligamänniskanframställdaMed ämnen gersomav
härmiljö viellerhälsapåeffekterkroniskaeller avser

hormonstörandearvsmassepåverkande,cancerframkallande,
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inklusive fortplantningsstörandeämnen ämnen.

Människor och andra levande kanorganismer ofta inte
Ämnenundvika för kemiskaexponering sprids helaämnen.

tiden vid användning och sambandi med attav varor varor
produceras och blir till avfall. Myndigheter och näringsliv
bedriver, delvis med hjälp lagstiftningen, aktivt arbeteettav
för minska riskerna med farligaatt akutgiftigaämnen t.ex.

arbeteDetta ska naturligtvisämnen. fortsätta.

Risk kombination hur farligtär dvs. dessämneett är,en av
inneboende egenskaper, och hur individenexponeringstor

för. mycketEtt giftigtär kanutsatt sålundaämne vara
farligt vid mycket låg dos, medan andra mindre giftiga

kan bli farliga vid högämnen exponering. tyckerVi att
egenskaperna cancerframkallande, arvsmassepåverkande
och hormonstörande inklusive fortplantningsstörande, var
för så allvarligasig, med dessaär egenskaperatt ämnen inte
ska få orsaka ofrivillig skälenexponering. Ett är att ävenav

enstaka vid lågexponering dos kan orsaka skada. Etten
kan förutsägainte hurär dosannat att individenstorman

eller miljön för sammanlagt.exponeras

föreslårVi därför målet ska cancerframkallande,att attvara
arvsmassepåverkande, hormonstörande inklusiveämnen
fortplantningsstörande ska få finnasinteämnen, i varor
eller utsläpp fråni produktionsprocesser.

Tillämpning

Varan sådan ska, år 2007, fri från innehållsenastsom vara
cancerframkallande, arvsmassepåverkande, hormonstör-av

ande inklusive fortplantningsstörandeämnen ämnen.
skaVaran också fri från upphov tillämnenvara som ger

dessa Detta innebärämnen. hellerinte avfallsle-iatt varan
det får upphov till bildning och utsläpp dessa ärrmen.ge av

skaNästa nådd 2012 och innebäretapp senast ävenattvara
utsläppen från produktionsprocesserna ska fria frånvara
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hormonstörandearvsmassepåverkande,cancerframkallande,
fortplantningsstörandeinklusive ämnen.ämnen

förekomma väl slutnafårovanstående iEftersom ämnen
få innehållaocksåmåste vissa typer av varorprocesser,

eller be-kemiskaDärför videssa ämnenaccepterarämnen.
användas yrkes-egenskapermed dessaredningar attsom avses

gällandeförståsförutsättningEni är attmässigt processer.
på säkrasthanterasdessalagstiftning följs, ämnenatt

sköts på vanligt ioch hanteringentänkbara sättsätt att
berörd myndighet.samförstånd med

cancerframkallande, arvsmassepå-Skälet till vi attatt anser
inklusive fortplantnings-hormonstörandeverkande, ämnen

produktionsprocessenfå finnaskan istörande är attämnen
och bioacku-långlivademiljönsnabbarenedde bryts i än

omfattan-därför likablirEffekterna intemulerbara ämnen.
långlivade ochförkandeochde tidi vararum som

effekterna,lokala ibioackumulerbara De t.ex.ämnen.
emellertidkangiftigaovanståendearbetsmiljön, ämnenav

kraftig begränsningallvarliga vi ärså attatt anservara
befogad.

deområde, skafinns för dettaredanmålfalldeI strängare
gälla.målensträngare

ovanståendemedarbetarmyndigheterochFöretag som
begränsningsarbetet seplan förbör göraämnen enupp

kanExempel på5.18. prioriteringaravsnitt vara
giftiga, lång-effekterfarligamed välkänt t.ex.ämnen-

biockumulerbaralivade och
eller begränsaavvecklalätta attärämnen som-

effekterkändamed dåligtämnen-
användningbredförekommer iämnen som-

förmiljö lättellermämüskorämnen exponerassom-
användningunderfrånämnen varanavgessom-

Kemikalieinspektionenspåfinns upptagnaämnen som-
arvsmassepåver-cancerframkallande,listor för mutagena
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kande och reproduktionstoxiska listorna finnsämnen i
Kemikalieinspektionens Regelbok, 1997.

Definitioner och kriterier

egenskapernaFör cancerframkallande, arvsmassepåverkande och

fortplantningsstörande tycker deVi internationellt veder-att
definitioner och kriterier ska användas finnstagna som

Kemikalieinspektionens författningssamling,iupptagna
skaKIFS 1996:5, gälla. Testmetoder finns beskrivna bilagai

till direktiv 67/ 548/5 EEG.

hormonstörande finnsFör vedertagen definitioningenämnen
och kriterier. föreslåringa Vi därför Kemikalieinspektio-att

omgående utvecklar förslag till definition och kriteriernen
för dessa se 8.2.avsnitt

Jämförelse med Esbjergdeklarationen

begreppet giftigI toxisk inbegriper Esbjergdeklarationen
cancerframkallande cancerogena,ämnen ärsom arvsmas-

sepåverkande mutagena, missbildningsfrarnkallande
teratogena, effekter för hormonsyste-är ogynnsammasom

funktion andra allvarliga kroniska effekter.mets samt

vår målformuleringI inbegrips missbildningsframkallande
begreppet fortplantningsstörande.i omfattarDäremot vårt

mål "andra allvarliga kroniska effekter"inte Esbjerg-som
deklarationen gör.

Tidigare mål

har funnitVi några tidigareinte riksdagen målantagnaav
direkt begränsa eller avveckla cancerframkal-attsom avser

lande, arvsmassepåverkande, hormonstörande ämnen
inklusive fortplantningsstörande finnsDäremot detämnen.
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refere-och målnedan,miljömålhälso- ochgenerella som
speciellaellerspecielltill ämnen pro-avgruppenrar

organiskakloreradebekämpningsmedel,blemområden t.ex.
luftföroreningar.ellerlösningsmedel

miljöfarliochhälso-användningenochFlödena aav
innehåländockflödenminska.kemikalier bör De ersom

Använd-slutas.möjligaste månbörkemikalier iskadliga
avvecklas.börskadligade ämnenaningen mestav

rskr 344sid. 14,1992/932180, 46, 0UProp.

tillminskaskallindustrinsfrånUtsläppen processer
hälsanochskada intemiljönnivåer esådana atttaratt

tilluppnåmöjligmiljösådanåverkas. En attör vara
sekelskiftet.

rskr 338sid. 30,212, loU1990/ 91:90,Prop.

Även för krets-har StrategisinKretsloppsdelegationen i
1997:14 målRapportochmaterialloppsanpassade varor

och miljö..hälsaberörsiktpå långsom



Mäl82 för kemikaliepolitiken SOU 1997:84

2.6 Användningen kvicksilver, kadmiumav
och bly avvecklas

Kemikommittén föreslår:

År tillhandahåller2007 företagen fria från innehållt varor
av

ellerstoppämnen upphov tillämnen som ger-
stoppämnen

framställdaämnen människan allvarligaav som ger-
eller kroniska effekter hälsa eller miljö.

År har företagen2012 utvecklat produktionsprocessernaut
sä att

de fria från användningär stoppämnenav-
utsläppen fränfria framställdaär ämnen människanav-

allvarliga eller kroniska effekter hälsa ellersom ger
miljö.

Bakgrund

Med Vistoppämnen avser
långlivadeorganiska och bioackumulerbara ämnen ärsom-

framställda människanav
kvicksilver, kadmium och bly.-

handlarDetta avsnitt de sistnämnda.om

De metallerna kvicksilver, kadmium och bly hartre gemen-
de kan lagras levandei ochsamt att organismer deatt är

starkt giftiga vid låga halter. miljönäven I ansamlas
kvicksilver, kadmium och bly näringskedjornai vilket kan
leda till höga halter hos mämiiskor, rovfiskar ocht.ex.
rovfåglar. Eftersom metaller grundämnen kan de aldrigär
brytas ned. När tungmetallerna gång spridits kommer deen
därför under mycket lång tid finnas kvar. Det innebäratt att
metallerna, likhet med dei långlivade organiska ämnena,
kan ansamlas människansi närmiljö och människor, djuratt
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framöver.lång tidför dessakanoch ämnenutsättasväxter

och bly harkvicksilver, kadmiummängderMycket stora
under femtio 1940-1990.de årensamhälletlagrats i senaste

miljön kommerspridningen tillrisk förfinns detDärför att
kadmium och blyKvicksilver,tid framåt.långfortsättaatt

råvaranmiljön utvinnssprids till närsamtnär varor
omhän-och slutligenåteranvändsanvänds,procuceras,

luftut-fråntungmetallernafall kommerdertas. mångaI
atmosfären, nations-metallernaDärefter sprids isläpp. över

källor.frånlångtdeponeras sinaochgränserna,

och blykadmiumkvicksilver,nedfalletstorregionalaDet av
tid.under lång Dettaförhöjt Sverigemarkanthar varit över

Eftersom denhalternaförändrat iradikalthar naturen.
helamarken finnsluftnedfallet lagras iimängdenstörsta av

dettariskuppenbarMellaneuropaochSkandinavien atten
marken.aktiviteten Demikrobiologiska idenpåverkathar

blykadmium ochkvicksilver, ihalternaförhöjda mar-av
för högreriskocksåinnebärskikt upptagkens översta en

Eftersom dessafåglar.däggdjur ochhosoch störningar
innebärfunktionen,biologiskaför denbehövsmetaller inte

giftverkan påför organismerna.riskökat upptag en

medför ökadmarkenmetaller iförhöjda halternaDe enav
innebärvattendrag.och Dettillfrån marken sjöartransport

har1900-taletUnderdär.uppstårmiljöproblem ävenatt
ökatsödrafisk från Sverigeikvicksilverhalterna sjöarit.ex.

för hundra årråddenivåermed dejämförtgånger,5 som
fåglarmänniskor ochrisk förinnebärsedan. Detta t.ex.en

Livsmedels-hardettakonsekvensfisk. Somäter avensom
kostrekommendationer.verket gett ut

kad-kvicksilver,användningendärförföreslårVi att av
avvecklas.skaoch blymium
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Kvicksilver

Kvicksilver starkt giftigt för djur och människor. Exempelär
på effekter kan uppkomma hos människor påverkanärsom
på reproduktionen, immunsystemet ochnervsystemet,

Speciellt fosternjurarna. och små barn känsliga.är

kvicksilver spriditsNär till miljön avgår del luftenviaen
från mark och rörlighetDess leder tillt.ex. vatten. en mer
omfattande global spridning för många andra metaller.än

del omvandlasEn miljön till metylkvicksilver,iannan som
fisk.ansamlas Från 1960-talet har de svenskai kvicksilver-

utsläppen minskat kraftigt. det harTrots alla naturmiljöer
idag förhöjdaSverige kvicksilverhalter.i Halterna ökar

fortfarande skogsmark. Kvicksilverhalteni fisk ökari
fortfarande på platser och delarvissa i Sverigestora ärav
kvicksilverhalterna marken höga effektså kani miss-att
tänkas mikroorganismer.på

halter kan finnas fiskarter innebärDe befolk-i vissa attsom
måste begränsa eller helt från,ningen intaget avståav,

sådan fisk. Särskilt foster mödrar fiskärutsatta ätervars
med höga kvicksilverhalter. Miljöhälsoutredningen SOU

Miljö för1996:124, hållbar hälsoutveckling konstateraren
detta eftersomallvarligt det har kunnat fastställasinteäratt

vid vilken fosterexponeringsnivå skadas. dessa kaninte För
alltså säkerhetsmariginalen mycket liten eller obefintlig.vara

måste förFortsatta ytterligareansträngningar göras att
reducera för kvicksilver.exponeringen

Kadmium

Kadmium starkt giftigt för djur och människor. Halv-är

eringstiden människasi år vilket innebärnjurar 20ären ca
metallen finns kvar kroppen under mycket långi tid.att

Halterna ökar under såi njurarna hela livet.gott som
sker huvudsakligenExponeringen kosten ochgenom genom

rökning. Exempel effekterpå kan uppkomma påsom
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skelett.ochpåskador njurarmänniskor är

innebärvid zinkbrytning. DetrestproduktKadmium är en
helt så kommerupphörkadmiumanvändningenävenatt om

föromhandbehövafortsättningsviskadmium tasattäven
fosfatgödselnaturligt bl.a. ifinnsKadmiumförvaring.säker

ansamlasKadmium iluftföroreningar.spridsoch viat.ex.
ochtill djurlederDetlättoch attmarken växter.tas avupp
förgrödormarkensmänniskor äter exponerasavsom

detliggerNuvarande intagkosten. närakadmium via man
indikerarstudiermänniskor. Nyaskador på attkanvet ge

tidigarevadbefolkningenkänsligheten äni störreär man
ökarminskat,harkadmiumutsläppenTrots atttrott. av

Ävenår. i0,2%med genomsnittåkermark ihalterna i per
mycketmed såÖstersjöfisk halternaökarströmmingslever

befolkningenspåtyderMycketår. ävenatt5-8% persom
öka.fortsätterexponeringen att

markför-tilltagandeförsvårasmed kadmiumProblemet av
förjordenlagraskan ikadmiummängder attStorasurning.

för-markenochsedan lösas växternatasut omavupp
ökadocksåinnebärkadmiumurlakningÖkadEn avsuras.

vattendrag.ochsjöarför irisk organismer

Bly

förLiksommänniskor.ochför djurgiftigtstarktBly är
känsliga.småbarnochfosterframför alltkvicksilver är
och PCB.kvicksilverbly,befaras förSamverkanseffekter kan

gällerkanskeblyför interisknivåerskattadebetyderDet att
eller PCB.kvicksilverförsamtidigt exponerasom man

påverkanmänniskorbly hosskadeeffekter ärExempel på av
centralainervsystemet.påeffekterochblodbildningenpå

ochfödanblyförexponeringskällan ärViktigaste genom
dricksvattnet.ibland

kad-ochkvicksilvermiljönrörligtlika iBly inteär som
spridningglobalfåttblyharEmellertidmium. enormen
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bensinförbränning.via Avskaffandett.ex. blytillsats iav
bensin har dock medfört minskande utsläpp till miljön. Bly

dock fortfarande mycketär Vanlig metall i ochen varor
infrastruktur. Enligt undersökningar kan det föreligga
storskaliga effekter bly i markekosystemet södraiav
Sveriges skogsmarker. För små barn säkerhetsmariginalenär
liten mellan de blodblyhalter där de första påsymptomen
skada börjar uppträda, och de uppmäts.som

Tillämpning

Varan sådan ska, år 2007, fri från innehållsenastsom vara
kvicksilver, kadmium och bly. Nästa skaetappav vara

nådd 2012 och innebär produktionspro-senast att även
ska fria från dessa metaller. innebärDetcessena vara att

kvicksilver, kadmium och bly fårinte tillsättas produktions-
processen.

deEtt användningsområden där bly kan svårtav attvara
till år 2007, bly blyackumulatorer.ersätta iär Likaså anser

bly strålskyddvi kaniatt motiverat använda. Detattvara
då desto viktigare målet förär övriga metaller avsnittatt

2.7 tillämpas för bly dessainom användningsområden. Det
vill metallen ska så långt möjligtsäga behållas intakt under
användning och tillåtasinte korrodera eller slitas. Efter
användning ska metallen samlas för säkertin omhän-
dertagande. förutsättningEn förstås gällande lagstift-är att

följs,ning dessa hanteras på säkrast tänkbaraatt ämnen sätt
och hanteringen sköts på vanligtatt samförståndi medsätt
berörd myndighet.

de fallI mål redan finns för dettasträngare område, ska de
målen gälla.strängare

Tidigare mål

De svenska mål finns för kvicksilver, kadmium och blysom
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eller kraftig reduk-avvecklinginriktade påidagredanär
målriksdagen redanExempel på är:tion. antagnaav

fårtill mark ochtungmetaller inteTillförseln vattenav
miljön medhalten vissanaturliga iden änöverstiga mer

metallerför olikakanprocenttal varieraprocenttal. Dessa
beroende miljönsområdenafiskaolikaföroch geo
ligger, enligttill hav Natur-lförselnkänslighet. För

kan tillåtasnormalt iden förhöjningvårdsverket, som
intervallet 50-200%.

rskr 33830,1990/91, sid. 244, oUProp.

avvecklas.siktbör påkvicksilverAnvändningen av
338rskr30,1990/ sid. 245, oU91:90Prop.

avvecklas såkvicksilveroxidbatterierAnvändning av
handförstatill år 2000 iochmöjli senasttsnart som

med bran-överenskommelserochinformationgenom
schen.

rskr 338sid. oU 30,1990/ 245,91:90,Prop.

innehållan-och rodukterinsamlingEffektivare varorav
särskilt åt-till stånkommakvicksilver börde ettgenom

ärds am.ro
210rskr16,sid. oU94:110, 14,Prop. 1 93

hemma ikvicksilver hör intespridning ettDiffus av
amal inomAnvändningenssamhälle.kretslop amav

Ovrigtill år 1 97.avvecklasbörtandvâr senasten
till år 2000.avvecklasbörkvicksilveranvändning
273rskrsid. 23,1993/94:163, 49, oUProp.

kvicksil-miljöskadorna på SverigesbegränsaFör att av
ochinternationelltåtgärdervidtasbarbör intever

kvicksilverOcksånyanvändning.minskarnationellt som
börprodukterochsamhället ifinns ritt iuts varorsom

hand säkert.ocheffesamlas tivtin tas om
210rskrsid. 16,1993/94:110, 12, oUProp.

behandlasavfall börochrestprodukterKvicksilverhaltiga
kvicksilverförvara imöjligtdetå attgörsättett som

Kvicksilver bör intelångtidssäochformämplig ert.
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återvinnas.
Prop. 1993/ 942110, sid. 17, rskrIOU 16, 210

Användningen kadmium måste minskas kraftigt.av
Prop. 1990/ sid.91:90 252, rskrjoU 30, 338

Användnin bly bör på sikt avvecklas. Avveck-en av
lingen sker huvudsak frivilli åtgärder.1 genom a

Prop. 1990/ sid.91:90 249, rskroU 30, 38

Våra målförslag skiljer från de flesta målensig attgenom
tydligt användningen kvicksilver, kadmium ochattange av
bly ska avvecklas. Våra mål vidare utvärderbara, tidsbe-är
stämda förseddaoch med uppfyllelseansvar.

Även Kretsloppsdelegationen har Strategi för krets-i sin

loppsanpassade material och Rapport 1997:14 målvaror
berör kvicksilver, kadmium och bly.som

Utsläpp2.7 metaller reducerasav

Kemikommittén föreslår:

År använder företagen sådana2012 metaller tillämp-it
därningar

metallema behållsunder användning intakta,-
metallema efter användning återan-samlas förin-

återvinningvändning, eller säker deponering.

Bakgrund

Metaller grundämnen aldrig kan försvinna ellerär som
brytas ned. Metallerna finns naturligt berggrundeni men
sprids förhållandevisi små mängder till miljön för levande

biosfärenorganismer via ocherosion vittring. Därt.ex.
bildar de s.k. naturlig bakgrundshalt. metallerVissaen som
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Tillockså vanligasamhället,vanliga ii är naturen.är
till de fyra vanligasteoch aluminiumhörexempel järn

jordskorpan.grundämnena i

årmiljonernahar underpå jordenOrganismerna anpassats
funnits Mångametallhalterde i omgivningen.till som

förlivsnödvändiga essentiellamedtill ochmetaller är
funktioner de biologiskaviktigaoch har iorganismerna

Livsnödvändiga metaller för lågilevande processerna.
likväl metaller förskadligt,sålunda ikoncentration är som

metallergiftiga.kan Dehög koncentration ärsomvara
sällsynta.mindre giftiga deoftavanliga i änärnaturen mer

har lettjordens metallresurserutnyttjandeMänniskans av
omfördelats miljön påmetallmängder imyckettill storaatt

fram tillindustrialiseringentiden fråntidmycket kort
metallhalter både lokalt,förhöjdatillhar lettidag. Detta

levande kandenglobalt. För organismenregionalt och en
välgörande, tilllivsnödvändig ochfrånhaltökning sigröra

flera olika metallerochmarkOfta belastas sjöargiftig. av
ökarekologiskadenallmänhetsamtidigt. I stressenattanses

samverkar.flera metallerförstärks dåeffektereventuellaoch

samverkanseffekt kopplingenexempel på ärEtt annat
miljö medförförsurningseffekter. Surmetall- ochmellan att

framför alltfrån mark ökar,metallerutlakningen vissaav
zink.kadmium ochnickel,kobolt,aluminium, järn, mangan,

ökandemedför denvattenrniljönfrån skador iBortsett
betydelse förvitalessentiellautlakningen ämnenatt av

balans minskar.ekologisktillväxt och

produ-spridsandramångaMetaller, och ämnen, när varor
svenska industriutsläp-avfall.blir tillanvänds och Deceras,

minskat radikalt.årtiondena Enunder de.har senastepen
industriut-alltiddeteffekt detta inte ärär att numeraav

Istället har deföroreningsbilden.dominerarsläppen som
ochanvändningfrån underskerdiffusa utsläpp varorsom

Särskiltallt viktigare.bruk, blivit itagits urvaror som
lagrademängder metallerbetydande ifinnsavfallsledet



Mål för90 kemikaliepolitiken SOU 1997:84

deponier.

Årligen tillförs mängder potentiellt skadliga metallerstora
samhället krom, koppar, zink, nickel och bly. Metallert.ex.

tidigare bundna till berggrunden,varit lagras istället isom
samhället form och infrastruktur.i de flestaFörav varor
metaller kommer den ackumulerade mängden metaller i
samhället ha fördubblats några årtionden.inom Metal-att
lavgången från dessa kommer tillföra miljönattvaror
mångfaldigt metaller vad industriutsläppenän gör.mer

Exempel på diffusa utsläpp från under användning:varor
kopparmängdernaCa 80% slam från Stockholmsiav-

reningsverk bedöms ha diffust från bl.a.ett ursprung
och koppartak.tappvattensystem

koppar år uppskattas5 komma från bromsbeläggton per-
på fordon Stockholm.i

kvicksilver70 kg år beräknas komma från stock-per-
tandfyllningar.holmarnas Metallavgivandet sker på

grund korrosion från kvicksilveramalgam.av
den giftigaHalterna metallen platina har ökat 5av-

vägdammgånger under åren diffusa1984-1991.i Den

platinaspridningen kommer från bilarnas katalysato-av
också rodium och palladium.rer som avger

Särskilda riskområden storstadsregionerna eftersomär
utsträckning används där. vattenområdenai Istorvarorna

Stockholm metallhalterna ytsedimentinärmast är t.ex.
förhöjdagenomgående vilket innebär tillförselprocesser-att

troligen pågående. Kunskapsläget emellertid dåligtär ärna
gäller metallersdet hälso- och miljöeffekter. Särskiltnär

bristfällig förefaller kunskapen metaller"nya"vara om som
hittills liten omfattning gallium, indium,ianvänts t.ex.
beryllium och europium.

Sammanfattningsvis finns det starka indikationer på att
metallflöden från olika kvantitativt betydandeärvaror en
källa. mycket mängder metallerDe ständigtstora som
ackumuleras samhället från varuanvändning ochi deponier,
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framstår alltmer problem. Ju metallmängderett störresom
ackumuleras, desto halter riskerar människor ochstörresom

miljö för.att exponeras

föreslår därför arbete ska påbörjas förVi begränsaatt att
människor och miljö för metaller seexponeringen av

5.18. tycker de utsläppVi behovavsnitt iatt är stortsom
åtgärder, de diffusa utsläppen från användningenärav av

utsläpp från deponier. betydande ochDessa ärsamtvaror
omfattas sällan eller alls begränsningsåtgärder.inte Detav
internationella arbetet för minska luftföroreningarnaatt är
också mycket viktigt.

Tillämpning

jordens efterfrågadeMetaller tillgångar. finnsDemesten av
naturligt berggrunden och ingår, oftast låga halter,i i i

Metallerkretslopp. har också det möjligtgjortnaturens eget
fysiskt bygga samhällsstrukturer mångaatt upp som

förknippar välfärd.med finns anledningDet ingen att tro
beroendemänniskans och önskaninte utnyttjaatt attav

metaller, kommer bestå framtiden.iävenatt

Vårt eftersom förändringarmål långsiktigt metallan-iär
vändningen sannolikt tid. Vår avsikt med metallmålettar är

utvecklingsdrivande önskvärd riktning.i Viatt ärvara
medvetna målet sannolikt kommer heltinteatt attom vara

Ärtaletuppfyllt till år med tanke målet2012. påär satt att
år kan behöva kompletteras med hänvisning2012 till

Esbjergdeklarationens mål. Till exempel ingår utsläppinte
vid produktion och råvaruframställning våra målförslag.i

har bedömt målet då skulle bli alltför omfattande.Vi Detatt
emellertid troligt dessa måste omfattasär ävenatt steg av

framtida mål Esbjergdeklarationens mål ska kunna nås.om

företag hanterar metaller ska,Vi varje i varjeattmenar som
fråganenskilt fall, ställa metallen hanteras enligtsig om

målet. fallet följdfrågornaOm så kanintentionerna i inte är
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Är materialvalet användabli: rätt Kant.ex. man en annan
föranvändametod Kan man en annan vara, samma

ändamål eller verkan

också den kunskapovanstående överväganden måsteI
finns metallens effekter vidokunskaprespektive som om
och aluminium exempel påin. Järnexponering ärvägas
förhållandevis goda kunskaperforskarna harmetaller som

och jordskorpan.mycket vanligaoch iiär naturensomom
behöver därför riktainte primärt sigFöretagens insatser mot

metaller.dessa

företagenför nå målet börförsta arbetetSom i attsteg
användningenförändraistället av
känd skadeverkan,metaller med-

effekt vid för lågadåligt kändmetaller med exponering-
föreningar, ochmed andraoch blandningardoser i

kunskapdet finns liteeller metallföreningarmetaller som-
huvudöver taget.om

ska,kända effektermetaller med dåligt iAnvändning av
bioackumulerandelånglivade ochdelikhet med ämnena,

till försiktighetsprincipen. Dettamed hänvisningbegränsas
litenmetaller hittillssärskilt igäller "nya" använtssom

uppträder, broms-effekt plötsligtomfattning. Om ären
grundämnenoch andraför metallermyckt långsträckan

möjliggöra miljösyn-nedbryts i Förinte attnaturen. ursom
därför ökamaterialval måste kunskapenpunkt riktiga om

metaller och vilkaföroch miljömänniskorhur exponeras
effekter det har.

behållas intakta undermetallerna skamål står detvåraI att
långt möjligt, skametallerna, såbetyderanvändning. Det att

ellerkorroderar pådär deanvändas tillämpningar intei
metallernaVidare måsteunder användning.slitssättannat
återvinnas.tidigare återanvändas ochgradmycket högrei än

återanvändas så längeanvändas ochskaVarorna som
Återvunnet ska bevaramaterialsmältsmöjligt deinnan om.

cykler på höglänge möjligt. Fåursprungskvalitet så som
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medel kvarhålla metallema lång tidkvalitetsnivå är ett att
förluster till miljön. Med hög kvalitets-samhället med småi

ska kombineras med andrametallennivå inteattmenas
försämrar metallens egenskaperlegeringarämnen t.ex. som

metaller människan huvudomsmältning.vid De översom
kretsloppet kvicksilver, kadmiumska tillförainte t.ex.taget

säkertpåoch bly, bör deponeras sätt.ett

metallexponeringenavsikten minska viFörutom att avser
ökad kunskap och medveten-metallmålet ska bidra tillatt

metaller underden diffusahet exponeringen av an-om
från avfall. skametallustläppvändning och Företagenom

plan för hurår redovisadärför, enligt 5.18, 2000avsnitt en
nås.målen ska

Årligen redovisasdärefter ska
slitage och korrosion ochde diffusa t.ex.hur stora-

vidmetallutsläppen frånkontrollerade är varorna an-
avfallsledet,vändning och i

tänker vidta föråtgärder företaget sigvilka närmaatt-
målet

nått.utsträckning måletvilkeni är-

område, ska definns för dettamål redande fallI strängare
målen gälla.strängare

målTidigare

måltidigare riksdagenfunnit någraharVi inte antagnaav
Kretslopps-generellt. harmetallerberör Däremotsom

kretsloppsanpassade materialfördelegationen Strategii sin
metaller.mål berör1997:14och Rapport somvaror
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Därför behövs3 kemikalie-en ny
politik

Kemikommittên anser:

frånsamlade risken kemikalierDen idag kompliceradärn mer
svårbedömdoch tidigareän

långlivade,användning organiskaFortsatt bioackumulerbaraut av
hållbarhot utvecklingämnen utgör ett mot en

Miljöarbetet behöver utvecklas och förstärkas ytterligarei

Nuvarande arbetssätt för begränsat gärämnesvisa och förärut
sakta

Genomförandet Esbjergdeklarationen kräver kemikalie-x- av en ny
politik

samlade risken från kemikalier3.1 Den

kompliceraddag och svårbedömdiär mer

tidigareän

Syftet med kemikaliepolitiken

syftet med kemikaliepolitiken,Det perspekti-iyttersta sett
långsiktigt hållbar utveckling, bidra till vårvet är attav en

välfärd framtida möjlighetergenerationersäventyrautan att
motsvarande välfärd.till detta syfteI bl.a.inryms inteatten

jordens kortsiktig och oöverlagdutarma resurser genom en
kemikalieanvändning. Genom ställa långsiktiga målatt
bidrar kemikaliepolitiken till minska elleratt
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hållbaromställning tillförkostnadernaeliminera enen
förde Vägvaletmål innebärLångsiktigautveckling. att styr

orsakautvecklingsarbeteplaneradeindustrins än attsnarare
pågående arbetet.detplötsliga kast i

förändratsHotbilden har

bilagariskpanorama 1iKemikommittén ettpresenterar som
hotbilden kemikalierfrånhursammanställningutgör aven

Kemikommis-sedanhar förändratsdenoch hurdagiutser
huvud-RiskpanoramatsSOU1984:77.betänkandesionens

den bildredovisningöversiktlig ettärrapport somaven
"måladbilduttrycktochantal viexperter som ensomser

färgerna".med ipenseldrag precisionbredamed men

förändrats.hotbilden har DetBeskrivningen ärvisar att
förmindreellerriskernabedömasvårt änstörreäratt om

riskerna idaguppenbartdäremotsedan.år Det att10-15 är
starkttidigare.svårbedömda Enkomplexa och änär mer

insiktenden ökadetill dettaorsakbidragande är om
kunskaperna ökat.samtidigtkunskap,vårbristerna i som

lågaispektrumbretthotbildenIdag ämnenvisar ett av
koncentrationer

enskildapåriskernafokuseradessedanår10-15För mer
miljöhälsa ocheffekter påurskiljbaraspecifiktmedämnen

hälsoriskernakemiska iDehög exponering.vid relativt
gjordnyligenpåtagliga. Enocharbetslivet större mervar

för alla år 2000,mål, Hälsa visargenomgång WHO:s attav
därfå områdende relativtarbetslivethälsa i är ett av
heltmiljögifter idaggoda. Fleraframstegen ärvarit som

sedan,för årfortfarandeanvändes tioförbjudna t.ex.
insektsmed-ellerbetrnedelkvicksilverföreningarorganiska i

hör ocksåhotbilden viförändringenTill ilindan.let att
från punktut-kemikalierförminskalyckats exponeringen

i släpp.
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för mångahargångna decenniet exponeringenUnder det

miljön minskat. Ibland haroch denyrkesliveti yttreämnen
epidemiologiskadet med dagensdärtill nivåerdet skett
med tillfredstäl-undersökningsmetoder längre gårinte att

Studiersäkerställa effektsamband.metoderstatistiskalande
kemikalier människor ellerpåeffekter imed påvisbara av

icke-industrialiserade länder,oftare frånalltmiljön kommer
fortfarandefarligaför mångadär exponeringen ämnen är

hög.

effektom-kompliceradekunskapernaSamtidigt har om nya,
påverkan på hormonsystemen,gällerråden ökat. Det t.ex.

ochden individenbåde påeffekter på nervsystemet Vuxna
immunologiskaochVäxande barnet störningar.på det

ökat, vilketdagens kunskap harbristernaInsikten iom
hurosäkerhet idagdet råderinnebär störreatt omen
vårsamhälletkemikaliermed iriskerna attut, trotsser

samtidigt ökat.kunskap

undersökningsmetodik det svårtdagensi gör attBrister
användningenrisken frånsamladedenuppskatta av

underundersöksregel ikemikalier. Som ämne tagetett
tillräckligt högaförhållanden vid doserkontrollerade ärsom

Människorseffekt.och mätbartydligutlösaför att en
mångfaldkarakteriserasverkliga exponeringssituation av en

och varierarvid låga doser exponeringämnen somenav
tilltidpunkt Dessutom visarfrånkraftigt annan.enen

känsligaspecielltofta förekommerdeterfarenheten att
klaraupptäckamöjligheternaminskarindivider. Detta att

kemikalier.effekter ochmellansamband

och1980-talet då bl.a. EUUSA, JapanbörjanSedan av
har fleraföranmälningssysteminförde ämnen tusennya

närvarandeförmarknaden. Inom EUpå görsutämnen satts
Motsvarandeår.anmälningar varje400 ämnennyaomca

ochoch förår Japan övriga2.500siffra för USA är per
tillkommeranmälningssystemmed minstOECD-länder

uppgifterfinnsåret. ingaDet attämnentusen omom
finnsförsvunnit.skulle haantal Detmotsvarande ämnen
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heller anledning falletingen så bakgrundatt äranta att mot
den ökande mängden med fyllerämnenav varor som nya

funktioner. framförNya alltinom EU bättreämnen är
Ävenundersökta de redan finns på marknaden. förän som

dessa saknas dock viktig kunskap hormonstörandet.ex. om
egenskaper eller påverkan på nervsystemet.om

Sammanfattningsvis hotbilden idagvisar brett spektrumett
låga koncentrationeri kanämnen sammantagetav som ge

upphov till ospecifika effekter och effekter lätt låterintesom
kopplas till någon specifiksig exponering.

Kemikalieproblem gränsöverskridandeär

Problemen med kemikalier längre lokalainte ochär över-
gående. heller de begränsadeInte till direkt användningär

kemiska och beredningar. Kemikalierämnenav passerar
med vindar och ochgränser viatransport strömmargenom

handeln verkarDe mycket långi tid ochövervaror.
påverkar kommande De ingår ochgenerationer. i varu-
materialströmmar viktiga sarnhällssektorer.inom Problemen
med kemikalier därför tidigare gränsöverskridan-är änmer
de och måste både nationellt,angripas regionalt och globalt.

ökarVarorna exponeringsvägsom

bl.a. de skälAv ökar idag relativtangetts settsom ovan
exponeringsväg. Varornas ochsammansättningvarorna som

innehåll kemiska blir alltmer komplex. Varor skaämnenav
idag ha många funktioner och innehåller därför ofta många
kemiska vardagligt exempelEtt hårschampooämnen. är

bara ska ocksåinte håret glänsan-tvätta rent, utan görasom
få fallade, det luftigt, förhindrarätt,att att topparnavara

splittras, motverka mjäll och dessutom lukta För varjegott.
funktion har fleraeller kemikalier lagts till produkten.en

Vissa starkt giftiga elleri miljöskadandeämnen iärvaror
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farliga får användasform. Mångakoncentrerad inteämnen
Sådana kanegenskaper.konsumentledet sinai ämnenp.g.a.

elleranvändas vid varutillverkningenfortfarande idock
oftadärför förekomma, låga koncentratio-och kan ivaror

medföranvändningenökandeDeni attvaroravner, varan.
för kemikalier. högreDen exponeringalla människor utsätts

drabbade framföralltarbetslivettidigareförekom isom
ålder.arbetsför Numerafriska i utsätts ävenpersoner

barn, gravidakänsligaellersärskilt t.ex.grupper somsvaga
kontakt med ökat antaloch gamla försjukakvinnor, ett

kemikalier via varor.

förflyttar snabbaresigGlobaliseringen övergör att varor
Enligt uppgifter fråntidigare.områden dagi änstörre

världsproduktionenharVärldshandelsorganisationen av
mellansedan medan handeln1950fem gångerökatvaror

under tid.gånger Enökatländerna 14 samma vara som
spridning hela världen.snabbtfårlanseras idag över

skadeef-skede upptäcka direktatidigtMöjligheten iatt ett
har därför delvisanvändning lokaltbegränsadfekter vid en

skerstorskalig spridningför innanriskenmed attersatts en
frånåterkallashinnerochuppmärksammasrisken varan

marknaden.

innehållervadSvårt vetaatt varorna

möjlighetenminskar ocksåhandelnglobala över-Den att
vid tillverkningenkernikalieanvändningenblicka varor.av

vilkafå kännedomomöjligtgångermångaDet attär om
produkter, textilierelektroniskafinnskemikalier i t.ex.som

produktionsledfleraha genomgåttkaneller plast. Varorna
Kemikaliertillförsländer de Sverige.olika ininnani som

påutvecklingsländer granskas inteanvändstillverkas och i
användstillverkas ochkemikalierdesätt somsomsamma

OECD-länderna.inom t.ex.
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har fåttVi ökad kunskap under den gångna 10-15års

perioden

Riskpanoramat beskriver den ökade kunskapen sprid-om
och effekter farliganing, exponering ämnenav genom

forskningsinsatseromfattande och våra myndigheters
arbete. också vilkaVi inom områdenvet mer om som
kunskaperna behöver ökas. Riskpanoramat dagensvisar att
kunskap otillräcklig för fullt bedöma riskerna medär att ut
den omfattande användningen och spridningen kemiskaav

Effekter kan bli förstuppenbara långt efterämnen. ex-
kan också uppkomma till följd långvarigponeringen. De av

för låga doser kemiskaexponering Detämnen. ärav
sannolikt kombinationseffekter kan uppkomma vidatt

flera kemiskaanvändning samtidigt. Mångaämnenav
sprids långa avstånd med luft och tillämnen över vatten

kalla områden där de kan kvar miljön ochistanna ansam-
las levande organismer.i

den samlade risken frånbedömer kemikalier dagVi iatt är
komplicerad svårtolkadoch tidigare. riskernaOmänmer

har eller mindreblivit svårt kategoriskt uttalastörre är att
bakgrund befintliga forskningsstudier.sig Enmotom av

faktor kan antyda riskerna ökat den ständigaärattsom
upplagringen svårnedbrytbarai naturen ämnenav som

Samtidigt har farligaanvänds. många avvecklatsämnen
eller begränsats vilket kan innebära riskerna minskat.att
Tidigare exponerades mindre antal människor sannoliktett

färreför högre doser Idag alla iämnen.av exponeras
samhället för fler lägre doser.iämnen men

fortsatt användning organiska3.2 En av

långlivade, bioackumulerbara ämnen utgör
hot hållbar utvecklingett mot en

tydligtdecennierna har människansDe visatsenaste att
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jordens påianspråktagande vissaokontrollerade resurserav
ogjorda.kanmiljöproblem inteleder tillområden görassom

användningen mångatidigaredenexempel hartillSå av
omfattandetillbekämpningsmedel lettbilligaochenkla en

polartrakter-miljöerorördatidigareförorening t.ex.somav
Ävenkontinenternasdelar inre.svåråtkomligaoch avna

spridning miljönfått bredhar iindustrikemikaliermånga en
be-användas inneslutnaavsedda ide varit atttrots att

hållare.

globalaidagdeför många utgörGemensamt ämnen somav
svårnedbrytbara, denlånglivade, dvs. ideproblem ärär att

biologiskmedkalla miljöersärskiltmiljön, iyttre sparsam
polartrakterna.ellerfjälltraktervåraaktivitet t.ex.som

ansamlas defettlösligamycketsamtidigtEftersom många är
bioackumulerbara.de Dekroppsfett, dvs. äri organismernas

eftersomsärskiltrovfåglarnaochrovdjuren utsatta,ärstora
högrekoncentrationregel ökar iocksåämnena uppsom

biomagnifiering.s.k. Hoskommer,näringskedjani man
reproduk-bli så högakroppenhalternakan idjurdessa att

Östersjön har visatpåverkas. Mätningar i atttion m.m.
miljögifterbioackumulerbaralånglivade,halterna vissaav

använd-förbudlångvarigasjunkerlängre motinte trots
Östersjöländer. ochandra DessafleraochSverigeiningen

användningenfortsattadentolkatsharandra data attsom
luftenviamedförländer ämnenatransporti avenvarmare

blir kvar.faller ochdebreddgrader därkallaretill ner

bioacku-långlivade,användningfortsattVi att avenanser
förenligmänniskanframställda intemulerbara ärämnen av

årendeunderutveckling. Nyahållbarmed senasterönen
lågavid mycketkemikaliereffekterhormonstörande avom

beteende visarinlärning,påverkan påoch attdoser m.m.
kan Lär-överraskningarobehagliga vänta.attvaranya

förborde utnyttjastidigarefrån misstag attdomarna
uppkom-redanbehöva botaföriställetskadorförebygga att

mångakunskapentillMed hänsynskador. att avomna
bedömningenofullständig vi attdessa görärännuämnen

måstebioackumulerbaralånglivade,åtgärder ämnenmot
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vidtas avsaknad bevisadei hälso- eller miljöeffekteräven av
hos ämnena.

Miljöarbetet behöver3.3 utvecklas och
förstärkas ytterligare
Kemikommissionens SOU 1984:77 arbete inriktades bl.a.

åstadkomma skulle leda till ökadmot att ett system som en
kontroll kemiska produkter hälso- och miljösynpunkt.av ur

viktig drivkraftEn kernikalierelaterade hälsofrågor ivar
arbetsmiljön. Kemikommissionen pekade också på bristerna

det gällde information kemikaliers miljöfarlighet,när om
liksom bristen kriterierpå för bedömningen miljöfarlig-av
het. Hälsoområdet vid Kemikalieinspektionens tillkomstvar
betydligt utvecklat miljöområdet. fannsDetän t.ex.mer
kriterier för flera hälsoeffekter och graderatsorters ett

för farlighetsklassificering bara hänsynintesystem togsom
till skada graden. På arbetsmiljöområdetävenarten utanav
fanns också utbyggt för behandla skydds-ett system att
frågor, inklusive kemikaliefrågor, skyddsombud,via

skyddskommittéer Varuinformationsblad för denm.m.
yrkesmässiga hanteringen kemikalier utvecklades tidigtav

Kemikalieinspektionens Verksamhet.i Resursmässigt
hälsoområdetutgjorde under inspektionens första år den

överväldigande delen verksamheten.av

på miljöarbetetSynen har förändrats under de åren.senaste
studier miljön kanGenom i upptäcka potentiellaman

hälsoeffekter kemikalier tidigt, de medförtinnan skadaav
på människors hälsa. Miljöarbetet också viktigt i sig,är
bland för bevara den biologiska mångfalden ochannat att

långsiktiga hotavvärja vår överlevnad formiatt mot t.ex.
minskad livsmedelsproduktion.av

Under den gångna tioårsperioden har miljöarbetet ut-
vecklats kraftigt. Kemikalieinspektionen har publicerat
särskilda listor miljöfarliga kriterier för miljö-över ämnen,
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nordiskt samarbete och mycketfarlighet har utarbetats i en
Kemikalieinspektionens ökade hardelstor resurserav

Miljömedvetenheten samhället hartillfallit miljöområdet. i
Ännumycket starkt.motsvarande tid ökat återstårunder

bedömningar risk och medmycket innan nyttagöraatt av
miljöperspektiv kan ske tillfredsstäl-påkemikalier ett enur

därför det Viktigt politikenlande nivå. Vi äratt attanser
fortsatt förstärka utvecklingen för skyddetinriktas mot att

bör ske parallelltfarliga kemikalier.miljön Dettamotav
farligautveckling skyddetmed motsvarande motaven

och arbetsmiljön.för konsumenterkemikalier i

arbetssättNuvarande ämnesvisa3.4 är

för saktaför och gårbegränsat
Naturvårdsverkets och Arbetar-Kemikalieinspektionens,

riskerna medarbete för minskaskyddsstyrelsens att
fram-har omfattande ochkemikalieanvändningen Varit

kemiska produkter fokus ochhar ställtgångsrikt. i gjortDet
Riskbe-föregångsland på kemikalieområdet.tillSverige ett

uttryckblandgränsningsarbetet har sig itagitannat
kemikalier,marknadsföringenåtgärder t.ex.mot av som

enskilda eller välanvändningenbegränsningar ämnenavav
avgränsade ämnesgrupper.

kräverutvärderaArbetssättet i storaett ämne tagetatt
kombina-heller risker medfångarDet inte uppresurser.

samtidigt. kan ocksåtionseffekter flera Detämnen varaav
ochorsakssamband mellan enskildafinnasvårt ämnenatt

eller kombinationförst efter lång tid iskador visar sigsom
samtidigmed exponering.annan

syftarpågårBåde och OECDEUinom stora somprogram
och risker med gamlaegenskapertill utvärdera ämnen.att

utvärderas enskildabåda iInom ämnen ettprogrammen
Även ochnärbesläktade inomämnentaget. en samma

för ibland till och medutvärderas sig,ämnesgrupp avvar
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olika länder. Arbetet oerhört tids- och resurskrävande.är
för existerandeProgrammet kommerinom EU medämnen

nuvarande takt kunna slutföras förrän bortominte att nästa
sekelskifte, dvs. hundra år. Företagensän egetom mer
riskbedömningsarbete för närvarandeutnyttjas inte i

tillräcklig grad.

nuvarandedet arbetssättet, därVi att ämnen ut-anser
värderas och regleras enskilt eller små kemiskti grupper av
mycket närbesläktade går för sakta.ämnen,

nuvarande regleringarna också sikte på marknadsfö-De tar
kemikalier. kan innebära onödig be-Dettaringen enav
kemikaliearbetet takt med inriktningenigränsning i att mot

allt också kemikaliekontrol-blir viktigare. Vi attvaror anser
bättre,len behöver så övervägandenintegreras att om

ingripanden kemikalie någon eller flera delarimot en av
samlat. viktigtdess livscykel kan skäl till dettaEttgöras är

kemikalierelaterade problem har kommit utgöraatt att en
del miljöarbetet.dominerande av

Genomförandet Esbjergdeklaratio-3.5 av

kräver kemikaliepolitiken nynen

Esbjergdeklarationen utsläppen farligaMålen i ämnenatt av
ställer krav omfattandeska ha upphört till år på2020

kemikalieanvändningen de länderförändringar i somav
deklarationen. bedömningenundertecknat Vi gör att

granskasanvändningen kemikalier måstei änvaror merav
fråntidigare med utgångspunkt målen. Generella angrepps-

få roll kemikaliearbetetmåste också istörresätt en om
målen ska kunna nås. Alla aktörer samhället måste bidrai

arbetet ska bli framgångsrikt.om

länder särskilda förbehålldeSverige ett utanav somvar
undertecknade Esbjergdeklarationen. bedömningenVi gör

för uppfylla åtaganden behöverSverige sinaatt att en ny
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kemikaliepolitik.

depåsynpunkterutvecklar vårakapitlen viföljandedeI
kemikaliepolitiken, liksomdenihörnstenarnaviktigaste nya

dennationellt,behövas inomkanåtgärderdepå som
globala arbetet.och detieuropeiska unionen





107SOU 1997:84

kemikalie-Viktiga hörnstenar i4

politiken

hörnstenarföljande viktiga iföreslårKemikommittén

kemikaliepolitiken:

Försiktighetsprincipen

användasskaFörsiktighetsprincipent
måste tillämpas oftarebevisbördanomvändaDent

har ansvaretFöretagen

säkraska visa ärFöretagen att varornat

tillsynochLagstiftning

grundenläggerLagstiftningent
ökaroll börTillsynenst

Generellt angreppsätt

användasskaGenerellt angreppssättav

viktigarealltVaruperspektivet

förskjutskemikaliearbetetTyngdpunkten i mot varorut
avfallsfrâgor hör ihopochoch utsläpps-Kemikaliekontrollt

Utveckling mot rena varorut
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arbetssätt förEtt myndigheternanytt

Samarbete bidrar till hög ambitionsniväut en
och inköpareKonsumenter viktiga kemikaliearbetetiärt

vidgad roll för de anställdaEn företagenit
Mjuka styrmedel form kunskap ochi informationat av
Ökad användning ekonomiska styrmedelk av

smâföretagenStöd och vägledning tillut

internationella arbetetDet

problem kräverGemensamma lösningarut gemensamma
för lagstiftningsarbetetEUt en nya arena

Globala överenskommelser kemikalier allt viktigaret om
Handel och kemikaliepolitik ska stödja varandraut

föreslagitkapitel har mål för denI 2 svenska kemikalie-vi

politiken. redovisar detta kapitelVi några viktiga hörn-i
för kemikaliepolitiken. tillsammansDessa medstenar utgör

målen grunden för den kemikaliepolitiken och för våranya
förslag till åtgärder på nationell nivå, ochinom EU in-
ternationellt.

Försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen ska4.1 användas

Med försiktighetsprincipen ochvi ett synsättavser en
innebär förväg ska vidta destrategi i åtgärderattsom man

behövs för undvika skada på människor eller miljönattsom
förstället åtgärda först skadai inträffat. Enligtatt när en

uppfattningvår omfattar detta de allmänna försiktighets-
förväntasmått iaktta miljösammanhang och kaniman som
miljöbalkens grundläggande hänsynsregel 2 kap,sägas vara

miljöbalksförslaget.3 § del försiktighetsprin-i Som en av
ingår åtgärder skacipen vidtas redan vid skäligatt en

misstanke skada eller olägenhet kan uppkomma.attom
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vidtillämpasbevisbörda skaomvändocksåinnebärDen att
miljöproblem.misstanke om

breda meningdenna motsvarariFörsiktighetsprincipen
§försiktighetsmått 5ipåoch kravetaktsamhetallmänockså

seLKP avsnittprodukter,kemiska1985:426lagen om
försiktighetsprin-tolkningochanalys5.9. En närmare av

iRiodeklarationen,bl.a. itillämpningar,dessoch gescipen
bilaga

måstegradallt högreivisarRiskpanoramat att ageraman
skadamisstankegrundadvetenskapligt attvidredan enom

medförkemikaliespridningen attdiffusainträffa. Denkan
lågaiför mångamiljö ämnenochmänniskor exponeras

forskningsmetoder inteärdagensMångadoser. an-av
kemikaliepolitikMorgondagensdenna situation.tillpassade

förekomst-på principenbyggagrad atthögremåste i än om
ellerkemikalier näråtgärder inbegränsande motsätts varor

föreliggermiljöellerhälsapåpåverkanskäl försannolika
saknas.vetenskaplig bevisningfullständigäven om

diffusgrad tillhögrealltrelateras ikemikalieproblemNya
ochflödetdetfrånkemikaliespridning stora varorav

läckagetaktuellt fallsamhället. Ett ärprodukter avgenom
under 60-byggtsflerfamiljshusfogrnassa ifrånPCB som

70-talet.och

försiktighetsprin-tillämpningexempel påfärg,Bly i ett av
cipen

denminskningenförsiktighetbyggd på äråtgärdEn av
90-taletunderskettfärgbly ianvändningensvenska somav

försvunnet isåblyinnebär gottoch äratt somnusom
pågrundar sigBegränsningarnakonsumentledet.färger i en

påverka männi-kanblodetblyhalten imisstanke attom
misstanke.medUSA deträckte inteIskors nervsystem. en

kunnaförståtgärd,någonvidtogville innanDär manman,
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bevisa blodblyhalten påverkadeatt den mentala förmågan
Idagnegativt. högre blodblyhalt,vet att desto lägreman

intelligenskvot. Amerikanska barn områdeni med mycket
blyfärg har bevisligen lägre intelligenskvot barnän i
områden blyfärg. Miljarder dollarutan läggs ned på attnu

byggnader från blyfärg USA.isanera

Diffus spridning från morgondagensär problemvaror

Vårt riskpanorama visar morgondagens kernikaliepro-att
blem högi grad kommer kretsa kringatt Giftigavaror.
metaller och långlivade, bioackumulerbara organiska ämnen
sprids via och kommer spridas globalt långatt tidvaror en
framöver användningenäven upphör.ämnenaom av
Denna diffusa spridning uppkommer vid tillverkning,
distribution användning, slitage och kvittblivning av varor.
Av den totala mängden metaller årligen tillförs samhäl-som
let det bara några fåär kändaprocent utgörssom av
utsläpp till luft och Aterstoden ackumulerasvatten. i
samhället och kan spridas under lång tid framåt.

Tidigare det vanligare vissa avgränsade yrkes-attvar
industriarbetare, fört.ex. relativt högautsattesgrupper

halter miljögifter på arbetsplatsen. Utsläppen till miljönav
kom huvudsakligen från punktkällor och ledde till lokala
föroreningssituationer. Utsläppen kunde bestå fåtalettav

hängdeämnen med tillverkningen på platsen.som samman
Det då relativt lätt påvisa samband mellanattvar ämne,

och effekt.exponering Idag det vanligareär delaratt stora
befolkningen diffus spridning för lågaav genom exponeras

doser många ämnen.av
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motstånd-minskadmedExponering gruppersvagaav
vårdbe-ökatmedföraochlidandetill ökatledaskraft kan

hov

effektermotorisk kapacitetochmental ärMinskad som man
medsamband exponeringmisstänker hargrundergodapå

och PCB.kvicksilverbly,synnerhetmiljögifter, iför vissa
förbefolkningendelar utsättsforskarnaIdag storaattvet av

sjukagamla,exponeringensynnerhetIdiffus exponering. av
samhälle-leda tilllidandeökatkanofödda barnoch utöver

vårdbehov.ökadeformeffekter iliga av

njurskadororsakakankadmiumstudier visarBelgiska att
till 10%Upptidigarehalter trott.lägrebetydligtvid än man

drabbasriskökadlöperbefolkningen attbelgiskaden enav
sannoliktSiffrannjurproblem.kadmiumrelaterade ärav

ochkvinnorfertilafinnsMisstankar attför Sverige.lägre om
känsliga.kansjukdomarsärskilda extramed varapersoner

kontinuerligtökatharsvensktKadmiumhalterna i vete
Ökningen sannoliktkommerårhundradet.under det senaste

gödselkadmiumhaltiganvänderlängesåfortsättaatt man
åkermarken.pådeponerasluftföroreningarnaså längeoch

befolkningensvenskadenförvänta sigkanSåledes attman
ökandeförtid kommeröverskådlig attunder exponeras

kadrniumhalter.

ellerorsakaseffekt ämneettSvårt enavvetaatt avom en
kombination ämnenav

resultatregeleffekterKemikalierelaterade ettär avsom
enskildaidentifierasvårtdetochfaktorer attärmånga
orsakaseffektsvårteffekter. Det vetaattär om enämnens

årPåkombinationeller ämnen. senareämneett avenavav
haltermycket lågavisakunnatforskarna ävenatthar av
förfinadeMedeffekt.kanmiljögifterlånglivadevissa ge
effekten.kritiskaför dentröskelntidenhelasjunkerredskap

förtröskelvärdenhittaaldrigkommerSannolikt attman
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vissa ämnen.

Många kemikalier effekter på immunsystemnervsystem,ger
och olika hormonstyrda funktioner. Sådana effekter kan
påverkas många olika faktorer, varför det ofta svårtärav

påvisa orsakssamband. Symptomenatt vid skador på dessa
kan också diffusasystem vilket ytterligare försvårarvara

möjligheterna finna samband medatt förexponeringen
kemikalier. Dessutom det bara några få deär miljögiftre-av
laterade sjukdomar kan uppstå, registreras isom som
centrala register på försvårarDetsättsamma som cancer.
studier orsakssambanden mellan miljöfaktorer ochav
ohälsa. Studier på befolkningsgruppers ohälsa, s.k. epide-
miologiska studier, utförs ofta med metoder inte ärsom
tillräckligt känsliga för kunna påvisa sambandatt mellan

och effektexponering vid låga doser. kunnaFör säker-att
ställa effekt diffus spridning låga halteren pga. av av
många olika kemikalier måste ibland studera mycketman

eller hela befolkningar.stora Komplexa sambandgrupper
dyrbara utreda ochär studeras därför litenatt i utsträck-

ning.

kanDet också finnas s.k. ketchupeffekt, dvs. skadaatten en
plötsligt uppstår den sammanlagdanär frånexponeringen
många små källor når nivåviss individviss ären som en
känslig för. tidigt åldrandeFör effekt uppmärk-är en som

sambandi med förhöjd försammats exponering ämnen som
skadar det centrala PCB och bly.nervsystemet, Nerv-t.ex.

har förmåga kompenserasystemet för små skador.atten
Exponering för skadliga behöver därförämnen ledainte till
omedelbar skada. Emellertid Verkar denna kompensations-
förmåga med stigande ålder. Till slut demaskerasavta de
skador tidigareuppträtt hittillsnervsystemetsom men som
lyckats kompensera för. skadaEn uppstått vid årsom unga
kan således hållas gömd tills dess människan åldras.att
Danska forskare har visat för blyt.ex. exponering kanatt
begränsa kompensationsförmågan så individenatt isenare
livet förmårinte kompensera för skador uppkommersom
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naturliga ålderssymptomorsaker. innebärandra Det attav
de skulle hauppträder tidigare gjort.än

bevisbördanomvända måste4.2 Den
oftaretillämpas

Åtgärder bygga på misstankarhögre gradmåste i om
effekt

kompliceradexponeringssituationDagens änär mer
forskningsmetoder fokuserar påTraditionellatidigare. som

effekt mindreochsamband mellan ärämneett en an-
förstå de komplexa sambandengällervändbara. Det att

ochlåga doserför många imellan exponering ämnen
konventionell metodikSvårigheten medeffekter.diffusa att
grad tidigare måstehögreeffekter, ipåvisa ängör att man

förekomstbegränsande åtgärder insätts motacceptera att
påverkansannolika skäl för påellerkemikalier närvaror

tillsgårmiljö föreligger.eller Det intehälsa väntaatt
orsak och effekt fullt bevisat.mellansambandet är

förutveckla metodikförbörSatsningar attgöras att ny
för påvisaochlågdosexponeringkomplexpåvisa att

diffusaoch olikamellan lågdosexponeringorsakssamband
Även kommerdessa satsningar initieras,hälsoeffekter. om

utvecklingsarbetetatt årdröja mångadet sannolikt innan
frukt.bär

till frågorleder hela tidenForskningen ämnensomnya
allfullständig utvärderingpåeffekter. Kraven aven

beslut.ofta nödvändigakunskap försenar Dettillgänglig
ellerkemikalieområdet, där hälso-finns få fall på en

efterhandgrundad åtgärdmiljömässigt i visat sig vara
föråtgärdervanligare, inöverdriven. Motsatsen sattsär att

för icke-sociala kostnadernamänskliga ochoch de ettsent
för tidig åtgärd.kostnadernabeslut sig överstigavisat en
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Försiktighetsprincipen få ökadmåste legitimitet

möjligt förutse de långsiktiga skadeeffekternaDet inteär att
antal olika kompliceradepåämnenett stort systemav som

och ekosystem. Därförlevande måste vidtaorganismer man
omfattande åtgärder redan på grund vetenskapligtav

misstankar skadliga effekter.grundade sådanEn strategiom
försiktighetsprincipenkonsekvens därförär äraven som en

grundläggande för arbetet med hälso- och miljöris-princip
ker. Försiktighetsprincipen finns sedan länge svenski

kernikalielagstiftning och den har börjat få genomslagäven

internationella överenskommelser viktig föri principsom en
miljöarbetet. tillämpningen försiktighetsprincipen börI av

med alternativen belysasriskerna så långt detäven är
de åtgärder vidtas goda grundermöjligt så på kanatt som

leda till mindre risker.antas

håll samhället det emellertidPå många intei är accepterat
använda funktionellska sluta kemikalieatt t.ex. enman

befarad säkerställd farligbara på grund inteav en men
effekt. Försiktighetsprincipen har därför svårt få detatt

skulle behövas. Slutsatsen dettagenomslag är attsom av
få bredareförsiktighetsprincipen måste tillämpning. Denen

politiker, företag och allmänhetmåste åberopas av av som
för beslut. borde bland kunnagrund Den sigannat ta

uttryck ökad användning generellai angreppssätten av
såväl med oönskade egenskapervissaämnenmot motsom

diffus spridning farligaVissa exponeringar, t.ex.typer av av
Graden tillräckligt vetenskapligt underlag detiämnen. av

enskilda fallet borde första hand påverka tidshorisonteni
för begränsning eller avveckling misstänkta ämnenaven
eller riktningen. detta skaexponeringar, Förinte attmen
kunna ske måste försiktighetsprincipen och bakommotiven

få bred förankring ochden acceptans.en

Sammanfattningsvis försiktighetsprincipenvi attanser
inklusive den omvända bevisbördan fåmåsteprincipen om

bredare tillämpning hittills företagens och myndig-iänen
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arbete, nationellt, ochheternas internationellt.inom EU
utvecklas de följande kapitlen.Detta inärmare

harFöretagen ansvaret

har4.3 Företagen Visaansvaret att att
säkraärvarorna

för kemikaliekontrollenharFöretagen ansvaret

1984/ tillEnligt förarbetena prop 85:118 liggerLKP,
kemikaliekontrollens mål förstaför uppnås iattansvaret

företag tillverkar, överlåterhand hos de importerar,som
kemiska produkter. Myndigheternas huvud-eller använder

till företagenkernikaliekontrollenuppgift inom är att attse
för undanröja och förebygga hälso-behövsvad attgör som

och miljörisker.

den tillverkar ellerskaEnligt § LKP importerar6 i ensom
det finns tillfredställandeprodukt tillkemisk att ut-se
vilka hälso- eller miljöskadorredning för bedömning av

utredningsskyldighetprodukten kan orsaka. Denna ärsom
framför allt tillverkare ochförsiktighetsmått för importö-ett

viktig redan lagen 1973:329 hälso- ochDen i omrer. var
framhöllsoch betydelsen ytterligaremiljöfarliga varor

fick paragrafutredningsskyldigheten iatt en egengenom
Motsvarande bestämmelse föreslås den kommandeLKP. i

kap.miljöbalken 7i 14

bakom utredningsskyldighetenEtt motiv inteär att man
produkterkan undvika använda med något slagatt av

egenskaper. därför nödvändigt hanteringenfarliga Det är att
produkter skeroch kemiska så skada påattav varor

eller miljön undviks. förutsättning förmänniskor i En att
det kunna ske de hanterar produkternaska är att vetsom

de farliga. be-på vilket Ett motivsätt är ärannat att en
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produkten kan ha sådanamåstedömning göras av om
effekter den överhuvudtaget ska användasskadliga inteatt

omfattning.användas begränsadeller endast i

därföreller måste utredatillverkare importörEn om
på tillräckligt säkertkan hanteras Omprodukten sätt.ett

otillräcklig ocheller kunskapsnivån detdetta gårinte ärom
produkten försiktighetsmått,möjlighetfinns att trotsen

allvarlig eller kronisk skada så skaorsakaskulle kunna

enlighet med försiktighetsprincipen,produkten, intei sättas
fall den misstänkta skadanmarknaden. depå I inteut

eller kronisk ändåallvarligbedöms inte ärmensom
aktsamhetsreglerna beaktasska de allmännaobetydlig så

bakgrund hur allvarlig ochoch bedömning göras mot aven
skadan kan och kost-den misstänktaomfattande vara

leder till skadan undviks.för åtgärdernaderna attsom

det finns någraUtredningsskyldigheten gäller oavsett om
hälso- ellerdet gäller produkternasfarhågorkonkreta när

gällerfortlöpande dvs. denSkyldighetenmiljöfarlighet. är
marknaden.redan finns påför produkteräven som

farligaverksamhet välja denska också minsti sinFöretagen
byta farligasystematiskt arbeta förochkemikalien att ut

egenkontrollfarliga.mindrekemikalier Företagensmot
samhälle medleda till miljöanpassatborde kunna ett en

kemikalieanvändning.uthållig

otillräckligt utreddaprodukterMånga

ofullständigtmarknadsförskemiska produkterMånga trots

bristfällig bedömning. detochutredningsunderlag När

många kemikalierkan orsakgäller underlaget attvaraen
ändå bredundersökta tradition harbristfälligtär enavsom

finnergäller bedömningendetanvändning. När attman
till-försiktighetsprincipenosäkerhetsaspekten och inte

särskilt problemuppmärksammas.räckligt Ett utgör
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dessa till-Mångaimporteradekemikalier i äravvaror.
vilket kankemikaliekontrollländer medverkade i svag

otillräcklig. Närkunskapenmedföra ämnena äratt om
finns därdekan kunskapengår in i attämnena omvaror

därförfram till användaren. Detförlorad pågå ärvägen
och handelnvaruproducerande företagendeviktigt ävenatt

sitttar ansvar.

osäkraalltidRiskbedömningar är

skyddaförviktiga redskapRiskbedömningar attsomanses
betraktasemellertidböroch miljön.hälsa Demänniskors

osäkerheternainneboendedesåvidamed skepsis inte

riskbedömningvid intevanligaklargörs. Det är att man
konsekvensernamöjligatill deväl kännertillräckligt ettav

förvanligasannolikheter. Dederasbeslut och systemen
till effekterhänsynkanriskbedömning inte ännuta som

dåligt sådanadärförfungerar iochidentifieratsharinte
räknamöjligt förvägheller iinte utDetsituationer. attär

det gårinnebärinträffa. intekan Dettaalla effekter attsom
skadlighet.frånvarofullständigbevisaatt aven

riskbedömningförfaran ligger iinteDen systemattstora
dennaotillräckliga, inte inserfallsådana atti utanär man

från den.bortseväljerotillräcklighet eller att

utredningsansvaretför mycketMyndigheterna övertar av

kemikalie-företagen skötertill sinskaMyndigheterna attse
lagens1 §LKP. Ikontroll enligt intentionerna i sägs att

ellermänniskors hälsaskador påförebyggasyfte attär att
egenska-inneboendekemiskaförorsakasmiljöni ämnensav

innebörd återfinnsmed iformuleringEn sammaper.
övergripandekap,miljöbalk 1 1 Lagensförslaget till 1 st.

med tillämpnings-förtydligasbehöverdenkaraktär gör att
myndig-ochregeringsförordningarformföreskrifter i av
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hetsföreskrifter. stödja företagenFör deras kon-iatt eget
trollarbete finns därför föreskrifter meddelade med stöd av
lagen utredningskyldigheten, anmälant.ex.som avser av

och klassificering och märkning. Motsvarandeämnennya
bestämmelser föreslås den kommandei miljöbalken kap.14

Frågan företagens ställs på sin ispetsom egenansvar
samband med farliga eller redanämnen rönnya nya om
kända För deninom europeiskaämnen. ämnen ärsom nya

finns fastlagt vilkaunionen undersökningar företagensom
ska låta utföra. Myndigheten granskar företagens dokumen-

och bedömning farlighetentation och den möjligagör en av
risken vid tänkt användning. Förfarandet leda tillen anses

många farliga kemikalier sållas bort deinnan nåratt
marknaden. fall,två med närbesläktadeI och PCB-liknande

har ingripande från nationell myndighet ändåämnen, en
nödvändigt därför företag velatvarit kemikalieratt sätta ut

med klart miljöegenskaper på marknaden.negativa

äldre existerandeFör oklar.situationen Närämnen är mer
alkylfenoletoxylater laboratorieförsöki visarämnen sigsom

ha hormonstörande egenskaper kan det finnas anledning för
både tillverkande och användande företag tillämpa såvälatt
försiktighetsprincipen som den uttrycks Rio-deklaratio-i

nen utbytesprincipen. sjöfågel påträffas dödaNärsom av
kronisk blyförgiftning krävanmed full blyhagel, deav som
plockat från sjöbotten deti småsten,varittron att ärupp
utbytesprincipen rimligtvis tillämplig för tillverkare av

halterna metallerammunition. När ochstiger i runtomav
våra städer det jordlagreti följd denöversta som en av
diffusa spridningen metallbaserade finns det skälav varor
för både utvinnande och användande företag tillämpaatt
försiktighetsprincipen och utbytesprincipen.

Det realiteten sker dessa falli docki myndig-är attsom
heterna utför omfattande utredningsarbete förett att
kartlägga förekomst och risker med de aktuella ämnena.

bidrarRegeringen till denna arbetsfördelning attgenom ge
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omfattande utredningsuppdrag enskilda kemikalier ellerom
kemikaliegrupper. kan regel avvakta resulta-Företagen som

myndigheternas arbete de börjarinnan övervägatet av egna
pågående för existerandeåtgärder. Det ämnenprogrammet

utformninghar fått högre gradinom EU i ännusomen
myndigheterna representeradeplacerar bevisbördan på deti

kommissionen.här fallet av

läkemedelsområdet delvis annorlunda.På situationen Enär
produktavgörande skillnad varje innanär prövasatt ny

finnsden får släppas på marknaden. internationelltDetut
ställsaccepterade riktlinjer för vilka krav på läkemedel.som

miljöundersökningar har nyligenRiktlinjer för krav på
skyldiga miljöriskvärde-fastställts. Företagen göraär att en

företagenkemiska alltså skaDetring ärämnen. somnyaav
kunskapsunderlaget förfram och sammanställa ett nyttta

sammanfattande gransk-läkemedel. ska självaDe göra en
utlåtande. Myndighetens uppgiftunderlaget ochning ettav

granska och utvärdera underlagetkritiskt göraär samtatt
risk-nyttavärdering. ligger till grund för beslutDenna omen

godkännande eller avslag.

ska tydliggörasTillverkare och importörers ansvar

ansvarsfördelningen mellanden lagen avseddaVi iattanser
kemikalieområdet tillämpasmyndigheter och företag på inte

synnerhet för äldre kemikalierfullt intei rönut, nya om
företagen kananvändning. angelägetmed Det är attstor

de använder eller fortsätter använda s.k.inteVisa attatt
kap. liksom användningen andrase 2,stoppämnen att av

leder till innebär risk förfarliga inte exponeringämnen som
människa eller miljön. Osäkerhet riskernaskador på i om

drabba användaren denmed ska inte utanvara somen
fanns uttaladpå marknaden. Denna principsätter ut varan

lagstiftningen,redan förarbetena till den tidigarei men
uttryckverkar ha kommit tillräckligt till siginte ivare

myndigheternas eller företagens dagliga arbete. sådantEtti
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arbete. Efterlevnadenmåste också EU:ssynsätt genomsyra
kontrolleras tillsynen.bör kunna genom

traditionell utredning och bedömning det viktigtUtöver är
kunskapsosäkerhet föreliggerutreda samt attatt om

metoder för bedömning under osäkerhetutveckla t.ex.nya
generella med utgångspunkt frånformi angreppssättav

kemiska struktur eller inneboende egenska-vissaämnenas
nedbrytbarhet, tillgänglighet för levandet.ex.per som

och förmåga ansamlas i organismer.organismer, att
för kemikaliekontrollenviktigtDet är notera att ansvaretatt

svenska tillverkare och de föruteslutande vilar påinte som
Även användare kemikalier,tillkemikalier Sverige.in av

innehåller eller harproducenterliksom varor somav
förkemikalier, har denbehandlats med attett ansvar egna
ocksåpå säkert harhanteringen sker Desätt. ettett ansvar
användningorsakar skada vid ochför sininteatt Varorna

kunder försiktighetsmått kanför informera sinaatt somom
användning skavidtas vid kundernasbehöva Deav varan.

Ävenmisstanke skaderisker.åtgärder vidockså vidta om
informationen detillhandeln har attett att se omansvar

tillräcklig för underlättatillhandahålls är attvaror som
medvetna val.konsumenternas

för produkter börföretagens sinaVi att ansvaranser
tillsynsarbetet ochtydligare myndigheterna påutkrävas iav

användare och konsu-yrkesmässigaandra sätt, t.ex. avav
ochska gälla nationellt, inom EU internatio-Detmenter.

nellt. utvecklas 5.12.i avsnittDetta närmare

och tillsynLagstiftning

Lagstiftning lägger grunden4.4

kapitel antal hörnstenarredovisar dettaVi i ett som ger
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hittills.inriktningdelviskemikaliearbetet änannanen
användade tidigareviktigtdet utnyttjaSamtidigt attär

Även lagstift-kommerfortsättningsvisfullo.tillredskapen
kemikaliekontrollen.komponentviktig ining att vara en

effektivt redskapkemikalielagstiftningensvenska ärDen ett
huvud-kemikalier.medriskerna Denminskaför utgörsatt

inarbetasprodukterkemiskalagensakligen som nuomav
Miljöbalken.i

EU-medlemsskapetförhandlingarnasamband medI om
genomgångoch kommissionengjorde Sverige aven

lagstiftningsstrukturerna.bådademellanskillnaderna
resulterade anpassningari vissaFörhandlingarna samt

gällthar främstundantagenfyraårigaundantag.några De
Med-gående krav EU.längreharregler där Sverige än

förskärpningar Sverigeemellertidinnebarlemsskapet även
kemiskaamnälningsplikt förförordningbl.a. nyaomen ny

ämnen.

kemikalielagstiftningen liggersvenskabefintligaDen som
utveckla denmedvidarearbetet gårgrund attnär gemen-

huvudsakdet ilagstiftningen EU. Vi äri attansersamma
lagstiftningsarbetetframtidadetgemenskapsnivåpå som

dockskalagstiftningnationelltillMöjligheternaska ske.
möjligtfall detdeska utnyttjas iunderskattas. ärDeinte

miljömålen.svenska Detdeuppnåförnödvändigtoch att
huroklarhetfortfarande viss utrymmetråder stortomen

kemikalieområdet minstinteagerande pånationellt är,för
kemikalier. Detbegränsamöjligheter ärangående att

detbeskrivningklarlagt.blir Endettaangeläget att av
och 11.bilagorna 4juridiska läget igörs

harmoni-nationellt pålagstiftaväljerde fall Sverige ettI att
möjligtlångt det isådet viktigtområde ärattärserat
eventuellvidframgångnåförsäkraförväg sig att enom

få omvändfall kanfallet. prövningenIprövning annatav
harmonisera-kanområdende inteeffekt. På anses varasom

nationellanvändamöjligheterharde Sverige attstörre
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lagstiftning. Vi börSverige använda desigattmenar av
möjligheter finns före. utvecklasDettaatt närmaresom
i avsnitt 6.4.

Tillsynens roll bör öka4.5

svenska lagstiftningen gällerDen idag och föreslåssom som
den kommande Miljöbalken långtgåendei och använd-är

bar. Enbart lagstiftning dock tillräckligt.inte Vadär som
krävs den också får genomslag samhällets olikaiär att ett
aktiviteter. Erfarenheten detta sällan skervisar sigatt av
själv. Därför det viktigt fungerandemed och välär en
utvecklad tillsyn. Tillsynen påskyndar utvecklingen mot
lagstiftningens grundläggande mål och förutsättningarger
för konkurrens mellan företagen på lika villkor.

Kernikalietillsyn sker på central, regional och lokal nivå. Det
Vår bedömning tillsynen behöver utvecklas ytterligare.är att

Syftet med tillsynen företagen självständigt ochär att
verksamheten ska detintegrerat i lagenta ansvar som

kräver. utvecklingEn anpassad systemtillsyn, d.v.s.mot en
tillsyn anpassad till verksamheternas ochär arten som

omfattning viktig för den regionala och lokalaär även
kemikalietillsynen. Efterhand företagen utvecklar ettsom

miljöarbete och inför miljöledningssystem så kommereget
detta påverka tillsynen. tillsynenFör ska kunnaatt att
förbättras och utvecklas och få nivå behöver lokalajämnen
och regionala tillsynsmyndigheter stöd från centrala

myndigheter.

många områdenInom där lagstiftningen harmoniseradär
gäller regler för länderna handelninom EU. När ärsamma
fri och regler gäller medlemslän-iöver gränserna samma

ländernaderna medför tillsynsnivå de olikaojämn i inteen
bara utvecklingen blir också företagenojämnatt utan att

kan konkurrerainte på lika villkor. effektiv tillsynEn
motverkar företag följer reglerna länderinte i vissaatt som
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kan skaffa fördelar på andra företagssig bekostnad. Miljös-
uppstår landtörningar i på grund bristandeettsom av

tillsyn kan också skador på miljön andra länder,i t.ex.ge
långlivade, bioackumulerbara sprids. Detämnen ärom

angeläget tillsynens roll ökar alla med-inom EUzsatt
lemsländer för åstadkomma effektiv och jämnatt en
tillsynsnivå. har diskussioner börjatInom EU kring dessa

frågor. Bilateralt samarbete mellan intresserade länder kan

påskynda sådan utveckling se 6.2.avsnitten

tillsynen efterlevnadenVi lagstiftningenatt äranser av av
viktig och bör utvecklas. har erfaritVi Kemikalieinspek-att

har uppdrag till redovisa analystionen i regeringenatt en
kernikalietillsynen centralt och lokalt lägga förslagsamtav

effektiviseras.till hur den kan

Generellt angreppssätt

Generellt ska användas4.6 angreppssätt
effektivt kemikaliearbete försvåras mängdenEtt av av

och bristande kunskapämnen

många kemikalier ofullständig.Kunskapen Storaärom
kunskapsluckor finns framför allt på miljöområdet. Ett

internationellt arbete under de åren harintensivt tiosenaste
endast delvis förbättrat kunskapsläget. Fortfarande detär

vanligast utredningar farliga kemikalieratt görs ämneom
för Samtidigt har kemikalier tillkommit,ämne. rönnya om

kunskaper hormonstörande, immunologiska ocht.ex. om
neurotoxiska effekter. saknas för underDet attresurser
överskådlig tid studera enskilt ochvarjenärmare ämne
bilda uppfattning behovet åtgärder. Mångasig en om av

otillräckligt studerade har liknande egenska-ämnen ärsom
kända hälso- eller miljöskadande Denämnen.per som

diffusa spridningen kemikalier medförmånga bådeav
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okända risker för tillståndet miljön och vårkända och i
kemikalieområdetkunskapsläget påhälsa. Förbättringarna i

med nuvarande arbetssätt. Enligt vårför saktagår upp-
principiellt olika metoderfinns det två angripafattning att

problemet.

-individuell prövning varjeLäkemedelssystemet av
produkt

dvs. alla produktergäller s.k. förprövning,läkemedelFör
användas och all använd-individuellt de fårinnanprövas

fågodkända förbjuden.den Förning är attutöver en
genomföratillverkaren låta degodkänd måsteprodukt

myndighetengodkännandedenundersökningar ansersom
effektivitet ochproduktensför bedömningbehövasig aven

egenskaper.övriga

arbetssätt bl.a.:med sådantFördelarna ärett
identifierasFarliga ämnen-

väl undersöktablirAmnena-
begränsasAntalet ämnennya-

bla.:Nackdelarna är
djurförsök behövsMånga-

Resurskrävande för företagen-
myndigheternaförResurskrävande-

marknadertillenbartRisk för koncentration stora-
begränsasUtvecklingen änmennyaav-

Generellt angreppssätt

utifrånutgår frånmetodDenna ämnenatt grupperarman
egenskaper,baserade pågenerella kriterier ämnenas t.ex.

struktur, klororganiskaderasnedbrytbarhet eller på t.ex.
ämnen.
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arbetssätt bl.a.:Fördelar med sådant ärett
hos myndigheternaresursbesparingarStora-

forskning och utveckling klararRiktar in ämnenmot som-
kriterierna

försiktighetsprincipenFörenligt med-

Nackdelar bla.:är
identifieras farligakemikalier kanMånga som-

analyskan drabba vidAtgärder närmareämnen som-
acceptablaskulle visa sig

inriktning icke önskvärdaGenerella metoder med mot
användasegenskaper bör

arbete Esbjergdeklarationen.utgångspunkt för vårtEn är
elimineragenerella, det villmål i principDess säga attär

bioackumulerandegiftiga ochlånglivade,utsläpp ämnenav
svenska kemikalie-25-årsperiod. denunder Vi attanseren

åtgärder påmål ochska präglaspolitiken motsva-somav
önskvärdamed ickeriktarrande sig ämnenmotsätt

egenskaper.

långlivade ochorganiskasynpunktmiljönsUr utgör
framställda människanbioackumulerbara ettämnen av

kommer de såEftersom de brytsproblem.särskilt inte ner
miljön. dehela den Omspridassmåningom i yttreatt

och djur.de ansamlasfettlösliga kansamtidigt i växterär
utsträckt både tid ochblir För vissaiExponeringen rum.

skadeeffekterhöga klaraockså bli såkan halternaarter att

uppträder.

ohäm-erfarenheterhardecenniernagångnaDe gett av en
kemikalieanvändning.kontrollerad Denmad och dåligt

utvecklingen seddvetenskapliganuvarande tekniska och är,
oväntademycket kort.historiskt perspektiv, Nya,i ett

dyka industri-med säkerhet Ommiljöhot kommer att upp.
organiskaanvända långlivadefortsättersamhället ämnenatt
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kemikalier och innebär det avhänderi sigattvaror man
möjligheten snabbt åtgärda hot. Möjligheternaatt attnya

från alla ledeliminera utsläppen eller kernikaliensi varans
livscykel små. Erfarenheten användsvisarär att ämnen som
sprids miljön de tänkta för innesluteni även om var en
användning. hållbar kemikaliepolitik måste bygga påEn att

kemikalier och kan brytasde ingår iämnen som varor ner
tid. Nedbrytningenden miljön under rimlig måstei yttre

ske med takt läckaget till miljön.kunna överstigeren som

ska bortaVåra mål årstoppämnenär att vara ur varorna
och produktionen år exempel på2007 2012. Detta är ettur

byggeroch på fallergenerellt angreppsätt ämnenatt som
ska avvecklas tidsödandeför kriteriervissa uppsatta utan

utredningar föroch resursbegränsande varje ämne.

varuinriktatGenerella metoder arbetssättinom ett

varugruppsinriktat arbetssätt har oftaprodukt- ellerEtt

riskbegränsningsarbetet. Grundat kun-fördelar påistora
specifika kemikalier olika branscher ellerskap iom pro-

effekterderas användning och deras påduktgrupper,
behovkan lättare identifieramänniska och miljö, avman

lämpligen bedrivas formåtgärder. sådant arbete kan iEtt av
mellan centrala ochriktade med samverkankampanjer

företag eller branschorga-lokala myndigheter och enskilda
nisationer.

produktgrupps- eller varugruppsinriktatFördelarna med ett
arbete signalerna från myndigheterna har väl identifi-är att

tydliga kanaler.erade och använder Kampanjernamottagare
både och informationsöverför-kan innehålla tillsynsmoment

Resultatenbred bemärkelse mellan alla deltagare.ing i av
projektriktade kampanjer eller går regelsådana attsom

utbyte mindrekvantitativaimäta t.ex.termer, som av
acceptabla produkter eller minskning användningenav av
särskilt farliga ämnen.
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Arbetssättet ofta resurseffektivt och kan förstärkaär sam-
spelet mellan leverantörer och kunder. sekundär effektEn

detta kan bli utveckling specificerade kundkrav för produkt-av av
eller varugruppen.

särskiltListor angelägna kompletteraröver ämnen ett var-
ugruppsinriktat arbete

Erfarenheterna från de gångna årens kemikaliearbete visar
listor eller på olikaatt över ämnen ämnengrupper av som

förknippade med problem kan stimulera riskbe-sätt är
företagen.gränsningsarbetet exempel Kemikaliein-i Ett är

spektionens s.k. OBS-lista. Urvalet ellerämnen ämnes-av
utgår främst ifrån farliga egenskapergrupper som ger

tillupphov hälso- eller miljöeffekter och grundar påsig
kriterier för bedöma dessa effekter. Prioriteringen iatt ges
form listor myndigheten böröver ämnenav som anser
utredas vidare eller åtgärdas på grund vetenskapligtav
grundad misstanke skadliga effekter.om

Sådana listor har ofta företagen kravlistaanvänts av som en
relationerna mellan köparei och leverantör. Leverantörer

kunder fylla blankettertvingas med uppgiftsina iattav om
deras produkter/ innehåller något/ några upptagnavaror av

på listan. har också kraftfulltDet visat sigämnen ettvara
verktyg kemikalieanvändare använder påtryckningsom som
på leverantörer. frågar ofta finnssina Dessa det ämnenom
från listorna Indirekt skapasi sortimentet. därmed in-

för de levererande företagencitament intensifiera sittatt
utbytesarbete. bilaga ytterligareI 9 exempel hurpåges
generella har kernikaliearbetet.iangreppssätt använts

vill generellaVi används kernikalie-iatt angreppssätt mer
arbetet. återkommer tillVi detta i avsnitt 5.10.
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allt viktigareVaruperspektivet

kemikaliearbetetTyngdpunkten4.7 i

förskjuts mot varor

Kemikaliein-fokusoch produkter iKemiska närämnen
inrättadesspektionen

uppgifterna för den nybildadeangelägnadeEn mestav
till företagen gjordeKemikalieinspektionen attatt sevar

syfte skapaprodukterutredningarordentliga sina i attom
klassificering och märkningför acceptabelförutsättningar en

hos företagförelåg mångakemiska produkter. Det enav
produkter-innehållet desåvälokunskap igenuin egnaom

effekteregenskaper och derasingåendede ämnenasna, som
myndigheten hadetidigaremiljö. sighälsa ochpå Den stött

produktersåväl kemiskaomfattadelagstiftningpå somen
miljöfarliga sådana.eller Avenbart hälso-mensom varor,

mandatdettaskäl visadeskilda sig överstegett somvara
nödvändigkrafter. lagenmyndighetens Den gav ennya

nämligen deområdet,angelägnapå detfokusering mest
relativtförekommerdär iprodukterna,kemiska ämnena

akutmedföraform kanochhöga koncentrationer i somen
Vid inspektionenshögeller långsiktigt exponering. start var

förbetydligt bättrehälsoeffekterförkunskapsläget än

miljöeffekter.

ändrat bildeninternationellt arbete harochNationellt

kemikalie-tyngdpunktenhargångna åren iUnder de tio

märkningfrån bättre informationförskjutitsarbetet genom
avveckling och utbyte.bl.a.till riskbegränsning genomm.m.

harKunskapslägettill detta.faktorer har bidragitFlera
miljöeffekterhälso- ochbåde vadförbättrats,kraftigt avser

tillkommit,regler harhos kemiska Nya t.ex.ämnen. om
europeiskapå denkemiskaanmälan ärämnen som nyaav
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krav undersökningardessa gäller påmarknaden. För ämnen
marknaden. fall harsläppas på mångade får Iinnan ut

giftiga eller miljöfarligameddetta inneburit ämnenatt
eller laboratoriet.på ritbordetegenskaper i Storastannat

för existerande, dvs. gamla,internationella ämnenprogram
avgörande förbättratoch har påEUOECDinom sättett

för tillverkas mängder.kunskapsläget iämnen storasom
begränsaoch internationellaNationella ansträngningar att

bly,farligastedeanvändningen ämnena, t.ex.somav
fått genomslaghar mångaoch ikvicksilver, PCBDDT

framför alltåterstårmycket iländer, göraännu attäven om
utvecklingsländerna.

tillofta relateradeMiljöproblemen varorna

mångahar insiktenåren vuxitUnder de attsenaste om
fram-relaterade tillförsta handmiljöproblem inte i är

eller dessdetanvändningenellerställningen ämnetrenaav
kan ingådärtill deprodukter, ämnenautan som envaror
Även riskenbunden komponent.mindre fasteller ommer

litenkankontakt medvidför exponering varavaran
potentiell risksamhälletantalet iinnebär det stora envaror

ochförbrukadanvändningenundersåväl när ärvaransom
problematiskainnehållerslängs. Vissa varugrupper som

underanvändningkraftigtockså ökathar ikemikalier
datorer,elektronikvarorallagällerår. Det t.ex. somsenare

och reglerkomponentermobiltelefoner,TV- styr-apparater,
andrahushållens vitvaror,i även varugrupper sommen

flera material,ingår alltförpackningsmaterial. Plaster i
och byggna-konstruktioner fordonbärande iiävennumera

ökandevolymsökningar. Deninnebärder, vilket stora
varuberg innehållan-alltvarumängden medför störreatt ett

samhället.kemikalier byggsfarliga ide upp
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måste riktasResurserna mot varorna

förändrade verklighetsbilden börDen också avspeglas i
kernikaliearbetet. Det viktigt andelär att störreen av
myndighetsresursema läggs på insatser iämnenmot varor
och på utvecklingen hälso- ochatt uppmuntra av ur
miljösynpunkt bättre Ett varuinriktat angreppssättvaror.
har utgångspunkt byta farliga kemikalieratt utsom som
tillsätts eller uppstår vid produktionen Detav varor.
innebär också farliga bildas vidinte använd-ämnenatt

eller den förningen ändamål.tjänat sittnär utav varan
bör ske under hänsynstagandeDetta till andra viktiga

frågor relaterade till miljöproblem, ochenergi-varornas som
materialåtgång, transportarbete m.m.

Kernikaliekontroll och utsläpps- och4.8

avfallsfrågor hör ihop
varuinriktat kemikaliearbete måste ha brettEtt ett per-

spektiv

Problemkemikalier kan identifieras alla led. Mångai gånger
kemikalierhar under lång tid problemenanvänts utan att

upptäckts förrän avfallsledet. fallandra det tillverk-i I är
produkt ellerningen iett ämneav en en vara som ger

upphov till de miljöstörningama. åter andra fallIstörsta är
det den spridda användningen svårbemästratettsom ger
läckage till miljön eller människor.exponering av

Kemikalieinspektionen för tillsynen desom svarar av
kemikalier förs samhället måste ha överblickin i översom

del livscykeln för de ingående Dettastörre ämnena.en av
kan ske samverkan mellan olikanärmaret.ex. genom en
myndigheter. detta skapasGenom ökade möjligheter för att
bedöma vilket hanteringsledi insatser visstmot ettsom

kan miljövinster till kostnad.minstaämne störstge
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Ökat samspel mellan kemikalie-, avfalls- och utsläpps-
underlättar varuinriktat arbetssättfrågor ett

antal länder funnit fleravid vår genomgångharVi ettav
för kemikaliekontrollen.olika modeller Iorganiseraatt

struktur har kontrollen utsläppsfrâgormed federalländer i
till delstaterna, Tyskland, ellerförts iantingen somner

Kanadafederala ochden USAockså har regeringen it.ex.
Bland länderinflytande dessa frågor.behållit övrigaöverett

har samlatmodeller. Danmark ochförekommer flera Norge
myndighet,avfallsfrågorkemikalie- ochutsläpps- i samma

produktkontrollmyndig-särskildFinland skapatmedan en
kemikaliekontroll detutsläpps- ochintegreradhet. En är

kombineratmyndighetenharvanligaste. USAI ämnes-ett
med utsläppsinriktat,kernikalieinriktat arbetssättoch ett

33/ seoch det s.k.utsläppsregister 50-initiativetii sittt.ex.
för närvarandeutreds organisationen5.bilaga I Norge av

uppgift finns planer påEnligtkemikaliekontrollen. vissa att
den danskakernikaliemyndighet. Enligtskapa separaten

Danmarkintegrerade arbetssättetdet iMiljöstyrelsen har

bedömningssidanbl.a. pårationaliseringsvinster,inneburit
den danskautvecklandethjälptilloch ivarit -stor av

politiken, såsomframtida danskakemikaliepolitiken. denI
diskussionsdokumentutkomnatvå nyligenden avspeglas i

Ökadvaruinriktade arbetssättetfår detMiljöstyrelsen,från
starktlivscykelperspektiv vilketförutsättertyngd. Detta ett

mellan utsläpps-,samordningökadunderlättas av en
avfallsfrâgor.ochkemikalie-

Även har kemika-kemikaliearbetetinternationelladetinom
gällakommitutsläppsinriktat arbete alltmerlie- och att

har kommitKemikaliearbetetfrågor. OECD ininomsamma
börjat dis-avfallsfrågornaoch såpå utsläpps- snart man

vänd-ellerenskildariskbegränsningkutera ämnen an-av
med utsläppsregister OECDningsområden. Arbetet inom

ursprungligenkernikaliegruppen.på Dethar lagts över
antal konventioner,arbetetutsläppsinriktadestrikt inom ett

Nordostat-skyddetOslo-Pariskonventionent.ex. avom
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Östersjönslanten, Helsingforskonventionen skyddetom av
miljö och Genêvekonventionen skydd långvägamotom
gränsöverskridande luftföroreningar, har förändrats i

riktning begränsningar marknadsföring och använd-imot
kemikalier, dvs. kernikaliekontrollning egentligiav

ökad samverkan och samordning mellanmening. En
kernikaliekontrollen inklusive marknadsledet ochiVarorna
utsläpps- och avfallsfrågor bör underlätta optimeringen av

församhällets hållbar utveckling.insatser en

Utveckling4.9 mot rena varor

förekommer kemikalier i varorHur

fleraflesta material,De är sammansatta samtavvaror
innehåller olika kemikalier komponenter ochsorters som

för egenskaper hållbarhet, mjukhet,tillsatser att ge som
flamskydd del komponenter bundna tillEn i ärm.m. varan

de följer understruktur på sådant sättett attvarans varan
hela livslängd förändras eller lämnadess utan att varan,

färgämnen.vissat.ex.

eller mindreAndra kemikalietillsatser kan lösta ivara mer
konserveringsmedel, stabilisatorer, pigment,t.ex.varan,

flamskyddsmedel. kan också finnasmjukgörare och Det
kvar ofullständigt polymerisade utgångsämnen irester av

och vilka båda harplaster, vinylklorid negativastyrent.ex.
hälsoeffekter. Tillsatser och polymeriseringsresterlångsiktiga

tillsatser kaneller mindre rörliga i Vissaär mer varan.
till och avdunsta eller avgå till andravandra ut ytan

föremål vid kontakt. praktiken innebär detta det kanI att
ske ständig förlust sådana till luft ochämnen vattenen av

Ämnenunder hela livstid. med hög rörlighet ivarans varan
människan vid hudkontaktkan också överföras till med

kontakt medsådana kommer livsme-Om ivarornavaror.
livsmedelsproduk-del, förpackningar, eller används it.ex.

födan.sker också exponering viationen
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försvårar riskuppskattningardatapåBristen

används volymervanliga kemikalier iFör vissa storasom
kunskapsläget relativt kan gåtillsatser Det attär gott.som

nuvaranderiskuppskattningar baserade pågöra grova
flertalet kemikalier gäller dockdetkunskap. För attstora

egenskaperofullständig, såväl deraskunskapen är om som
exponeringsdataBehovetvid användningen.förluster avom

kändasärskiltför Nyaolika situationer rönär stort. om
effekterhormonstörandeockså,tillkommer t.ex.ämnen av

nödvändigtdärför bliftalater. kan ibl.a. Detvissa att
medomvärdera riskerna sådanagrunden ämnen.

kännetecknasvaruproduktionennuvarande iDen stort av
omfattandeföregåendemarknadenförs på utanutatt varor

Erfarenheternahälso- och miljörisker.undersökningar av
risker ellermedförfårfrån användningen Visa om varan

åridentifierats underproblemkemikalierMånga senaresom
ftalater,enda användningeller ihar sin t.ex.största varor,

flamskyddsmedel.bromerade Deochnonylfenoletoxylater
konstaterahittills kunnatmiljön iförluster till mansom

levandeflamskyddsmedel organis-halter iform t.ex.av av
iblandanvändning,tidigareresultatet änutgör meravmer

användningEftersom dagenstillbaka.decennium ärett
miljön kommerhalternabefarakan imycket attstörre man

gälleröverskådlig tid.öka under Dettafortsätta ävenattatt
vidtasutsläppanvändning ochför begränsainsatser attom

nu.

utveckling,med hållbarförenliginteDenna situation är en
innehållande sådanaochproblemkemikaliereftersom varor

kretslopp.ingå Nyabörkemikalier iinte rönett om
diffusmiljö till följdhälsa ellerlångtidseffekter på av

på riskereller kanför visaexponering ämnen somvaror
tidockså på kortefterhand. kanåtgärda Degår iinte att

undansamhället, slåför hela sektorervillkorenförändra av
livsmedelanimaliskaproduktion viagrunden för t.ex. av

ekonomiska ochoch skapadjurhållningfiske, jakt och
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sociala problem.

Principer för tillsatser i varor

dag finns reglerI kemikalier endast begränsadi iom varor
omfattning. reglerar specifikDessa användning enskildaav

elleri vissa sådan regleringVarjeämnen varor varugrupper.
anspråk betydande föri myndigheter ochtar resurser

företag. förebyggande arbetssättEtt utvecklingeni av nya
produkter kan resurseffektivt. därförVi attvara mer anser
varuproduktion hållbart samhälle böri bygga på vissaett
grundläggande för förhindraprinciper uppkomstenatt av
framtida svårbemästrade miljöproblem.

det första bör efter så och enklaFör strävaman rena varor
möjligt. underlättas bedömningenDärigenom desom av

ingående komponenterna kretsloppsperspektiv.ettur
omhändertagande efter användningen förenklas.Varans De

tillsatser finns och de insatskemikalierisom varan som
behövs för producera den ska väl undersökta medatt vara
avseende på eventuella hälso- och miljörisker. skaDe inte
bestå s.k. se kapitel eller2stoppämnen ämnenav som ger
allvarliga eller kroniska effekter på hälsa och miljö. Under-

sökningen bör omfatta akutasåväl långsiktiga effekter,som
och bygga på kunskap kemikaliens uppträdande iom varan
under hela dess livslängd, liksom de förluster till miljönom

kan olika led.uppstå Undersökningen skai utmynnasom
bedömning med tillsats säker föri sin sittatt ären varan

tänkta förstaändamål. hand ankommerI det på den som
tillverkar eller tillimporterar det finnsett ämne att att ettse
tillfredsställande underlag för bedömning ämnet.av

det andra bör de tillsatserFör används ocksåsom vara
fixerade materialet. Naturligtvis ska alla ingående kompo-i

ha undersökts så långt det möjligtinenter ären vara som
med dagens kunskap. Erfarenheten hela tidenvisar viatt
ställs inför oväntade miljöhot, föräven ämnennya som
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föreslårvälkända och riskbedömda. kernikalie-Vianses en
hållbart samhälle. kräverpolitik för Detett att varor som

bred och okontrollerad användning ellerhar somen
konsumenter ska innehålla tillsatser ochanvänds mycket av

har låg rörlighet materialet.insatskemikalier isom

kemikaliearbetet fram-Sammanfattningsvis ivi attanser
bättre hälso-grad inriktastiden högre måstei mot varor ur

föreslagit modell förmiljösynpunkt. haroch Vi enen
bl.a. baseras på dessakemikalieanvändninghållbar som
5.6.grundläggande se avsnittprinciper

myndigheternaförarbetssättEtt nytt

upprätthållatillSamarbete bidrar4.10 att
ambitionsnivåhögen

skydda hälsaarbetet föråren harUnder de tio attsenaste
haft tyngd-Tidigare harförändrats.och miljö insatser en

industrierarbetarskydd vid olikamiljöskydd ochpunkt på
och utsläppmed användningandra verksamheteroch av

ochförskjutitsTyngdpunkten harkemikalier. mot varorna
deanvänds ellerdeproblem uppkommerde närnärsom

har förbrukats.

förskjutits från regleringtyngdpunktenharVidare av
från deförbud eller andra åtgärderkemikalier genom

där mycketmyndigheterna,centrala situationmot aven
företagenssker insatser.förändringarna egnagenom

kemikaliearbete har fram.förarbetsformer vuxitNya
och enskilda konsumenterverksamhetoffentligFöretag,

utvecklar ochvid upphandling.miljökrav Företagställer

produkter, bland förmarknadsför miljöanpassade attannat
olika formermarknadens krav. medpå Systemkunna svara

ställsolika håll. påmiljömärkning utvecklas på Krav attav
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leverantörerna ska ha miljöstyrsystem. för olikaSystem
former miljödiplomering utvecklas. Miljöaspekter vägsav

också den finansiella sektorn. Olika rankingsys-in inomnu
för miljöfonder och kriterier .för kreditgivning håller påtem

utvecklas.att

förändringarTillsammans bildar dessa mönster,ett nytt ett
arbetssätt. olika former det marknadsdrivnaDet ärnytt av

miljöarbetet särskilt kemikalieornrådet har fåttinomsom
genomslag. Drivkraften har de flesta fall främsti varitstort

affärsmässig. det kan också medföra ökat personligtMen ett
ansvarstagande och miljöarbetet.iengagemang

arbetssättet och betydelsefullaförändradeDet Öppnar nya
utveckling användningmöjligheter få till stånd ochatt en av

produkter och arbetssätt. finnskretsloppsanpassade Det
också svårigheter och hinder behöver undanröjas. Inomsom

marknadsdrivna miljöarbetet har de traditionelltdet inte
funnitmiljövârdande aktörerna roll.sinännu

Marknadsdrivna miljöstyrningssystem

detvid upphandling viktig del mark-Miljökrav är en av
företagmiljöarbetet. Många ställer pånadsdrivna eget

landstingochkrav på leverantörer.sina Kommunerinitiativ
Enskildainför miljökrav den offentliga upphandlingen.i

miljömärkta butikerna.människor handlar FöretagiVaror
behållaoch konkurrera för eller ökavill med attvarasom

bli aktiva för miljöan-marknadsandelar måstesina attmer
på miljöstyrningssystem innebärprodukter. Kravsinapassa

denna utveckling förstärks ytterligare.att

ställtKemikalier tidigt krav påär typ vara som manen av
marknadsdrivna miljöarbetet. exempel dedet Etti är

produkterna för konsumentermiljömärkta kemisk-tekniska

dagligvaruhandeln, tvättmedel och diskmedel. andraIi t.ex.
arbetet obemärktfall sker det marknadsdrivna närt.ex.mer



Viktiga hörnstenar kemikaliepolitikeni 137SOU 1997:84

insatskernikalier industriproduktionen.det handlar inomom

miljöarbetet sker det och de flestaiDet tystamesta av
eller mindre nybörjare. medinblandade Attär tamer

upphandling innebär formuleramiljöaspekter vid rimligaatt
och hänsyn till bedömningen vidbedömakrav, taatt svaren

val leverantör.av

ofta ellerutbytesprincipen användsFörsiktighets- och mer
med miljökrav vid upphandling.omedvetet arbetetmindre i

befinnerbedömas vid upphandlingska sigDe ämnen som
kända högriskkemikalier ochmellanvanligen gråzoni en
Med utgångspunkt från olikaharmlösa.ämnen som anses

ned-ekotoxikologiskakemikalielistor, parametrar som
förgiftighet, bioackumulerbarhet,akutbrytbarhet, system

Iniljöfarlighet med har mångahälso- ochklassning meraav
anbudsinfordran.fram krav ingår Motföretag itagit som

utvärdering anbuden.skerbakgrund kraven Föravenav
marknadsdrivna miljöarbetet dettadetde flesta kunder i är

fått utvecklahar hittillsarbete ochsvårtett egnaman
och kompetens.metoder, rutiner

behövermiljöarbetetför marknadsdrivnaVerktygen det
utvecklas

miljöfrågorkund och leverantörmellanKontakterna i
och kompe-verktygstadga formsaknar dag rutiner,ii av

viktig roll förkan spelaMyndigheterna initiera,atttens. en
finnsdetta miljöarbete. mångaoch stadga åt Detdriva på ge

sådant arbete:med ökatfördelar ett

försiktighets-särskiltLKP,intentionerna iDet motsvarar
Sedan lagen kom till harutbytesprincipen. motivatio-och

marknadskraf-företaget höjtsenskildaför det genomnen
Motsvarandeökande medvetenhet.och människorsterna

miljöbalken.föreslås den kommandebestämmelser i
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kemikaliearbeteEtt individuellt hos varjesom anpassas-
företag har goda förutsättningar bli effektivt.att

kemikaliearbete där användare frivilligtEtt upphandlar-
med miljökrav innebär handelshindervissa ingavaror

konfliktereller med harmoniseringsdirektiv inom EU.

finns risker med det marknadsdrivnaDet miljöarbetetäven
användarens synpunkt. faktaunderlag användsDetur som
oftast framtaget för användas anbudsinfordran.inte iär att

saknas fallmånga tillräcklig kompetensDessutom föri att
kunna bedöma hur underlaget kan finnsDet risknyttjas.
att:

Felaktiga eller till och med omöjliga krav ställs.-

anbuden går utvärdera.Svaren i inte att-

felaktiga bristfälligaellerLeverantörer på grundger svar-
okunnighet.av

viktigt område det marknadsdrivna miljöarbetetEtt inom är
de producerande företagens arbete med fram ocheget att ta
marknadsföra miljöanpassade produkter. Exempel på detta
finns blyfripå bränslesidan med bensin och alkylatbensin.

fall behövs opartisk samhällsansvarig aktör,I vissa t.ex.en
myndighet för olika för under-parter atten som samman

lätta, påskynda och stödja viktig utvecklingen av nya
produkter. Andan sådana projekt kan beskrivasirenare

gemensamt,med problemen låt lösa det"Vi ägermottot oss
Sådana arbetsmodeller hargemensamt". medanvänts

framgång projekt på kommunal nivå kring miljöanpassadei
biltvättmedel, hydrauloljor och däck."gröna"renare

dessa projekt kom de inblandadeI parterna överens om en
rimlig kravnivå de miljöanpassade produkterna måstesom
klara. och tillverkare inbjöds deltaLeverantörer iatt

projektet med produkter klarade kraven. testadesDesom
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därefter användarna och marknadsfördes slutligen iav
omfattning. den lokala myndigheten fördeGenomstörre att

kemiskatillverkare och användare produkter iavsamman
projekt fick igång utveckling, till-ett gemensamt man

och marknad för de produkterna.verkning nyaen

projekt har inletts kunskapFlera dessa attgenom omav
projekt mellan Kemika-framområdet tagits i gemensamma

och myndigheter.lieinspektionen och lokala regionala Den
utveck-myndighetens roll har driva påcentrala varit att

grund för denlingen bl.a. utgjortrapportergenom som
Erfarenheternasärskilda inspektionsprojekt.tillsynen iegna

sammanfattatsfrån respektive projekt har i rapporter som
för vägledning tillutgångspunktanvänts somsenare

kommunerna.

framme kunskapenfall finns alternativenandraI men om
bristande tilltro tillkan också finnassaknas.dem Det en

projekt med sådande Ettalternativen innan prövats.
syfte åstadkommabakgrund hade till ersättningatt en av

uppladdningsbara mednickelkadmiumbatterier i apparater
nickelmetallhydridbatterier.farliga alternativmindre t.ex.

mellan miljöför-samarbetsprojektstartadesProjektet ettsom
Malmö börjanStockholm, Göteborg och ivaltningarna i av

centraltdrevs fråganParallellt med detta1990-ta1et. initiativ
ochtillverkareNaturvårdsverket importörergentemotav

hadeåtgärder deredovisning vilkamed krav på somav
nickelkadmiumbatterier.fråga utbytevidtagit i om av

bedrivits samverkan mellantid har arbetetUnder isenare
Konsumentverket och storstadskommu-Naturvårdsverket,

framgångsriktProjektet harmiljöförvaltningar. varitnernas
företag,och från mångatack insatserengagemangvare

universitetsforskare. Projektet harochbranschorganisationer
informationlångt spridakan nåvisat vi attatt omgenom

finns.alternativatt

utvecklat miljöstyrsystemDanmark och harI Norge man
förmiljöledningsverktygoch olika inom program-ramen en



Viktiga140 hömstenar kemikaliepolitikeni SOU 1997:84

bunden forsknings- och utvecklingsverksamhet kring renare
teknologi och avfallsminimering. På detta har små ochsätt
medelstora företag marknadsfördelar samtidigtvunnit som
produktionen effektiviserats med mindre utnyttjande av

ochråvaror mindre produktion avfall följd.av som

medlemskap innebär tillSveriges EU del möjlig-i viss att
reglera kemikalieomrâdetheterna nationellaatt genom

bestämmelser har begränsats bilagase 4. För Sverigeatt
ska kunna bibehålla hög ambitionsnivå och på-en vara
drivande internationellt behöver utveckla formerman nya
för effektivt nationellt kemikaliearbete oberoendeett som,

lagregleringar, kan driva utvecklingen säkermotav en
kemikalieanvändning. miljöarbete ochFöretagens eget
miljökrav vid upphandling exempel sådanapåär ett
arbetsformer. exempel de kommunalaEtt ärannat vatten-
och avloppsverken och reningsverken. kan ställa högreDe
krav på avloppsvattnets kemikalieinnehåll för därigenomatt

reningsfunktionenförbättra och slamkvalitén.

Avsikten det marknadsdrivna miljöarbetet skainteär att
lagreglering. viktigt för det marknads-Detersätta är även
miljöarbetet med lagstiftning och tillsyndrivna ären som

anpassad till utvecklingen och aktuella problem. Det ger
bättre förutsättning för konkurrens på lika villkor och
motverkar verksamheter dessainte sitt iatt tarsom ansvar
avseenden s.k. free-riders kan skaffa fördelar påsig

Äbekostnad. andra sidan kan tänkaövrigas sig attman en
framgångsrik frivillig avveckling från risksynpunktav
angelägna kemikalier och utveckling miljöanpassadeav
produkter, kan särskild lagreglering obehövlig.göra

arbetssättet har grund aktiviteter hos enskildaDet sin inya
företag, kommuner,människor, landsting, myndigheter,

skolor, högskolor, branschorganisationer, fackföreningar,
ideella m.fl. förutsättning för skaorganisationer En att man
nå tillräcklig effektivitet och genomslagskraft arbetetär att
och förändringarna sker på bred front och alla delarinom
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flexibelt ochförutsättningsamhället. En är etti annan
intresserademellansamarbetestrategiskt parter.

syftetfrånutgångspunktmeddefinieras bästSamarbetet att

avveckling eller minimeringåstadkommafrivillig baspå av
utvecklingellerkemikalierangelägnarisksynpunktfrån av

kanSamarbetsformerna varieraprodukter.miljöanpassade
kansyftet. siganpassade till Det överens-och röra omvara

branscher ellerolikanivå mednationellpåkommelser
därverksamheterenskildamedsamarbetsprojektmindre

katalyserandeeller lokal nivåcentralpåmyndigheter är en
5.2.vidarese avsnittsammanhållande faktoroch

belönasexempel börGoda

förtroende mellanpåbyggersamarbete parternaEtt som
erkännandeninnehållaockså kunna när motpartenmåste av

för33/ 17s.k. 50-initiativetamerikanskabra. Detnågotgjort
bilagabeskrivs ikemikalier,farliga närmaresärskilt som

belöningarnade årligaexempel på detta. Ett ärannatär ett
amerikanskatilldelasmiljöanpassad kemiför utsom

tvåföretagen minstfallet belönasförstadetföretag. I
viddirektörenverkställandegånger. skergångenFörsta när

undertecknaroffentligtmiljömyndighetenpåceremonien
skerAndra gångentill initiativet.anslutningföretagssitt

utlåtandemiljömyndighetensoffentligt får attföretagetnär
reduktionrespektive 50%-igmedmålen 33uppnått avman

fårreduktionsarbetetefterochunderBådeutsläppen.
medverkan ianvända sin programmetfritt sigföretagen av

miljömyndighetenamerikanskamarknadsföring. Deni sin
kostnadseffekti-högmyckethararbetedettabetonar, att en

bråkdelbaraåtgårmyndigheten. Detförvitet av resur-en
reguljärtmedjämförttill miljövinstenförhållandeiserna

myndighetsarbete.

förårligafår det prisetföretagfår detPå sätt somsamma
utdelan-viduppmärksamhetdelsmiljöanpassad kemi stor
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det, dels får använda sig utmärkelsen i mark-sinman av
nadsföring.

Enskilda kommuner Sverige hari s.k.sig rniljödi-använt av
plomering liknande syfte.i detta fallI sker återkomman-en
de diplomeringen.omprövning blirFöretag diplo-av som
merade får på olika dettavisa marknadsföringisätt m.m.
se vidare 5.5.avsnitt

Miljöorganisationerna granskar kemikaliepolitiken

HollandI har de statliga myndigheterna låtit miljörörelsen
granska resultaten överenskommelser medstatensav
industrins olika branscher se bilaga kanDetta enligt
holländska myndigheter bidra till öka förtroendet mellanatt

och miljöorganisationerna, ocksåstaten men ge nya pers-
pektiv på vidtagna åtgärder. allmänhetensI kan detögon
öka legitimiteten åtgärderna.i frånUtan miljörörel-att man

ställde bakomsig avtalen mellan och branscherregeringsen
visade granskningen ändå arbetssättet från mil-att även
jöorganisationernas perspektiv värdefullt ochvar gav
resultat.

På liknande har kemikalietillverkaren Hoechst nyligensätt
kommit med miljörörelsen Tyskland låtaiöverens sinatt
verksamhet rniljögranskas. Arbetssättet förtjänar få ökadatt
uppmärksamhet. viktig förutsättningEn de inblanda-är att
de respekterar och förstår varandras roller.parterna

4.11 och inköpareKonsumenter viktigaär

kernikaliearbeteti

Allt fler miljöproblem liksom lösningar på dem härleds till
produkter och köps och säljs på marknaden. Denvaror som
del miljöarbetet direkt lagarinte på mil-styrsav som av
jöområdet har ökat betydligt på år. Detta miljöarbetesenare
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den traditio-ske utanförutsträckning kommithar i attstor
markna-konsumenterna påmyndighetssfären.nella Det är

efter-inköpare,och offentligaden, inbegripet privata som
miljöanpassadeställer krav påochfrågar, påverkar pro-

dukter.

betydelse förupphandlingen haroffentligaDen stor
ochmiljöanpassade produkter tjänster.utvecklingen av
kriterier förutvecklatlandsting harochKommuner t.ex.

upphandling.miljöanpassad

också krav påställer sinaVaruproducerande företagStora
ocksåinsatskemikaliergällakanleverantörer. Det men

kemikali-det gällerslags miljöanpassningDenna närvaror.
detekrav sker i tysta.mer

deinnebärochproduktersäljerföretagallaFör varorsom
de måsteproduktermiljöanpassadeökade kraven på att
ligga förehelstkonkurrensförmågasin attvärna genomom

miljöanpassning.med sin egen

ochformulerade kriterierbetydelsenInsikterna rättavom
ochproduktermiljöanpassadeförkravspecifikationer varor

inköpandesjälvklarhetdag detökat.har I ettattär en
vidfrån miljökravutgårförvaltningoffentligellerföretag

konsumenterföretaginköp. Vissa är storasina avsom
produkteranvändaantaletminskatpåtagligtharkemikalier

miljökrav.formuleraupphandlingsiniattgenom

vägledningstöd ochkanMyndigheterna attgenomge
kanPå såupphandling.offentligförkriterier sättutforma

till inköparebudskap inomtydligaförverka att gesman
ochlokal nivåcentral och inomsektorn påoffentliga

felaktiga beslutsåtill leverantörernanäringslivet attsamt
produktvalet.vidundviksinformationfelaktigeller
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Vidgad4.12 roll för de anställda före-i

tagen

Förskjutningen miljöarbetets tyngdpunkt från renings-av
teknik till åtgärder själva produktionsprocesseni har
mdefört fler aktörer berörs arbetet. Framförallt gälleratt av
detta företagens anställda och särskilt de arbetar medsom
frågor företagens kemikaliehantering. Mångarörsom egen
miljöproblem resultat brister produktionssyste-iär ett av

och åtgärderna måste följaktligen produk-in isättasmen
kan gälla frågortionen. Det inköp, produktutvecklingsom

och konstruktion, det vardagliga miljöarbetetävenmen
tillverkning ochinom processtyrning, underhåll,rengöring,

avfallshantering m.m.

harFöretagen förgivetvis berörda yrkes-ett attansvar
det miljöarbetet.i interna Samhället ochgrupper engageras

de fackliga har ocksåorganisationerna förett attansvar
stimuleras. Detta bl.a. deiengagemanget poängteras

Agenda behandlar21 de anställdasavsnitt i medverkansom
miljöarbetet.i

utgångspunkt förSom vidgat miljöengagemang finnsett ett
omfattande yrkeskunnande kan byggas på medsom
allmänna och riktade utbildningsinsatser. Arbetsorganisa-

inklusive dettionen kan också utvecklas iansvaretegna
syfte vidga den miljömedvetna yrkesrollen. sådantIatt ett
arbete blir det naturligt förena för detinsatseratt yttre
miljöskyddet med arbetsmiljöverksamheten för skapaatt en
helhetssyn det praktiska kemikaliearbetet.i

Mjuka4.13 styrmedel form kunskapi av

och information

Kunskap och information hos både konsumenter och
Ökadproducenter nyckelord kemikaliearbetet.i kunskapär

och information kemikalier och dess risker leder tillom
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miljöanpassadeochriskbegränsningbehovinsikt avom
ställda krav vidfelaktigtockså tilllederDet attvaror.

undvikas.varuinformation kanfelaktigupphandling eller

kunskapsbehov hos bådegrundläggandefinnsDet ett
upphandlarekonsumenter/ kunder, inommyndigheter och

förhos deförvaltning inoffentligindustri och samt som
marknaden.påochprodukter varor

Myndigheterna harinriktningar.olikaKunskapsbehovet har
marknaden ocharbetatutsträckningbegränsadi gentemot

och industrinserfarenhet konsumenternasdärförhar inte av
Kunder och leverantöreroch information.kunskapbehov av

ställas.kankemikaliekravoch hurlärabehöver sig närom
de olika aktörerna intesådantkunskapBristande gör attom

till-ochKunskapsservicemöjlighet.dennakan utnytta
utvecklas såbehöverdokumentationgänglighet attav

ställa kravmöjlighet ifå bättrekanföretagmindre att
mellanetablerasSamarbete kanupphandling.medsamband
förmarknadenpåviktiga aktörernaoch demyndigheter att

lokalt ochkemikaliearbetetutvecklavarandralära samtav
regionalt.

viktigkommunerna21-arbetetAgenda i är annanen
ochkonsumenternamyndigheterna,samarbetskanal för

aktörer.andra

Ökad ekonomiskaanvändning4.14 av

styrmedel
miljöpolitiken istyrmedel används inomEkonomiska

1970-talet.sedan mittenSverige av

strider EU:s principerstyrmedelEkonomiska inte mot om
Rådsdirektivet ochskatter92/ 12förrörlighetfri omvaror.

införa ellermedlemsländer frånhindraravgifter inte att
skäl.miljöpolitiska Enavgifterskatter ellerupprätthålla av
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förutsättning dock de inte medel för godtyckligär att är ett
diskriminering eller innebär förtäckta handelshinder mellan
medlemsstaterna.

Ekonomiska styrmedel instrument kan användas förär som
minska belastningar och miljöhot också föratt attmen

utveckla teknik för miljöanpassad produktion. Ekono-ny
miska styrmedel kan också komplettera utbytesprincipen
vid oönskad kemikalieanvändning.

Ekonomiska styrmedel tillämpas bl.a. på handelsgödsel,
kväve, koldioxid, miljöfarliga batterier och bensin. Skatte-

växlingskommittén framhåller betänkandei sitt SOU 1997:11
ekonomiska styrmedel har effektiva förvarit hejdaatt att

och minska rniljöhot.

exempel på framgångsriktSom resultat kan nämnas att
införandet ekonomiskt styrmedel bly bensin, medimotav

höjning blyavgiften, har haft till följdstegvis blyadatten av
bensin har fasats ut.

Skatteväxlingskommittén uttalar Vidare det dagsatt ärnu
inrikta åtgärderna på kretsloppsanpassa deatt att varor som

tillverkas. Skatteväxlingskommittén föreslår bl.a. ut-en
redning för utreda hur ekonomiska styrmedel kanatt
användas och utvecklas för stärka kretsloppsanpass-att en

Kretsloppsdelegationen kraftfullaning. ekonomiskaser
styrmedel oundgänglig del föri strategi ut-som en en
vecklingen kretsloppssamhället.mot

Dåligt miljöanpassade kan hämma utvecklingen ellervaror
marknadstillträdet för miljö- och teknikanpassade varor
eftersom sistnämnda kategori vanligtvis dyrare.är

På marknad också inbegriper miljöhänsyn skaen som en
utveckling miljöanpassade ske självsigmot varor av

försiktighetsprincipen eller utbytesprincipenattgenom
tillämpas. Ekonomiska styrmedel kan bli nödvändiga för att



Viktiga hömstenar kemikaliepolitiken 147iSOU 1997:84

marknadstillträdet och påskynda omställningenunderlätta

miljöanpassade produkter.till

samarbetetgenomfört enkätharKernikommittén omen
bl.a. frånoch näringsliv.myndigheter I närings-mellan svar

fram ekonomiska styrmedellyfterlivets organisationer man
förellerutbytesprocess,snabba på attsätt attett ensom

alternativmiljömässigt bättreintroduktionenunderlätta av
5.5.se avsnitt

småföreta-vägledning tillochStöd4.15

gen
denkemikaliekontrollenViktig princip i ärEn att som

produkt ellerkemiskanvändermarknadsför eller varaen
uppkommerskadorför förhindrahuvudansvaretbär attatt

dessa aktörerförutsättermiljö.och Dettamänniskorpå att
dennabakom ieller ställer principinförstådda med sigär

erforderligförutsätter vidarekemikaliekontrollen. Det att
hälso-kemikalier och dessaktörernafinns hoskunskap om

nriljöfarlighet.och

generelltmiljöfarlighetkemikaliersKunskapsnivån settom
företag.medjämfört Dettamindre företaglåg hos störreär

"Småföretagen Sverigesbl.a. NUTEKsframgår rapportav -
framtid".

Endastsmå. 0,2företagalla Sverigei procentNästan är av
före-anställda.fler 94har 200alla företag procentän av

Omkringanställda. 60färre 10har procentäntagen av
heltidsanställdmindreföretagen har genomsnitti än en

ungefärsysselsätterTillverkningsindustrininklusive ägaren.
småföretagen.anställdaantalet/ i51 av

samhälleligauppfylla desmåföretag kan inteMånga
berorkemikalielagstiftningen. inteDettaiintentionerna

rniljöpåver-och desskemikalierkunskapsbristpåenbart om
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kan också på det dag råder oklarheti hosutan att storen
småföretagmånga vilket företaget har medom ansvar

avseende på kemikaliekontroll, produktval och riskminsk-

ning.

småföretagMånga beroende leverantörersina förär av
information miljörisker med kemikalier samtidigtom som

fåde kan ha svårt den information de vill ha frånatt
leverantören. kan hinder förDetta kernikaliekun-utgöra en
skapsutveckling hos företagen.de mindre oftastDe intevet

de kan vända för få besked kemikalie-i övrigt sig ivart att
frågor. Småföretagare har oftast heller tid självainte att
delta utbildningar.i

småföretagareMånga medvetna deninteär om egna
verksamhetens miljöpåverkan och upplever kunskaps-inte

kompetensbristeller på kemikalieområdet störreettsom
problem andra. finns också ofta skillnad mellanDetän en

och småföretagaremyndigheter på vadi är ettsynen som
finnasproblem. kan ibland myndigheterDet misstro moten

småföretagare. Ökade kunskaperhos kemikaliersom
miljöfarlighet förutsättning för förbättra de mindreär atten
företagens situation.

Sammanfattningsvis det arbetssättet börvi attanser nya
avspeglas myndigheternas kemikaliearbete. återkommeri Vi

med förslag till modell för föränd-sådan5.2i avsnitt ett en
ring.

internationella arbetetDet

problem kräver4.16 Gemensamma ge-
lösningarmensamma

Problemen med kemikalier längre lokala ellerinteär
övergående. Kemikalier gränser transportpasserar genom
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handeln medoch Detochvindar viamed strömmar varor.
frånenskilt land avståförmöjligtidag inte att attettär

Handelns ekonomiskaomvärlden.frånmedhandla varor
föruppenbara Sverige. Detalltför minstintefördelar är

har tillårhundradetdetvälståndet undersvenska senaste
möjligheterberoende våradel varitvarit attstor ex-av

svenskaportera varor.

kemikalier kan lösasmedförknippade inteproblemMånga
överenskommelserglobalaRegionala ochnivå.nationellpå

föroreningarminska utsläppenför rörviktiga attär somav
överenskommelserSådana ärnationsgränserna.sig över

avtalsslutandedeminimikaraktär dvs.oftast parternaav
ställstill de krav ilevaförbinder minstsig att somupp

ytterligareland införenskiltnågotöverenskommelsen. Om
för de övrigadettaförbättrar situationenutsläppskrav även

länderna.

kravannorlundaställaland har svårt änlitetEtt att om-
förutsätterdå dettalandetsäljs ivärlden på attsomvaror

svenskaför denframmåstesärskilt sortiment tasett
uppfattaskrav kantekniskaNationellamarknaden. som

Världshandelsor-därför regleratochhandelshindrande är av
EU-nivå.pånivå och EG-rättenglobal ipåganisationen

kemikalieinnehåll ipåkravGemensamma som manvaror
minska riskerna.åtgärd kanviktigmedhandlar är somen

vidgäller utsläppvadinternationellt, bådereglerLikartade
miljö-innehåll, löserochproduktion gemensammavarors

länder.mellanmedhandelnunderlättarochproblem varor
olikamellankonkurrensneutralitetocksåskaparDe pro-

förlagstiftningland harenskiltducenter. Om strängareett
riskerarkostnader,medför högreproduktion somvaror,av

andrakonkurrenter islås sinaindustrilandets att ut av
detindustri vinsterkanländer. Omvänt göra stora omen

konkurrentlän-lagstiftningharlandet änsvagareenegna
därmed slåproduktionskostnaderna kanlägre utderna. De

kanske tilllagstiftning,medländerindustrin i strängare
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förstördpriset miljö.av en

4.17 EU för lagstiftningsarbe-en ny arena

tet

Den europeiska gemenskapen har målsinaett attsom av
marknad förupprätta inre medlemsländerna.en gemensam

Viktig förutsättningEn regler gäller Överalltär påatt samma
marknaden. harEG därför harmoniserat medlemsländernas

lagstiftning rörande tekniska krav på För skapaattvaror.
goda förutsättningar för svensk industri tillatt exportera
EG:s medlemsstater har det legat i Sveriges intresse göraatt
svensk lagstiftning på detta område så lik lagstiftningEG:s

möjligt redan innan svenskt EU-medlemsskapettsom var
aktuellt. skeddeDetta förinom EFTA och EES-avta-ramen
let.

och medI medlemskapet deltari EU Sverige deni gemen-
lagstiftningen vilket bl.a.i möjlighetstörre attsamma ger en
problemetangripa med den ökande mängden kemikalier i

frånvi importerar världsmarknaden. Om Sverigevaror som
ensidigt inför motsvarande lagstiftning kan den förväntade

genomslagskraften på tillverkarna bli betydligt mindre. Det
därför viktigt Sverige parallelltär med det nationellaatt

arbetet försöker flytta fram krav.unionens Den gemensam-
lagstiftningen möjlighet påverka vilka kemikalierattma ger

används och släpps grannländerna.i Dettaut ärsom av
särskilt betydelse för de föroreningar spridsstor som
globalt.

lagarEU:s och regleringar rörande utsläpp och avfall är
oftast minimikaraktär vilket tak för hur mycketsätter ettav
föroreningar medlemsstaterna får släppa Det står sedanut.
medlemsstaterna fritt skärpa kraven ytterligare, underatt
förutsättning kraven står överensstämmelsei medatt Rom-
fördraget.
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i

kemi-överenskommelserGlobala4.18 om

viktigarealltkalier

ökarmed kemikalierVärldshandeln

oavbrutet. AlltVärldshandeln fortskriderGlobaliseringen av
ochnåsinvånare innovationerjordensfler nyaavav

Världshandeln ökar förtid.mycket kortefterprodukter
världsproduktionensnabbtdubbelt sånärvarande avsom

tillverkningenfortgående förskjutningskerDet avenvaror.
kraftigt växandeOECD-länder till defrånkemikalierav
östblocksländer-tidigareoch deSydostasienekonomierna i

tillverkningutflyttningpåbådeberorFörändringen avna.
OECD-län-till ickefrånbolag OECDmultinationellainom

växandede snabbasttillverkninginhemsk iökadoch påder
ekonomierna.

frihandelnsalltid drivithandelspolitikhar sinSverige i
Världshandelsorganisa-medlemskapvårt iGenomprinciper.

tillbundnaformelltocksåWTO vi etttionen är numera
vårtfrihandel. Genombyggt påregelsysteminternationellt

deltar i inreeuropeiska viden unionenmedlemskap i en
denmedlemskapetBåde ifemton länder.marknad med

Världshandelsorganisationenocheuropeiska i sätterunionen
ochvilkabestämmamöjligheterför våra ämnenattgränser

handelökadanvändasfå Sverige. Enska iprodukter som
leder tillprodukterbärkraftigamiljöanpassade,med en

ledervärlden. Påmiljötillståndet iförbättring sättsammaav
accele-tillprodukterrniljöskadligamedökad handel enen

miljötillståndet.försämringrerande av

Ökad förfår konsekvenserkemikaliervärldshandel med

miljöhälsa och

utvecklingslän-mellankemikaliekontroll skiftarGraden av
OECD.betydligt lägrehelhet inomderna änär sommen
ländertillverkas mångakan iinnebärDetta ämnenatt nya
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förhandsanmälan och ibland någonutan t.ex. helstutan som
kontroll. Via handelsströmmar sprids de mycketvarornas
snabbt hela världen. akuta hälso-De och miljöeffekter-över

farliga kommer till delvissämnen kändaattna av vara
eftersom de regel vidvisar tillverkningen.sig Desom
långsiktiga effekterna kommer först betydandenär en
mängd de skadliga produkterna redan finns omlopp.iav

Jordens befolkning ökar oavbrutet samtidigt resursutta-som
och varuförbrukningen capita de flestaget stiger iper

länder. uppenbartDet dessa förlopptvå kanär inteatt
fortsätta särskilt länge till. Marginalen för misstag minskar
hela tiden. olyckligt kemikalieval,Ett förening medi den
snabba spridningen och ökande förbrukningen av varor,
kan skador konsekvenser kan överblickas först närge vars
så mycket kemikalien omloppiär att även ett ögon-av
blickligt globalt totalförbud medför långsiktiga störningar i
miljön och inskränkningar vår välfärd.i

Kemikalier förbjuditvi fortfarandeanvändssom

de rika länderna har kemikalier,I framför alltvissa lång-
livade klorerade kommit förbjudas på grundämnen, att av

effekter på hälsasina och miljö. Användningen fortgår
oförändrat och fall ökad gradi vissa många fattigai i
länder. berorDet på effektiva för sittatt ämnena är ur-
sprungliga ändamål, åtminstone på kort sikt. dess-De är

ofta billiga tillverka och kan framställas medutom att en
relativt enkel teknologi. kan därför förekommaDe i varor
avsedda för till industriländerna. Därmed kan deexport
komma in i Sverige förbjudnavia trots att ämnena ärvaror
här. förändra dennaFör räckersituation det medinteatt
internationella överenskommelser avveckling. Pro-om
ducentländerna måste reella möjligheter övergå tillattges

miljöanpassad, hållbar teknologi långsiktigaen genom
frånbåde enskildainsatser givarländer och internationella

långivare och finansiärer.
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med vindarförbjudnaGiftcirkeln, ämnen transporteras
och strömmar

förmågalånglivade harhar sig VissaDet visat ämnen attatt
koncentrationer liggerlevandeansamlas organismer ii som

omgivande miljön. mångaden Förlångt dem i ämnenöver
m.fl. koncentrationerklorerade dioxiner nåsPCB,DDT,som

högt näringskedjan,medföra skada hos djur ikan uppsom
fettlösligalånglivade,människan. Mångainklusive ämnen

partiklaroch kan absorberas påflyktighet,ocksåhar vissen
ochvindar,luft eller Genom strömmari ävenvatten. men

frånföreträdesvisdeflyttande organismer transporteras
deekvatorn tillfattiga länderdvs. fråntillsöder runtnorr,

Resultatetbreddgrader.och kallarepå högreländernarika

svårnedbrytbara farligaomfördelningglobalblir aven
varierad och rikbiologiskt aktiv,frånflyttasDeämnen. en

ofullständig kunskapbasisde påmiljö, där ännuav en
påfrestande,ochskada, tillmindrevålla extremensynes

brytasde kunnautarmad miljö därbiologiskt attutan ner
.näringskedjansfåtal organismer ikoncentreras i topp.ett

jorden, liksomdeltillhör dennadelar SverigeStora avav
innanhav.ochomgivande havvåra

förinternationellpolitiken måstenationella attDen vara
skamiljömålen nås

nationella kemikalie-idag utformaland kan sinenskiltInget
regionalaglobala ochbeaktande depolitik iatt tautan

spridningenVaruhandeln, den långvägakemikaliefrågorna.
användningenökandeoch densvårnedbrytbara ämnenav

skillnaderbidrar tillvärlden utjämnakemikalier över attav
olikamellanlånglivadeförexponeringi ämnent.ex.

regioner.

föregångs-avseendenhar mångaiSverige ettansetts som
kemikalie-gällerområde.miljöpolitikens Dettaland på även

gjordanyligenOECD:svilket bl.a. ifrågorna, omvittnats
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granskning Sveriges miljöpolitik. Miljövinsterna harav
uppnåtts hårt och målmedvetet arbete präglatettgenom av
högt ambitioner och långsiktigt framtidsperspektivlsatta ett
Fortfarande återstår mycket för förbättra bl.a.att göra att
varuproduktion och varuanvändning i Sverige.

möjligheternaVi nå de svenska miljömålenatt att äranser
avhängigt förhållandena andra länder,i framför alltav
länderna utanför OECD. delEn den svenskastor av
miljöpolitiken förasmåste utomlands, i regionala och
internationella organisationer. Sverige måste på alla sätt
verka för kontrollen kemiska produkter och nåratt av varor

acceptabel nivå alla länder. Utgångspunkteni måsteen vara
land ska behöva utstå skadoringet på miljö till följdsinatt

kemikalie- eller varuproduktion någoni delav annan av
världen.

vill ska fortsättaVi Sverige spela aktiv och drivan-att att en
de roll det internationella arbetet.i måste delDetta vara en

den nationella politiken och utflöde den.ettav ses som av
Enligt uppfattningvår har Sverige kemikaliepolitikg som
bedrivs på olika nivåer nationellt, ochinom EU internatio-
nellt.

biståndspolitikenKemikalie- och hör ihop

Djupgående förändringar kemikaliehanteringeni mångai av
världens fattiga länder nödvändiga för våra kemikalie-är att
politiska mål ska nås. förändringar kräverDessa formernya

biståndsinsatser.av

Biståndspolitik och kemikaliepolitik hör ihop. förInitiativ
åstadkomma global avveckling farliga måsteatt ämnenav

samordnas med bistånds- och samarbetsinsatser utveck-i

lingsländerna. internationellEn arbetsfördelning bör
eftersträvas för fler länder ska dras arbetet påin iatt att
förbättra den globala miljön.



Viktiga hörnstenar kemikaliepolitikeni 155SOU 1997:84

vill särskilt lyfta fram betydelsenVi starkareav en sam-
verkan mellan kemikalie- och biståndsmyndigheterna. Det

påbörjade samarbetet mellan Kemikalieinspektionen och
Sida riktning. arbete behöver utvidgasi Dettaär rättett steg

fördjupas vidareoch se och kapitel5.21avsnitt

Handels- och kernikaliepolitik ska4.19

stödja varandra

Grundvalen för agerande på handels-Sveriges och miljöom-
inklusive kemikalierrådet, de båda politikområdenaär att

ömsesidigt stödja varandra.ska och friaVarors tjänster
rörlighet grunderna för den svenska handelspoliti-är en av

kemikaliepolitiken efterken. Sverige uppnåInom strävar att
förhållanden vår omvärld de svenskasådana mil-i att

jömålen kan nås.

miljösynpunktInternationell handel kan godovara av ur
eftersom den skapar förutsättningar för effektivareen

Handeln bidrarresursanvändning. också till spridaatt
miljövänlig teknik och miljöanpassade produkter. denMen

sprida miljöfarlig teknik och dåligakan på sättsamma pro-
betonas skriften "Handel och miljödukter. Som i mot en-

spelplan" 1993:79 förstärker handeln dehållbar SOU
finns. utvecklingen går bättretendenser Vare sig motsom

produkter miljösynpunkt förstärks dettaeller sämre ur av
utökad handel. därför angeläget utvecklingenDet är atten

fri handel parallellt med utvecklingen miljö-gårmot moten
acceptablamässigt varor.

särskilt problem det ökade transportarbetetEtt är som
lokala, och globalabidrar till regionala miljöproblem genom

försurande och klimatpåverkandeutsläpp bl.a. ämnen.av
idag miljökostnader.bär inte EnTransporterna sina externa

viktig uppgift därför åstadkomma internaliseringär att en
miljökostnaderna transportpriserna.iav
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finns internationellt erkändadagI inga system garante-som
kemikalier internationell handel granskadei ärattrar ur
och miljösynpunkt, långt mindre de uppfyllerhälso- att

krav på miljöanpassning.någon Ansträng-minstasorts
globala överenskommelser dennaåstadkomma iningar att

från utvecklingsländermed motståndriktning möts som ser
den ekonomiskaregler hotsådana motett egnasom

industriländernafattiga ländertillväxten. Många attanser
handelshinderförsöker åstadkommapå detta gentemotsätt

till markna-och begränsa tillträdetutvecklingsländerna sina

förändringutveckling bättrehållbarder. För är motenen
förmiljösynpunkt nödvändig. Arbetethälso- ochvaror ur

därför fortsättautvecklingsländerna måste seövertygaatt
kapitelvidare

kan begränsa handeln medöverenskommelserGlobala
kemikalierfarliga

globala konventionenfärdigförhandladeDen snart om
förbjudnaimportgodkännandeexportanmälan och av

långlivadekonventionenden planeradeliksomämnen, om
syftar båda till begränsningarmiljögifter, iorganiska

respektive konventionkemikaliermed dehandeln som
världshan-pågående diskussionviktig inomomfattar. En

och miljö därförför handeldelsorganisationens ärgrupp
företrädemiljö ska haöverenskommelserglobala omom

svenskt stöd, linjendriver, medhandelsreglerna.före EU att
stadgavärldshandelsorganisationensstånd tilläggfå till iett

Tankenante-lösning.s.k.artikel 20,i är atten exsom ger
efterhand ska kunnahandelsregelverket inte i överpröva

del värl-omfattarmiljööverenskommelser storen avsom
första ministerkon-dess handel.länder eller Dendens

hölls mellanvärldshandelsorganisationenferensen inom
decemberhandelsrninistrar 1996 Singapore.ländernas i i

fråga grundbeslut denna påledde till något iinteDen av
demotstånd. Med tanke påutvecklingsländernas ovan-

överenskommelserna ochglobalakommandenämnda en
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eventuell ramkonvention det angeläget nårär att snartman
lösning så överenskommelse syftarinte varje tillatten som
förbättra riskerarmiljön omintetgörasattatt genom an-

mälningar till världshandelsorganisaüonens tvisteförfarande.

globalaviktigt överenskommelser kemika-Det är att om
liesäkerhet kan få innehålla åtgärder begränsar han-som

Åtgärdernadeln. ska naturligtvis följa Världshan-i övrigt
delsorganisationens regler proportionellaatt motom vara
de problem vill lösa och den handelsbegrän-minstattman

åtgärder väljs.sande tänkbaraav

Sammanfattningsvis uppnåendet de svenskavi attanser av
miljömålen kräver lösningar och bättregemensamma en
kernikaliekontroll andra länder.i
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Åtgärder5 på nationell nivå

Kemikommitténs förslag i sammandrag:

Regionalt nütverksskapande modell för det modernat ny-
myndighetsarbetet

Ökat forsknings- och utredningsstöd till myndigheternaut

Miljöövervakningen kemikalier förbättrast av

Verktyg fram underlättar det marknadsdrivnatasv: som
miljöarbetet

hållbarmodell förEn kemikalieanvändningn en

och inköpare ställer kravKonsumenterat

Ökad samverkan mellan myndigheter och industrinut

Försiktighetsprincipen bör bredare tolkningt en

Ökad användning generellt angreppssätti av

definieras för långlivadeKriterier och bioackumulerbarat
ämnen

Ökad tillsyn produktinformationent av

ökad medborgarinformationRätten att vetat -

Kosmetiska och hygieniska produkters miljöeffekter ska bedömasut
och tillsynen utvidgas
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kartläggasmiljöeffekter skaLäkemedlenst

samhälletfarligaKartläggning iämnenavt

innehållsdeklarerarFöretagen varort

målennär kemikaliepolitiskahur de deredovisarFöretagenal

År utvärdering de kemikaliepo-och2003 översyngörs avent en
målen och styrmedlenlitiska

nationell lagstiftningtillaktivt möjligheternautnyttjarSverigea
nationella begränsningarnotifieraroch

internationella kemikaliearbetetför detframSvensk policy tas-k

nationellåtgärder nivåför påStrategi5.1

genomföras delskemikaliepolitikenskanationell nivåPå
myndighetsarbetet delsochtraditionella tillsyns-detgenom

nätverksskapandeinriktas påmyndighetsarbetetattgenom
innebärarbetssättregional nivå.på Dettaverksamhet nya

detoch stödjergrad förstärkerökadmyndigheterna iatt
ochMyndigheten initierarmiljöarbetet.marknadsdrivna

mellan aktörerna.brobyggarefungerar som

nationella politikendenanvändasska istyrmedelDe som
bland demyndigheternaarbetetydligtaktivt ochär ett av

skekanmarknaden.på Detolika aktörerna t.ex.genom
ekonomiskaockså medinformationutbildning, styrme-men

lagstiftning.del och
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Regionalt nätverksskapande modell5.2 ny-
för moderna myndighetsarbetetdet

föreslår:Kemikommittén

centrala myndighetsarbetet förnyas nätverks-Dett genom
nivåskapande arbete regional

kemikalieomrädetMyndighetsorganisationen utreds.ut

fokus kemikaliekontrollenårens på hartioDe gettsenaste
mycket kunskap på områdetoss

bedömde det fannsdåvarande KemikommissionenDen att
behov lyfta fram kemikaliefrågornasärskilt iatt attett av

fokus. fann brister kernikaliekontrollen bl.a.Kommissionen i
skedde systematisk myndighetstillsyndet inteattp.g.a.

tillverkare och samord-riktad importörer samt attmot
myndigheterna tillräckligt utvecklad.mellan inteningen var

föreslog bildandet kemikaliemyn-Kommissionen av en ny
dighet.

bildades Kernikalieinspektio-Kemikalieinspektionen 1986.
åren fungerathar under de gänga 11 spjutspetssom ennen

kemikaliefrågornaoch lyft barakemikaliearbetet intei upp
och den internationellanationellt också påEUinomutan

agendan.

kemiska delbehovDagens är att ämnen som en avse
alla funktionersamhällets

särskilja arbetet med kemiskabehovetIdag har att pro-
miljöarbete relativt minskat takt meddukter från iövrigt att

probleminsikten ökar kemiska gåräratt ämnen ettom som
funktioner samhället. Kemiskahorisontellt alla igenom

återfinns och material alla slag. Dessaiämnen varor av
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återfinns sedan så samtliga funktioneri samhäl-igott som
bostäder,let, energiproduktion, varuproduktion,transporter,

kläder, livsmedel etc.

kemiskainnebär måsteDetta samhälleligtiämnenatt ettses
alla frånhelhetsperspektiv där producenter till konsumenter

förmåste användningen skadar hälsasitt inteattta ansvar
eller miljö.

Erfarenheter från andra länder

ska enligt Våra direktiv belysa hur arbetet medVi att
medminska riskerna kemiska uppbyggt inomämnen är

andra länder, och framför allt ska pekainom EU. Vi även
olikapå för- och nackdelar med systemuppbyggnader. l

Bilaga har redovisat kemikaliearbetet länder,5 vi i vissa
besök och skriftligt material. Flera länderbaserat på har

god mellan kemikaliekontroll ochintegrationuppgett att en
utsläppsfrågor nödvändig förutsättning för fram-är etten
gångsrikt kernikaliearbete. Holland och vilka båda kanUSA,

ledande länder kemikaliekontrollen, harinomanses som
utsläppsfrågor och kemikaliekontrolldär integrerassystem

och myndighet. fallet Danmark.Samma ii ären samma

med den internationella referensgruppenVid remissmötet
framförde flera deltagarna den framtida svenskaattav
kemikaliepolitiken borde innebära kemikalie-integration av

utsläppsfrågor. amerikanskafrågor med Den representanten
fram nationella utsläppsregisterlyfte bland annat ettsom

område där det behövs både kemikalieinriktat och ut-
släppsinriktat arbete för genomföra registret. Detatt är

frågan utsläppsregisterintressant inomatt notera att om
nyligen överförts till kemikalieområdet förOECD att

åstadkomma bättre integration.en
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Behov förändringarav

enligt direktiven det finnsska behovVi överväga attom av
förändra den svenska myndighetsorganisationen eller det

utifrån framtidasvenska arbetssättet de mål och styrmedel
utifrån bedömingföreslås, det framtidasamt ensom av

och den ökaderiskpanoramat internationaliseringen.

har det skett avgörande förändringarEnligt uppfattningvår

riskpanoramat under deomvärlden inklusive tioi senaste
förändringar har lett till insikten bredareåren. Dessa att ett

användas för åstadkommamåsteangreppssätt att en
kernikalieanvändning. Kemikaliekon-kretsloppsanpassad

kunna arbeta effektivt ochtrollen måste integrerat över en
kemikaliernas livscykel. Internationaliseringendelstörre av

få ökat myndig-kemikalieflödena måste genomslag iettav
arbetssätt.heternas

varuproblematikenuppmärksamhet måste åt iMer ägnas
förMyndigheterna ska tillsynenkernikaliearbetet. som svara

också haförs samhället måstekemikalierde in iöver som
livscykeln för de ingåendedelöverblick störreöver aven

möjligheter fördetta skapas ökadeGenom attämnena.
vilket hanteringsledbedöma visstinsatseri mot ettsom

till kostnad.kan miljövinster minstaämne störstge

arbetssätt kemikalie-drar slutsatsen integrerarVi att ett som
avfallsfrågor bör eftersträvas denutsläpps- ochkontroll, i

kernikaliepolitiken eftersomsvenskaframtida varuin-ett
brett perspektiv sekernikaliearbete måste hariktat ett

4.7.avsnitt

inriktasMyndighetsarbetet ska initieraäven mot att sam-
mellan aktörernaverkan

för det centrala myndighetsarbetetutgångspunkterViktiga
förutom traditio-kernikalieområdet myndigheten,på är att

internationellt arbete,EU-inriktat ochnellt tillsynsarbete,



Åtgärder nivå164 nationell SOU 1997:84

och driver påinitierar utvecklingen riktningi mot en
miljöanpassad kemikaliehantering. Myndigheten ska också

rniljökriterier och utföra produktgranskningupprätta gent-
krav, arbeta utifrån och kretslopp-emot uppsatta ett varu-

sperspektiv på kernikalieanvändningen öka tillsyn-samt
sverksamheten.

Ytterligare utgångspunkter myndigheten lederär att
marknaden val material ochi Myndighetenrätt av varor.

fungerabör "brobyggare" mellan å sidan statsmak-som ena
krav och regler beträffande kemikalier och å andratens

sidan användarnas behov och tillverkarnas möjligheter och
förbättravilja kan skeDetta myndighetensig.att attgenom

arbetar nätverk där användare, tillverkare, forskare m.fl.i
eller knytsingår an.

Andra utgångspunkter myndigheten kunskaps-är att ger
stöd till näringslivet, främst småföretag, kemikaliefrågor.i

Myndigheten bör ha närhet till näringsliv, regionala och
lokala myndigheter och berörda tillorganisationer samt
forskarrniljöer. Myndigheten bör också ha kompetens som

landet.tillgänglig hela Myndigheten bör dettai iär sam-
manhang tydliga besked myndighetens uppfattningge om

kemikaliefrågor.och ståndpunkter i

myndigheten förska ha stödDet inteär ensam som ansvar
Äventill näringslivet. näringslivet själv, t.ex. genom

branschorganisationerna, har detta avseende seiett ansvar
vill detta4.10. sammanhang också betonaavsnitt Vi i

vikten utveckla den miljömedvetna yrkesrollen viaattav
information, utbildning och arbetsorganisatorisk utveckling.

lokala kernikaliearbetet,nivån den lokalaDen spelplanen,i

viktig eftersom det där alla leden från myndig-är är som
heter, producenter, till konsumenter främst kan mötas t.ex.

lokala förnätverk arbete med minska riskernai medatt
kernikalieanvändning.

På denna det viktigt arbetenivå bedrivs medär att att
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föremål förbörlöpande definiera varugrupper som vara
med konkretisera listorutbytesåtgärder översamt att

tonvikt bör läggasprodukter. Särskild påsådana att
till effektivt styrmedel utbytes-utveckla information iett

arbetet.

utifrånmyndigheten ska kunna arbetacentraladenFör att
utgångspunkter måste myndigheten hanämnda enovan

ochflexibilitet arbetssätt organisation.istor

regionalacentral myndighet med"Nätverksmodellen" en-
plattformar

finns fleralokala arbetet viktigt.regionala och DetDet är
regionalpåkemikalieprojekt,exempel på hur initieratssom

central, regionalmyndigheter påsamverkan mellannivå i
m.fl.tillverkare, konsumenteroch nivå, intressegrup-lokal

detmiljöanpassad riktninggoda resultat i närgett enper,
produkter konsumeraskemiska igäller förändring somav

omfattning.stor

kankernikaliearbetetdiskuterat hurarbetehar vårtVi i
denmodellaktörerna.föras En intressant är attnärmare

förstahuvuddelar.harmyndigheten två Dencentrala
arbetarmyndighetsdelcentralhuvuddelen består somav en

börmyndighetsfrågorna. deltraditionella Dennamed de
uppfölj-samordning ochvägledning,med mål,bl.a. arbeta

tillsynVidare bör denkemikalieområdet.på utövaning
arbetet.internationellaEU-arbetet och detmedverka isamt

nätverksorga-regionalhuvuddelen bestårandraDen av en
"plattformar"effektivasmånisation ut-utgörssom av

med speciell kunskaplandet vissaspridda iruntom om
traditionelltbördelproduktområden. inteDenna myn-vara
därför sysslaarbetssätt. bördighetsinriktad Den intei sitt

tillsyns-inspektionsverksarnhet eller liknandemed egen
länsstyrelser,handhasuppgifter skauppgifter. Dessa av
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kommuner och den centrala myndighetsdelen.som nu av

Antalet kan tillregioner uppgå mellan och medtio t.ex.sex
regionkontor i varje. Varje kan omfattaregion flera län.ett

Regionkontoren bör ha liten stab kanoperativen som
fungera regionalti nätverk. Regionkontoren börettsom nav
ha kompetens kemikalieområdetinom också inommen
andra områden, beteendevetenskap och näringslivs-t.ex.
frågor.

regionala delenDen måste ha flexibilitet vilket innebärstor
regionkontorvarje Verksamhetsinriktningprioriterar sinatt

utifrån regionala eller lokala behov ska tillgodoses. Densom
ska också arbeta företagen.nära

regionala plattformarnaDe regionkontoren kan fungera- -
och verka nätverksskapande och knytaorganisationersom
till kompetenser från andrasig centrala myndigheter,t.ex.
konsulter, näringsliv formi användare, inköpare,av
tillverkare, produktutvecklare, och högskolor.universitet
Samarbete kan vidare ske med ALMI Företagspartner,t.ex.
de s.k. produktråden, teknikpartner Syftet skaetc. attvara

företagenutveckla kernikaliepolitiskt hållbar riktningi såen
de därigenom blir konkurrenskraftiga och kan skapaatt

marknadsandelar efterhandpå kan komma attvaror som
efterfrågas på vidare marknad och internationellt.en

Regionkontoren bör vidare kunskaps- ochutgöra ett
informationsstöd för länsstyrelserna och kommunerna i
deras tillsynsarbete, informationskanal från denvara en
centrala myndigheten till regionala och lokala myndigheter,

aktivt och delta den centrala myndighetenssamt öppet som
regionala och lokalai projekt.representant

arbetetRegionkontoren bör dessutom medverka medi

kompetensutveckling hos näringslivet kernikaliefrågor.i
Arbetet kan första hand rikta till mindre företagi sig som

förfogar tillräcklig kunskap kernikaliereglerinte över om
eller kemikaliers hälso- eller rniljöfarlighet.
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konsumentledetsockså viktigt kemika-intressenDet iär att
därförliearbetet till Arbetet bör också riktastas motvara.

användare offentlig sektor ochinköpare och inomvarorav
dagligvaruhandeln.näringsliv samt

kan höra förTill den regionala organisationen varjeäven ett
förråd, vilket myndigheter,särskilt iregion representanter

ideella ochindustri, handel,kommuner, organisationer
funktioningår. Rådets kanfackliga organisationer ettvara

fram och inriktningar förforum för diskutera strategieratt
Sådanakompetensutvecklingsåtgärder.informations- och

vidare de projekt- ellerkan sedan hanterasåtgärder i
utifrån det särskildaskapasnätverksorganisationer som

behovet.

telefonledes stöd tillkan ocksåregionala delenDen ge
kemikaliefrågor.med rådföretag i

framtiden kan ha tvåkemikaliearbetetSlutsatsen blir iatt
produktutvecklande samarbete medansikten, ipositivtett

ochoch användargrupperkunskapscentraföretag, ett

tillsyn.kontrollerande genom

utgångspunkt den centralaharför kommittén varitEn att
skaregionkontorinklusivemyndighetsorganisationen inte

Behovutgifter för statsbudgeten.innebära ökade av perso-
verksamheten skatill den regionalaoch andranella resurser

arbetssättet skabefintligatillgodoses Detinom nyaramar.
förändring ochpersonalresurser,befintligautgå från en

skebörregionalauppbyggnad den organisationenav
successivt.

regionkontorenregionalt samlokaliseraMöjligheterna att
tilleller ALMI-kontor skalandstinglänsstyrelser,med tas

informellaökade möjligheter tillpå såför sättatt gevara
kontaktvägar.

skacentrala myndighetenregionala arbete denDetta som
till det befintliga arbetekomplementutföra ska ett somvara
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redan utförs länsstyrelser och kommuner. skainom Dessa
fortsätta arbete tidigare kemikalieområdet.sitt inomsom

genomförande deKostnader för projekt nätverketav som
förutsätts bäras de del aktivite-ska driva iparter tarav som

terna.

internationella referensgrupp harKemikommitténs i sitt

nätverksskapande myndighetsarbetearbete pekat på att ett
för kemikaliearbetet.kan innovationvara en

nätverksmodellenrollLänsstyrelsernas i

modellenmyndighetens arbete enligtEftersom den centrala

inriktning, borde enligtfå regionalkommer statensatt
antal länsstyrelserlänsstyrelserna ellerstrategi överett ta

arbetsuppgifter.sådana

centralaframhålla eftersom denemellertidvillVi att myn-
regionala och lokala arbetetefterfrågas detdigheten ofta i
centrala myndighetendet dendet Väsentligt ärattär som,

myndighetsuppgifter, också deltarVanligaförutom sina

nämligen denmarknadsrivna arbetet.det Det justmed är
detkompetens behövsmyndighetens i regio-centrala som

kernikaliearbetet det kanmarknadsdrivnanala och lokala -
till myndig-uppgifterna delegerasskeinte att annangenom

het.

länsstyrelsenläggas påuppgifterna stället skulleiOm

kompetenscentrala myndighetensskulle den inte utnyttjas
Syftetlokala kemikaliearbetet.regionala ochoptimalt deti

kommittén redovisadeförsvinna med denskulle därmed av
länsstyrelserna enligtvill framhållamodellen. Vi ävenatt

lagstadgadeför det regionalamodell skavår ansvara
utsläppskontrollkemikalier ochtillsynsarbetet där integre-
dessutom länsstyrelsernamodell kommerEnligt dennaras.

kemikalie-det marknadsdrivnadeltaoch kommunerna i
aktörer.arbetet övrigajämte
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Slutsats

nätverks-enligt den regionalaarbetssättetVår slutsats är att
kemikaliearbetet.det svenskamodellen bör uttnyttjas i

samspelet mellanden dynamikskapas ikanDärigenom
erfordras förnäringsliv och konsumentermyndigheter, som

se kapitel 2.kemikaliepolitiken ska uppnåsförmålenatt

kemikalieom-påmyndighetsorganisationenföreslårVi att
utgångspunktmedutreds ochrådet ytterligare omprövas

kemikalie-rörande delsanfört integrationenfrån vad vi av
det arbets-avfallsfrågorochutsläpps-kontroll, samt nya

sättet.

Ökat utredningsstöd tillochforsknings-5.3

myndigheterna

föreslår:Kemikommittén

bliutredningsstöd börochforsknings-Myndigheternasa
börUtredningenutredning.föremål särskildför ut-en

miljöhälsoforsk-framtidatill hur denförslagiettmynna
utrednings-riktademyndigheternatilloch detningen

finansieras.ochstödet kan organiseras

MiljöhälsoutredningensbeaktadirektivenenligtskaVi
skulleUtredningen ihandlingsprogram.tillförslag pro-

arbetsfördelningochprecisera ansvarsgränsergrammet
miljöhäl-delharoch nivåer. Vi tagitolika aktörermellan av

hållbarMiljö förhuvudbetänkandesoutredningens en
ytterligareoch1996:124hälsoutveckling SOU attanser en

befogad.belysning är

forsk-statligfrånforskningspolitiken utgårsvenska attDen
högskolor.ochutföras främst universitetinomskaning
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Miljömedicinsk forskning bedrivs vid vissa universitet men
också vid för miljömedicin,Institutet IMM, tidigaresom var

särskild vidinrättning Karolinska Institutet. IMM utgören
bland andrainstitution Karolinskainom In-numera en

har bl.a. till uppgiftstitutet. IMM bedriva forskning,att
utbildning undersökningar och utredningar inomsamt
fysikalisk och kemisk miljömedicin hälsoskyddet.inomsamt

ska företräde åtIMM undersökningar eller uppdragge som
begärs myndigheter och främst åt myndigheters behovav

utredningsunderlag. På motsvarande finns institutetsättav
för tillämpad miljöforskning vid Stockholms Universitet,

harITM, mångårigt avtal med Naturvårdsverketettsom om
forskningsstöd till myndigheten.

för tillämpad grundforskning tillResurserna stöd för

myndigheterna splittrade och krympandeär

och kompetenser för stödet till myndigheternaResurser är
idag splittrade på olika alla står inför kravinstanser påsom
neddragningar verksamheten. Miljöövervakningen harav
drabbats långtgående nedskärningar. Miljöövervak-av
ningsutredningen konstaterar nyligen be-i sitt avgivna

Övervakningtänkande miljön SOU 1997:34 detattav
gäller kärnverksamheten och finnaavgränsaatt att vägar att
effektivisera kostnaderna,och minska finnasamt att nya
möjligheter till finansiering. tidigare Arbetsmiljöinstitu-Det

Arbetslivsinstitutet, har överfört verksamhetsintet, numera
yrkestoxikologi och epidemiologi till förinom Institutet

miljömedicin med följd. tidigareuppsägningar Densom
Arbetsmiljöfonden, Rådet för Arbetslivsforskning,numera
har upphört med finansiering forskningi kringstort sett av
kemiska hälsorisker.

har nyligen Naturvårdsverket uppdragRegeringen givit i
redovisa förslag till besparingar verksamheten,i in-att

klusive miljöforskningsanslaget. ambitionRegeringens är att
huvuddelen besparingarna forskningsanslaget skainomav
kompenseras med medel från den miljöstrategiska forsk-
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ningsstiftelsen diskussionerMISTRA. förDe närvaran-som
de förs mellan Naturvårdsverket och MISTRA denvisar att

miljöforskningeneffektorienterade kan komma drabbasatt
undernedskärningar övergångsperiod.av en

inför de minskandekänner till miljöforsk-Vi oro resurserna
inklusive den hälsorelaterade rniljöforsk-i Sverige,ningen

rniljöfrågorna förutsättsSamtidigt få alltningen. som en
tyngd samhällsbesluten urholkas till kun-istörre resurserna

förlängningenskapsproduktionen. kan detta leda tillI
samhällsekonomiska suboptimeringar och underlagsämre

minskande leder ocksåför beslut. tillDe attresurserna
förloradforskningskompetens kan gå på viktiga områden.

andra behöver ocksåMyndigheter och rekrytera kvalificerad
för verksamhet.arbetskraft långsiktigasin Denegen

kompetensförsörjningen till myndigheterna riskerar därmed
förlorad.också att

Även expertstödet urholkas

har föreslagit förMiljöhälsoutredningen Institutetatt
nationella expertroll miljömedicinen börmiljömedicins inom

betonar fördelenbevaras SOU 1996:124. Utredningen med

forskningsinriktade verksamheten denden och ut-att
redningsinriktade verksamheten kopplade tillär nära
varandra eftersom den vetenskapliga kompetensen behövs

utredningsarbetet ska hålla hög kvalitet. vill förför Viatt
likadel betona det viktigt medvår minstär näraatt en

nationella och myndigheterna.kontakt mellan de instituten
avståndet blir för långt kommerOm instituten inte att

riskbedömningsstödleverera det praktiska myndig-som
heterna behöver. verksamheten ska uppfattasFör att som

tillhandahållasviktig myndigheterna måste den den åt-iav
gärdsinriktade form behövs för myndigheternas arbete.som

också avståndet mellan forskning ochErfarenheten visar att
blir för det finnsmyndighetsutövning lätt intestort, om

fungera brobyg-särskilda sitt atttar somorgan som ansvar
forskningsdata tilldetaljeradeoch översättare ettgare av
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meningsfullt underlag för ställningstaganden myndig-av
heter och regering.

utredningsinriktade verksamheten vidDen förInstitutet

miljömedicin har under åren minskat omfångsuccessivt i
till förmån för utökad forskningsverksamhet meden
inriktning grundforskningsmässigt fråges-intressantamot
tällningar. har helt den myndighetsin-Institutet integrerat
riktade Verksamheten forskningen. har otydliggjorti Detta

skulle omfattastyrelsens halva verksamheten.ansvar som
Myndigheterna har vid olika tillfällen framfört sin överoro

framtida utvecklingen. finnerden det angeläget denVi att
utredningsinriktade verksamheten vid vidareut-Institutet
vecklas stöd för myndigheterna.ettsom

viktigt få ökad samordning landets kompe-Det är att en av
både den hälso- och den miljöinriktade toxiko-inomtenser
skulle skapa möjligheter på bättre ochlogin. Detta att ett

samhällets behov beslutsstödintegrerat sätt möta avmer
nuvarande uppsplittringendessa områden. Deninom gör

också få samlad bild nedrustningendet svårt överatt aven
området.hela

föreslår utredning bör tillsättas för denVi överatt atten se
miljöhälsoforskningens och finan-framtida organisation

bl.a. myndigheternas behovUtredningen bör belysasiering.
kompetensförsörjning och mellan miljömyn-gränsytanav

tillämpade forskningen, liksom mellandigheterna och den
och tillämpad forskning. framtidagrundforskning De

för för miljömedicin,rollerna institut Institutet In-som
för tillämpad rniljöforskning, förInstitutetstitutet vatten-

luftvårdsforskning m.fl. bör klarläggas. Utredningenoch bör
alternativ,analysera konsekvenserna olika såsom oför-av en

ändrad sammanhållet nationellt medsituation, institutett
miljöfrågorbåde hälso- och eller nätverksorganisation. Vien

det följande synpunkter på de nämnda alternati-i vissager
ven.
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till myndigheternastödför ökatModeller

oförändrad situationEnAlternativ

Även starkbehovhaframtiden kommer Sverigei att av en
riktademedbidrakanutredningsresursnationell som

riskbedöm-praktiskakvalificeradeochforskningsinsatser
perspektiv.brettverksamhetersamhälleliga i ettningar av

särskiltområde villViktigt vipåexempelSom ettett
lågdosex-för påvisametoderframtagningframhålla attav

orsakssambandkomplex exponeringoch samtponering
ochmiljö-ochkomplex exponeringochlågdos-mellan

ansvarsförhållandenaviktigtdockhälsoeffekter. Det attär
särskildagenomföragällerdettydliggörs attnär resurser

miljömyndigheternasförunderlagundersökningar som
miljöpolitik. Vitillförslag regeringensochutredningar

forskar-ha bredmedfördelarfinnaskandet attattanser
organisationersamlad inomutredningskompetensoch som

tillämpadförochmiljömedicin InstitutetförInstitutet
myndighetsinriktadedenviktigtmiljöforskning. Det är att

den tyd-stöd,uttaladeledningenshar attverksamheten
denekonomisktochverksamhetsmässigt samt attliggörs

utvecklingsprogram.ochplanerings-aktivtomfattas ettav
frågornainomvetenskapligade över-.riskerar att taAnnars

denochanslag positioner ikonkurrensenhanden i om
världen.akademiska

miljöfrågor,ochbåde hälso-församlat institutAlternativ Ett

miljöhälsoinstitutett

nationellt institutsamlatinrättalösning ettEn är attannan
uppgiftmedunderhälsofrågor regeringen attochför miljö-

kvalifi-skullemyndigheterna. Institutetstöd till envarage
vidoch tillämpningenforskningenmellanbrobyggarecerad

resultatvetenskapligaförochmyndigheterna attsvara
användbar.administrativtkanformöverförs i varasomen

myndighetsinriktadbedrivaockså ut-kundeInstitutet
internationelladethandläggarekvalificerade iförbildning
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förhandlingsarbetet.

Vi sådant nationellt institut skulleatt ett nytt ta överanser
förInstitutet miljömedicin och Institutet för tillämpad

miljöforskning forsknings- och utvecklingsverksamhet.
skulle deInstitutet projekti behöver forskningsstödsom

samverka med de statliga forskningsorganen. Fördelarna är
kompetens det gäller tillämpad forskning kundeatt när

samlas i organisation.en

Finansieringen nationellt för hälso-institut ochettav
miljöfrågor bör diskuteras med utgångspunkt från vilka som
kan tänkbara inklusiveintressenter sådana utanför denvara
statliga sektorn. Kernikalieinspektionens basverksamhet
finansieras idag med avgifter från de företag sätter utsom
kemiska produkter på marknaden. Vi intres-attanser en
sentfinansiering inbegriper tillverkare och importörersom

kemiska produkter bör kunna diskuteras föräven ettav
nationellt Med hänsyn till det breddadeinstitut. perspektiv

lägs fram detta betänkande föreslåri vimot attvaror som
andra näringslivet, tillverkareinom plastert.ex.grupper av
och elektronik borde inbegripas diskussionerna.i Vi anser

sådan intressentfinansiering ligger linje mediatt etten
utvidgat producentansvar.

Alternativ nätverksfimktion med forskareEn hela landetöver

har ocksåVi möjligheten bilda nätverksor-övervägt att ett
forsknings- ochganiserat expertstöd riktat till miljömyndig-

heterna. innebär knyterDet befintligaatt man samman
forsknings- och miljöområdetinom landetiexpertresurser

nätverk syftemed kunnai myndigheterna erfor-ett att ge
derligt stöd. nätverket kundeI också ingå europeiska och
internationella På så erhållsinstitutioner. mycketsätt en
bred kompetensbas. Förslaget förutsätter det finnsatt en
knutpunkt eller nod nätverket förinomett attnav- -
kanalisera efterfrågan och vidarebefordra uppgifter om
kompetens. nackdel med detta arbetssättEn detär att
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kanfinnas någon institutionkommerkanske inte att som
långsiktighet till-krav påmyndigheternasuppfylla att

samhällsdatamiljörelateradegällerdetgodoses, när som
utredningar.slagsolikaförunderlag

forsk-nätverksorganiserathafördelar ivissa ettVi attser
erhållsmyndigheterna. Därigenomtillexpertstödochnings-

särskild organisa-låses inte iochflexibilitet enresurserna
snabbt fåskankompetenstillgängligInformationtion. om

detvad gällernackdelarfinnsnätverket. Detfram via
datasammanställningsbe-ochundersöknings-långsiktiga

"kommer-kandessa institutioner taeftersom ingenhovet av
skulledetverksamhet. Försådanför attsiellt" ansvar
nodenmyndighetborde den utgörpraktikenfungera i som

verksam-stödjamånoch i vissmedel initieraha vissa att en
slag.dettahet av
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Miljöövervaknjngen5.4 kemikalierav
förbättras

Kemikommittén föreslår:

förslagEtt förinom det svenska miljöövervak-at ramen
ningsprogrammet fram för hur nyligen beslutadetas
begränsningar och/eller åtagandenfrivilliga kan följas
PP

plan fram hurEn Esbjergdeklarationens målöver skatast
mätas

miljöövervakningsprogramE 11:5 för kemikalier bör ut-ut
vecklas

Sverige bör aktivt driva nyligenOECD:s inleddaattt
arbete med miljöövervakning utvecklas vad kemika-avser
lier

börRegeringen breddad miljöövervakningprövaal om en
kemikalier kan bekostas kemikalieavgifter.viaav

Kemikaliekontroll och miljöövervakning

Kernikaliekontrollen syftar förebyggatill skador påatt att
människors hälsa och förorsakasmiljöni kemiskaav
ämnen.

Miljöövervakning viktigt och avseendeni vissa uniktär ett
för kunna säkerställainstrument når detta mål.viatt att

Miljöövervakningens övergripande mål

Miljöövervakning har till syfte bl.a beskriva tillståndet iatt
miljön följa växlingar miljöns tillståndi och Visaattgenom
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Övervakningenförändringar.betingademänniskanpå av
identifierahotbildenbedömaför attunderlag att genomger

föranvändaskanmiljöproblem. Denglobala attochlokala
åt-och beslutaför prioriteraochmålformulera att om

följaföranvändasövervakningenkan attgärder. minstInte
åtgärder.beslutadeeffekterna avupp

facitMiljöövervakningen ger

miljönkemikalier i ärförekomstenkunskaperVåra avom
bioacku-långlivade ochfåtalbegränsade till etti settstort
bekämp-andraPCB, vissaDDT,mulerbara ämnen som

ingårdessa iflestadioxiner. Deochningsmedel na-av
långsedanövervakningsprograminternationellaochtionella

exempeltillhar videssatillbaka. Genomtid program
nedbrytnings-dessochDDThalternaavläsakunnat att av

förbuddetefterminskat motsnabbt ettattprodukter
förbudetSlutsatsen70-talet.påinfördes är attanvändningen

effektivt.ochnödvändigtbådevar

all-harkemikalier iandraanvändningeniBegränsningar av
grundpåbrapåutvärderas sättkunnat ettmänhet inte av

kemikalier.fåtalpåinriktningmiljöövervakningens ett
undersök-myndigheternaharUndantagsvis egnagenom

och lägrehalterminskadekonstaterakunnatningsinsatser
exempelEttbegränsningar.infördaefterpåverkangrad av

Kemikalie-båtbottenfärger.itennföreningarorganiskaär
såvälför mätainitierade attinspektionen ett program

småbåtshamnar,främstmiljöer,exponeradehalterna i som
entydigt visatharResultaten attmikroalger.påpåverkan

effektiv.ochpåkalladbegränsningen var

miljöövervakningenroll inomKemikaliefrågornas

fram-alltfåtttidpåharKemikaliefrågorna merensenare
före-Kunskapenmiljövårdsarbetet.platsträdande i om

denikemiskaorganiskaalltframför ämnenkomsten av
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svenska miljön dock mycket begränsad.är Inget de 1 000av
använda organiska kemiskamest i Sverigeämnena ingick

i nationella övervakningsprogram i Sverige före år 1996. Det
s.k. miljögiftprogrammet omfattar f.n. analys vissaav
tungmetaller och klassiska organiska miljögifter t.ex. DDT,

lindan,PCB, toxafen och klordan.

För beskriva tillståndet, bedöma hotbilden,att lämna
underlag för åtgärder och följa vidtagna åtgärder inomupp
kemikalieornrådet behöver miljögiftprogrammet komplette-

med analyser kemiska bruk.ämnen i Vidärras av som nu
sådan komplettering bör kunna dra deen nyttaman av

erfarenheter har andrai länder. I Japan har dent.ex.man
kontinuerliga övervakningen de klassiska miljögifternaav
kompletterats med analys luft,i sedimentvatten,av prover

fiskoch från platser42 landet.i årVarje analyseras före-
komsten 50 dessaiämnen Programmet harav ca prover.
löpt sedan år och fram1974 till år 1993 hade 732 ämnen
analyserats.

Är 1996 startade projekt, Screening organiskaett ämnenav
och metaller, deninom svenska miljöövervakningen efter
japansk modell med och analysprovtagning tiotalettav
klorerade lösningsmedel. Projektet fortsätter år 1997 med

och analysprovtagning ytterligare antalett ämnenav
lösningsmedel, klorparaffiner, metaller. Projektet utgör ca
1 % den totala budgeten för miljöövervakningen. Pro-av
jektet kan bra instrument för utveckla denett attvara
kemikalierelaterade miljöövervakningen.

Miljöövervakningen kemikalier måste breddas ochav an-
vändas för följa målatt upp

Övervakningsprogrammen har varit i oförändradestort sett
under de decennierna. Inriktningen harsenaste varit snävt
fokuserad på litet antal väl kända och väl karakterisera-ett
de föroreningar. Många åtgärder kemikaliermot som
vidtagits under år har därför kunnatinte följassenare upp
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miljöövervakningen.via

be-avlämnathar nyligen sittMiljöövervakningsutredningen
Övervakning utred-miljön 1997:34. EnSOUtänkande avav

rniljöövervakningsprogramdetslutsatserningens är att som
arbetasbehöveromständigheterallaunderdagfinns i om

besparingskrav,bl.a.dettaSkälet till samt attframtiden. äri
ochkvalitetskravochmiljömåltilldet behöver anpassas nya

direktiv.framtidatill EU:s

internationella övervak-ochnationellabådeVi attanser
aktuellaspeglabörkemikalier bättreningsprogram pro-av

miljöövervakningspro-svenskaför detblem. Inom ramen
för hurförslagframkemikalier börför etttasgrammet

åtagandenfrivilligaellerbegränsningarbeslutadenyligen
bör påpågående screeeningprogrammetföljas Detkan upp.

reguljäradenutvecklingenförunderlagkunnasikt ett avge
samarbetenliljöbyrån böreuropeiska iverksamheten. Den

HelsingforskomrnissionenochOslo-Pariskommissionenmed
Esbjerg-uppfyllandetför hurplanframockså ta aven

ocksåmåstemål ska I programmetdeklarationens mätas.

effektövervakning.ökadingå en

förÄven övervakningsprogrammeninternationellade
föranvändastidigaregradhögrebörkemikalier i än

begränsningar.beslutinternationellauppföljning omav
miljönkemikalier ipåverka EU:sbörSverige omprogram

6.3.se avsnittriktningdennai

inleddanyligenpå OECD:sdrivaockså aktivtbörSverige
faro-förarbetsgruppenmiljöövervakning inommedarbete

kernikaliegrupp.under OECD:sriskbedömningoch

miljöövervakningspro-nuvarandedeterfaritharVi att
uppfylla riks-resursskälsvårigheterhar attgrammet av

redaföretagensdet att tamål.dagens Vi äratt ansvaranser
nüljön. Dendenuppträderkemikalier ideras yttrepå hur

enligt vår meningkanövervakningenbreddade enses som
detmiljösynpunkt. Närmyndighetstillsynendel yttreurav
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gäller kemikalier därförvi böratt prövamenar man om
kostnaderna för breddad miljöövervakning kan täckasen av
avgifter tillverkare ochtas ut importörer likhetisom av
med de avgifter för täcka kostnadernatas ut förattsom
Kernikalieinspektionens verksamhet.

5.5 Verktyg fram underlättar dettas som
marknadsdrivna miljöarbetet

Kemikommittén föreslår:

Kemikalieinspektionen får i uppdrag vidareutvecklaattut
verktyg underlättar det marknadsdrivna kemikalie-som
arbetet. sådanaExempel verktyg år

handböcker-
listor och produkteröver ämnen-
databaser utbytesmöjligheterom-
hånvisningsservice-
utbildningsinsatser-
kunskaps- och kompetensstöd till små företag-

Branschorganisationerna kunskapsstöd kemikaliefrå-ial ger
till småföretagengor

Kemikalieinspektionen får uppdrag föreslåi eko-att närt
nomiska styrmedel kan användas deti varugruppsin-
riktade arbetet.

Kunskap och information underlättar det marknadsdrivna
kemikaliearbetet

marknadsdrivnaDet kemikaliearbete har kommit bli alltatt
viktigare för utvecklingen mindre riskablaav varor.
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medarbeteupphandlingvidmiljökrav attärVid sidan av
denkernikalieanvändningen inommedriskernaminska

dettadelviktigbetydelse. Enverksamheten stor avavegna
mindreochkemiska motutbytearbete ämnenär varorav

riskabla.

möjligheternauppmärksammaviktigtdetDärvid ävenattär
metoderkemiska ersätt-ickealternativaanvända somatt

kemikalier.förning

områdenmångadet inomupphandlingVid ärvarorav
ochhållbarhetpåkravställaangeläget ävenatt varornas

uppgraderbarhet.

miljöarbetetmarknadsdrivnadetunderlättarVerktyg som
blanketter,Kemval",handböcker "Brat.ex.kan utgöras av

samlardatabaserprodukter,ellerlistor ämnen somöver
teknikochutbytesmöjligheter etc.information renareom

hjälp-viktigtmycketförInnehâllsdeklaration är ettvaror
materialochUtredningarupphandling. ämnenvidmedel av

dessaproblemvilkaoch ämnenprodukttypersärskildai
vidunderlagvärdefullt ut-orsakakanmaterial äroch

medarbetevidochproduktermiljöanpassadeveckling av
motivenBeskrivningupphandling.vidoch kravkriterier av

kanupphandling i sig ettvidställa kravför varaatt
år tagitunderharKemikalieinspektionenhjälpmedel. senare

1992, "Nyasmöijan""Renasådanafram t.ex.rapporter
och1994 "Engummidäck"produktstudiehjulspår aven-

publiceratharNaturvårdsverket ett1996.grönare"nyans
1991,miljöeffekter""Textiliersbl.a.flertal rapporter,

1995, "Färg-"Gummikernikalier"och1996,"Textilier"
1996."Plaster"1996 ochkemikalier"

branschorganisatio-ALMI-kontoren,tillställtenkätden viI
ochmyndighetersamarbetetrörandemyndigheterochner

kunskapsbrist ettnågrahar instanser nämntnäringsliv som
användamöjligheterföretagensför attproblemmycket stort

produkter.kemiskalagenenligtutbytesregeln om
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Ökade kunskaper kemikaliers miljöfarlighetom är en
förutsättning för förbättra deatt mindre företagens
situation

enskiltEtt företag rad aktörer kunder,t.ex.omges av en
anställda, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer,
myndigheter, finansinstitut och massmedier. Det alltsåär
inte enbart marknadens kund/ leverantörförhållande som
påverkar företaget.

finnsDet fall där mångåriga kunder helt plötsligt ställer
småföretagen inför andra krav på eller kvalitetreceptur -krav företagen kunnatinte eftersom demotsvara intesom
haft den beredskapen eller kompetensen.

taktI med rniljöintresse och miljökravatt ökar samhälleti
kommer företaget också påverkas devia aktörer-att övriga

Sett någoti längre perspektivett det viktigt förärna.
företaget kunna utvecklaatt miljöprofil före-en egen om

ska klara konkurrensen.sig itaget

föreliggerDet behov stöd på kemikalieområdetstort av
främst till små och medelstora företag. Sådant kunskaps-
och kompetensstöd kan kanaliseras på olika Detvägar.
finns exempel på lyckade företroendeskapande kemikaliein-
riktade projekt där småföretag deltagit Kemikaliesvepett.ex.

Göteborgi och Miljöresurs Linné i Kronobergs och Jönkö-
län.pings Man bör i utsträckning lärdomstor ellerta

erfarenheter från dessa och liknade projekt det gällernär
kompetens- och kunskapsstöd till småföretag. Det viktigtär
med kommunikation och dialog sådanai projekt de skaom
bli förtroendeskapande och framgångsrika.

Kunskaps- och kompetensstöd behöver olika inrikt-ges
ningar

mindreDe företagen har först och främst behov in-av
formation det finns sakkunskap tillgå för fåattom var att
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förebyg-miljöproblem ellerochhälso-kemiskamedhjälp
sådana.gande av

kansakkunskap organise-lämpliginformationsstödEtt om
utvecklas. Dennahänvisningsserviceatt engenomras
upplysningarpåfrämstochska först attservice ut omge

och snabbtämligen rakdvs.kan hämtas,sakkunskapvar
mycket anlita.ska kostainformation inte attsom

olikamed mångaoftastSmåföretagaren är personen
tidsut-därmed begränsatharochföretagetfunktioner i

med hänvisnings-funktion. Poängenför varje enrymme
pådirektfår sinfrågeställarendärförservice attär svar
förvidaresnabbt kanfråga attifråga så att agerapersonen

ochfinns Närings-Idagsakkunskap. inomlämpligsöka
verksamhetsådan iNUTEK,teknikutvecklingsverket, en

skala.liten

upplysningochUtbildning

kunskapergrundläggandebehövermindre företagMånga
motverkas.kandessahurochriskerkemiska omom

lagstiftnings-upplysning iochinformationbehövsVidare
internationelladetgällerdetlägetfrågor närsamt om

kemikaliearbetet.

inriktarutbildningsinsatserockså motbehövsDet som
ochproduktermiljöanpassade Varor.

ledakommerutbildningsinsatseroch attHänvisningsservice
teknikrela-kemikaliefrågor ochsakrådgivning ibehovtill av
begränsadrelativtfinnsdagkemikaliefrågor. Iterade en

behovfinnsrådgivning. Härtill sådan stortetttillgång av
enbart hosfinns vissadagikompetensslagsdenna som

konsult-antalbegränsatochbranschforskningsinstitut ett

företag.

kommerkompetensslagsför dennavillVi attansvaretatt
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till stånd, först och främst ska ligga på småföretagen själva.
dessaDet efterfrågare ochär är sakråd-mottagaresom av

då efterfrågangivning. Först uppstår kommer andra aktörer
kunna på sakrådgivning.att satsa att ge

Vår slutsats industrins branschorganisationerär att bör
stödja denna slags rådgivning på lämpligt först ochsätt
främst information tillgänglig sådan kompetens.genom om

kan förväntasDet utvecklingsbehov för denna slagsett stort
rådgivningsverksamhet. kunskapDen och kompetens som
finns på arbetsmiljöområdet bör utnyttjas.

tyckerVi kunskapsstödet först och främst böratt ettvara
övergripande för de specifika branschorganisationer-ansvar

Kemikontoret har småföretagarserviceinrättat fört.ex.na.
rådgivning och kunskapsstöd kemikaliefrågor.i

detNär gäller stöd och vägledning till småföretagen har
Plast- och kemibranscherna nyligen tillsammans med
Sveriges Verkstadsindustrier och Grafiska Företagens
Förbund teknikspridningsprojekt,initierat LINK. Pro-ett
jektet stöds ochNärings- teknikutvecklingsverket,av

Plast- ochNUTEK. Kemibranscherna har avtal medäven ett
förNUTEK utveckling och spridning miljödeklarationerav

för små och medelstora företag. Industriförbundet har gett
"Miljöskyddshandbok".ut

En kernikaliestödintegrera andra slagsiväg är attannan
stödformer riktade till företag via ALMI Företagspart-t.ex.

genomförALMI dag utbildningari inom rniljöled-t.ex.ner.
ningsstöd riktade bl.a. till mindre företag.

Myndigheterna bör medverka på lämpligt med stödsätt
särskilt till småföretagen deras kemikaliearbetei detviat.ex.
regionala arbetet enligt nätverksmodellen föreslårvi isom
avsnitt 5.2.
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belönasexempel börGoda

därutvecklatsdet premieringssystemländer harfleraI
särskiltföretaguppmärksammarmyndigheterna görsom

och miljöhälsabelastningen påminskaförinsatser attstora
såväl utsläpps-kanverksamheten. Detfrån den avseegna

miljöbelastandemindremedprodukterminskningar som
dekostnadseffektivainnehåll. Premieringssystem avanses

regel medförtharmyndigheterna. Deinblandade som
frånarbetsinsatsförmiljönför ringaavsevärda vinster en

myndigheterna.

verk-näringslivetsdelviktigPremieringssystem är aven
detkonkurrensmed hårdmarknad är ettsamhet. På en

utpekadblimarknadsföringsargument atttungt som
kunden,förviktigtavseende t.ex.någotledande äri som

miljöarbetetmarknadsdrivnaeller Detsäkerhet service.pris,
stimuleraytterligareförmekanismerdessabör utnyttja att

detoch Ikemikaliermiljöanpassadeutvecklingen varor.av
spelaföreslår kan premieringssystemViarbetssätt somnya

roll.viktigen

bidrakunnabörMyndigheterna t.ex. utmanaattgenom
Kemikalieinspek-exempelEttoch organisationer. ärföretag

nickelkad-rörandeprojektNaturvårdsverketsochtionens
andrasystematisktocksåbör prövamiumbatterier. Man mer

belönamiljöföretag, "grönåretsmodeller, attatt utset.ex.
Kemikali-miljödiplom.utfärda Vi attellerkemi" att anser

tillförslagframuppdragfåbör ieinspektionen att ta
sådana premieringssystem.

kemikaliepolitikenstyrmedel iAndra

användabefogadestyrmedelekonomiska attärVi attanser
användningenminskaförstyrmedelandrajämte att av

syftesubstitutfinns ivilka detförkemikalier attfarliga
harenkla Viochtillutvecklingpåskynda varor.renaen

ekonomiskaförlämplig strategibeskrivitnärmare en
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styrmedel på kemikalieområdet i avsnitt 4.14.

bilagaI belyses2 använda styrmedel och deras betydelse
för måluppfyllelsen. iakttagelseEn kan göras är att ettsom
styrmedel ofta förutsätter eller flera andra styrmedel.ett Det
framgångsrika arbetet med halveringsprogrammet för

bekämpningsmedelsanvändningen understryker attsnarare
det behövs samverkan mellan styrmedlen.en

det framföralltVi detiatt varugruppsinriktadeäranser
arbetet det kan lämpligt använda ekonomiskaattsom vara
styrmedel. kanDet ha utvecklats bättre miljöanpas-t.ex. ett

substitut inom Viss högresat Ett kanprisen varugrupp.
kan konkurrerainte medgöra andra, frånatt miljö-varan

synpunkt kan dåDet befogatsämre, användaattVaror. vara
ekonomiska styrmedel för den bättre möjlighetatt ge varan

etablera marknaden.påsigatt

föreslårVi därför Kemikalieinspektionen i uppdragatt ges
föreslå hur och ekonomiska styrmedel kanatt användasnär

deti varugruppsinriktade arbetssättet.

har ocksåVi lösning sikte på fåövervägt tilltar atten som
stånd obligatorisk kemikalieförsäkring ansvarsför-en en-
säkring för kemiska produkter förs på marknadeninsom av
tillverkare och kemikalier.importörer av

Syftet med denna försäkring skulle därigenomattvara
åstadkomma minskning mängden från miljö- elleren av
hälsosynpunkt farliga eller osäkra kemikalier, bättreen
kontroll de produkter säljs eller används bättresamtav som
ekonomiska ersättningsmöjligheter för den drabbassom av
de kemiska produkternas effekter.negativa

skulle därförPremierna kunna efter den bedömdasättas
risken med de kemiska produkterna.

harVi tidskäl haft möjlighetinte påinatt närmareav
förslaget eller frågor kring detta. Frågan har bl.a.utretts av
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Miljöskadeförsäkringsutredningen Miljöskadeförsäkringen
framtiden 1993:78.SOUi

kemikalieförsäkring kanVi instrumentatt ettanser ert vara
och försäkringsfrågankemikaliepolitiken därföri att

böråterigen över.ses

modell för hållbarEn5.6 en

kemikalieanvändning

Kemikommitten föreslår:

kemikalie-Kemikaliemodellen används företagen it av
arbetet.

kemikalier handlar försiktighetsprincipensgällerdetNär
från användningenminska riskertillämpning att avom

och ntiljöpåverkan. Idagmisstänkt hälso-kemikalier med
hälso- och miljöpåverkankemikalieranvänds många ärvars

okänd.

kemikalievaletanvända försiktighetsprincipen iAtt är ett
efterhand förbjudaförutseende istället för iattsätt att vara

arbetet för hållbarböroch Dettarestaurera. genomsyra en
uteckling.

internationellahar etableratsFörsiktighetsprincipen i
kommaöverenskommelser under de åren. För attsenaste

krävs förtyd-dennavidare tillämpningen principi av
den ska tillämpas.hur, ochliganden när av vemav

det dagliga arbetetdetta kan skemodell för hur iEn

vägled-användasnedan. Modellen kanutvecklas som en
kemikaliearbetet.företagenför ining
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Kemikaliemodellen

1 Eftersträva så enkla och möjligt.rena varor som

2 Tillsatser ska ha lågså rörlighet möjligt.som

3 ska innehållaVaror inte organiska lång-stoppämnen
livade och bioackumulerbara framställdaämnen av
människan eller kvicksiver, kadmium eller bly eller

upphov till bildningämnen stoppämnen.som ger av
ska heller innehållaVaror inte människan framställdaav

cancerframkallande, arvsmassepåverkande, hormonstör-
ande fortplantningsstörandeinklusive ämnen.

4 produktionsprocessernaI ska användas.inte stoppämnen
kanStoppämnen emellertid uppstå tillfälligt produk-i

mellansteg.tionsprocessen ettsom

5 Från produktionsprocesserna ska utsläpp skeinga av
eller framställda människanstoppämnen ämnen av som

cancerframkallande, arvsmassepåverkande, hormon-är
störande inklusive fortplantningsstörande.

6 de används eller uppkommerFör någon deliämnen som
livscykel företagenska vilka egenskaperVisaav varans

effekteroch har säker för sinämnet samt att ärvaran
användning på både kort och lång sikt.

farliga7 Utbytet bör ske till hälso- och miljö-ämnenav ur
synpunkt bättre alternativ, så långt detta låter be-sig
dömas på basen tillgänglig kunskap.av

säkra förAtt användning innebärsinämnen är t.ex.
det sker upplagringinte iatt ämnet naturenen av som-

snabbare nedbrytningenär än
de väl undersökta med avseende på hälso- ochatt är-

miljörisker. Undersökningen bör omfatta såväl akuta som
långsiktiga effekter och bygga kunskappå kemikali-om

uppträdande eller under helai iens varan processen
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livslängd liksom de utsläpp miljöntill kanvarans som
olika led.uppstå i

och inköpare ställer krav5.7 Konsumenter

föreslår:Kommittén

får uppdrag allmänhetenKemikalieinspektionen i attt ge
infor-näringslivets inköpare och produktutvecklareoch

förekommavilka skainte imation ämnen varorom som

Kemikalieinspektionen och Konsumentverket utvecklarat
till Databas.information Gröngemensamt

förskjutitsmiljöarbetet har alltmerTyngdpunkten i mot
de användsuppkommeroch de problem närsomvarorna

miljökrav vidhar förbrukats. Därvid har ocksåeller denär
betydelse förfå alltupphandling kommit störreatt en

mindre farliga produkter. Företag,utvecklingen mot
alltoch enskilda konsumenteroffentliga verksamheter itar

och miljötill riskerna för hälsautsträckning hänsynstörre
upphandlingar.demed sinagörnärvaran

och enskil-utveckling sker organisationerDenna attgenom
Verk-för konsekvenserna sinda frivilligt tar ett avansvar

samhet.

före-upphandling har fattatsmiljöhänsyn vid iBeslut om
olika lokalaoffentliga verksamheten påoch för dentagen

tillbidrar de också aktivtregionala nivåer.och Därigenom
kretsloppsanpassadepå utvecklingendriva motatt Varor.

medhelt överenstämmelseansvarstagandesådantEtt iär
ansvarsfördelningen21-arbetet och medandan Agendai

produkter LKP.1985:426 kemiskaenligt lagen om

offentlig upphandlingNämnden förhar iRegeringen gett
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uppdrag beställa utbildning från Naturvårdsverket ochatt
Kemikalieinspektionen avseende miljöanpassad upphand-
ling för inköpare vid de statliga myndigheter försom
närvarande håller på införa miljöledningssystem.att

bedömer miljökrav vidVi upphandling och inköpatt
framtidakommer central del det miljöarbetet.iatt vara en

Vår slutsats åtgärder därför behöver vidtas frånär att sam-
hällets sida för stödja och underlätta vidareutvecklingatt en
och ökad utbredning upphandling med miljökrav. Det ärav
också viktigt påvisa för och det angelägnamotiven iatt
detta arbete.

miljökrav generellt skaVi vid offentliginatt vägasanser
upphandling. Också konsumenter börövriga uppmuntras

ställa miljökrav vid upphandling eller inköp.att

föreslår Kemikalieinspektionen,Vi led arbetetiatt ettsom
med miljökrav fårupphandling, uppdrag allmän-i i att ge
heten och näringslivets inköpare och produktutvecklare
information vilka ska förekommainte iämnenom som
varor.

har erfarit KonsumentverketVi på uppdragregeringensatt
fram förslag till Databas syfteGrön nå brettitar ett att ut

till allmänhet med information rniljöpåver-rörsom varors
kan. Databasen ska informationsarbeteanvändas påi
kommunal nivå och myndigheter.påi organisationersamt

Vår bedömning databasen kan strategiskär att utgöra en
länk kernikaliearbetet vad gäller sprida information tilli att
konsumenter.

föreslår därför KemikalieinspektionenVi och Konsu-att
mentverket utvecklar information till Gröngemensamt
Databas.

deVi 2.2 föreslagna målen skai avsnitt attanger av oss
brytas till åtgärdsmål föranvändbara konsumen-ärner som
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också myndigheternaVi på kemikalieornrådet,ten. attanger
sektorsmyndigheter och företagen bör bryta målen tillner

Verksamhetsmål.egna

för arbetetVi med åtgärder för konsu-att ansvaretanser
mentmålen ligger på Konsumentverket mednärmast
hänvisning till verkets särställning företrädare försom
konsumentledet.

Ökad samverkan mellan myndigheter och5.8

industrin

Kemikommittén föreslår:

Branschgrupper bildas framför allt den regionalaar
nivån mellan näringslivet och myndigheterna

Samrådsgrupper mellanbildas myndigheterregeringen,t
och industrin

beredningstillfällen etableras mellanPermanentat rege-
ELI-frågoroch kemiindustrin aktuellairingen

Särskilda överläggningar bör ske mellan ochregeringent
företag eller branscher syfte genomförai attgrupper av

åtgärder nå målen.kemikaliepolitiskaför deatt

Industrins initiativ

Vid sammankomst Kemikontoret anordnade meden som
Kemikommittén februari diskuterades flera olika1997i
former för ökat samarbete mellan och industrin sestaten
bilaga föreslog12. Kemiindustrin bl.a. följande.

för riskbegränsningsarbeteFör på nationell nivåöppnaatt
vid sidan det regelstyrda riskbegränsningsarbetet börav
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enligt kerniindustrin överenskommelser kunna ske mellan
och industrin där industrin åtar genomförasigstaten att

riskbegränsningsåtgärder. komplementSom till sådanaett
vill kemiindustrinöverenskommelser dessa ska kunnaatt

särskild kemikalienämnd. föreslogVidareiprövas en
kemiindustrin branschgrupper och samrâdsgrupperatt

fora för fortsatt riskbegränsningsarbete.inrättas som

Frivilliga åtaganden och samverkan

Ätaganden från kerniindustrin befäst överenskommelseri
och förekommereller avtal mellan industri i vissastaten

kompletterandeländer. Flera länder har utvecklat arbets-

företagen bygger på reglerformer integentemot som
Sådana avtal finns på kemikalieom-och/ eller tillsyn. t.ex.

Erfarenheterna från Nederländernarådet Nederländerna.i

riskbegränsningsarbete.detta slagsgodaär av

frivilliga överenskommelserAvtalen Nederländernai är
sidan ochindustriförbund påmellan olika parter, t.ex. ena

och kommunförbund på dendepartement, myndigheter
KontraktenKontrakten har civilrättsligandra sidan. status.

genomförande miljömål påföranvänds instrument avsom
Överenskom-lagstiftning.redan finnsområden där det

till och föreskrifter kankomplement lagmelserna är ett men
vidta riskbegränsningsåt-industrin att t.ex.uppmuntra

rniljöregler.kommande skärpninggärder för föregåatt av

mål lätt kan följasfrån väldefinieradeKontrakten utgår som
avtalsslutande med välantalfrån begränsat parterettupp,

berördadefinierade ansvarsområden, många eller alla
från fulldelta överenskommelseföretag villiga i samtatt en

och politiskaför allmänheten institutioner.insyn

mellanexemplet med regelrätta avtalholländskaDet
kanske detoch respektive branschregering är mest ge-

Österrike.förekommer ocksånomarbetade. Liknande avtal i
utvecklathar miljömyndighetenI USA gemensamma
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identifiera möjlig-syftebranschermed olika iprojekt att
stiftelse,tillskapatharriskreduktion. Norgetillheter en

lokalacentrala ochdeltagandemed regering,GRIP, av
miljörörelsenochnäringslivets organisationermyndigheter,

Danmark harnäringsliv Iutvecklaför gröntettatt m.m.
danskamed detöverenskommelseträffatregeringen en

miljö-tillflödetför minskaåtgärdernäringslivet att avom
frånförbränningsledet PVC-avfalls- ochtillskadliga ämnen

användningen.

ochHolland mellanbedrivssamarbete islags statEtt annat
fårmiljörörelseninnebärDetmiljöorganisationer. att

olikamed industrinsöverenskommelsergranska statens
branscher.

ochindustrimellansamarbeteformYtterligare avannanen
se33/amerikanska sk. 50-initiativetdetutgörsstaten av
fårdettatillansluter sigbilaga 5. systemFöretag som

miljömyndighetenamerikanskadenerkännandepositivt av
mål uppnås.angivnanär

sambandförekommer ifrån industrinåtagandenFrivilliga
fokuskommer iellerolikamed ämnesgrupperämnenatt

regler försikte påmedutredningsarbetemyndigheternasför
iblandåtagandenfrivilliga ärbegränsning. Företagens
reglerinförandeförhindraellerförebyggaavsedda att av

åtaganden behöverSådanautvecklingen.hämmaansessom
myndigheterna.medsamarbetedjupareinnebära någotinte

samarbetehinder föribland fungeradekanSnarare ettsom
åstadkommaförmågahävdarindustrin sin attatt engenom

inblandning.heltförändring utan

överenskom-beträffande frivilligaförslaglämnar ingetVi
har inlettsarbete inomerfaritharmelser att ettmen

frivilligafrågorgällervadministerrådetNordiska om
skaArbetetmiljöpolitiken.överenskommelser ut-inom

frivilliga"Användning överens-i rapport avomenmynna
miljöpolitiken".kommelser i
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Arbetet inriktas på analysera konsekvensernaatt attav
använda frivilliga överenskommelser mellan industri och
myndigheter bredda skalan politiskaett sätt attsom av
instrument syftei miljöpolitiken effektiv.att göra mer

Rapporten ska bl.a. slutsatsi frivilligaut attmynna en om
överenskommelser kan komplement ellerett ettses som
alternativ till andra miljöpolitiska instrument.

Även pågår arbeteinom EU med sikte på införa frivilligaatt
överenskommelser, s.k. rniljöavtal. Kommissionen vill, bl.a.

bakgrund femteEU:s miljöhandlingsprogram,mot verkaav
för bredare användning olika styrmedel miljö-inomen av
politiken.

Arbetet med begränsning risker med kemikalieanvänd-av
underlättasning det kan ske samverkani mellanom

myndigheterna och industrin.

Naturvårdsverket har sedan början 1990-talet arbetatav
med genomföra begränsning användningenatt av av
miljöfarliga kemikalier industrin.inom Arbetet har skett i
samverkan med industrin och berörda myndigheter och det
pågående arbetet beskrivs i Naturvårdsverkets plan för
kemikaliearbetet, och4577 4699. redovis-Enrapport rapport

uppnåddaning resultat lämnades till underregeringenav
våren 1997, Lägesrapport 4706.

finns ocksåDet exempel på kemikalieprojekt där myndig-
heter och branscher samverkat riskbegränsande åtgärderom

Göteborgsregionens projekt Rena Smörjan.t.ex.

Ett intressant exempel på samverkan mellan myndigheter
och företag från bostadsektorn gäller teknikupphandling för

upprustning ventilationsanordningar flerbostadshus.iav
Närings- och teknikutvecklingsverket, NUTEK, uppmanar
tillsammans med de bostadsföretagen bostads-största
branschen fram förslag till ventilation-upprustningatt ta av
sanordningarna. skerDetta form teknikupphand-i av
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kostnadseffektiva åtgärder.för få framlingstävling Dettaatt
det myndighetsarbetebör vidtasåtgärder iviär nyaanser

föreslås 5.2.avsnittisom

med kemikalieanvänd-riskerArbetet med begränsning av
ske samverkan mellandet kanunderlättas ining om

framhållerindustrin. Kernikommitténochmyndigheterna
myndig-samverkansformerna mellandet värdefulla i att

bildandetytterligare utvecklasheter och näringsliv genom
industri och myndigheter-mellan berördbranschgrupperav

och lokala nivån.den regionalaarbetet påframför allt ina

centrala myndig-föreslår dearbetssättdet viI attsomnya
ochindustrinanvända, 5.2 övrigtseheterna ska avsnitt är

myndig-det nätverksjälvskriven inäringsliv part somen
bilda.heten ska

Samrådsgrupper

denkemikaliearbetetför det svenskafördelDet är omen
samrådsparterandra aktörerochkemiindustrinsvenska är

rörandebeslutsprocessmöjligtskede iså tidigti ensom
förutsättningarallt det bättreFramförkemikaliefrågor. ger

för svenskaoch på EU-nivåinternationelltgenomslagfåatt
ståndpunkter.förslag och

har bristandedagslägetdenanförtIndustrin har iatt
internationelladet svenskadelaktighetoch ikännedom om
fårindustri därigenomSvenskspeciellt EU-arbetet.arbetet,

förklara deeuropeisk industrikontakt medsvårigheter iatt
kemikaliepolitiken.svenska iargumenten

medsamrådsgrupperetableringvillIndustrin avgenom
till medbl.a. hjälpadepartementmyndigheter och att ta

där industrinfrågorbilda alliansersakunderlag och ifram
önskemålframfördesoch Detta ettöverens.ärstaten som

Kemikontoretsammankomstvid denfrån industrin som
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anordnade med Kemikommittén.

föreslår därförVi samrådsgrupper etableras mellanatt
myndigheter ochregeringen, industrin forum för dis-som

kussioner och samråd övergripande kemikaliefrågori på
nationell, EG- internationell nivå. Därigenom kanresp.
industrin på tidigt stadium få information vilkaett om
aktuella frågor drivs internationellt. viktigtDetta ärsom

med tankeinte på industrinsminst möjlighet drivaatt
frågor internationella kontakter.i sinasamma

föreslår vidare detVi etableras berednings-att permanenta
tillfällen, förutom de redan förekommer idag införsom
ministerrådsmöten, mellan och kemiindustrinregeringen i
löpande aktuella EU-frågor, där aktuellagivetvis interna-
tionella frågor också kan belysas.

föreslår ocksåVi särskilda överläggningar bör ske mellanatt
och företag syfteregering genomförai attgrupper av

åtgärder för nå de kemikaliepolitiska målen.att

Försiktighetsprincipen bör få5.9 bredareen

tolkning

Kemikommittén föreslår:

tolkning förordas försiktighetsprincipenEnut som ger en
bredare betydelse allmänna försiktighetsmått miljö-iav
sammanhang motsvarande de allmänna hänsynsreglerna

lagrädsremissen beträffande förslageti till miljöbalk
andra kapitlet.

Försiktighetsprincipen och dess tolkningar

Försiktighetsprincipen dess ursprungliga betydelsei var
mycket bred. Under år kan dock finna ten-senare man
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tolkningar allatill uppdelningdenser i görtre somen
olika sammanhang försiktighetsprin-anspråk på iatt vara

cipen:

de allmännabetydelsenFörsiktighetsprincipen i av
iaktta rniljösamman-förväntasförsiktighetsmått iman

hang

åtgärder ska vidtasbetydelsenFörsiktighetsprincipen i att
misstanke skada eller olägen-vid skäligredan attomen

het kan uppkomma

omvänd bevisbördabetydelsenFörsiktighetsprincipen i

miljöproblem.misstankevid om

betydelse hurhar ityckas detkan inteDet storatt man
försiktighetsprincipen.definitierar Detsammanhangolika

betydelsefull.definitionenaspekt därfinns emellertid ären
följande lydelse:har15Riodeklarationens princip

tilläm-försiktighetsprinciskydda miljön skasyfte att en
med hänsynmöjlêgtochså långt tagen staternaspas

allvarli ellerföreligger hothärtill. detmöjlighet omrn
apligavsaknadfårallelig skada,oåter inte vetensav
kost-ursäkt för skutaanvändasbevisnin att uppsom

förhindra miljöförstöring."föråtgärdernadseffe tiva att

försiktighetsprin-rniljösammanhang harinternationellaI
denentydigt definierats ialdrig omnämntscipen atttrots

omnämnandeRiodeklarationens iflera konventioner. säger
ska tillämpas.försiktighetsprincipenförsta meningen att

vad skulle kunnainnehållerandraDen meningen varasom
kan likaformuleringendefinition Menprincipen.aven
försiktig-speciellprecisering när typgärna avav envara en

het ska visas.

tolkatolika harså itroligen nationerDet textenär att
svenskaskildapå15 DenRiodeklarationens princip sätt.

försiktig-enligttolkningdelegationens utsaga attvar
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hetsprincipen ska användas vidi ochmening inte är att
jämställa med den andra meningen 15:dei principen.

Som har försiktighetsprincipennämnts aldrig definie-ovan
i internationella miljösammanhang.rats Frågan är om

betydelsen ochtionary tion engelskai språketav precau precau
så tydlig och användbarär definitition begreppenatt en av

tionary principle och tionary approach behövs.inteprecau precaa

Ordet har engelskaprecaution i språket väl definieraden
betydelse något förväg föri förebyggaatt gör attav man
problem för undvika fara, skada eller olägenhetatt eller för

försäkra fördelaktigtsig resultat.att ettom

En möjlighet finna vägledning denna frågaiatt är attannan
undersöka hur uttrycket precautionary approach Riodekla-i
rationens princip 15, på svenska återgivits med för-som
siktighetsprincipen, förekommer Agendai 21. En sådan
granskning vid handen precautionary approach såattger

det används Agendai tycks ha21 bred betydelsesom en
förebyggande åtgärder för undvika olikaatt typersom avser

problem och det försiktighetsmått både sådanaiattav avser
fall där orsaksambanden klarlagda och sådana fallär mer
där det föreligger skälig misstanke risk.om

sådan tolkningEn innebär också direktivetiatt texten om
inneslutning genetiskt modifierade mikroorganismerav
90 / 219/ EEG bättre kan försiktighetsprin-sägas motsvara
cipen. nämligenDär innesluten användningattanges av
genetiskt modifierade mikroorganismer bör ske på ett
sådant deras möjliga konsekvensersätt negativa föratt
människor, hälsa och miljön begränsas

Detta innebär också den andra Riodeklaratio-meningen iatt
princip 15 ska uppfattasinte definitionnens som en av

försiktighetsprincipen.

föreliggandeI lagrådsrerniss beträffande förslag till miljö-
balk används däremot försiktighetsprincipen betydelseni att
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det finns skäl befaraåtgärder ska vidtas så skadasnart att
för människors hälsa eller Iniljön.eller olägenhet

uppmärksamheten det kan bli problemvill fästa påVi att
försiktighetsprincipen används dels meduttrycketom

till vid betydelse samband med Riodekla-hänvisning ien
och dels särskild ochoch Agenda 21 irationen snävareen

svensk lagstiftning.betydelse i

förordas försiktig-tolkning börVi att som geranser en
betydelse. sådan tolkninghetsprincipen bredare Enen

får betydelsen allmän-innebär försiktighetsprincipenatt av
miljösammanhang ochförsiktighetsmått i närmastna

lagrådsremis-allmänna hänsynsreglernade imotsvaras av
miljöbalk andra kapitlet.beträffande förslaget till Närsen

motsvarandekemiska produkter finnsdet gäller lagen om
regel 5i

vidtas redan det finnsåtgärder skaPrincipen att omom
specialfall förviktigtdå mycketbefara skadaskäl är ettatt

användning.försiktighetsprincipens

Ökad generelltanvändning5.10 av

angreppssätt

föreslår:Kemikommittén

används utsträckningiGenerellt störreangreppssätt avt
och industrin.myndigheter

och4.6Kemikommittén beskriver i avsnitt principer
generelltmetoder för angreppssätt attett genom varasom

varugruppsinriktat harellerprodukt-egenskaps-, stora

riskbegränsningsarbetet.fördelar i
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har kapitel redovisatVi 2 generellti ett angreppssätt som
bygger på egenskaperna långlivad och bioackumulerbar.

Myndigheter och industri bör arbeta för medatt ämnen
sådana egenskaper används.inte

Tillverkare och kemiskaimportörer börämnen utöverav
traditionell utredning och bedömning utredaäven om
kunskapsosäkerhet föreligger. börDe Vidare utveckla nya
metoder för bedömning under osäkerhet formit.ex. av
generella med utgångspunkt frånangreppssätt ämnenas
kemiska struktur eller inneboende egenskapervissa som

nedbrytbarhet, biotillgänglighet och bioackumulerbar-t.ex.
het. Myndigheterna bör vägledning i ämnet t.ex.ge genom
allmänna råd.

varugruppsinriktade arbetssättetDet utgår från behovt.ex.
olika branscheråtgärder eller och grundariav varugrupper

på kunskap kemikalier, deras användning och derassig om
effekter människa och miljö. Arbetetpå kan bedrivas formi

riktade kampanjer med samverkan mellan myndigheterav
och enskilda företag eller branschorganisationer.

sådant har tydliga ochEtt använderangreppssätt mottagare
tydliga kanaler. innebär myndigheterna utför tillsynDet att

bred Resultatenbemärkelse. regel mätbara. Arbets-i är som
resurseffektivt och ofta förstärkningseffektersättet är ger

ochmellan leverantörer kunder med utveckling kund-av
krav följd.som en

sådant arbetssätt ska användasVi högrei ännuatt ettanser
utsträckning för närvarande. sådant arbete kan medEttän
fördel bedrivas på regional nivå samverkan mellani nära

myndigheter och näringsliv projekt med bredregionens i

inriktning både utsläpp, kemikaliekontroll och avfall.mot
Bildande särskilda branschgrupper och det regionalaav
arbetet enligt nätverksmodellen, kan lämpliga kanalervara
för arbetet.

framföralltDet varugruppsinriktat arbeteiär ett som
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kan bli aktuell seekonomiska styrmedelanvändningen av
och 5.5.4.14avsnitt

ochlånglivadedefinieras förKriterier5.11

bioackumulerbara ämnen

föreslår:Kemikommittén

bioackumulerbaralän glivade ochför ämnenKriterier somut
bör bytasförstai utstegett

definie-får uppdragKemikalieinspektionen i närmareattt
bioackumulerbar börlånglivad ochförde kriterier somra

utbytesarbetet.det stegvisaanvändas i

det saknasmedvetnablivitarbetehar vårt attVi i om
långlivat Deräknasskavadför ämne.kriterier ettsomsom

nedbrytbartlättpåbaserasfinns ärämnettester omsom
medsamarbeteangeläget ideteller Vi attinte. anser

be-definierasammanhanginternationellaoch iexperter
eftersomsärskilt viktigtlånglivad. ävenDetta ärgreppet

långlivad sinabegreppet ianvänderEsbjergdeklarationen
kriterieremellertidfinns ingaEsbjergdeklarationenmål. I

bioackumulerbar.långlivad ochegenskapernafastställda för

kriterierför dessaförsta nivåföreslagit attharVi en
sebytaarbetetinledningsvisanvändas i ämnenautatt

angelägetbedömt detfördethar vi2.4. Vi gjortavsnitt att
medvaddefinieramedarbetetpåbörja attatt menassom
utgåbörvad minstföregenskap visadenna attsamt man

utbytesarbetet.ifrån i

eftersomalltfå uppdragbörKemikalieinspektionen attett
kriterie-föreslagnahöja vårafortskriderteknikutvecklingen

demed syftet sigbioackumulerbarhetför närmaattgränser
vetenskapligaegenskaperdessa ianvänds förkriterier som
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sammanhang.

Metoder för identifiera långlivadeatt behöverämnen
utvecklas. kanDet ske bl.a. OECD:s kernikaliepro-genom

se 7.9.avsnittgram

Kemikalieinspektionen bör också få i uppdrag att närmare
vilkaprecisera och hur resultatentester skasom avses

uttolkas för kriterierna gällande långlivade och bioackumu-
lerbara ämnen.

Förslag till kriterier användas förstai finnsatt ett isteg
2.4.avsnitt

Ökad5.12 tillsyn produktinformationenav

Kemikommittén föreslår:

Kommuner och länsstyrelser kontrollerar sambandi med;t
tillsynen företagi tillräckligt utredningsmaterialatt
föreligger för de kemikalier användssom

Systemtillsyn fär ökad prioritet kommunernasi ocht
länsstyrelsernas tillsynsarbete

Systemtillsynen tillämpas kosmetiska och hygie-även:r
niska produkter.

Enligt lagen 1985:426 kemiska produkter LKP åliggerom
det särskilt den tillverkar eller importerar kemisksom en
produkt undersökningar elleratt på sättannatgenom egna

till det finns tillfredsställande utredning föratt bedöm-se
vilka hälso-ning eller miljöskador produkten kanav som

orsaka. Med kemisk produkt eller be-ämnenen avses
redningar.
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yrkesmässigt tillverkarVidare ska den eller importerarsom
kemisk produkt bedöma produktens inneboendeen egen-

eller miljösynpunktskaper från hälso- och bl.a. utreda
kan produkten farliga egenskaper,vilka ämnen som ge

farligaoch graden de egenskaperna,arten av
behövs för skydda hälsa ochvilka åtgärder miljöattsom

vid hanteringen,
åtgärder behövs för hand avfall frånvilka att ta omsom

produkten.

tillverkar elleryrkesmässigtoch importerarVar en som en
översikt sammanställakemisk produkt ska dessutom i en

bedömning vilka hälso- eller miljö-underlaget för sin av
kan orsaka. ska finnas till-produktenskador Densom
produkten kan förväntaslängegänglig så isom vara

Kemikalieinspektionen har meddelat särskildaanvändning.
föreskrifter utredningsöversikt.om

bedömningsunderlag saknas emellertid mångaslags iDessa

företag.fall hos avsedda

skyldighet för den tillverkar,LKP föreliggerEnligt 8 § som
kemisk produkteller överlåterimporterar att genom

produktinformationpåmärkning eller sättannat ge ur
bl.a.rniljöskyddssynpunkt. regler lagen,hälso- och Vissa i

före-får Kemikalieinspektionenmärkningsskyldighet, avom
gällaskrivas även varor.

likalydande reglerrniljöbalk återfinnsförslaget tillI om
utredningsskyldighet och produktinformation.

handhar KemikalieinspektionennuvarandeEnligt praxis
utrednings-tillverkares ochtillsynen importörersöver

hinderfinns emellertid formelltskyldighet. ingetDet att en
tillsyn också kontrollerareller kommunlänsstyrelse i sin

utredningsskyldighet.dennaefterlevnaden av

viktigt också kommunerna ochdettyckerVi är attatt
tillsyn bedrivs tillverkare ellerde falllänsstyrelserna, i mot
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kemiska produkter,importörer uppmärksammar dessaav
kravetpå utredningsskyldighet och kontrollerar attom man

uppfyller kraven.

Systemtillsyn ökad prioritetges

finns metod kemikalietillsynenDet inom benämnsen som
Systemtillsyn. innebär företagensDet kemikalie-internaatt
hantering och kemikaliepolicy gås vid inspektions-igenom
tillfället. kan gälla förpacknings-Det t.ex.
och förvaringsregler, varuinformationsblad och ansvars-

frågor företaget.inom

Systemtillsynen syftar bl.a. till den tillverkar,att som
använder eller säljer kemiska produkterimporterar, ska ha

kunskap gällande regler kemikalielagstiftningen.inomom
ska också ha goda verksamhetensDen rutiner i egen

kemikaliekontroll. Systemtillsynen kommer därmed att
marknadsdriven utveckling kemikaliearbetet.generera en av

viktigt denna slags tillsyn får ökadDet prioritet iär att
kommunernas och länsstyrelsernas tillsynsarbete enligt
kemikalielagstiftningen.

föreslår kommunerna också skaVi i avsnitt 5.14 att utöva
kosmetiskatillsyn och hygieniska produkter. Detöver

systemtillsynen också börinnebär tillämpas på dessaatt
slags produkter.
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ökadRätten5.13 att veta -
medborgarinformation

föreslår:Kemikommittén

användning ochårligenFöretagen rapporterar omt
kemikalierutsläpp av

före-utfärdafår uppdragKemikalieinspektionen i att1-
före-skavilkaskrifter rapporterasämnen avsom0m

tagen.

Ökad företagenmiljöfrågor fråninformation om

utvidgadfrågannyligen berörtharutredningarFlera om en
miljörelevant in-redovisaföretagenhosskyldighet att

verksamhet.företagetsdetformation egnaom

detföreslog i1996:157SOURedovisningskommittén att
införasskullekap. §1995:1554 16årsredovisningslagen en

miljöfarligbedriverföretaginnebördmedändring att som
uppgif-ska lämnamiljöskyddslagens meningverksamhet i

verksamhetensförvaltningsberättelsenårligadeniter om
miljön.denpåverkan på yttre

Redovis-delade1997:4SOUMiljöinformationsutredningen
dockavsågsHuvudsakligenuppfattning.ningskommitténs

finansiellavägledakunde intressenterinformation omsom
företaget.hosutvecklingsmöjligheterochfrågor

denanvändaavvisade tankenRedovisningskommittén att
förpåtryckningsmedel attredovisningen ettexterna som

miljöpåverkanpå iavseendemedförändringarutverka
anfördeRedovisningskommitténverksamhet.företagens

miljöpåverkantillskulle begränsasuppgifternaockså att
produktionsprocesser. Ingenföretagensuppstår isom
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information skulle behöva lämnas eventuell miljöpåver-om
kan vid användning företagets produkter.av

harRegeringen nyligen föreslagit miljöinformation skaatt
bli obligatorisk för alla företag ska anmälas ellersom
godkännas enligt miljöskyddslagen. företagDessa ska
redovisa effekterna verksamhetsin årsredovisningen.iav

Vad kan läravi andraav

Den amerikanska författningen fäster vikt vid med-stor
borgarnas möjlighet till och delaktighetinsyn miljöarbetet.i

framstegStora på miljöområdet har gjorts att göragenom
information företagens verksamhet och öppenom processer
och tillgänglig för allmänheten mediavia eller på sätt.annat

särskild lagEn tillkom 1986 reglerar allmänhetens rättsom
till information farliga tillverkas ellerämnenom som
används derasi Emergencyomgivning, Planning and
Community Right Know Act, EPCRA. harLagento visat

mycketsig viktigt redskap för lokala miljöorga-ett t.ex.vara
derasnisationer påtryckningsarbetei för få företagenatt att

minska utsläpp.sina till lagenDet kopplade utsläpps-
Toxic Releasesregistret Inventory har tydligt identifierat

vilka särskiltvarit angelägna kontrollera.ämnen attsom
Myndigheternas ansträngningar databaserregistretsgöraatt
tillgängliga och användbara för allmänheten on-line, på
cd-rom och har ocksåvia Internet haft betydelse. Förstor
närvarande ska förluster eller utsläpp för kemika-600över
lier till myndigheten, sedan publicerarrapporteras som
uppgifterna. Alla verksamheter har fler anställdatioänsom
och tillverkar 10 någon de uppräknadeän tonmer av av
kemikalierna, eller använder ska5än tonsom mer rappor-
tera.

Databasen utsläpp upplysningar vilkaöver kemi-ger om
kalier släpptes den lokala miljöni under föregåendeutsom
år, hur mycket gick till luft, mark eller undervatten ettsom

år och hurvisst mycket fördes bort för kvittblivning,som
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fårelleråteranvändning energiutvinning. Manbehandling,
kernikalieavfall behandladeshur mycketockså reda på som

vilkaavfallsbehandlingen,effektivitetenpå platsen, i samt
utsläpp ochförebyggaförföretagetaktiviteter gör attsom

kemikalier.återanvända

utvidga "rättenMyndigheterna att vetaprogram-attavser
till allmän-tillgängliga informationenöka denförmet" att

mängdengällakemikalieanvändningen. Detheten avsesom
anläggning, hurkemikalie in ifarlig tas ensomav en

produkter respektiveomvandlas tilldenmycket somav
anläggningen.lämnarmängdenslutligaoch denavfall som

ochanvänds enskilda intressegrupperUtsläppsdatabasen av
politiska försam-ochmyndigheterlokalapåverkaför att

samarbetetfrämjaallmänheten, förutbildaförlingar, attatt
användsallmänhet Denochnäringslivmellan avm.m.

förbl.a.olikafleramyndigheter i attfederala program
skaffaförochandra lagarefterlevnadenkontrollera attav

både på riks-tidskrifterochdagstidningarMångaöverblick.
ochdatabasenregelbundetbevakar görlokal nivåoch

förändringarfrån iutgångspunktmed t.ex.reportage
från år till år.utsläpp

användaskan iinformationhurexempel påEtt annat
Propositions.k. förslag 65detsyfteriskbegränsande är nr

Kalifor-lag iFörslaget,Kalifornien.från utgör65 som nu
deallmänheteninformeraföretagen näråläggernien att

ellerarvsmassepåverkandecancerfrarnkallande,använder
ochprodukterreproduktionsstörande sinaiämnen pro-

Även informationsskyldighet fråndethär är encesser.
vadkunskapallmänhetenföretagen somomgersom

kan ocksåInformationsskyldighetenföretaget.vidhanteras
förändring-opinionsarbete ochproduktval,förunderlagge

ar.

ochntiljöstyrningföretagensförfinnsEUInom ett system
tillansluter sigs.k. EMAS. Företagdetmiljörevision, som

vidverksamhetenmedborgarnainformeraskasystemet om
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företagen miljösynpunkt. dock frivilligtDet anslutaär attur
till förstasig handI kan förväntasystemet. sig attman

företag angelägnastörre god miljöprofilärsom om en
kommer ansluta Mångasig. mindre företag kan väljaatt att
avstå på grund kostnaderna för bli certifierade. delEnattav

de företag väljer anslutainte förmodligensigatt ärav som
sådana där från allmänheteninsyn skulle värdefull ochvara
verka pådrivande företagetspå miljöarbete.

informationsspridningVi företagens kernikalie-tror att om
användning och miljöpåverkan utsläpp ochvia varuproduk-

effektivtion metod åstadkomma förbättradär atten en
kemikalieanvändning och kemikaliehantering med små

från myndigheterna.insatser

finns goda skälDet detta ökadiatt pröva angreppssätt
utsträckning för främja bättre hantering kemikalieratt en av

för påskynda avveckling och utbyte ickesamt att av
önskvärda kemikalier och varor.

Enligt nyligen beslutadeEU:s direktiv integreradom
kontroll och förebyggande utsläpp, kommer EU att vartav
tredje år publicera data utsläpp kemikalier. Uppgif-över av

gäller dock endast storföretag och endast kemikalierterna
finns med tillståndsvillkoren föri verksamheten. Dessasom

uppgifter kommer omfatta litet antal kemikalier.att ett
tillståndsvillkorFöretag i sina har för specifikagränsersom

kemikalier ska redovisa utsläppen dessa årligen tillav
kommissionen och myndigheterna. Myndigheten ska till

uppgifterna kommer till allmänhetens kännedom.att Aven
detta gäller mycket företag och litet antal kemi-stora ett
kalier. Direktivet kan uppfylla syftetinte påatt ettanses
tillräckligt informera allmänheten företagenssätt om
kemikaliehantering. Direktivet minimikaraktär,är av
grundat på artikel 1305 Romtraktaten,i och medlernslän-
derna har därmed möjlighet införa bestämmelseratt egna

långtgående.ärsom mer
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informeraSkyldighet att

möjligheteroffentlighetslagstiftningen storasvenskaDen ger
vidhandlingarallmännadelmedborgarnaför taatt av

myndigheter.svenska

ärendenenskildatill imöjlighet insyn t.ex.Därigenom ges
vidgranskningförföremålkemikalier är myn-somom

digheten.

fåförmedborgarenfrån attaktiviteterdockkrävsDet
myndigheten,besök vidinformationen,tilltillgång t.ex

frånmaterialfåmöjlighetNågon att utskriftväxling m.m.
vidärendenförföremålhareller varitföretag inte ärsom

någondetheller finnsdock Inteinte.finnsmyndigheten
medborgarnainformera t.ex.företagenförskyldighet att om

företaget.vidkemikaliehanteringen

införsuppgiftsskyldighetföreslårMiljöbalksutredningen att
förellerproduktkemiskhanteraryrkesmässigtför den som

UppgiftSverige.produktsådaneller pro-in i omut ur
myndighettilllämnashanteringdessellerdukten som

kap. 914bestämmerregeringen

utsläpps-förstatistikansvarcentraltharNaturvårdsverket
förNaturvårdsverket inomerfaritharstatistik. Vi att ramen

kemikalieutsläppsregister.detta ettupprättaransvar

detinspireratsvenskadet ärsystemeterfaritharVi avatt
Release Inventory,Toxicsutsläppsregistret,amerikanska

förut-ochbehovsvenskatillkommer att anpassasmen
vunnitserfarenheterledningmedbl.a.sättningar somav

aktivite-internationellaochförsöksvenskagenomfördavid

ter.

allaförinförsskyldighetangelägetdet attVi äratt enanser
hanteringinformera sinföretagkemikaliehanterande att om

amerikan-detenligtmotsvarandepåkemikalier sätt somav
informeraskaårligendeinnebärDetta attska omsystemet.
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användning och utsläpp vissa specificerade kemikalierav
med allvarliga verkningar på hälsa och miljö.

vårt förslagI ingår företagens användningatt och utsläpp
farliga kemikalier ska redovisas. I användningen ingårav

det lämnar anläggningen formi produkter. Motsom av
bakgrund detta och den inriktningenämnesvisaav mot
både hälso- och miljöfarlighet föreslår vi att närmare
föreskrifter för uppgiftslämnandet utarbetas Kemikali-av
einspektionen efter samråd med Naturvårdsverket. Det
pågående arbetet med utsläppsstatistik vid Naturvårds-
verket bör utnyttjas.

förstaI hand bör uppgifter utsläpp lämnas vidare tillom
allmänheten, medan uppgifter företagens användningom av
kemikalier förintresse myndigheternaär för uppskat-attav

kemikalieflödenta m.m.

Vi också företagen bör skyldighetattanser attges en
publicera data lokalasina i media. Detta ligger linje medi
kemiindustrins för Ansvar ocheget Omsorgprogram som
också förordar ökad öppenhet och ökad informationen om
verksamheten till allmänheten.
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produktershygieniskaochKosmetiska5.14

utvidgastillsynenochbedömasskamiljöeffekter

föreslår:Kemikommittén

ochkosmetiskatillochTillverkare importörer attsert
utifrån förriskerbedömaskanprodukterhygieniska

miljöskadorsåväl hälso- som

samråd med Kemi-får uppdrag iLäkemedelsverket i att;r
myndig-berördaeventuelltandraochkalieinspektionen

undersökningförutvecklaheter snarast avprogram
miljöpåverkanproduktershygieniskakosmetiska och

tillsyn överoch kommunerna utövarLänsstyrelsernat
produkter.hygieniskaochkosmetiska

produk-hygieniskaochkosmetiskaförreglernasvenskaDe
ochkosmetiska1993:1283förordningenfinns iter om

stödmedmeddeladFörordningenprodukter.hygieniska är
produkterkemiska1985:426lagenbemyndigande i omav

bedömningutredningLKP6 §Reglerna iLKP. avomom
kosmetiskatillämpliga påmiljöskadorellerhälso- är

fårLäkemedelsverket,myndighet,Ansvarigprodukter.
gällervadutredningarföreskrifterytterligaremeddela om

miljöskador.ellerhälso-produkterskosmetiska

sedan 1989harkosmetikakontrollenVerksamheten inom
kropp-de 000för 14folkhälsoaspekterpåkoncentrerats

antalanvändsdagligen stortsvårdsprodukter ettavsom
belastakanavloppetprodukter viakonsumenter, som

har låtitLäkemedelsverket rapportupprättavattenrniljön. en
produkter.hygieniskakosmetiska ochMiljöaspekter på-

ingredienser ikartläggastudiedennamedSyftet är att
ochutbreddanvändning ärproduktgruppernågra vars
kanstudiedennaLäkemedelsverketregelbunden. attanger

områdenvilkapåundersökningförsta omensomses
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ytterligare undersökningar bör göras.

Kosmetiska och hygieniska produkter produkterär som
appliceras på huden eller kommer kontakti med kroppens
slemhinnor. Hälsoskyddsaspekten på användningen av
sådana produkter därför överordnad betydelse.är Medav
hänsyn till mängden förekommandeatt produkter inom
området och dessaär stor produkteratt eftermerparten av
användningen förs med avloppsvattnet till vattenmiljön är

rniljöaspekterna påäven användningen dessa produkterav
väsentlig.

föreslårVi den tillverkar elleratt importerar kosmetis-som
ka och hygieniska produkter undersökningargenom egna
eller på ska till det finnssätt utredningannat för be-attse
dömning vilka miljöskador produkterna kan upphovav ge
till.

föreslårVi också Läkemedelsverket får uppdragatt i iatt
samråd med Kemikalieinspektionen och andra eventuellt
berörda myndigheter utveckla för under-snarast program
sökning kosmetiska och hygieniska produkters rtniljöpå-av
verkan.

föreslårVi i avsnitt 6.13 Sverige ska driva fråganatt i EU att
direktivet kosmetiska produkter 76 / 768 / EG också skaom
innefatta miljöriskvärdering.

Regional och lokal tillsyn kosmetiska och hygieniskaöver
produkter

Länsstyrelserna och kommunerna tillsynsmyndig-inteär
heter enligt förordningen kosmetiska och hygieniskaom
produkter. Läkemedelsverket har för några år sedan
framfört förslag till bestämmelseregeringen regionalatt om
och lokal tillsyn införs förordningeni kosmetiska ochom
hygieniska produkter.
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hygieniskaochkosmetiskaoftahandeln finnsUte i pro-
konsumentproduktertypiskamed andratillsammansdukter

kompli-därförprodukter. Detkemiska ärockså är ensom
kosme-tillsynkan överinte utövakommunernakation att

andra konsument-produkterhygieniska överochtiska men
för konsumenten,fallsvårt, ikan vartprodukter. Det vara

tillsynsmyndighetencentralaskillnad. Dendennaförståatt
påförsäljningsledettillsyn imöjlighet utövahar inte att

tillsynsmyndighet.lokalsätt ensomsamma

biträdakankommunernafördel idärför attVi enser
ornfattan-dentillsynmedLäkemedelsverket överutövaatt

konsumentprodukter.mängdende

kosme-förordningeninförsbestämmelse iföreslårVi omatt
länsstyrelserna utövarprodukterhygieniskaoch atttiska

kommunaladenochlänettillsynen inomden närmare
hälsoskydd-ochmiljö-uppgifter inomfullgörnämnd som

kommun.Varjetillsyn inomsområdet utövar

behovtillgodoseLäkemedelsverket måsteinnebärDetta att
frågorutbildning iochvägledninginformation, omav

ochlokalatillriktatprodukterkosmetiskaförbestämmelser

tillsynsmyndigheter.regionala

påtillämpassystemtillsyn5.12föreslår avsnitti attVi
produkter.hygieniskaochkosmetiska

kartläggasskamiljöeffekterLäkemedlens5.15

föreslår:Kemikommittén

samråd med Kemi-får uppdrag iLäkemedelsverket i attut
lämpligaföreslåNaturvårdsverketochkalieinspektionen

miljönpåverkanläkemedlensminskaföråtgärder att
användning.efter
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Läkemedelsverket den myndighetär försom ansvarar
godkännande och kontroll läkemedels kvalitet, effekt ochav
säkerhet inom för läkemedelslagstiftningen.ramen

Hittills har det inte regelmässigt förekommit läkemedelatt
kontrollerats med avseende på effekter på miljön. Pâ
läkemedelsområdet har emellertid nyligen införts krav på
miljöeffektundersökning för läkemedelsprodukter vidnya
ansökningar godkännande, Environmental Risk Assess-om

ERA.ment,

Sedan Sveriges inträde i EU ingår det vid bedömningatt en
ansökningar godkännande läkemedelav om attav nya

Läkemedelsverket in eventuellaäven beståendeväger skad-
liga effekter på miljön deni risk/nyttabedömning som
ligger till grund för eventuellt marknadsföringsgod-ett
kännande. Läkemedelsverket kan anmoda sökandenäven

införa hanteringsrutiner föratt minimera risker olikaatt av
slag deni Produktresumé beskriver produkten ochsom
dess användning. Nyttan med läkemedel hälsoperspektivur
och företagens marknadsföra likvärdigarätt att produkter
måste beslutin ivägas godkännande.ett om

Dokumentation ligger till grund för godkännandesom
lämnas till Läkemedelsverket sambandi med ansökan och

därmed allmän handling.utgör Denna omfattas dock ofta
sekretess enligt kap.8 sekretesslagen6 § 1980:100.av

Läkemedelsverkets bedömningar också allmänutgör
handling.

Från och med kommer1998 ett att startasprogram av
Läkemedelsverket för miljöriskvärderingatt relationi tillen

ska inbegripa redannytta även godkända produkter.

Från och med 1998 kommer krav på miljöeffektundersök-
ning Environmental Risk Assessment, ERA inbe-att även

redangripa godkända produkter. Inom femårsperioden
kommer företag med godkännande i Sverige anmodasatt



Åtgärder nivånationell 215SOU 1997:84

innebärsärskild dokumentationlämna attin somen
direktläkemedelvilkakanLäkemedelsverket avgöra som

vilkaför miljön ochminimal riskkan utgöra somenanses
korrektförytterligaredokumenterasbehövakan att en

Åtgärder förska kunnanyttabedömningrisk/ attgöras.
användningeftermiljönpåverkan påläkemedlensminska
relation tillfall ochfall till ifrånbedömasmåste sättas

Läkemedelfolkhälsoperspektiv.läkemedlens i ettnytta som
enligtkanmiljönackumuleras ikunnabedöms ovan

inskränkningarsärskildaföremål förbliriktlinjernämnda

användningen.i

årpåuppmärksammatsproblemexempel påEtt senaresom
tillantimikrobiellaspridningendiffusa ämnendenär av

bakterier. Itillupphov resistentakan bl.a.miljön. De ge
hos fiskförändringarhar konstateratshar detStorbrittanien

bl.a.Orsakenavloppsreningsverk.nedströms varaanses
hushållen.från Detavloppsvattnetläkemedelsrester i

hormonstör-studier Sverigemotsvarande ibehövs t.ex.av
läkemedelsanvändning.tillrelateradeeffekterande

samråduppdrag iLäkemedelsverket iföreslår attVi att ges
ochNaturvårdsverketKemikalieinspektionen,med ev.

åtgärder förlämpligaföreslåmyndigheter attberördaandra
användningeftermiljönpåverkan påläkemedlensminska

långlivade ocheffekterbeaktassärskilt skavarvid av
bioackumulerbara ämnen.
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5.16 Kartläggning farliga samhälletiämnenav

Kemikommittén föreslår:

kartläggningEn inlagringen farligat ämnen iav av
samhället genomförs för bedöma problemetsatt storlek
och art

Berörda myndigheter fär i uppdrag genomförat att en
kartläggning farliga i samhälletämnenav

Ansvarig myndighet försvarsmakteninom får uppdragial
genomföra motsvarande kartläggning.att

harVi vårti arbete bort ochavgränsat materialvaror som
redan finns samhälleti se 1.8.avsnitt Det betyder viatt

föreslårinte mål eller åtgärder för farliga redanämnen som
inlagrade samhälleti ellerär finns på deponier. Dessasom

innebär emellertidämnen utsläpp till elleratt annan
påverkan på miljön sker under användning ellervarornas

avfallsledet.i kanDetta miljöproblemutgöra medett stort
betydelse för möjligheterna uppnå Esbjergdeklarationensatt
mål.

finnsDet endast fåtal uppgifter de totalaett mängdernaom
långlivade organiska miljögifter och metaller inlagrade i
samhället. Sannolikt den kända upplagringenär sådanaav

bara liten del denämnen totala mängden. Natur-en av
vårdsverket redovisar bl.a.i Persistenta Organisa-rapporten
ka Miljögifter Rapport 4563 i Metallersamt irapporten
stad och land Rapport 4677 bl.a. uppskattningar mäng-av
den inlagrade farliga samhället.iämnen

På grund den långa livslängden hos många detämnen ärav
inte möjligt förutsäga halterna farligaatt när ochämnenav
naturliga noll respektiveämnen är denära naturliganära
halterna.
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företag och konsumen-påinriktademålVåra ämnenär som
fasta påmålfrån. Våra intebortskamedvetet tarstyrater

samhället.redan förts in ifrånutsläpp ämnen varor somav
EsbjergdeklarationensuppnåfördeletapperMålen attär

nollnivåskafarligahalternamål näraämnenatt varaavom
deskanaturligahalterna nära natur-och ämnenatt varaav

2.2.ochförekommande se 1.4avsnittligt

viddenförkartläggningbehövsDärför utrönaatt pro-aven
däreftersamhället. Förstupplagrade i ärmedblemet ämnen

åtgärder.eventuella Vitillställningmöjligtdet att ta
samhälletfarliga ikartläggningföreslår ämnenatt aven

storlek ochproblemetsbedömaför art.görs att

uppgifterfram följandeingåbörkartläggningenI att ta om
och lång-metallerbl.a.miljöstörandeochhälso- ämnen,

organiskalivade ämnen,
årligen, importsamhället viatillförsmycket t.ex.hur som-

produktion,inhemskoch
ochsamhället ifinns inlagratredan imyckethur som-

form,vilken
utsläpp,kontrolleradesläpps viamyckethur utsom-

tänkaskanspridningendiffusadenhur stor vara,-
olikafrånkemikalier typerhur emissionenärstor avav-

produkter.

uppdragfårmyndigheter iberörda attföreslårVi att
föreslårsamhället. Vikartläggning isådangenomföra

fårförsvarsmakten imyndighet inomvidare ansvarigatt
vadkartläggningmotsvarandegenomförauppdrag att avser

ifrågavarande Vianvändning ämnen.försvarsmaktens av
samordnarmyndigheterna sittfördeldet äratt omenanser

skebörkartläggningenföreslårkartläggningsarbete. Vi att
förbedömningsunderlagmed sikte på utgöraattatt rege-

kemikaliepolitiskadeutvärderingochrings översyn av
5.19.semålen avsnitt
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5.17 Företagen innehållsdeklarerar varor

Kemikommittén föreslår:

innehållsdeklarerarFöretagen årsina 2002senast;t varor
med avseende kemikalieinnehåll

Myndigheterna, industrin och handeln inleder ettt samar-
måletbete med alla säljs åri Sverigeatt 2002varor som

ska innehållsdeklarerade.vara

Med mycket bred definition produkter ochvaror avses en av
material marknadsföres. litenSom del deti storasom en
begreppet fimis kemiska produkter beståendevaror av
kemiska eller beredningar Definitionenämnen ämnen.av
kan exemplifieras med TV-apparat ären som en vara men

kemiskinte produkt den innehåller kemiskaävenen om
ämnen.

konstateratSom kapitelvi hari 3 mängden kemikalier i
ökat de åren bl.a. till följd utvecklingen försenastevaror av

olika egenskaper exempelvis hållbarhet,att ge varorna
mjukhet, flamskydd. innebärDetta det mångaiatt varor
finns likaminst många kemiska kemiskaiämnen som pro-
dukter. på informationKravet kemikalieinnehåll dockärom

alls lika omfattande förinte för kemiskavaror som pro-
dukter. fulltFör kunna den viktiga drivkraftutnyttjaatt ut

miljö- och kemikaliearbeteti konsumenternas kravsom
det viktigt informationen kemikalieinnehållutgör, är att om

utvecklas för förutsättningEn för mark-även attvaror. en
nad ska fungera effektivt aktörerna på marknaden harär att
tillgång till information så de kan fatta rationella beslut.att

konsumenterFör själva ska kunna jämföra ochatt varor
tillämpa utbytesprincipen det viktigt det gårär att att ta
reda på vad innehåller. utvecklingEn innehålls-varorna av
deklarationer material och tillsatser därföri är ettav varor
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komplement till miljömärkningen och förut-Viktigt en
för effektivt marknadsdrivet miljöarbete.sättning ett

framför allt de yrkesmässiga konsumenter-Sannolikt detär
effekt. konsumenter kanval kommer Privataatt genas som
miljömärkning ochfortfarande betjänta Svanent.ex.vara av

Miljöval.Bra

mycketkemikalieinnehåll ocksåInformation ärom varors
omhändertagandet avfallet. kunna delavid Förviktigt attav

fraktioner lätt kunnaavfallet lämpliga måstei tamanupp
innehåller.till vadställning varan

Innehållsdeklaration

förseddaskaalla på någotföreslårVi sättatt varavaror
vilka materialbeskriverinnehållsdeklarationmed somen

Sådan deklarationse 2.3.ingåroch tillsatser avsnittsom
innehåll skafrån år Deklarationinföras 2002.bör senast om

förtillverkas ochbåde Sverigefinnas för i varorsomvaror
exempelvisSärskilda tillsatser börimporteras. angessom

hårdare.flamskydd, mjukgörare, För intestabilisator, att
börexempelvisaffärshernligheter, inteavslöja recept,som

bara räknasdelmängdenexaktaden varje utanangesav
upp.

förtroendeskapan-innehållsdeklarationerbedömerVi äratt
upphandlareunderlätta förkommer inomde och att

informationför hushållen, fåocksåföretag, att ommen
företag har detta ochMångainnehåll. insett an-varans

exempelinnehållsdeklarationer. Ettvänder sig ärav
för med-Färgfabrikanters sinaFöreningSveriges som

för miljödeklarationer därfram modellerharlernrnmar tagit
Kretsloppsdelega-redovisas.produktsammansättningen

innehållsdeklarationer förfråganbehandladetionen om
kretsloppsanpassade material ochför"Strategii sinvaror

för avsiktDelegationen har1997:14.varor", attrapport
producentan-delinnehållsdeklarationerutveckla avsom en

under år 1997.svaret
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Innehållsdeklarationer utvecklas nationellt för bliatt-
EU-nivåharmoniserade krav på

utveckla förslag till innehållsdeklarationer påFör att
konsumentvaror kan myndigheterna,väg atten vara
industrin och handeln inleder samarbete förett systemom

allainnehållsdeklarationer med målet säljs iatt varor som
år ska innehållsdeklarerade. skaSverige 2002 Sverigevara

arbeta för kommissionen utarbetar lagförslagockså ettatt
innehållsdeklarationer på konsumentvaror säljs påsomom

marknad. bör driva krav på globalaSverigeEU:s inre även
innehållsdeklaration.regler Se avsnitt 6.6.om
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redovisar hur de5.18 Företagen når de

kemikaliepolitiska målen

föreslår:Kemikommittén

tillverkar, använder ellerFöretag importerar,t som
omhändertar kemikalier ska planlägga och regelbundet

nåttlångt nåredovisa hur de arbetet för de kemika-i att
målenliepolitiska

År plan för kemikaliepolitiskahur de2000 upprättast en
Årligennås.målen därefter företagetska gör avstäm-en

långtplanen och hur det kommit ining mot anger
nå målenarbetet med att

får uppdrag samarbeteKemikalieinspektionen medi iatti
framberörda myndigheter och med industrinandra ta

kemikaliepoli-riktlinjer för industrins redovisning deav
målentiska

branschföreningarna utvecklarIndustriförbundet ocht
till företagen miljöledningssystemrekommendationer om

målen. skade svenskabaserar Företagensigsom
uppnå målen.arbetar förredovisa hur de att

första hand tillredovisas kapitel riktarmål 2 sig iiDe som
den svenska marknaden. Målen skaföretag arbetar påsom

marknadsdrivande. Målen ska ocksåstyrande och varavara
för myndigheternas verksamhet.styrande Konsumenterna

riktlinjer produktvalet.ska använda målen isom

föreslår företag tillverkar, använderVi importerar,att som
eller omhändertar farliga kemikalier ska planupprätta en

kemikaliepolitiska målen ska nås regel-för hur de samt
medkunna redovisa hur långt de nått arbetetbundet i att

följande.föreslår arbetet sker enligtnå målen. Vi att
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År Årligenplan för hur målen ska2000 nås.upprättas en
företagendärefter bör planen ochavstämninggöra moten

hur långt kommit arbetet på nå målen.i attange man
Vidare redovisas vilka åtgärder företagen tänker vidta för

målet.signärmaatt

Tillverkare ska redovisa vilka och hur utsläppäven stora

inklusive diffusa utsläpp slitage och korrosiont.ex.som av
metaller orsakar under användning isamtsom varorna

avfallsledet.âtervinnings- och

Skälet till lägger vikt vid redovisningenviatt stor av
metallutsläpp kunskapen denna spridningär att om

förbehöver öka, och det generella metallmålet sannoliktatt
målen uppnå se 2.7.svårast avsnittär attav

ska kunna redovisa såväl planen den årligaFöretagen som
för tillsynsmyndighet. ska dess-Företagenavstämningen

offentliggöra arbetetpå lämpligt med målupp-sättutom
fyllelsen.

med måluppfyllelsenoffentliggöra arbetetEtt sättannat att
företagets årsredovisning. föreslårdet beskrivs Viiär att

Kemikalieinspektionen uppdrag samarbetei iatt attges
fram riktlinjer förmed andra berörda myndigheter ta

de kemikaliepolitiska målen.industrins redovisning av

utvidgasMiljöledningssystemen

fråganden enkät till näringslivet med vilkaI vi gjort om
för förmå företagenåtgärder kan vidtas minskaatt attsom

farliga pekar fleraanvändningen kemikalier, organisatio-av
viktigt styrmedel.på rniljöledningssystemen ettsomner

Industriförbundet har samarbete med Miljöre-Föreningeni
fram bok handledning förSverigevisorer i tagit en som

miljöledningssystem.
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föreslårVi Industriförbundet och branschföreningarnaatt
utvecklar rekommendationer baserar på desig svenskasom
målen och företagen ska redovisa hur de arbetar föratt att
uppnå målen. Arbetet med målredovisningen bör därför

lämpligen också redovisas tillsammans med redovisning av
miljöledningssystem för de företag anslutna tillärsom
sådana system.

Är5.19 2003 ochgörs översynen en

utvärdering de kemikaliepolitiska målen ochav

styrmedlen

Kemikommittén föreslår:

År och2003 utvärdering de kemika-görs översyni en av
målenliepolitiska och styrmedlen.

har kapitelVi ställt ambitiösai 2 mål för kernikalie-upp
politiken. Enligt vår uppfattning bör dessa mål huvud-

sakligen kunna nås på frivillig under medverkan allaväg av
aktörer på kemikalieornrådet. förutsättning förEn målenatt
ska allanås hanterar kemikalier sittär att tarsom ansvar

tillverka, tillhandahålla, efterfråga och användaattgenom
kemikalier och hälso- och miljömässigtärvaror som
acceptabla kretsloppsperspektiv.i läggsEttett stort ansvar
på näringslivets aktörer. kan finnasDet risk arbets-atten

blir lika drivande lagstiftning.inte därförsättet Det ärsom
viktigt tydligt markerarregeringen avsiktsinatt att genom-
driva målen. marknadenOm klarar nå tillinte att upp
målen kan det bli nödvändigt tillgripa andra medel.att

Målen ska nås på respektivetio 15 år. år kan bådeTio vara
kort och lång förtid förändringsarbete. kanFöretagenen en

behöva maskiner ochinvestera i vilket iblandnya processer,
Ändradeår. kundkrav kantio åstadkomma helttar änmer
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bara årsbranscher påochverksamheter ettäven parnya
det svårtvaruflödet kanKomplexitetentid. i göra att

graden målupp-ochutvecklingenföljalöpande mäta av
fyllelse.

skaföretagenföreslagit hurhar viföregående avsnittI
målen.kemikaliepolitiskadearbeteredovisa sitt mot

till detställningbehövakanRegeringen ta av ossom
kraft.tillräckligmålen medlederarbetssättetföreslagna mot

till vilka ytterligareställningvidarebehöverRegeringen ta
målEsbjergdeklarationensförbehövaskanåtgärder attsom

förunderlagbehövakan ocksåuppnås. Regeringenska ett
nödvän-blikommerlagstiftningsåtgärderbedöma attatt om
tidpunktlämpligviddärförföreslår regeringendiga. Vi att

kemikaliepolitiskademed nåarbetet attöversyngör aven
målen.

Översynen företagenmaterialpå detbyggabör som
m.fl.från myndigheterunderlagredovisat, även annatmen
denuppgifter fråningåocksåunderlag bördettaBland

genomföras enligt avsnittföreslår skakartläggning visom
förunderlag regering-viktigaUppgifterna5.16. ettär som

Esbjerg-föråtgärderbehov attbedömning avev.avens
uppnås.mål skadeklarationens

rimlig gradmeddetsåväljasbörTidpunkten att av
hararbetssättetdethurbedömasäkerhet går att nya

Översynen börnås till år 2007.målen kanochfungerat om
styrmedel,grad olikavilkenanalysinnehålla iockså aven

har bidragitnätverksmodellen,föreslagnadent.ex. ossav
tidpunkt,lämpligår 2003resultaten. Vitill äratt enanser

åtgärderytterligareeventuellaförmöjlighet attgersom
verka till år 2007.hinna
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aktivt möjligheterna tillSverige utnyttjar5.20

och notifierar nationellalagstiftningnationell

begränsningar

föreslår:Kemikommittén

finns till nationellde möjligheterutnyttjarSverige somut
och harmoni-icke harmoniseradekemikalielagstiftning

områdenserade

frågan hurför ökad klarhetverkar iSverige storaomut
nationell lagstiftningtillmöjligheterdessa attär genom

utvecklaspraxis

förslag till nationella be-framKemikalieinspektionen tart
notijie-sedansärskilt farligagränsningar ämnen somav

ras

hälso-motiveradevälsärregler skaNationella urvaraut
miljösynpunkt.och

förarbetahandförstaskaambition iSveriges attvara
kemikalieområdet. Sverigepålagar EUinomgemensamma

skyddsnivå.hög Ifråndessa utgårförska arbeta att en
gårbehovfinnas Sverigedet dockkanlägen attvissa av

vilketlagstiftningennationella inte minstden ärlängre i
effektivtkemikaliepolitikhelagemenskapensförviktigt att

gemenskapslagstiftningområden därPåframåt.ska drivas
kanharmoniserade områden,på ickestiftats, dvs.inteännu
deninskränkerden mån deåtgärder vidtas inteinationella

deden måndet,dehandeln eller ifria ärattgörom
dede problemförhållande tillproportionella i attavser

tillde möjligheterbörmotverka. utnyttjaSverige gessom
områden.harmoniseradeagerande på ickenationellt

harmoni-lagstiftning,det finnsområden därPå gemensam
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serade områden, möjligheter till nationella åtgärderges
den s.k. "miljögarantin". Miljögarantin garanterargenom

medlemsländernainte längregå nationellt varföratt
begreppet missvisande. Miljögarantin dock möjlighetär ger
till nationellt agerande. viktigtDet Sverige bidrar tillär att
ökad klarhet huri "miljöga-stort utrymme som ges genom

kan skerantin". Detta Sverige deutnyttjarattgenom
frihetsramar finns införa nationella bestämmelser.attsom

medlemsstaternasFör handlingsutrymme och påprövaatt
det driva gemenskapens kemikaliearbeteviset framåt
föreslår Kemikalieinspektionen får uppdragvi iatt att ta
fram tillförslag nationella begränsningar särskilt farligaav
kemiska begränsade påinteämnen ännu ärsom gemen-

syfteskapsnivå förslagen notifieras.i att

också viktigt särreglemaDet väl motiveradeär att är ur
hälso- och miljösynpunkt se 6.4.avsnitt

sådana notifieringar förenligaVi inser inte med detäratt
generella föreslår kapitel Notifie-vi iangreppssätt som

enskilda dock deringar motiverasämnen ärattav av
viktiga parallellt arbetssätt för skapa ökadett attsom
juridisk klarhet och för driva gemenskapens kemikalie-att
arbete framåt.

Åtgärderkapitlet avsnitt utvecklasI EU 6.4 frågani om
nationella lagstiftningsmöjligheter.Sveriges bilagor-Se även

och4 11.na
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fram för detSvensk policy5.21 tas

kemikaliearbetetinternationella

föreslår:Kemikommittén

och rollfortsätter spela aktiv drivande iSverige attt en
arbetetinternationelladet

fåroch uppdrag framKemikalieinspektionen Sida i att taut
kemikaliefrågorna skaför hur de globalaplan integre-en

biståndspolitiken.medras

Internationell policy

nå de svenska miljömålenmöjligheternaVi ärattattanser
framför allt län-andra länder,förhållandenaavhängigt i

del den svenska rniljöpo-utanför OECD. Enderna stor av
internationellautomlands, regionala ochföraslitiken måste i

föralla verkamåste där påViorganisationer. sätt att
och nårkemiska produkterkontrollen accepta-envarorav

Utgångspunkten måstealla länder. ingetbel nivå i attvara
till följdskador på miljöbehöva utståland ska sin av

delvaruproduktion någonellerkemikalie- i annan av
världen.

spela aktiv ochska fortsättaSverigeVi attatt enanser
måsteinternationella arbetet.roll det Dettadrivande i vara
utflödepolitiken ochnationelladel den ettsom avsesen av

kemikaliepolitikharkommittén Sverigeden. Enligt somen
ocholika nivåer nationellt, internatio-bedrivs på inom EU

nellt.

kemikalierBistånd och

kemikalie-kopplas mycket tillBiståndspolitiken måste tätare
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politiken. Svenska för åstadkomma globalinitiativ att
avveckling farliga måste samordnas bättre medämnenav

och samarbetsinsatserbistånds- mottagarländerna.i En

arbetsfördelninginternationell bör också eftersträvas för att
fler länder ska dras arbetet på förbättra den globalain i att
miljön.

särskilt lyfta fram betydelsenvill starkareVi av en sam-
verkan mellan kemikalie- och biståndsmyndigheterna. Det

påbörjade samarbetet mellan Kemikalieinspektionen och
Sida riktning. det behöverVii rättär steg attett anser
utvidgas och fördjupas. båda myndigheterna bör därförDe

fram plan förfå uppdrag hur dei att ta en gemensam
kemikaliefrågorna ska med biståndspoli-globala integreras

roll genomförandet de förväntadetiken. Sveriges i av
kemikaliekonventionerna ska därvid särskilt belysas.globala
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Åtgärder EUi6

sammandrag:förslag iKemikommitténs

blirmålen och hömstenamasvenskaför dearbetarSverige attut
kemikaliepolitikvägledande i E U:s

fram:kemikaliestrategiEn tasut
kemikaliepolitikenutvärdering görsEn av

genomförandeEsbjergdeklarationensförplan upprättasEn
följautvecklas förkemikalierMiljöövervakningen att uppav

åtgärdervidtagna
kemikaliearbetetkopplas tillbiståndsprogramEU:s

kemikaliekontrollavfallsfrågor medoch integrerasUtsläpps-
grundläggande principermedutarbetaskemikaliepolicyEn

ramlagtillutvecklassikt kan ensom
årligenresultatredovisaskemikaliepolitikGemenskapens

lagstiftning ochnationelltillmöjligheternautnyttjarSveriget
nationella begränsningarnotifierar

långlivaderegleradeföreslåbör EU ännuSverige attt
förbjudss.k.miljögifter, POP:s,organiska

innehålls-kravEG-regler medfrågandriverSverige nyaom;t
fördeklarationer varor

inklusiveförsiktighetsprincipenföraktivtarbetar attSverigeut
bredareskabevisbördanomvändadenprincipen enom

tillämpning

tillämpasutbytesprincipenförarbetarSverige attt
iEU
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arbetar förSverige företagens ökarattut ansvar

arbetar förSverige använderEU generelltatt ettut mer an-
kemikaliepolitikenigreppssätt

arbetar förSverige för och existerandeattut programmen nya
utvärderas och utvecklas, bl.a. medämnen rutiner som

identifierar Esbjergämnen" "

Sverige till förordningeninitiativ miljöstyrningtar attal om
och miljörevision utvecklas

arbetar förSverige direktivet kosmetiska produkter skaattt om
innehålla miljökrav

arbetar för kravenSverige kristalldirektivet ochi andraattal
produktdirektiv baseras funktion stället för ämnesinnehdlli

förStrategi svenskt agerande6.1 EUi

ska arbeta med utvecklaVi Sverige EU:satt attanser
kemikaliepolitik. förUtgångspunkten dettagemensamma

förstaarbete ska hand Esbjergdeklarationens mål ochi vara
siktpå längre de mål föreslagit kapitelvi isom

mål förslagVåra också till hur medlemsländerEU:sär ett
ska uppnå de övergripande målen Esbjergdeklarationen.i

ska kemikaliepolitiska arbeteSverige verka föri sitt i EU att
stiftaslagar första hand medverkar till Esbjerg-i attsom

deklarationens mål och våra mål uppfylls.

ska bidraSverige till öka klarheten föri gränsernaatt var
medlemsstaternas nationella kernikaliearbete går. Medlems-

möjligheter till nationellt handlande inte minststaternas är
viktigt för hela gemenskapens kernikaliearbete effektivtatt
ska kunna drivas framåt.

Försiktighetsprincipen, liksom utbytesprincipen, behöver få
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tillämpning åstadkomma dettaökad böri EU. För atten
lyftas framlyckade tillämpningar principerna iav gemen-

bör också generelltskapen. EU iangreppssättanta ett mer
kemikalier liksom begränsningsarbetet.utvärderingen iav

för målenarbetar de svenska och6.2 Sverige att

blir vägledandehörnstenarna i EU:s

kemikaliepolitik

föreslår:Kemikommittén

framlångsiktigt för skaarbetar EUSverige taattt
innehåller avvecklingsplanlagstiftning avensom

långlivade bioackumuler-organiska ochanvändningen av
människan.framställdabara ämnen ärsom av

medlemsstaterförankringsarbete hos andrasvensktEttt
inleds.och U-institutionernaE

medlemsländer,antalliksomEU-kommissionen ett stort
Esbjerg-deklaratio-bakomhar ställtdäribland sigSverige,

mål ochvid deklarationensviktmål. läggerVi stor sernens
framtid kanmålenangeläget inomdet att en snarsom

för införande Esbjerg-plankonkretiseras EG-rätten. Eni av
därför kemikaliestrategimål bör ingå i EU:sdeklarationens

till hur planen kanförslagska fram. Ett uttas sesom
redovisas 6.3i avsnitt

.

bl.a. dekapitelbeskrivsVåra mål, i attangersom
till använd-ska koncentreraskemikaliepolitiska insatserna

bioackumulerbaralånglivade ochorganiska,ningen av
Erfarenhetenframställda människan. visarärämnen avsom

Därförpraktiken. måsteslutna inte existerar isystematt
kringgärdas medellerbara begränsasanvändningen inte

helt.avvecklasrestriktioner utan
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få formulera-lång sikt inriktas på målenArbetet bör på att
bindande lagtext. ska skejuridisktde Deti attgenom

förförklarar de svenska EU-intentionernaregeringen
föran-har Med målen välkommissionen, initiativrätt.som

bör svensk intentionsför-andra medlemsstaterkrade hos en
leda till kommissionen tillklaring på sikt initiativtaratt nya

och avvecklarlagförslag begränsar användningen avsom
och bioackumulerbaralånglivadeorganiska inomämnen

utfasningen ozonned-vidLagförslagen bör,EU. avsom
antal datum olika delmålinnehållabrytande närettämnen,

uppfyllda.ska vara

medlemsstaterandraFörankringsarbete hos

inriktas förankra målenbörja med påska tillArbetet attatt
föreslårochmedlemsstater Viandra i EU:s institutioner.hos

arbetaindustriföreträdare skaochockså organisations-att
kollegor.europeiskamålen hosförankra sinamed att
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framkemikaliestrategi6.3 En tas

föreslår:Kemikommittén

framarbetas sättkemikaliestrategiEn somsammaut
följande:innehållaskaförsurningsstrategin. Den

kemikaliepolitikenutvärdering görsEn av-

genomförande upprät-EsbjergdeklarationensförplanEn-
åtgärder:följandemedtas

integrerad förorenings-utsläppsdirektiveniKraven om
och ianläggningarmindreochkontroll i större

skärpsvattendirektivet
fårexisterandeochför ämnenProgrammen nyanya

"Esbjergämnen"identifierarrutiner som
och giftigabioackumulerbaralånglivade,förKriterier

utvecklasämnen
omgångar tillsfleraskärps iBegränsningsdirektivet

omfattade"Esbjergämnen"alla är
vidgenerella kriterierÖkad ochmiljöhänsyn mer

begränsningar
globaladetmål skaEsbjergdeklarationens styra

kemikaliearbetet

följaförutvecklaskemikalier attMiljöövervakningen av-
åtgärder:vidtagnaupp

statistik-utvidgabörKöpenhamnMiljömyndigheten i
tillståndet iaktuelladetbeskrivaförunderlaget att

vidtagnaoch följahotbildenbedömamiljön, upp
åtgärder

Esbjergdeklaratio-följaförsärskild plan attEn upp
målnens

...f0rts.
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biståndsprogramE LI:s kopplas till kemikaliearbetet-

Utsläpps- och avfallsfrågor integreras med kemikaliekon--
troll för kunna överblicka helaatt livscykelvarors

kemikaliepolicyEn med grundläggande principer om-
försiktighet, utbyte och företagens utarbetas.ansvar
Policyn kan sikt utvecklas till ramlagen

Gemenskapens kemikaliepoli tik resultatredovisas årligen.-

harEU beslutat fram kemikaliestrategiatt ta en

utvärderingEn femteEU:s miljöhandlingsprogram frånav
1992 genomfördes kommissionen under 1995 Utvär-av
deringen har resulterat aktionsplani för påskyndaatten
arbetet med handlingsprogrammet. skrivandeI stund är
aktionsplanen helt beslutad.inteännu En artiklarna iav
aktionsplanen gällde upprättande kernikaliestrategi.av en

artikelI i står det11 att:

"Särskild uppmärksamhet ska åt utarbeta ochä attas
blanstrategi kommerpresentera ledaannat atten som

till ytterligare ansträngningar nå till målen föratt upp
Agenda 21 det gäller de kemikaher,när vidsom an-
vändning bedöms tabla risker för hälsanutgöra oacce
och miljön, med särskild vikt försiktighetsprincipen,vi

ellerersättning borttagandeetappvis giftiga ämnenav av
och information risker till användarna.om

femteDet miljöhandlingsprogrammet och aktionsplanen för
detsamma de dokument politisktär arbetetytterst styrsom
med kemikalier. Handlingsprogrammet allmänt hålletär
och kortfattat och därför begränsad detstyrningger av
omfattande arbetet med kemiska risker sker på general-som
direktoraten. finnsDet inga genomarbetade offent-liga
verksamhetsplaner för kemikalieområdet med kort- och
långsiktiga mål och någon resultatredovisning EU:sav
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utvecklad.hellerarbete inteär

beslutade kernikaliestrategindendärför ViktigtDet attär
påverkamed ochtidigtbörfram.snabbt Sverigetas vara

framförsurningsstrategiNär EU:sinnehållet strategin.i togs
nationellformmed ibidrog expertSverige av enresurser

fram.kunna Ettbeslut skulleunderlag tillbraför tasatt ett
för utarbetandetönskvärtarbetssättliknande ävenär av

kemikaliestrategin.

miljö-grund för dettill sjättebör liggaKemikaliestrategin
kommermed dettaArbetethandlingsprogrammet. program

miljöhandlingspro-framtid. EU:sinledas inomatt snaren
haftemellertidharambitiösa. Manregelhar varitigram

därförställda målen. Detde högttill ärlevasvårt att upp
deblir operativt ändetviktigt sjätte programmetatt mer

tidigare programmen.

kemikaliepolitikenutvärderingEn görs av

miljöhandlingsprogrammetfemtedetUtvärderingen av
föreslårkortfattat.mycket Vikemikaliepolitikenbehandlar

kemikaliepoliti-nuvarandedenutvärderingdärför att aven
strategiarbetet. Detutgångspunkt för ärnaturligken är en

existerandeförvikt arbetetsärskild inom programmetattav
ändringarmöjliga iförslag tillVårautvärderas.ämnen

6.11.redovisas avsnittiprogrammet

genomföran-EsbjergdeklarationensförplanEn upprättas
de

kemikaliestrategi,medfinnas EU:sbör idel,viktigEn som
förvidtasbehöveråtgärderför vilka attplanär somen
förslaglagstiftning. EttEG:sEsbjergdeklarationen iinföra

nedan.redovisas

ekosystemenrädda iförharolika tagitsinitiativFlera att
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haven den Europeiska Unionen. harDettasom omger
resulterat antal deklarationeri och konventioner:ett
Oslo-Pariskonventionen för Nordostatlanten, Esbjergdeklara-

för Nordsjön, Helsingforskonventionentionen och Visby-
deklarationen för Ostersjön Barcelonakonventionensamt
för Medelhavet.

EsbjergdeklarationenI slås fast kontinuerligt skaatt man
reducera utsläppen och förlusterna farliga syfteiämnenav

målet de helt skasig upphöranärmaatt inomatt en
25 år. Med farligageneration ellerämnen ämnenavses

långlivade, bioackumulerbara ochämnen ärgrupper av som
Ämnengiftiga. uppfyller dessa kriterier nedanärsom

kallade "Esbjergämnen". utförligareFör beskrivningen av
Esbjergdeklarationen kapitel betänkandet.1 ise

Oslo-Pariskommissionen, bestående ochEU strand-av
till Nordostatlanten, har fram flera rekommen-tagitstaterna

dationer och beslut för förhindrande föroreningarattav
släpps till Nordostatlanten. Oslo-Paris-komrnissionenut
planerar vid höstenministermöte 1997 målatt ett anta som

med Esbjerg-deklarationens mål. Samtidigtöverensstämmer
kommer Oslo-Paris-konventionen från slutligt1992 att
ratificeras. kommer, till skillnad frånDen den tidigare
konventionen, juridiskt bindande enligt internatio-att vara
nell vilket innebär konventionen ska implementerasrätt, att

lagstiftning. alla medlemsstater,Nästan EU:s liksomgenom
EU-kommissionen, kommer därmed beröras målen iatt av
deklarationen och konventionerna. de skaFör att omsättas

praktiska åtgärder behöver de skrivasi juridisktEG:sin i
bindande rättsakter och följas rniljööver-EU:supp genom
Vakningsprogram. uppföljningenHur kan till beskrivs

senare.

åtgärderjuridiska nödvändigaärsom

Målen förutsätter kontinuerlig reducering utsläpp ochen av
förluster farliga bioackumulerbara,ämnen ärav som
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effektivaskaåtgärdernagiftiga.och Förlånglivade att vara
förutsätterområden. Detflerapåvidtasdemåste en

ochutsläpps-kemikalie-,traditionellaintegrering av
följsarbetetviktigtocksåavfallsfrågor. Det attär upp

måsteLagstiftningenrniljöövervakningssystemen.genom
spridning viaochutsläppdiffusapunktutsläpp,därför täcka

På längreföroreningar.långväga transportersamt avvaror
möjlig-kunnakemikalierförramlagstiftningskullesikt en

enskildavilkainventeringhar gjortdetta. Vi avgöra en
EG-lagstift-befintligadenförändras ibehövakanlagar som
beskrivningfinnsbilaga 3målen. Iuppnåförningen att en

rättsakterna.av

tsläppPunktu

medViktigtdet strängapunktutsläppåt ärkommaFör att
kanDettaindustrianläggningar.främstfrånutsläpppåkrav

direktivetförändringar iskeEG-rätten sam-omi genom
förore-begränsaochförebyggaföråtgärderordnade att

direktivetgamladet61/ EG,96/IPPC-direktivet,ningar
vattendirektivet,ifarliga vattenutsläpp ämnenavom

till strategi-omarbetasnärvarandeförEEG464/76/ ensom
mindreför-oreningskontrollintegreradfördirektiv/ett av

ramdirektivetdirektivetSI-strategin/ samtanläggningar
för vatten.

skärpasuccessivtbörår 2020tillmåletnåFör manatt
IPPCfördirektivenbåde störreiutsläppsgränsvärdena

förramdirektivet vattenIanläggningar.SImindreoch
direktivolikaflerasamordnasutarbetandeunderärsom

Vattenkvalitet""godskapaMåletberör är attvatten. ensom
vilketutvecklasbörmålsättningenoprecisaDentill år 2010.

Esbjerg-eventuelltmöjlighet antafinns attdetgör att en
viktigtramdirektivet. Detför ärmålmåldeklarationens som

fallet.blirsåförarbetarSverige attatt
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Diffusa utsläpp och spridning via varor

För komma åt diffusa utsläppatt från måstevaror man se
till "Esbjergämnena" aldrig kommeratt in i Det kanvarorna.
ske de faller föratt kriteriernaämnen identifie-genom som

så försäljning och användningatt dessa kan regleras.ras av
Kriterierna behöver dock utvecklas. Sverige bör vara
drivande dettai arbete. Nya rutiner i förprogrammen
existerande, EG 793/93, och EGämnen,nr nya nr
79/ 831, 92/32 och 93/67 identifierar ämnen ärsom som
långlivade, bioackumulerbara och giftiga kan möjliggöra
detta. Idag saknas uppgifter livslängd.ämnenas Viom
föreslår detta tillägg tillatt görs programmen.

Vidare bör regleringen försäljning och användningav av
dessa skärpasämnen successivt begränsnings-genom
direktivet 76/ 769/ EG. Tidigare har till begräns-motivet

oftastning skyddvarit allmänhetens hälsa medan detav
svårarevarit få stöd för åtgärderatt grundar påsigsom

miljöskäl. Sverige bör därför särskilt arbeta för ökad
miljöhänsyn vid begränsningar. Det också viktigtär att
använda generella kriterier. Skärpningarna begränsnings-av
direktivet kan ske flerai omgångar tills alla "Esbjergämnen"

omfattade begränsningarär god tidi till år 2020.av

Ldngväga gränsöverskridande transporterade föroreningar

För komma åt de långvägaatt gränsöverskridande trans-
porterade föroreningarna det viktigtär gemenskapensatt
beslut införs helai unionen. Sverige bör olikai samman-
hang verka för EU:s medlemsstater högreatt i grad leveren

till gemenskapens miljö- och kemikalielagstifming. Merupp
enhetlig regler för tillsyn medlemsländernai kan borga för
detta.

Det också viktigt EU arbetarär för Esbjergdeklaratio-att att
och Oslo-Pariskonventionens mål inom tioårsperiodnens en

lyfts till mål i regionala och globala överenskommelserupp
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gränsöverskri-långvägaför konventioneninom omramen
miljöprogramochLRTAP FN:sluftföroreningardande

kernikalie-globalaför detstyrandeskaMålenUNEP. vara
arbetet.

följaförutvecklaskemikalier attMiljöövervakningen av
åtgärdervidtagnaupp

skador påförebyggatillsyftarKemikaliekontrollen attatt
kemiskaförorsakasmiljönochhälsa imänniskors av

och vissaviktigt iMiljöövervakning är ett av-ämnen.
dettasäkerställakunnaför attuniktseenden instrument att

mål nås.

bl.a.målsättningövergripande är attMiljöövervakningens
växlingar iföljamiljöntillståndet i attbeskriva genom

betingademänniskanpåochtillstånd visamiljöns av
Övervakningen bedömaförunderlag attförändringar. ger

miljöp-globalaochlokalaidentifierahotbilden attgenom
förmål ochformuleraföranvändas attkanroblem. Den att

kanminståtgärder. Inte över-och beslutaprioritera om
be-effekternaföljaföranvändasvakningen att avupp

åtgärder.slutade

statistikförKöpenhamn övermiljömyndighet iEU:s
miljögifterkändasedan längeutsläppsmängderna somav

ochhögvolymkernikalierintePCB överDDT, etc, men
beskrivakemikalier. Förförkommande attvanligtandra

kemikaliean-gällervadhotbildenbedömaochtillståndet
rniljömyndig-måstemiljöneuropeiskaoch denvändningen

kemiskaanalysermedkompletterasstatistikhetens av
statistikunderlag börbruk. Dettaiärämnen nusom

fördagensområde atttäcka äntillutvidgas störreettatt
problem.aktuellaspegla

följermiljöövervakningEU:sviktigtsärskilt attDet uppär
Esbjergdeklarationensuppfyllaförvidtagnaåtgärder att

fram.börtillska gådettahurför tasplanmål. En
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biståndsprogramEU:s kopplas till kemikaliearbetet

EU världens biståndsgivareär och harstörsta mängden
olika biståndsprogram både för utvecklingsländer och för de
östeuropeiska länderna. Det angeläget biståndspro-är att

högrei grad kopplas till kemikaliearbetet. Mångagrammen
de allra farligaste kemikalierna redanVi avvecklatav som

används fortfarande utvecklingsländerna.i Flera dessaav
långlivade och blir förrämnen ellerär problemettsenare

för Inom för biståndsprogrammenäven bör ävenoss. ramen
bistånd till förbättrat kemikaliearbeteett i mottagarländerna
ingå liksom ekonomiskt stöd vid utbyten farliga kernika-av
lier. Flera medlemsländer arbetar med bilateralt bistånd. Det

viktigt ökad koordinering kommerär tillatt stånd mellanen
medlemsstaternas och biståndsarbeteEU:s på kemikalieom-
rådet, avsnitt 7.7.se

Utsläpps- och avfallsfrågor integreras med kemikaliekon-
troll

har tidigareVi pekat på mängden kemikalier iatt varorna
har ökat under de åren. Detta motiverarsenaste att varorna
bör få allt kemikaliekontrolleniett större ochutrymme att
arbetssättet förändras.

Många gånger har kemikalier under lång tidanvänts utan
problemen upptäcks förrän avfallsledet.iatt andra fallI är

det tillverkningen i produkt ellerett ämneav en en vara
upphov till de miljöstörningarna. kanstörsta Detsom ger

den diffusa användningenäven svår-ettvara som ger
bemästrat läckage till miljön eller exponering människor.av

lättareFör kunna identifiera problemkemikalieratt bör man
ha överblick del livscykeln föröver destörre ien av varan
ingående Genom detta skapasämnena. ökade möjligheter

bedöma vilka hanteringslediatt insatser visstmot ettsom
kan miljövinsterämne till kostnad.störst minstage

harEU nyligen tagit integrerandei riktning ochett steg i
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för förebyggasamordnade åtgärdermed direktivet attom
96/ /IPPC-direktivet, EG.föroreningar 61och begränsa

utsläppsregleringar tillhardirektivet integreratGenom man
mark. har ytterligareluft och Sverige tagitsI ett stegvatten,

den miljöbalken. skariktning Därintegrerandei genom nya
samordnas "för få till ståndmiljölagstiftningall att en

rniljöhänsynen ledstjärna".lagstiftning medenhetlig som
arbetetstrikt utsläppsinriktadeursprungligen inomDet ett

skyddOslo-Pariskonventionenantal konventioner, t.ex. om
skyddHelsingforskonventionenNordostatlanten och omav

Östersjön, begränsningarförändrats riktning ihar i motav
kemikalier, dvs.användningochmarknadsföring av

öka möjlig-kemikaliekontroll egentlig Förmening.i att
kemika-mängdenmed denlösa problemenheterna storaatt

vidare och alltverka för gårEU ibörlier Sverigei attvaror
avfallsfrågorna medochutsläpps-gradhögre integrerar

synpunkt ocksåkemikaliekontrollen. Detta somvar en
internationellamed denvid vårtframfördes seminarium
åstadkommaskanökad integreringreferensgruppen. En

för kemikalier.ramlagstifmingupprättande av engenom

finnsEG-lagstiftningendetkan iDet attnoteras en av-
utsläpps- ochrörandemellan rättsakterskillnadgörande

rörande kemikalie-rättsaktersidan ochavfallskontroll å ena
regelförstnämnda grundar sig iandra sidan.kontroll å De

deminimikaraktär medan idedvs.på 1305 är senareav
därmed totalharmoniseran-ochpåregel grundar 100asig är

ökad samordninghindradockfaktum bör intede. Detta en
frågorna.olikadeav

grundläggande principermedkemikaliepolicyEn om
utarbetas.företagensutbyte ochförsiktighet, ansvar

ramlagutvecklas tillsiktPolicyn kan på en

övergripandekemikaliestrategindelviktig iEn är att en
gällerfastslårkemikaliepolicy utarbetas principer somsom

för skapaviktigtkemikaliearbete EU. Detför allt inom attär
antaletkemikaliearbete dåenhetlighetökad EU:sien
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rättsakter för kemikalier EG-lagstiftningeni mycketär stort.
demMånga också mycket specifikt utformade vilketärav

det lätt kan uppstå luckor mellan dem. Orsaken tillgör att
direktiven utformade på detta främstvisäratt är att

lagstiftningen tillkommit depå områden där medlemsstater-
fortsattakunnat utvecklingenDen kernikalie-na enas. av

arbetet sker utsträckning ad hoci respektiveinomstor
generaldirektorat.

ökadskapa sammanhållning kernikaliearbetetFör iatt en
frånutgår för alla kernikali-EUinom principersom samma

krävs utökat samarbete ocksåett attmener man enas om
övergripande kemikaliepolicy meden gemen-samma

bör inarbetas alla enskildaprinciper. Dessa principer i
börkernikalierättsakter. Vidare vägledandeprinciperna vara

miljöavgifter miljö-märkning.för styrmedel och På siktsom
bör denna policy kunna utvecklas till juridiskt bindandeen
ramlagstiftning för kemikalier. den övergripande kernikali-I

följande viktiga fast: försiktig-epolicyn bör slåsprinciper
hetsprincipen se utbytesprincipen6.7, seavsnitt avsnitt

företagens se6.8 och 6.9.principen avsnittom ansvar

kemikaliepolitik resultatredovisas årligenGemenskapens

följa kemikaliestrategin uppfylls och förFör att att attupp
driva på arbetet bör årlig resultatredovisningen av gemen-
skapens kemikaliepolitik ske. Redovisningen bör inte vara
alltför omfattande den frånså det övrigaatt tar resurser
arbetet, den bör ändå utvecklingsdrivande.men vara
Förslagsvis bör kommissionen sammanställa uppgifterna.
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möjligheterna till nationell6.4 Sverige utnyttjar
och notifierar nationellalagstiftning

begränsningar

Kemikommittén föreslår:

de möjligheter finns till nationellutnyttjarSveriget som
kemikalielagstiftnin icke harmoniserade och harmoni-g

områdenserade

fråganför ökad klarhet hurverkar iSverige storat om
möjligheter till nationell lagstiftningdessa är attgenom

utvecklaspraxis

Kemikalieinspektionen fram förslag till nationellatarut
särskilt farliga sedanbegränsningar ämnen somav

notifieras

särregler ska väl motiverade hälso-Nationella vara urt
Östersjönskalla klimat ochmiljösynpunkt.och Sveriges

föroreningsgrad kan motiverande.höga vara

första hand arbeta förambition skaSveriges i attvara
frånkemikalieområdet utgårlagar på som engemensamma

fåviktigt för lagstiftningen skaskyddsnivå.hög Detta är att
handelshinderför undvikagenomslag helai unionen, att

konkurrensneutralitet. lägen kanskapaoch för I vissaatt
den nationellabehov går längredet finnas Sverige iattav

föremöjlighet ochlagstiftningen. Medlemsstaternas att
viktig förolika arbetsmetoder inte minstär attpröva

kemikaliepolitik effektivt ska drivasgemenskapens hela
framkom också vid Vårtframåt. EU-seminarium.Detta

dvs.gemenskapslagstiftning på område, detSaknas det ett
vidtas denkan nationella åtgärderharmoniserat, iinteär

fria handeln ellerinskränker den art. 30,demån inte om
förhållandede proportionellade det, den mån ii ärgör att
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de motverka art.till de problem 36. Sverige börattavser
möjligheter till nationellt agerandede påutnyttja gessom

harmoniserade områden.icke

lagstiftning,finns dvs. harmoniseradedetDär gemensam
möjligheter till nationella åtgärderområden, detges genom

Romfördraget, kalladartikel 4 Sverige100a i i även
"miljögarantin""miljögarantin". egentligenBegreppet är

nationella undantag.missvisande då den "garanterar"inte
särskilt känt utanför de nordeuro-heller inteBegreppet är

den s.k. "miljögarantin"länderna. Tillämpningenpeiska av
varförbegränsad sedan tillkomsten mångamyckethar varit

tillämpas. därförhur den skaoklarheter råder Det ärom
framåtförsöker driva utvecklingennödvändigt Sverigeatt

ochskapa Dettapraxis gränser.pröva systemetsattgenom
frihetsramardekan ske Sverige utnyttjaratt somgenom

nationella bestämmelser.införafinns Ramarna inteäratt
och kan dessutom med-definieradehelt klart töjas av

emellanåt måsteinnebärlemsländerna. SverigeDetta att ta
använderstrider och Om Sverige sigin i rättsprocesser.

alltför omfattning riskerassärreglernationella i storav
särreglernaockså viktigttrovärdighet.landets Det ärär att

och miljösynpunkt kanmotiverade hälso-väl annarsur
omvänd effekt prejudikatfådomstolsprövningen när tasen
Östersjöns föroreningsgradoch högakalla klimatfram. Vårt

åtgärder förbehöver vidtakan vimotivera strängareatt
medlemsländerna. Andrakemikalier de övrigavissa än

förhållanden också hasärskildamedlemsländer kan pga.
nationella åtgärder.behov strängareav

handlingsutrymme och påmedlemsstaternasFör prövaatt
gemenskapens kemikaliearbete framåtdrivadet viset

Kemikalieinspektionen fram förslag tillföreslår vi tar ettatt
särskilt farliga kemiskanationella begränsningarantal av

begränsade på gemenskapsnivå,inteännu ärämnen, som
förslag. Sådana notifieringarnotifierar dessaoch Sverigeatt

föreslåsgenerellt i avsnitt 4.6.inte angreppssättär ett som
deNotifieringarna enskilda motiveras ärämnen attavav

förparallellt arbetssätt skapa ökadviktiga attettsom
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driva gemenskapens kemikalie-och förklarhetjuridisk att
5.20.framåt searbete avsnitt

medlemsstaternasutförlig diskussionFör ommeren
bilaga och 10.lagstiftning senationell 4möjligheter till

regleradeföreslåbör EUSverige6.5 ännuatt

miljögifter, s.k.organiska POP:s,långlivade
förbjuds

föreslår:Kemikommittén

omedelbart förbudfrågan i EUdriverSverige ett avomal
ingår i FN:sbegränsadede inte ämnenännu som

globala konventio-denförhandlingarmiljöprograms om
Ytterligaremiljögifter.organiskalånglivadenen om

för existeran-idessautvärdering ämnen programmetav
behövsde ämnen

ingårÄven långlivade iytterligarede ämnen somsexut
gränsöverskridandelångvägaförhandlingarna om

förbjudas EU.LRTAP bör iluftföroreningar

Esbjergdeklarationensuppfyllandetförsta iSom stegett av
ochbioackumulerandelånglivade,utsläppmål att avom

generation,upphöraska inomgiftiga ämnen menaren
farligadeanvändningenkommittén ämnenamestatt

förbjudas.skaomedelbart

förhandlingarmiljöprogramsför FN:sInom om enramen
långlivadeanvändningförbudglobal konvention mot avom

tolvdiskuteras DetPOP:smiljögifterorganiska ärämnen.
dieldrin,aldrin,dzo furaner,dioxiner,halogeneradePCB,

toxafenHCB,hexaklorbensen mirex,klordan,endrin,DDT,
omfattasdessaflestaheptaklor. Deoch ämnen avav

direktivet769/ eller76/ EGbegränsningsdirektivet om
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förbud bekämpningsmedelssubstanservissamot
79/ 117/ EG. All användning förbjudeninte inomär
gemenskapen undantag för användning.vissutan ges
Halogenerade dioxiner och d:o furaner kemikalieringaär

första hand används dei uppkommerutansom som
utsläppsföroreningar. omnämndaDessa direktivetiär om
integrerad föroreningskontroll IPPC där det sägs att
medlemsländerna får införa utsläppsgränsvärden men
någon inte.gräns sättsgemensam

Ytterligare ingår diskussionernai inomämnensex ramen
för konventionen långväga gränsöverskridande luft-om
föroreningar LRTAP: hexabrombiphenyl, pentaklorfenol,
kortkedjiga klorparaffiner, klordekon, lindan och polyaro-
matiska kolväten PAH. dessaAv pentaklorfenol,är
kortkedjiga klorparaffiner och begränsadePAH inte EU.i

viktig förhandlingarna de bådaEU kon-iär parten om
och driver linjen dessa ska avvecklas.ventionerna att ämnen

bör föreslåSverige ochVi EU initiativatt att taranser
snabbt förbjuder all försäljning och användning, respektive

utsläppskontroll, desträng ämnen ännu ärav som
Ämnenasfullständigt förbjudna farlighet sedaninom EU. är

väl och ytterligaretidigare utredd utredning inom ramen
för för existerande fördröjer bara beslutämnenprogrammet

begränsning. det angeläget allaVi ämnenaattom ser som
förbjudssnabbt ställning till vilken ordninginte itarmen

de enskilda ska åtgärdas. Vidare bör hänsyn tillämnena tas
hur förhandlingarna konventionen för långvägainom

gränsöverskridande luftföroreningar utvecklar sig.
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driver fråganSverige EG-regler med krav6.6 om
innehållsdeklarationer förpå varor

föreslår:Kemikommittén

för innehålls-arbetar regler med kravSverige attut
gemenskapsnivådeklaration för inom EU.antasvaror

konstaterat har mängden kemikalier3.1Som vi i avsnitt i
de till följd teknikutvecklingenökat årensenastevaror av

för olika egenskaper. innebärDetta attatt ge varorna
och innehåll kemiskasammansättning ämnenvarornas av

komplex. farliga tillåtsblir allt Många inte iämnenmer
för konsumenter kan däremotkemiska produkter men

förekomma i varor.

föreslagna innehålls-deklara-har de kraven på5.17I avsnitt
effektivautvecklats. angeläget för skapaDettioner är att

miljöarbetet.för det marknadsdrivna De in-instrument
föreslår liknasför kan vidnehållsdeklarationer vivaror som

livsmedel. deklarationerna skaförinnehållsdeklarationer I
och tillsatsernade olika materialen anges.

nationellt för sedanInnehållsdeklarationer utvecklas att-
harmoniserade krav på EU-nivåbli

förslag till innehållsdeklarationer på kon-utvecklaFör att
myndigheterna, industrinkan väg attsumentvaror en vara

samarbete med målet allaoch handeln inleder attett varor
ska innehållsdeklarerade.säljs årSverige 2002i varasom

utarbetarska också arbeta för kommissionenSverige att ett
innehållsdeklarationer på konsumentvarorlagförslag om

marknad. bör drivasäljs på SverigeEUzs inre ävensom
innehållsdeklaration sekrav globala reglerpå avsnittom

7.6.
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arbetar aktivt för försiktighets-Sverige6.7 att

inklusive den omvändaprincipen principen om
bevisbördan ska få bredare tillämpningen

förslår:Kemikommittén

för konkretiserarverkar och tillämparSverige EUattIf
försiktighetsprincipen, inklusive denprincipen om

bevisbördan, och den tydligt innehållomvända iettger
EG-rätten

kemikaliepolicyn bör definieraden övergripandeIt man
och hur aktörer ska tillämpa försiktighetsprincipen.när

Maastrichtfördragetlades tillFörsiktighetsprincipen genom
Romfördraget deartikel 130r i principeri som en av

Romfördragetmiljöpolitik ska bygga på.gemenskapens I
emellertid ytterligare. finnsutvecklas Detinte principen

försiktighetsprincipen har tolkatsrättsfall däringetännu av
därför tillbehöver kommadomstolen. Principen större

kan exempelvis skeanvändningkonkret unionen. Dettai
fallkonkret ställning till hurdomstolen i tarettattgenom

notifieringar nationella be-tolkarden Deprincipen. av
föreslår kanse 6.4vi avsnittgränsningar ämnenav som

med försiktighetsprincipen.motiveras

med försiktighets-redogjort för avsnitt 4.1 viSom ivi avser
åtgärderbl.a. miljö- och hälsoskyddande måsteprincipen att

fullständigdet föreligger skadehot,vidtas även omom
måste därför kunna grundabevisning saknas. Besluten sig

bevisade samband mellan orsak ochsannolika skälpå utan
tillverkare och förstaeffekt. viktigtDet importörer iär att

tillämpar försiktighetsprincipen den gråzonhand i av
befinner mellan kemikalier med doku-kemikalier sigsom

miljöpåverkan och de så väldokumen-liten ärmenterat som
miljöfarliga de förbjuds eller avvecklas. Försiktig-terat att

bör kernikaliepo-hetsprincipen ingå principerna isom en av
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miljöstyrning ochförordningen6.3. Ilicyn se avsnitt om
hurredovisninginföras påkravbörmiljörevision av

6.12.setillämpats avsnittprincipen

utbytesprincipenförarbetar6.8 Sverige att

tillämpas EUi

föreslår:Kemikommittén

ochtillämpashur utbytesprincipenförklararSveriget
exempelgodavisar

innehålla kravskakemikaliepolicynövergripandeDent
tillämpaskakemikalierhanteraraktörerallaatt som

utbytesprincipen.

medlemsländerandramångautbredd skepsis ifinnsDet en
konsekvensernaframföralltDetutbytesprincipen. ärmot av

harvänder Sverigesigtolkningjuridiskstrikt mot.manen
ochska tillämpasdenförklara huruppgift idärför atten

denexempelframgångsrika använts.på närvisa

uttrycktill iutbytesprincipenkommerEG-lagstiftningenI
ochbiociddirektivtillförslagetframtagnanyligende

liksomVOC iorganiskaflyktigadirektivet ämnenom
miljöhandlingsprogrammetfemtedetrådsresolutionen över

kemiskakontrollförgrundläggande princip avensom
allahosmedvetenhetskapaviktigtrisker. Det attär en

tillämpa principen.kemikalierhanteraraktörer attomsom
tänker gångaktörernaresulteraska iTillämpningen att en

åstadkommaskanavsedda verkandenför attextra se om
bättreresurshushållningsmässigtochmiljö-hälso-,på ett

tillämpabehovdet finnasområden kan attPå vissasätt. av
frånavstårbranscherhelajuridisktstriktprincipen när

exempel kanutbyten. Somfördelaktiga nämnasuppenbart
metallhydrid-därbatteribranschenbristande utbytet idet



Åtgärder250 i Eu SOU 1997:84

batterier fullgod förersättning nickelkadmium-utgör en
batterier. Utbytesprincipen bör ingå principernasom en av

kemikaliepolicyni se 6.3.avsnitt

arbetar för6.9 Sverige företagens ökaratt ansvar

Kemikommittén föreslår:

slåsbör vidare fastDet deni övergripande kemikalie-ut
policyn att:

Tillverkare och kemikalierimportörer förav ansvarar-
kemikalierna tillräckligt utreddaatt är

Alla företag för deras säkra föratt äransvarar varor-
användning.sin

Alla användare kemikalier för hante-attav ansvarar-
orsakar skador.ringen inte

Tillverkare och kemikalierimportörer ska till detattav se
finns tillfredsställande utredning för bedömning vilkaav
hälso- eller miljöskador kemikalien kan orsaka. Ettsom

till utredningsskyldighetenmotiv helt kaninteär att man
undvika använda kemikalier med något slag farligaatt av
egenskaper. därför nödvändigtDet hanteringen deär att av

och kemiska produkter innehåller kemikalier skervaror som
så skada på människor eller miljö undviks. förut-i Enatt

då de hanterarsättning och de kemiskaär att som Varorna
produkterna på vilket de farliga. Ett motivvet sätt är annat

bedömning måste kemikalien kan haär att görasen av om
sådana skadliga effekter den överhuvudtaget skainteatt
användas begränsad omfattning.i

Utifrån kunskapen de ingående kemikaliernasom egen-
skaper ska företagen för de deatt sätteransvara varor som

på marknaden säkra för användning.sin Omut är varan
försäkerinte användning ellersin kunskapsnivånär om
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tillräcklig och det fim1s möjlighetinte är att trotsVaran
försiktighetsmått, skulle kunna orsaka allvarlig eller oåter-

kallelig skada, så ska enlighet med försiktighetsprin-ivaran
på marknaden. de fall den misstänktacipen Iinte sättas ut

skadan bedöms allvarlig eller oåterkalleliginte som men
ändå obetydlig så ska de allmänna aktsamhets-inte är

bedömningreglerna beaktas och bakgrundgöras moten av
omfattande den skadan kanhur allvarlig och misstänkta

för åtgärder till skadanoch kostnaderna leder attsomvara
undviks.

för den faktiska hanteringen orsakarAnsvaret inteatt
den hanterar kemikalier ellerskador ska ligga på som varor

farliga kemiska detta gäller såvälinnehållande ämnen,
företag. yrkesmässigt hanterarkonsumenter Densom som

eller innehållande farligakemikaliereller importerar varor
och toxiko-ska ha tillgång till den kemiskakemiska ämnen

till verksamhetenskunskap behövs med hänsynlogiska som
egenskaper.omfattning och varans

kemiindustrins internationellaUnder år har programsenare
och miljö, kallatför hälsa å:säkerhet, i Sverige Ansvar

betydelse. anslutitfått allt FöretagOmsorg, större somen
förutfäster kontinuerligt arbetatill sigsig attprogrammet

och miljö.områdena säkerhet, hälsaförbättringar på
punkter där det blandinnehåller tioProgrammet annat

ha skriven policy för säkerhet,företagen skakrävs att en
också ochoch miljö. skahälsa Företagen öppnavara ge

verksamheten. ska vidare snabbtomvärlden i Deinsyn
inträffar hålla aktiv dialog medinformera någotnär samt en

kunder och underleverantörer. skamyndigheter, Företagen
genomföra verksamhetenregelbundet revisioner inomav

riskersäkerhet, hälsa och miljöområdena minimerasamt
med produktionen och produkterna.förknippade

utvecklas förfemte miljöhandlingsprogrammetdet EUI ett
ansvarsfördelningen mellandelvis tänkandenytt om

myndigheter och de verksamheterochregeringar som
tidigare läggs påorsakar miljöproblem. Ett större änansvar
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företagen. linje med vår svenska lagstiftning.Det i Dettaär
dock fåtthar genomslag regelsystemen.inte iännusynsätt

regler utvecklas bygger utsträckningDe i stornya som nu
och depå det kommissionen nationella myndig-äratt

heterna ska bedömningar behov åtgärdergörasom av av
eller förebygga risker.för begränsa Principenatt om

bör ingå kernika-företagens principerna iansvar som en av
6.3.liepolicyn se avsnitt

kulturella skillnader kanfinnsDet inom unionen görasom
förutsättningarna lägga på industrinöver ansvaretattatt

mellan medlemsländerna.skiljer åt Ensig noggrann
uppföljning alla industrier inom unionen sitttarattav

därför nödvändig.äransvar

arbetar för använderEU6.10 Sverige att ett

kernikaliepolitikengenerellt iangreppssättmer

föreslår:Kemikommittén

utsträckning använda generelltbör ökadEU i ettt
och begränsningvid utvärderingangreppssätt av

och beredningar.kemiska ämnen

kernikaliepolitiken det generellaviktig hörnsten iEn är

se 4.6. till användaMotivetavsnittangreppssättet att ett
kunskapengenerellt mångaangreppssätt är att ommer

ofullständig samtidigt det saknaskemikalier är som resurser
för under överskådlig tid studera enskiltvarjenärmareatt

och bilda uppfattning behovet åtgärder.sigämne omen av
otillräckligt studerade har liknandeMånga ämnen ärsom

miljöskadandeegenskaper kända hälso- och Viämnen.som
därför det viktigt EUatt även antar ettanser vara mer

generellt på rad olika områden kernikalie-iangreppsätt en
politiken. gäller bland utvärdering existerandeDet annat av

idag alldeles för långsamtgår då under-ämnen som man
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söker för gäller också begränsningDetämne ämne. av
marknadsföring och användning kemiska ochämnenav

detta område tillämpasberedningar. påAven ämnesvisett
Vid fjortondearbetssätt den ändringen direktivet skrevsav

det emellertid generellt förbud utsläppande påin ett mot
användningmarknaden, för allmänheten, cancerfram-av av

framkallarkallande, arvsmasseförändringar ochmutagena
fortplantningsstörande kemikalier. innebär detDetta att

tillåtet försälja dessa kemikalier för yrkes-fortsatt är att
användning. 150-tal kemikalier berördamässig Ett är av

förbudet. sextonde ändringen, klar,Den ännu ärsom
befunnitsinnebär ytterligare några hundra ämnenatt som

uppräknade egenskaper läggs till listan. Esbjergdeklara-ha
också exempel på generellttionen är angreppssätt.ett

det viktigt fortsättning-Kemikommittén EU iäratt attanser
första hand tillämpar generellt vidi angreppssättetten

möjligt lagstiftabegränsningar. bedömer detVi äratt att
fastställda förmed kriterierutifrån generellt angreppssättett

bioackumulerbara Alla kändalånglivade och ämnenämen.
bilaga till lagstift-böruppfyller kriterierna ianges ensom

ningen.
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arbetar förSverige för6.11 att programmen
och existerande utvärderas ochämnennya

utvecklas, bl.a. med identifierarrutiner som

"Esbjergämnen"

Kemikommittén föreslår:

verkar för förSverige respektiveattt programmen nya
existerande kompletteras med uppgifterämnen om

långlivade och hormonstörande.ämnena är

för omfattabör existerandeProgrammet ämnen ävenut nya
användning tidigare litenvaritämnen vars men som

drastiskt ökat

för existerande bör utvärderas ochProgrammet ämnenal
efektiviseras. skekanDet genom:

avgiftsbeläggning registrerade ämnen,av-
överförs till industrin ochatt mer ansvar-

förenklas förrutinerna i programmetattgenom-
tidigare utvärderade ämnen.

förProgrammet ämnennya

för 79/ / tillkomEG och831 1979Programmet ämnennya
tillverkare och måste anmälainnebär importöreratt nya

kemiska de har släppa dem på deninnanämnen rätt att ut
marknaden. nyhetProgrammet inomgemensamma var en

gemenskapen då land tidigare haft liknandeinget ett
heller hade anmälningsförfarandenågotInte Sverigesystem.

kemiska det svenska medlemsskapetinnanämnennyaav
Anmälan kemikalier ska innehålla antal1995. ettav nya

uppgifter kemikalien. Mängden uppgifter beroendeärom
den förväntade produktionsmängden.av

behöver båda för ochtidigareSom nämnts programmen nya
existerande kompletteras med krav på uppgifterämnen om
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livslängd för identifiera Esbjergämnenämnens ochatt
täcks våra mål. Vidare detämnen finnsvi attsom av anser

behov komplettera för medatt programmet ämnenav nya
krav uppgifterpå hormonpåverkan.om

Många finns listani existerandeämnen upptagna översom
används kommersielltinte idag. innebärDetta deämnen att

blir föremål förinte de börjarprövning användas.ny om
Elektronikindustrin exempel där användningsom-är ett nya
råden dyker för existerande metaller vilket gör attupp
produktionsmängden snabbt kan dagsläget finnsstiga. I

krav på förhandsanmälaninga kemiska ämnen närav
produktionsmängden från försumbarastiger till ansenliga
volymer. det finnsVi behov existeran-att ävenattanser av
de tidigare mycket småi mängderämnen, iomsattssom
teknosfären, omfattas förrutinerna i programmetav nya

produktionsmängden ökar väsentligt.ämnen när

för existerandeProgrammet ämnen

tänkt förDet existerande skaär att programmet ämnen vara
den främsta inkörsporten till riskbegränsning genom
begränsningsdirektivet. harDet gör att programmet storen
betydelse för gemenskapens kemikaliearbete. Programmet

också tillsammans med förär programmet ämnennya en
viktig bas för omfattande arbete med klassificeringEU:s och

märkning kemiska ämnen.av

för existerandeProgrammet startade 1993. Detämnen
bygger förordningpå med det uttalade syftet åstad-atten
komma riskbegränsning. Tanken ländernaär att gemensamt
ska utvärdera kemikalier och, där så bedöms rimligt,
komma fram till förslag riskbegränsning för ellerämnenom

för hela EU. harProgrammet mycket högämnesgrupper en
ambitionsnivå och utgår från den europeiska listan över
existerande där 100 000 finnsämnen ämnen upptagna.ca
Inledningsvis har koncentrerat påsig ämnenman som
används mängder och där det föreligger indikationeri stora
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pågåttmiljörisker.eller Trotspå hälso- programmetatt
enda de totalt 80fyra år harunder inte ämne,ännu ett av

utvärderats färdigt medmed,valt börjastycken attman
åtgärder.riskbegränsandeoch behovriskeravseende på av

Ännu åtgärder vidtagits någotharmindre ämne.mot

andra medlemsstaterfleraliksomSverige att program-anser
framfördesförväntningarna. Dettainte motsvaratmet av

vid kommitténsDanmarkochStorbritannienTyskland,
Även bekymradkommissionenbesök. inominternt är man

harUnder Vårenutvärderingstakten. 1997lågadenöver
medlemsländerna förtillenkätkommissionen attsänt ut en

för skynda påvad kanundersöka programmet.görassom

flera andrabygger,existerandeförEU-systemet ämnen som
huvudansvaret lagtspåkemikalieområdet,inom attsystem

medlemsländerna.myndigheternaoch ipå kommissionen
ochuppgifterlämna sinaskaKemiföretagen in ämnenom

medanåliggande,mycketprodukter,kemiska i sig stortett
ledningkommissionensundermyndigheternadet är som

med dennaProblemetoch bedömning.utvärderingska göra
myndigheternaellerkommissionenansvarsfördelning är att

omfattandeklara såförtillräckligahar ettattinte resurser
innebär dessutomAnsvarsfördelningenåtagande. att

ha ochrimligen måstedefrån detfritasföretagen ansvar
medlemsländer.andra Fördelochockså har Sverige ii en

taktenmed den lågaproblemen imedtillrättakommaatt
vidtaga.åtgärderfinns olika attprogrammet

föreslagit läggaMiljöstyrelsendanskadenidé är attEn som
på listanregistreringsavgift för överpå ämnena ex-en

påde 100 000EINECS. Avisterande ämnenämnen ca
kommersiellthälftenendastdanskarnabedömerlistan äratt

dåfrån listanförsvinnaskulle troligenRestenintressanta.
industrin förbetalningsvilja frånnågonfinnsdet attinte

utvärderingenmedArbetstaktenregistrerade.hålla dessa

avgifterna tillförhöjasskulle kunna att resursermergenom
Omfattningenmedlemsländerna.ochtill kommissionen av

minskas.radikaltocksåskulleämnen



Åtgärder 257i EUSOU 1997:84

till industrin.överföraåtgärdEn är att ansvarmerannan
börkernikalieimportörernaochKerniindustrin gemensamt

bara medför basarbetet testning,intekunna ta ansvarmer
klassificering ochutvärdering, bedömning,medocksåutan

från bör detriktlinjerMed tydliga EUmärkning. vara
för kvalitetssäkringssys-skettpåmöjligt sättatt samma som

god laboratoriesed GLP,s.k.laboratorierför arbete itemet
kvalitetssäkringssys-industrin.tilluppgifterna Fördelegera
för ackrediteringriktlinjerfinns ett systemutövertemet av

gradroll ska högrekraven.klarar EU:s ilaboratorier avsom
politisk och administrativtill styrningbegränsasidagän av

angelägna fallvid särskiltEndastarbete.industrins ur
och myndigheterna inska kommissionenrisksynpunkt

och riskbedömning.utvärderingpåmed insatseregna

förenkla de rutinerangelägetocksåDet attär som nu
onödigtexisterande Detillämpas äri ämnesprogrammet.

följaskaAlla principoch strikta. ikomplicerade ämnen
ochdokumentationavseende påmedmodellsamma

riskerochskadliga egenskaperutvärdering även omavav
tillfredsställande Syste-utvärderats påde tidigare sätt.ett

allaskafull utvärderingockså påbygger görasattmet av
fall tillflexibilitet förbegränsadmedegenskaperskadliga en

kommabörutvärderingsbehov. Manfallbedörnningar av
ochslags dokumentationför vilkenprinciperöverens om

förtillräckligbörutvärdering avgöraatt omvarasom
börSådanaeller principerbehövs inte.ytterligare insatser
ochför kommissionensför industrinssåvälgälla som

sikt börPå längrearbete.myndigheternas även anta ettman
för existeran-generellt inom programmetangreppssättmer

de ämnen.
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Sverige6.12 till förordningeninitiativtar att

miljöstyrning och miljörevision utvecklasom

Kemikommittén föreslår:

Reglerna förordningeni miljöstyrning och miljörevi-t om
EMASsion och harmoniseraspreciseras med den in-

ternationella standarden ISO 14 001

förSverige arbetar förordningen miljöstyrningattt om
och miljörevision innefattarEMAS krav redovisning

tillämpning försiktighets- och utbytesprincipernaav av

Förordningen bör innefatta krav redovisningävent av
vilka "Esbjergämnen" företaget använder.

Miljöredovisningar fåttinstrument på årär ett som senare
mycket betydelse. Redovisningarna viktigtstor utgör etten

drivmedel för minska riskerna med kemikalier kom-att
binerat med krav offentliga och andra inköpare ställer.som
Allt fler inköpare efterfrågar leverantörer med s.k. EMAS-

vilket leder till företagenregistrering i sin ställertur att
Ökade krav varandra.på bygger frivilligtSystemen på ett
deltagande från företagens sida och det saknas ännu mer
preciserade regler och för vad ska redovisas ochpraxis som
på vilket Miljöredovisningarnas nuvarande utformningsätt.
innebär jämförelser såväl tiden med andraatt över som
företag branschen så länge sällan kani tvåDeännu göras.
viktigaste och förordningISO 14 001 EU:särsystemen om
miljöstyrning och miljörevision. enligtRegistrering det

sker anläggningsvis och för bli föratt antagensenare
måste antal krav uppfyllda.registrering Bl.a. skaett vara

följa miljölagstiftningen, miljöpolicy,antaman en genom-
föra miljöutredning och miljöstyrnings-upprätta etten
system.

Är ska förordningen1998 revideras, efter5 år denatt
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beslutades. har då möjlighetSverige påverka denatten
framtida utformningen förordningen. Kemikommitténav
föreslår ska driva följande viktiga frågorSverige vidatt

revideringen.

Regler förordningen ska och harmoniserasi preciseras
med ISO 00114

förordningenreglerna särskiltSom i intenämnts ärovan
utformade för vad ska redovisas och hur, vilketprecist som

försvårar jämförelser mellan företag och tiden. Möjlig-över
jämförelse förheten till särskilt viktigt aktörerär externa

och kreditgivare. Problemen med jämförbar-inköparesom
den statliga Miljöinformationsut-het också något somvar

SOU 1997:4 betonade. harredningen ISO 14001 ett mer
fördetaljerat vad ska redovisas.logiskt och system som

EU-kommissionenhar beslutatUnder våren 1997 att
miljöledningssystem detgodkänna 001ISO 14 inomsom

tycker strukturen den revideradeVi iattsystemet. nyaegna
grad möjligt börså högförordningen i överensstämmasom

Dels för strukturenmed upplägget ISO 14001.i iatt
framför för skapalogisk allt enhetligaISO 14 001 är attmen

jämförelser.därmed möjliggöra Förordningenochsystern
antal längre gående kravbör dock ha ISO 14001. Ettänett

offentlighet.det befintliga kravet påsådant är

tillämpning försiktighets-redovisningpåKrav av av
och utbytesprincipenprincipen

förord-krav tycker bör läggas tillEtt viannat nytt som
hur försiktighetsprincipenkrav på redovisningningen är av

företagetoch utbytesprincipen har tillämpats underinom

viktigt för öka medvetenheten de bådaåret. Det är att om
och skapa tryck tillämpa bokenpå dem. Iprinciperna ett att

framtagen lndustriförbund,Miljörevision, Sverigesav
verifierar försiktig-rekommenderas redan att attman

företaget.tillämpas påhetsprincipen
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redovisning användning "Esbjergämnen"påKrav av av

till uppfyllandet Esbjergdeklarationensbidra målFör att av
redovisning vilka "Esbjergämnen"bör också krav påett av

bör också redovisa huranvänds. Företagen man avsersom
ifrån användningen. förför komma Kriterieratt attagera

liksomvad "Esbjergämnen" lista vilkaär överensom
fram föromfattas måste möjliggöratas attämnen som

området.företagens arbete på

arbetar för direktivetSverige6.13 att om

produkter ska innehålla miljökravkosmetiska

föreslår:Kemikommittén

för direktivet kosmetiskaarbetarSverige attt om pro-
också innefatta miljöriskvärde-76/768/EG skadukter

skydd för folkhälsan.enbartring inte-

har direktivEuropeiska gemenskapen antagit ett om
Rådets direktiv den julikosmetiska produkter, 27 1976av

medlemsstaternas lagstiftningtillnärmning omavenom
innehållerprodukter 76/ 768/ EG. Direktivetkosmetiska

ochgemenskapsnivå för kontroll,regler på sammansättning
kosmetiska produkter. Med kosmetiskamärkning av

eller beredningarreglerprodukter EG:si ämnen somavses
på olika kroppsdelar elleravsedda appliceras utvärtesär att

slemhinnor munhålan uteslutande ellertänder ochpå i i

parfymera eller skydda demhuvudsakligt syfte rengöra,att
skick, förändras utseendemässigtde bibehållsså i gottatt

kroppslukt korrigeras.eller så att

lagstiftning skyddet folkhälsan.Huvudsyftet med EG:s är av
finnsoch hygieniska produkterkosmetiskaFör inte motsva-

miljöeffektutredning för läkemedel.rande krav på som
kosmetiska produkter produkterHygieniska och är som
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kontakt med kroppenshuden eller kommerappliceras på i

Hälsoskyddsaspekten på användningenslemhinnor. av
därför överordnad betydelse. Medproduktersådana är av

förekommande produktertill mängdenhänsyn inomatt
produkter efterdessaochområdet är att merpartenstor av
vattenmiljönmed avloppsvattnet tillanvändningen förs är

produkteranvändningen dessamiljöaspekterna påäven av
europeiskadag fiskar flerainnehållerväsentlig. Bl.a. i i

frånsyntetiska doftämnendelhöga halterfloder av en
kosmetika.

kravenarbetar för iSverige6.14 att

produktdirektivoch andrakristalldirektivet
för ämnesinnehållställetfunktionbaseras på i

föreslår:Kemikommittén

och andrakristalldirektivet,förarbetarSverige attal
frånutgår funktiondirektivproduktstandardiserande

ämnesinnehâll möjliggöra utbyten.förföristället att

reglermedlemsstaternaskristalldirektiv harmoniserarEU:s
före-definitionen harkristall.äkta Ivad är mansomom

för få kallas äktakristalleningåvad måsteskrivit i attsom
bly måstemängdföreskrivetdet visskristall. Bl.a. attär en

ochbåde hälso-kristallblyFörekomsten iingå. ettär ettav
kristallglasanvändningen emitterarmiljöproblem. Under av

förhöjdakunnatExempelvis harglaset.bly från noteraman
kristallkaraffer. Svenskaförvaras iblyhalter i portvin som

bly medutvecklat kristallglasdärförföretag har utanett
kristall.konventionellbrytningsindexexakt somsamma

kristall får emellertidIniljöaspekt bättreochhälso-Denna ur
europeiskakristall på denäktamarknadsförasinte som

påuppfyller direktivets kravmarknaden då den inte
kan uppkommaProblem dennablyinnehåll. äventypav

föreskriveroftaandra EUinom attgenomvarugrupper



Åtgärder262 i EU SOU 1997:84

ämnesinnehåll istället för funktion. Sverige börvarornas
därför arbeta för produktsstandards från funktionutgåratt
istället för innehåll för möjliggöra utbyten.att
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Åtgärder på7 internationell nivå

Kemikommitténs förslag i sammandrag:

målEsbjergdeklarationens ska det globala kemikaliearbetetstyrat

Utbytesprincipen och försiktighetsprincipen inklusive principenut
bevisbördanden omvända ska globaltaccepterasom

globala och regionalaFler överenskommelser kemikalierut om
behövs

för kemikaliesäkerhet blir det internationellaForum icentrumut
kemikaliearbetet

för särskilda aktiviteterStöd under Agenda kapitel21, 19ut om
kemikalier

mellanSamordningen internationella kemikaliepolitikSverigesil
miljöbiståndet förbättrasoch det svenska

stöder ökad samordning och arbetsfördelning mellanSverige;t en
olika internationella och regionala organisationer

OECD-arbetetPrioriteringar inomut

för det internationella arbetetStrategi7.1

kemikaliepolitiken förstasvenska globalt ska handDen i
drivas forum för kemikaliesäkerhet Intergovern-genom
mental Chemical Safety. kan också drivaSverigeForum on
frågor värdskapet för högpåta på nivå,sigatt mötengenom

mellan och företagsledare. kapitel har2ministrar I vit.ex.
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redovisat de mål enligt vår uppfattning börsom vara
vägledande för kemikaliearbetet under de åren.tionärmaste
Flera målen förutsätter åtgärder vidtas andra länderiattav
och internationellt föräven vi i Sverige ska kunna nåatt
dem. grundläggandeEn förstrategi Sveriges agerande
internationellt verka för sådana förhållandenär våratt i
omvärld de svenska miljömålen kan nås. viktigEn delatt

den svenska blir därför förastrategin målenatt utav
internationellt för få allmän uppslutning kring dem.att Man
får räkna med det betydligt längre tid nå enighetatt tar att

målen på global nivå. därförDet rimligtär att sättaom en
lägre ambitionsnivå och längre tidsskala för de globalaen
målen. delEn klarläggastrategin sambandetär attannan av
mellan kemikaliepolitik och bistånd och få givarländernaatt

samordna dettasina insatser. I arbete forum föratt är
kemikaliesäkerhet den viktigaste arenan.

har kapitelVi redovisat hörnstenari 4 några kernikaliepo-i
litiken. Viktiga sådana föra internationellt bl.a.att ut är
försiktighetsprincipen, företagens och generelltettansvar

ökat samarbeteEtt mellan olika aktörer,angreppssätt. som
beskrivs kapitel förutsättning föri 4 framgångsriktär etten
internationellt arbete.

På det internationella området har kemikaliearbetet under
de åren kännetecknatssista tio långtgåendeav en upp-
splittring, med oklar arbetsfördelning mellan olika organisa-

och betydande dubbelarbete.tioner Kemikaliefrågor harett
haft svårt hitta plats på de FN-organisa-att storaen egen

dagordning.tionernas Grunden för förändring till deten
bättre lades och med Riokonferenseni miljö ochom
utveckling, tillkomsten Agenda och21 skapandet ettav av
forum för kemikaliesäkerhet. Det internationella kemikalie-
arbetet globalpå och regional nivå och dess organisationer
beskrivs bilagai svenska kemikaliepolitkenDennärmare

den Europeiskainom har behandlatsUnionen kapiteli
internationellaDe prioriteringarna har också diskuterats i

den internationella referensgruppen.



Åtgärder nivåinternationell 2651997:84SOU

detmål skaEsbjergdeklarationens styra7.2

kemikaliearbetet.globala

föreslår:Kemikommittén

mål,Esbjergdeklarationensförverkar attSverige enom-Av
underfarligautsläpp ämneneliminering enavav

kemika-globaladetförstyrandeår, blir25generation
liearbetet

förorganisationerinternationellaolikaverkar iSveriget
bedrivs inomkemikalieanvändningenglobaladenatt

utvecklinghållbarför enramen

tillsyftararbeteinternationelltprioriterarSverige somut
långlivade,utslåppsbegränsningarochanvändnings- av

bioackumulerbara ämnen

Esbjergdeklarationenförsiktlängre attverkarSverigeut
bioackumulerbara ämnen.ochlånglivadeallaomfattaska

kemikalie-grundläggande förbörEsbjergdeklarationen vara
målsättninginternationellt. ärDessochnationelltpolitiken
farligautsläpp ämnen.elimineragenerationinom avatt en

naturfrämmande,koncentrationernainnebär avDetta att av
slutperiodensvidmiljöniframställdamänniskan ämnen

naturligtkoncentrationernamedannoll,bör avnäravara
bak-börmetaller, näraförekommande t.ex. varaämnen,

dettainnebärkemikaliepolitiken attFörgrundsvärdena.
miljögifterorganiskalånglivademiljöntilltillförseln av

miljöntillförsgäller ämnenaupphöra. Det oavsettmåste om
svensktidigareellernuvaranderesultat an-ett avsom

långvägagrundpåmiljövårde nårellervändning, avom
jorden.delarandrafrånspridning av

spridaskandeegenskapersådana attharVissa ämnen
geografisktanvändningeller ärproduktionglobalt även om
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begränsad. Därmed dels kanämnen spridasavses som
långväga med vindar och delsströmmar, kanämnen som
uppträda importeradei följd fortsattvaror som en av
användning exportländer.i detI fallet kan ämnenasenare
påverka svensk hälsa och miljö via resthalter livs-i ocht.ex.
fodermedel, eller komponenter däri förekomstensom varor

framgår.i inteämnet Risken med långlivadeav Varan
kan ansamlasämnen i organismer kvarstår länge eftersom

det användningen upphört. Eftersomatt först efterhandvi i
känner de långsiktiga effekterna sådana måste viämnenav
verka för användningen dem upphör.att Vi därförgörav
bedömningen alla långlivade och bioacku-att ämnen ärsom
mulerbara bör avvecklas. börDetta längre sikt vara
målet för det globala kemikaliearbetet. På kortare sikt är
huvudsyftet Esbjergdeklarationens målatt i sin nuvarande
utformning blir accepterade globalt.

Utbytesprincipen7.3 och försiktighets-
inklusiveprincipen principen den omvändaom

bevisbördan ska globaltaccepteras

Kemikommittén föreslår:

Sverige verkar forumi för kemikaliesäkerhet och andraut
internationella förorganisationer utbytesprincipenatt

global förprincip riskbegränsningaccepteras ochsom en
för försiktighetsprincipen, inklusiveatt principen denom
omvända bevisbördan, får vidare tillämpningen

Sverige verkar för kostnadseffektivitet Riodeklaratio-iattt
princip tolkas15 bred bemärkelseinens

Sverige driver företagens utredningsskyldighet,t om
liksom principen förorenarenäven betalar,att iom
forum för kemikaliesäkerhet och i andra internationella
organisationer.
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och utbytesprincipenFörsiktighetsprincipen

internationella såväl det nationella svenskadetI som
förtydligandetkemikaliekontrollarbetet kan och ökningen av

försiktighetsprincipen och utbytesprin-tillämpningen av
central och fundamentbetraktas strategicipen ettsom en

med minska riskerna med kernikali-för allt arbeteövrigt att
Försiktighetsprincipen innebär allaehantering. att som

förväg ska vidta de åtgärderkemikalierhanterar i som
eller motverka skada på människorför hindrabehövs att

uttryckt Riodeklarationensfinns 15:eeller miljön. iDeni

exemplifierar hur denockså principenprincip, omsom
bevisbördan ska tillämpas.omvända

och hanterar ellerinnebärUtbytesprincipen att en somvar
produkt ska bedöma det gårkemiskimporterar attomen

med produkttill lägre riskerresultatnå en annansamma
fall övergå till sådanaoch såieller på sättannatett pro-

exempellyfta fram godametoder. böreller Sverigedukter
har tillämpats.bådapå hur principerna

"kostnadseffektiva åtgärder" Rio-deklarationeniUttrycket
22Momentett-

RiodeklarationenåterfinnsFörsiktighetsprincipen i som
officiell svenskföljande ordlydelsemed i15,princip

översättning:

försiktighetsprincipenmiljön skaskyddasyfte att
tilloch med hänsynlångt möjlitillämpas så tat en

det föreliggerhärtimöjlighet Om otstaternas om
får avsaknadoåterkallelig skada,allvarlig eller inte av

ursäkt föranvändasvetenskapligbevisnin attsom
för förhindraostnadsef ektiva åtgärderskjuta attupp

m1ljöförstöring."

innehållerRiodeklarationen vissaFörsiktighetsprincipen i
tillhänvisningenförbehållochbegränsningar statersgenom

kanandraFormuleringen meningenförmåga. i vara pro-
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blematisk med hänvisning till kostnadseffektiva lösning-sin
kan minska betydelsen ledstjär-Detta princip 15ar. av som

för miljöskydd. saknas konkretiseringDessutomna en av
ska föreligga och vadhot vetenskaplignär äranses som

bevisning.

försiktighetsprincipen Rio-deklarationenFör iatt göra
operationell krävs definierar kostnadseffektivitet.att man

definitionen åtgärder kostnadseffektivaDen gängse är äratt
kostnaden för skada uppstår åtgärd vidtasnär ärsom om

kostnaden för åtgärd.änstörre

Enligt ska avsaknad vetenskaplig be-15princip inte av
kostnadseffektiva åtgärder fördröjs.leda till Detvisning att

omfattande vetenskaplig bevisning sambandetkrävs en av
graden påverkan orsak och omfattningenmellan av av

skadan verkan för beräkna den marginella skadekost-att
jämföra denna med den marginella åtgärdskost-naden och

kostnadseffektivasåledes förnaden. Om avgöraatt omman
den vetenskapliga be-åtgärder finns, skulle behöva just

försiktighetsprincipen inledningsvis intevisning sägersom
skulle Riodeklarationensska behövas, 15princip ettvara

har troligen avsikten.verkligt Moment 22. Detta inte varit

definition kostnadseffektiv åtgärdalternativEn är äratt en
nå förutbestämt miljömål t.ex.det billigaste sättet att ett en

ekonomiskautsläppsbegränsning oberoende skadansomav
beräknas. detta fall jämförs kostnadenomfattning kunnat I

med kostnaderna för alternativaför tänkbar åtgärden
definitionenåtgärder. innebär den miljöekonomiskaDet att

kostnadseffektivitet skiljer från den ekono-sig gängseav
miska Vilket kan orsaka förvirring. miljöekonomiskEn

Riodeklaratio-tolkning nödvändig andra meningen iär om
förebyggandeska leda till verkliga åtgärder.15principnens

användningden miljöekonomiska kostnads-Vi att avanser
föreslogseffektivitetsbegreppet ska användas.som ovan

ska verka för denna tolkning blir internationelltSverige att
accepterad.
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vidareutvecklingkanUtbytesprincipen sägas avvara en
denskrivithar in i sinSverigeförsiktighetsprincipen.

kemikaliekontrollen.denoch ilagstiftning siganvänt av
Agendakapitel 21,punkt 19,nämnd 44,också ifinnsDen

exempelriskbegränsning,under ettavsnittet mer somom
har olikai in-Sverigemetod princip.på än ensomen

hävdat utbytesprincipensammanhangternationella som en
miljömäs-ochhälso-åstadkommaförviktig princip att en

tillförslagdetkemikalieanvändning. Iacceptabelsigt
harEUkommerbiociddirektiv att antassnart avsom

utbytesprincipen ifått medförsta gångenförSverige en
exempel bördettalagstiftning. Viinternationell attanser

flera.följas av

kommitténsvidareutvecklinginnehållerBilaga 7 aven
försiktighetsprincipen.tolkning av

förorenarenoch principenUtredningsskyldigheten attom
betalar

ochtillverkare importörerskautredningsskyldighetenEnligt
inneboendeprodukterskemiskabedömaochutreda

egenskapernaanvändarnainformera samtegenskaper, om
skyddsåtgärder. Ettochlämplig hanteringanvisa om

utredningsskyldig-efterlevnadenkontrollenredskap i avav
läggerbevisbördan.omvända Denkalladesådenheten är

tillverkarepåfarlighetprodukterskemiskaförbevisbördan
kringmyndigheterna. Principernapåochoch importörer

försiktig-gällerdetliksombör,utredningsskyldigheten när
för internatio-svenska strateginingå denoch utbyte, ihet

kemikaliekontrollarbete.nellt

Polluterthe PaysbetalarförorenarenPrincipen attom
baserad pårniljöekonomisk princip attPrinciple, PPP, är en

därför skaochmänniskanförbruksvärdeharmiljön ett
medbelastas"förorenaren"innebärPrincipenprissättas. att

inkluderasmiljökostnadendvs.miljöförkostnaden renen
siktlångPåförorenar.ochprodukterpåpriseti somvaror
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avsikten med sådan prispålagaär reducera behovetatten
miljöförbättrande åtgärder och samtidigt kunna sänkaattav

kostnaderna för förbättra miljön.att

Sedan introduktionen förorenaren betalar principenav
OECD; Recommendation of the Council från 1974 har
tillämpningen inneburit kostnader för fram dataatt att ta

kemikaliers effekter på hälsa och miljö har lagts påom
tillverkare och Ekonomisktimportörer. för hälso- ochansvar
miljövård kan också innefattas i principen.

ministerdeklarationenI från Bergenkonferensen 1990 antogs
resolution skatter och avgifter ska introducerasatt ien en

allt ökande utsträckning för motverka miljöförstöring.att
OECD:s miljöministrar beslutade 1991 ekonomiskaatt
styrmedel ska bådenyttjas komplement till tidigareettsom
regler och för dem. harOECDersättaatt även upprättat
speciella vägledande angåendeprinciper ekonomiska
styrmedel.

Miljöavgifter återfinns många länder.i I Sverigenumera
används förorenaren betalar principen instrumentettsom

miljövårdeni införandet miljöavgifter för utsläppgenom av
koldioxid, kväveoxider, svavel och bekämpningsmedel.av



Åtgärder nivåinternationell 271SOU 1997:84

och regionalaglobalaFler7.4 överens-

kemikalier behövskommelser om

föreslår:Kemikommittên

med global konventionarbetetdriverSverige oment
och stödja arbetet medlånglivade organiska ämnen egen

expertis

innehålla förkriterierbörföreslagna konventionenDent
identifiera ytterligare ämnenatt

byggdkemikalier,ramkonventionglobalEn omt
såväl frivilli-bindandeAgenda medkapitel i 21,19 som

siktöverenskommelser utvecklasga

principerinnehålla dekansådan ramkonventionEn somal
ochförsiktighets-arbetet,globaladetska t.ex.styra

utbytesprincipen

kemikalier kanramkonventionövergripandeEn om;t
kemikalieroönskadehandeln med deinnehålla förregler

omfattarkonventionensom

sådan handelinformationutbytetstöderSverige omavt
förekommer.dendär

global konventionblirexportanmälanfrivilligaDen en

globaltkringförhandlingarnaavslutasUnder 1997 ett
importgod-exportanmälan ochförbindande instrument

befintligadetförbjudnakännande för ersätterämnen som
konferens fördiplomatiskavslutandefrivilliga Ensystemet.

Rotterdam underhållskonventionen iundertecknaatt
konventionenföreslagnahösten 1997. Den överensstämmer

med-Somgällande regler EU.med inomväsentligtallti
konventionenkommerEuropeiskalemmar unionen atti



Åtgärder nivå272 internationell SOU 1997:84

införlivas med vår lagstiftning inför denEU i sinnär
förordning exportanmälan förbjudna ämnen.om av

konvention långlivade organiskaEn påämnen är vägom

fattade1995 miljöprogram vidI maj FN:s râdsmötesitt ett
beslut inleda internationell för långlivadeattom en process
organiska beslutEtt innebörd vidämnen. togsav samma en
internationell konferens för global hand-att upprätta en
lingsplan föroreningen haven hölls Washing-imot av som

oktober rådsbeslutet1995. vändei I miljöpro-sig FN:ston
till forum för kemikaliesäkerhet med begäran attgram en

skulledetta snabbt inleda för bedöma risker,atten process
källor, kostnader, alternativ, realistiska åtgärder ochm.m.
lägga rekommendationer internationella åtgärder tillom

miljöprograms râdsmöte januari-februariFN i 1997.:s

Vid rådsmötet beslut sammankalla interna-togs attom en
tionell förhandlingskonferens för utarbeta globaltatt en
bindande överenskommelse begränsning och avvecklingom

antal långlivade, bioackumulerbara och giftigaett ämnenav
Änoch så länge handlar detta beslutämnesgrupper. om

tolv eller Vilka samtliga förbjudnaämnen ärnnesgrupper, är
/ furanereller hårt reglerade dioxiner blirSverige.i För oss

den betydelsen denna konvention den kanstörsta attav
bidra till minska nedfallet långlivade organiskaatt av

Arktis. borde upplagringenDärigenomämnen över av
farligadessa ekosystemet kunna minska. Halternaiämnen

väsentliga livsmedel, fisk och kött bordeiämnenaav som
kunna falla till acceptabla nivåer och på lång sikt klinga av.

kommitDe ämnen överens representerarsom man nu om
dock bara fåtal farligade långlivadeett ämnenav som
enligt svenskt förmenande borde komma ifråga för in-
ternationella begränsningar. finns fler medDet ämnen
liknande egenskaper behöver begränsas på motsvaran-som
de bl.a. bekämpningsmedel lindan och endosulfan,sätt, som
och allmänkernikalier bromerade flamskyddsmedel,som
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nonylfenoletoxylater.paraffiner ochkloreradekortkedjiga
upphöraalla utsläpp till miljönmåstedessaFör ämnen

uppfattning.svenskenligt

internationelltbehövsidentifieraFör accepte-ämnenatt nya
egenskaper.från Detutgårrade kriterier ämnenassom

identifieraförgenerella kriterierocksåbehövs attmer
internationella åtgärder,förföremålkan blikemikalier som

identifieraförhormonstörande Kriterierämnen. attt.ex. nya
skainternationell riskbegränsningförlånglivade ämnen

fler de ursprungli-såutformasuppfattningenligt vår änatt
kriterierna.faller inomtolv ämnenaga

ocksåNairobirådsmöte imiljöprogramsVid FN:s togs
skaförförhandlingskonferensen konventionenbeslut attom

förutveckla kriterierför ämnenattexpertgruppupprätta en
planeraraktuella. Sverigetolvde attärutöver som nu

säkerställaföraktivtmedverka i attattexpertgruppen
acceptabla.blirkriterierna

kemikalier kanförramkonventionövergripandeEn
begränsningsarbetetinternationellaförstärka det

kemikalierberöröverenskommelserglobalaAntalet som
kon-förhandlasnärvarandetiden.hela Förväxer om en

skaför farligaexportanmälanangående ämnenvention som
kort påbörjasfrivilliganuvarande Inomdet systemet.ersätta

organiskalånglivadekonventionmedarbetet omen
överenskom-globaladiskuteraländer villmiljögifter. Vissa
kemikalierytterligare iantalbegränsatförmelser ett

därför väcktsharhandel. Fråganinternationell om en
under vilkenkemikalierförramkonventionövergripande

protokoll.kunde gåöverenskommelser inenskilda som
Nairobirådsmöte ibeslöt vid sittmiljöprogramFN:s senaste

miljöprogrammetarbetsgrupplåta inom1997januarii att en
tillförslagmedoch kommafrågan nästautreda närmare

rådsmöte.
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De kernikaliepolitikprinciper Sveriges förasskastyr utsom
det internationella arbetet.i kanDetta åstadkommast.ex

övergripande internationell konventiongenom en om
kemikalier. ramkonvention kundeI övergripandeen

försiktighetsprincipen ochprinciper utbytesprincipensom
förorenaren betalarprincipen ingå tillsammanssamt attom

företagensmed och utredningsskyldigheten.ansvar

ramkonvention kundeEn framtiden omfatta konventioneni

exportanmälan farliga den kommandeämnen,om av
konventionen långlivade organiska liksomämnen,om
eventuella internationella överenskommelser hormon-om
störande Möjligheten på längre sikt lyfta inämnen. att även
befintliga konventioner, Wien-konventionensom om
skyddet ozonlagret, med tillhörande Montreal-protokoll,av
och Basel-konventionen övergripande ramkonventioni en
borde studeras det pågående analysarbeteti inomnärmare

miljöprogram, denna fråga.FN:s UNEP, i

finns flera fördelar med ramkonvention.Det Antaleten
konventioner minskar, vilket medför minskade sekretari-
atskostnader. Vidare kan bättre samordning ske mellanen
konventioner delvis omfattar kemikalier. Ensom samma
önskvärd förbättring samordningen mellan de internatio-av

för kemikalier förnella reglerna och avfall skulle också
kunna uppnås. konvention begränsar eller förbjuderEn som
användningen långlivade organiska kommerämnenav
nämligen leda till ökad "avfall",mängd formiatt en av
lager kemikalier längre får användas.inteav som

för närvarande främst talar ramkon-Det emotsom en
kemikalier komplexiteten förhandlingarnavention iärom

för föra antal konventioner och protokollatt ettsamman
vid olika tidpunkter och för olika syften.upprättatssom

Lagstiftningen kring ochimport mångaiexport är svag
utvecklingsländer. Därför förekommer troligen handelen
med och produkter förbjudits industriländer-iämnen som

ligger sakens informationenDet bristfälligi natur att ärna.
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Globala överenskommelsermörkertaletoch stort. om
farligaanvändningen kemikalierbegränsningar vissaavav

för illegal handel med dessabegränsakommer utrymmetatt
tillmed allt fler länder ansluterkemikalier takt sigi att

exempel kommande konventionergället tilldem. Det om
importgodkännade förbjudnaochexportamnälan ämnenav

organiska Samtidigt detlånglivadeoch ämnen. ärom
för omöjlig-kunskap sådan handelspridaviktigt attatt om

därförfram den ljuset.draden i Vi attgöra att ansergenom
med de kemika-föra regler handelndet viktigt inär att om

Sådana regler börvill begränsa.konventionenlier som
meddeutformas sånaturligtvis överensstämmeratt

enligt Världshan-handelsbegränsningarförprinciperna
stadga.delsorganisationens

globalaöverenskommelser kan föregåRegionala

förekonomiska kommission Europa,Arbetet FN:sinom som
regionala Genêvekonventionenför densekretariatutgör om
gränsöverskridandelångvägaskydd transportmot av

globalt inriktadeför dethar basenluftföroreningar, varit
för konventionmiljöprogramarbetet FN:sinom omen

modellocksåharorganiska Det utgjortlånglivade ämnen.
identifieraför global nivåkriterier påutvecklingenför attav

Även arbetetdet sannoliktframtideni attärämnen.nya
ligga före detkommertidsmässigtkommissioneninom att

från kommissio-Erfarenheternaförhandlingsarbetet.globala
globala arbetet.detdärmedkan utnyttjas iarbetenens

identifie-förkriterierutvecklingendeltabör iSverige attav
åtgärder.internationellaförämnenra nya

utsläpp, detinriktatbörjanhar från varitArbetet mot men
långlivade organiskaförprotokollarbetet medinledda ett

förekomstbegräns-utsläpps- ochbåde påsikteämnen tar
produktin-utsläpps- ochdärför viktigtDetningar. attär

myndigheterberördaochriktade åtgärder integreras att
basarbetetdet svenskaså kanarbetet. Påaktivtdeltar i sätt

arbete.underlag till kommissionensbättreettge
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protokoll långlivadeVi organiskanoterar att ett ämnenom
Genêvekonventionen skydd långvägainom mot trans-om

luftföroreningar kan undertecknas.port snartav

för kernikaliesäkerhet blir7.5 Forum centrum

det internationella kemikaliearbeteti

föreslår:Kemikommittén

arbetet detprioriterar internationellaSverige inomal
vidmakthållerforumet för kemikaliesäkerhet och en

ledande roll dettainom

Tillräckliga vid Kemikalieinspektionenavsättst resurser
för fylla denna rollatt

fårforumetstöder stabil ekonomi baseradSverige attt en
bredare krets bidragsgivareen av

sammanhållenstöder utveckling kemika-Sverige motut en
svensk modell forum förliekontroll kemikaliesdker-iav

het.

Riokonferensenförarbetena till utveckling och miljöI om
de aktiva länder på kemikalieom-Sverige ett mestvar av

fick kemikalierrådet. På svenskt särskilt kapitelinitiativ ett
allt väsentligt baseras på vägle-principeri varitsom som

dande för svensk kemikaliekontroll, försiktighets- ocht.ex.
medverkadeutbytesprincipen. särskiltSverige i ett möte om

kemikalier London december där idén forum1991i i ettom
första framfördes. Riokonferensen,gången Vid då det ännu

oklart mellanstatligt kemikalieforum skulleettvar om
bildas,kunna Sverige inbjuda tillinitiativettog attgenom

internationell kemikaliekonferens Stockholm. förbe-i Ien
redelsearbetet till konferensen genomdrev till-Sverige

med aktiv länder denna konferensattsammans en grupp
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för forumet för kemika-förstadetskulleockså mötetutgöra
berördamotstånd från FN:s organisa-liesäkerhet vissttrots

forum.inrättandettilltioner ettav

inrättandettillapril leddeStockholm 1994Konferensen ii
också tillleddekemikaliesäkerhet.för Denforum attettav

bildadeårinternationella organisationernade ett ensenare
kemikaliehantering.säkerförsamarbetsorganisation enegen

samarbetsorganisationoch organisationernasforumetBåde
samordningförcentral funktionfåsnabbt kommithar att en

kemikaliearbetet.internationelladetoch integration av

utveckling. Somroll dennaledandehaft iharSverige en
genomarbetadfunnitsagerande harstöd för Sveriges synen
Ordförandeskapetkemikaliefrågorna.internationellapå de

utvecklingen.påverkamöjligheterunikahar givit att
kraftrollledande ispelaframtidenbör iSverige även aven

exempel påkonkretaförmågaocherfarenhetsin att enge
kemikaliepolitik.ambitiös

förframstårkemikaliesäkerhetförforumArbetet inom
tillbidragetkonstruktivadet attnärvarande mestsom

fungeraAgenda 21. Förkapitelutveckla 19 i att som
aktivtstöd ochfinansielltbådeforumetbehöver ettplanerat

därför viktigtmedlemsländerna. Detdeltagande attärav
kernikaliemyndighetenvidforumarbetet ärförresurserna

för forumetkostnadernamåstesiktlängretillräckliga. På
länderna.deltagande De prin-deblandfördelas jämnare

betalarländernadvs.OECD,tillämpas inom attciper som
tillförhållande sinbudgetentotala iandel denaven

förebild.skulle kunnabruttonationalprodukt, utgöra en

överskådlig tidunderkommerkemikaliesäkerhetförForum
internationellaglobaladetvilketkringdetatt navvara

policyskapande ochcirkulerar. Genom sinkemikaliearbetet
denbestämmaforumetroll kommerprioriterande att

naturligadenagendan.internationella Forumet mötes-är
åtapraktiken måste sigiför de organisationerplatsen som

internationellaåstadkommaförarbetetdet operativa att
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överenskommelser. forumetI kan olika diskuterasinitiativ
och koordineras. kanForumet för kortare eller längre tid

undergrupper vilka för forumets räkningupprätta åtar sig
speciella uppgifter. Dessa redovisas sedan till forum, som
efter diskussion återför frågan till respektive FN-organisa-
tion. Ett exempel arbetsgruppen långlivadeär organis-om
ka Genom aktivt deltagande forumetämnen. i säkerstäl-ett
ler Sverige våra frågor förs bredasti möjliga krets.att ut

frågor diskuteratsVissa forum har berörti utsläppsom av
Ävenkemikalier, utsläppsregister. diskussionerna kringt.ex.

långlivade organiska har till del gälltviss utsläppämnen
vid tillverkning eller användning. andraI därorgan
utsläppsbegränsningar kemikalier diskuteras, inomt.ex.av

ekonomiskaFN:s kommission för och dessEuropa program
långväga lufttransport luftföroreningar, blir det alltmot av

oftare nödvändigt inkludera produktrelaterade åtgärderatt
begränsningar marknadsföringeni framtidenI ärsom m.m.

det nödvändigt med mellanintegration kernikalie-störreen
kontroll marknadsföringsledeti och traditionell utsläpps-
kontroll.

för kemikaliesäkerhetForum kan bidra till främjaatt en
sammanhållen kemikaliekontroll svensk modellav

Svenskt kemikaliekontrollarbete håller internationellt sett en
hög standard. Jämfört flertaletmed andra länder har Sverige

väl utbyggd kemikaliekontroll med övergripandeen en
lagstiftning marknadsföring kemiska produkter.om av
Lagstiftningen långtgående mellanintegration aspekterger
på bl.a. hälso- och miljöproblem, på industri- och konsu-
mentkemikalier och bekämpningsmedel.på Av viktstor är
därför föra Sveriges på kemikaliekontrollfrågoratt ut syn

deltaga utvecklingeni globala ochstrategiersamt av
metoder för riskhantering. Samordnad på kemikaliekon-syn
troll med tydliga prioriteringar miljöarbetet och praktiskav
samordning krävs.
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sammanhållna kernikaliekontrollenorganisationenDen av
miljöfrågormyndighet för hälso- och medi gemensamen

industrikemikalier och bekämpningsmedelför bådeansvar
till framgångarna för svensk kemika-viktig förklaringär en

80-talet. har styrkaliepolitik sedan Den visat sinmitten av
internationellt aktiviteter ochnationellt och initiativgenom

med kemikalier, begränsnings-riskernaför begränsa t.exatt
för bekämpningsme-och halveringsprogrammetuppdraget

miljöfrågor har kunnat hanterasHälso- ochijordbruket.del

bekämpningsmedelbedömningarliksomintegrerat, t.ex. av
uppfattning bör dennaallmänkemikalier. Enligt våroch

kemikaliekontrollsammanhållnaorganisatoriskt vara en
internationella arbetet, liksomför detbärande princip

utvecklat kernikaliekon-länder sinarbetet intei ännusom
kemikaliesäkerhet stödjaforum förbörtroll. Sverige genom

internationellt.får genomslagmodelldennaatt
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Stöd för särskilda aktiviteter7.6 under

Agenda kapitel kemikalier21, 19 om

föreslår:Kemikommittén

internationelltSverige prioriterar accepterade kortat
dokument för utvärdering kemikalier. Fullständigaav
kriteriadokument bör resursskäl för kemika-av reserveras

föremål åtgärderlier kan bli för internationellasom

stöder uppdateringenSverige den databas övert av
pågåendeutförda, och planerade utvärderingar FNsom :s

miljöprogram och den europeiska kemiindustrins ut-
redningsinstitut gemensamt utger

stöder fram internationelltagandetSverige överens-ut av en
klassificeringkommelse harmonisering ochavom

märkning

för informationverkar utvidgad produkterSveriget en om
handel, inklusiveoch internationell märkning ochivaror

innehållsdeklaration berörda internationellai organisa-
tioner.

Fler och bättre harmoniserade utvärderingar

det fram faro- ochväsentligt antalDet är att tas ett stort
för olika kemikalier. Behovetriskbedömningar internatio-av

nellt accepterade bedömningar särskilt utveck-iär stort,
lingsländerna. tillgängliga räcker dock tillDe interesurserna
för fullständiga kriteriedokument för alla ämnen som
används omfattning. för de volym-Intei större tusenens

kommer fullständiga internationelltmässigt största ämnena
utvärderingar kunna under överskåd-accepterade görasatt

därför angeläget utveckla formerlig tid. enklareDet är att
för riskbedömning och mindre resurskrävande procedurer
för fram internationella utvärderingsdokument. Detatt ta
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utvärderingsdokumentutveckla kortapågående arbetet att
stödjas.procedur börförenkladi en

dubbelarbete.undvikaförmåsteAnsträngningar göras att
utvärderingar gjortsantalfinns ämnenDet stortett somav

finns också mångaregionalt. internatio-eller Detnationellt
miljöeffekteraspektenskildutvärderingarnella t.ex.över en

pågående ochutförda,Sammanställningen överämne.ettav
miljöprogram gjortutvärderingar FN:splanerade som

utred-kemiindustrinseuropeiskadenmedtillsammans
dubbelarbetemotverkavärde förningsinstitut attär stortav

kan ocksåutvärderas.borde Denidentifieraoch ämnen som
kandokumentidentifieraför utgöraanvändas att som

produceradeinternationelltproduktionförunderlag av
utvärderingsdokument.korta

kunnatänktautvärderingsdokumentenkorta är attDe
omfattandenuvarandedetakthögreproduceras i änen

mångaresursåtgång. Förmed lägreoch ämnendokumenten
gällertillfyllest.helt Detdokument ämnensådant t.ex.är ett

produk-därindustriellt ochhuvudsakligenanvändssom
Farliga,världenlikartaderelativt över.tionsprocesserna är

kananvändningspridd idiffus ochmedlånglivade ämnen
internatio-förföremålbliförväntasgradhögre gemesamma

fullständigtbörsådanaåtgärder. Förnella ettämnen
grund förtillkan liggautarbetas. Dettakriteriadokument en

åtgärder.behovetinternationell diskussion avom

tillse denförpådrivande rollviktig atthar attSverige en
för olikavaletvidsamordningeninternationella ämnenav

starka ställningvårfrämjas. Genomdokumenttyper av
för kernika-forumochkemikalieprogramOECD, FN:sinom

arbetssättpåverkamöjligheterunikaharliesäkerhet vi att
denmedlemskap Europeis-ivårtGenomoch prioriteringar.

urvalet i EU:spåverkaocksåkan ämnenka viunionen av
befintligaförverkaochexisterandeför attämnenprogram
bör ocksåfullo.till Viutvärderingar utnyttjasinternationella

andra,ochinternationella organisationerför t.ex.verka att
harmoni-kommerbedömningarutför överensEU, omsom
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serade riktlinjer för bedömningen.

internationellEn överenskommelse harmoniseringom av
klassificering och märkning upprättas.

Agenda har21 uppställt mål det ska finnasatt ettsom
globalt harmoniserat för klassificering och märkningsystem

kemikalier år 2000. pågårDet arbete, främst inomettav
OECD, med fram harmoniserade kriterier för klassifi-att ta

olika effektornrådencering akut giftighet,t.ex.av som
allergiframkallande och cancerframkallande egenskaper. Det
tekniska och vetenskapliga arbetet löper enligt planerna. En

grundprinciperna för arbetet harmonisering ska skeär attav
bästapå skyddsnivå. På några punkter finns olikaännu

uppfattningar hur kriterierna ska för akutut, t.ex.om se
giftighet. harSverige intresse når enighetett attav man om
kriterier omfattar måttligt farliga dettaäven Iämnen.som
arbete kan få stöd bl.a.vi USA. Det viktigt drivaär attav
på arbetet inom OECD och dennaFN riktning.i kanDet
underlätta de fortsatta diskussionerna med EU-kommissio-

Sveriges undantag på klassificerings- och märk-nen om
ningsområdet.

globalt harmoniseratInnan kan bli verklighetett system
återstår bl.a. fram förslag på harmoniserad märk-att ta en

liksom på andraning, informationsåtgärder kansom
underlätta hanterarens förståelse riskerna med vissav en
produkt. Hittills har arbetet endast grad inbegripiti ringa

länder Indien,Kina, Brasilien, Ryssland m.fl.stora Isom
dessa ländervissa pågår nationellt arbete syftei att taav

fram för klassificering och märkning. framtidenIsystem
flerakan länderna förväntas spela viktig roll iav en

världsekonomin. därförDet angeläget dessa länderär att
kommer med de pågåendei internationella ansträngningar-

åstadkomma globalt harmoniserat deatt innanett systemna
skapar nationella system.egna
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Ökat informationsutbyte farliga kemikalier ochom
riskerkemiska

informationhar föreslagit utökad kemiskaVi ämnenen om
främst avseende innehåll miljöfarligai vissavaror av

fråga avhandlaskemikalier. Denna 5.17.i avsnittnärmare
flesta denEftersom de på svenska marknaden har sittvaror

andra länder det nödvändigt nåi är överen-attursprung
frågadenna internationellt. första handskommelser Ii

driva dessa frågorkommer Sverige inom EU utgöratt som
för påverka handelntillräckligt marknad kunnastor atten

frågan väckas andraglobalt. Samtidigt bör i organisationer
standardiseringsorganisationen.den internationellat.ex.som
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Samordningen mellan Sveriges7.7

internationella kernikaliepolitik och det

Iniljöbiståndet förbättrassvenska

föreslår:Kemikommittén

internationella kemikaliepolitik koordinerasSverigesal
miljöbiståndetmed det svenskabättre

får uppdrag tillsammans med Kemikalieinspek-Sida i attt
Naturvårdsverket lägga förslag tilloch hurtionen

miljöbiståndet kan till global arbetsplan föranpassas en
Förslagetgenomförande Esbjergdeklarationen. skaav

biståndet genomförandetbeakta hur kan stödja av en
långlivade organiskakommande global konvention om

också beakta olika lösningar förFörslaget ska attämnen.
och resursutnyttjandet användandetöka effektiviteten i

resursbasenden svenskaav

utvecklingsländermedverkan detstöder iSveriget av
kemikalieområdetförhandlingsarbetetglobala

förfinansiellt stödbörSverige överväga attatt get
övergången till hälso- och miljömässigt bättreunderlätta

några Sida:s programländeralternativ i av

biståndsarbetet länder kanidentifierar iSverige somt
drivkrafter och ökatfungera initiativtagare i ettsom

kemikalieområdetregionalt samarbete
.....f0rts.
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kemikaliebistånd förvaltnings-prioriterar i sittSverigeut
sammanhållen kemikaliekon-stöd till uppbyggnad av en

våraverka för samarbetsländer framtroll. skaVi att tar
kemikalie-nationell profil, dvs. beskrivning sitten aven

lagstiftning, myndighetsorganisationarbete i termer av
m.m.

för finansiering industriin-verkar i FNSverige att aval
kopplas till be-utvecklingsländervesteringar im.m.

till globalahållbar utveckling och hänsyntargreppet
kemikalieområdet. detta arbeteöverenskommelser I är

rättvisefrågoma mellan rika ochbeaktaviktigtdet att
ländernaländer liksomfattiga inom

frivilligorganisationer miljönsstödjabörSveriget
område u-landsinriktade arbete.derasi

måste beaktasspeciella förhållandenUtvecklingsländernas
kemikaliearbetetbättre i

utvecklingsländerna.användsfarliga kemikalier iMånga
industriländernaannorlundadem iHanteringen änärav

bristande skyddsut-grundotillfredsställande påoftaoch av
skyddamöjligheterAnvändarnas sigrustning att motm.m.

bristandebl.a.effekter begränsaskemikaliers negativa av
ochkunskapsnivåanalfabetism, låginformation, svag

förhållandena,infrastruktur. De temperaturt.ex.yttre som
huvuddelenjämfört medskiljer ocksåluftfuktighet,och sig

uppgifterochindustrialiserade Världen.den Tester omav
faro-för internationellatill grundliggerexponering som

utförda förhållandenofta vidoch riskbedömningar är som
aktivtutvecklingsländer.många Ettliknar dem iinte

frånutvärderingsarbetetinternationelladeltagande deti
förbristen påutvecklingsländerna hämmas resurserav

del biståndsresurser-angelägetdeltagande. Det är att en av
användas för möjliggörakemikalieområdet kanpå ettattna

förutvecklingsländernadeltagande iökat attprocessenav
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fram internationellt accepterade riskbedömningarta av
kemikalier. ökat deltagande kan förväntasockså leda tillEtt

data från dessa länder.att mer genereras

och biståndspolitiken stödjaKemikalie- måste varandra

antal globala har under år påinitiativ tagitsEtt senare
kemikalieområdet. kommer leda till globalaVissa att
överenskommelser begränsningar farliga kemikalierom av

fortfarande används utvecklingsländerna,i t.ex ensom
långlivade organiska miljögifter.framtida konvention om

leder idag till skadorAnvändningen dessa påämnenav
förorening livsmedel,människors hälsa, samt vatten-av
miljön kustnära hav. Kemikalie-och den marina iresurser

för flera defrågorna har således betydelsestoren av
Användningen långlivadeområden Sida prioriterar. avsom

miljögifter idag jordbruket,organiska inomär störst men
förekommer spridning sådanaskogsbruketinomäven av

komma omfattas framtida begräns-kanämnen attsom av
möjligheter med bibehållenUtvecklingsländernasningar. att

genomföra de förändringarproduktionskapacitet som
begränsade. övergång till hälso- och miljömäs-behövs Enär

omställningarkommer krävabättre alternativsigt att som
viktigtblir omfattande och kostsamma.del fall Deti ären

medverka fullt förhand-utvecklingsländerna kan iutatt
för långlivade organiskalingsarbetet konvention omen

särskilda problem och behov till-miljögifter så derasatt
utformningen konventionen. medelgodoses vid De somav

Riokonferensen därmedför uppföljning ochdisponeras av
bör kunna användas försammanhängande konventioner

detta.

långlivade organiska miljögifter drabbarAvvecklingen av
produkter för vilka dyrare ochmånga välkända, billiga nya,

finns. fall handlar detalternativkomplicerade I vissamer
vid användning alternativalära tekniksigatt avnyom en

metoder. andra fall,bekämpningsmedel eller I PCBt.ex.
omhänderta och bytadet på sikthandlar stortut ettattom
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transformatorer,antal vilka många ofullständigtärav
märkta. Omhändertaget behöverPCB förstöras på säkertett

fråga dioxinerI och furaner handlar detsätt attosv. om om
identifiera de källorna och tillämpa ekonomisktstora en
tillgänglig och resurseffektiv teknik. träskyddandeFör vissa

bekämpningsmedel kan alternativen handla andra ochom
dyrare byggnadsmaterial.

omställningar kommerDessa kräva längreIatt ettresurser.
perspektiv kommer fler kemikalier uppfylla Esbjerg-att
deklarationens kriterier. För de behov kanmötaatt som
uppstå utvecklingsländerna ska avveckla billiganär men
miljöfarliga kemikalier behövs genomtänkt plan. Sverigeen
kan inleda det nödvändiga internationella arbetet på en

plan utveckla nationell plan förattgemensam genom en
hur biståndet ska kopplas till globala åtgärder kernikali-mot

Kemikalieinspektionen har arbete kommit kontakti sitt ier.
fleramed Sveriges programländer uttryckt starktettav som

behov samarbete kemikalieområdet.på Kemikalieinspek-av
bör tillsammans med Sida identifiera de ländertionen där

föreligger. eller fleragenuint intresse sådana länderEttett
kunde ingå pilotprojekt föri hur eventuelltett prövaatt ett
finansiellt stöd till omställning kan kopplas med för-en
valtningsstöd till lagstiftning, kontrollverksamhet förm.m.

samordningsvinster. kanDetta detinomatt ge rymmas
Ävenramavtal Sida slutit med Kemikalieinspektionen.som

mellan Naturvårdsverket och Sida har samarbetsavtalett
för detta avtal har bl.a.Inom projekt,upprättats. ramen som

stöd till avveckling skadar ozonskiktet,rör ämnenav som
kommit till stånd.

flesta problemen med kemikalierDe biståndsländernai
beror på användningen farliga bekämpningsmedel.av

har under lång tid byggtSverige mycket god kompe-upp
kring växtskydd och bekämpningsmedel, bl.a. vidtens

Lantbruksuniversitet,Sveriges Kemikalieinspektionen och
Jordbruksverket; spridd på olika huvud-Kompetensen är

kunna de samlade effektivtFör utnyttjamän. att resurserna
arbetet kan byggai nätverk med kompetens.t.ex.man upp
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nätverk lantbruksuniversi-sådantnod förlämpligEn ärett
erfarenhet biståndsarbetebred inomdet finnsdärtetet, av

dettaförebilder arbetat pågodafinnsjordbruket. Det som
förinternationella25-årigadet programmetsätt t.ex.

internationelltUppsala Ettvid universitet.kemivetenskap
lantbruksuniversitetetVäxtskydd medför integreratcentrum

Kemikalieinspektionen kun-med bl.a.nod och somsom
verksamtmiljöproblem skulleochför hälso-skapskälla

kemikalieprogram inomtill utvecklingenbidrakunna ettav
utbildningockså medkundesådantbiståndet. Ett program

och forskning iadministrationnyckelpersoner i sam-av
arbetsländerna.

underlättarsamarbetetregionalaFöregångsländer deti
biståndsarbetet

ländernaskemikaliesäkerhet harforum för egetInom
flerasnabbt.utvecklas mycket Ikommitarbeteregionala att

ochsjälvpåtaget initierarnyckelländerfinnsregioner som
Godaeller subregion.aktiviteter sin regionkoordinerar i

särskildahar ordnatBådaoch Ungern.exempel Mexicoär
för diskuterabeteckningunder forumetsregionala attmöten

behov förfinnsutanför forumproblem. Avengemensamma
forumetsökad kunskapaktiviteter. Endenna typ omav

sådanttillnödvändigadet incitamentetkan ettaktiviteter ge
arbets-utvecklaockså närregionkan i sinarbete. Sverige

pågrad bygger regionenshögreformer i resurseregnasom
nivå.internationellfrån Detstödgrad på ärmindreoch i

ledavill åtaidentifiera länder sigangeläget attatt ensom
utvecklingslän-särskilt blandutvecklingsådan i sin region,

återfinns.programländerSidazsdärderna

kemikaliekontrollnationellSamordnad

förinfrastrukturändamålsenligländer saknar attMånga en
lagstift-Relevantkernikaliekontroll.effektivåstadkomma en

myndig-ochmellan ministerierSamordningensaknas.ning
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finns behov kvalificeradebristfällig.heter Det ett stortär av
för skaffa bild förorenings-laboratorieresurser sigatt en av

landet. Samtidigt sker och okontrolle-isituationen storen
kemikalier. Användningen kemika-farligarad import avav

förvarasbetryggande. Produkter sålångt ifrånlier attär
dem. Bekämpningsmedelhelst kan komma åt ivem som

läskedrycksflaskorpåbrukslösningar tappas om osv.
ofta begränsad hos hanterarna.kemikalierKunskapen ärom

centralt, den nårkan finnaskunskap inteViss ut.men

kernikaliesäkerhet harforum förde regionala inomI mötena
börjaproblem diskuterats. Ett angripadessa sätt att

profiler.kallade nationellafram så Ettproblemen är att ta
första forummötet Stock-vid det imål för detta sattes upp
utbildning och forskning,förholm organisation1994. FN:s

pilotpro-med ländertillsammans några iharUNITAR, ett
nationella profiler. arbetetupprättandet Iutvärderatjekt av

myndig-identifierasnationella profilen ministerier,denmed
på området,medandraoch institutionerheter ansvar

undvikaskanöverlappningaransvarsområden klarläggs,
fram. Arbetetsamarbetsformer kanochluckorliksom växa

förförutsättningarprofil därmednationell skaparmed en
kemikaliearbete.samordnat, framtida Detbättre, ärett mer
lagstiftningnationellutvecklaocksåviktigt sätteratt som

kemikalier. dettafarligahandel med Iför olagligstopp
kernikaliekon-sammanhållenorganisatorisktkanarbete en

effektivt redskap.modell blisvensktroll ettav

hjälpa tillAlla aktörer måste

samband meduppmärksammaskommit ifrågaEn attsom
överenskommelserglobaladiskussionerna om av-om

miljögifter deorganiska internatio-långlivadeveckling ärav
förflutna finnsdetroll.finansiella Inella institutionernas

förkemifabrikeruppbyggnadstöd tillexempel på av
för kemika-utvecklingsländer. Forumproduktion DDT iav

uppmärksammade vid andrafrågan isittliesäkerhet möte
frånindustristrukturFinansiella iinvesteringarOttawa.



Åtgärder nivå290 internationell SOU 1997:84

Världsbanken, den globala miljöfonden m.fl. måste i
framtiden förenliga med hållbar utveckling. Devara en
måste också hänsyn till befintliga och kommande globalata
överenskommelser innebär begränsningar använd-isom

kemikalier. Sverige bör dessaningen vissa ocksåiav organ
hävda kretsloppsanpassningprincipen samhället vidom av
finansiering industriinvesteringar utvecklingsländerna.iav

viktig roll biståndet spelas enskildaEn inom organisa-av
särskilda småskalighet och flexibilitettioner sinsom genom

kan pilotinsatser, överbrygga och komplettera vadgöra som
från myndighetshåll och på den mindre flexibla,görs

storskaliga globala har frivilligorganisationerT.ex.arenan.
Pesticide Network nätverk för arbeteActionsom om

bekämpningsmedel arbetat med integrerad bekämpning i
flera utvecklingsländer, parallellt med andra bi- och multi-
laterala biståndsgivare. Sida kommer miljöfrågornaägnaatt
och det femte biståndsmålet särskild uppmärksamhet i
kontakten med de enskilda organisationerna.
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stöder ökad samordning och7.8 Sverige en
olikaarbetsfördelning mellan internationella och

regionala organisationer

föreslår:Kemikommittén

verkar för forum för kemikaliesäkerhetSverige attut
internationella kemikaliearbetetsamordnar det

åtgärder skaoch utsläppsrelateradeProduktrelaterade ses
såväl nationella,sammanhang det regionalaii ett som

internationella arbetet

frågorsamarbetet används för beredanordiska iDet att
och EUOECDFN,

mål kemikaliesä-verkar för de forum förSverige att som
för det globala kemikaliearbetetkerhet ärsätter upp

kommunicerbara och mätbaratydliga,

kemikalieområdetInternationella aktiviteter utvär-
kemikaliesäkerhet med mellan-forum förderas jämnaav

rum

kemikalieområdet bör delta iAlla aktörer inom utvär-al
deringsarbetet

samordning och arbetsfördel-verkar för ökadSverige en
internationella och regionalamellan olika organisa-ning

tioner

till denbör harmoniseringinititativSverige ta aven
hälso-regionala strukturen inom FN:s organisationer

miljöområdetoch
....forts.
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verkar för det regionala kemikaliearbetetSverige attal
utvecklas linje med vad sker forum föri inomsom
kemikaliesäkerhet

stöder det regionala arbetet forum förSverige inomut
kemikaliesäkerhet och den västeuropeiskai regionen,

Europeiskainklusive den och verkar förinom unionen,
biståndsin-bland vadbättre samordning, annat avseren

Öst-utvecklingsländer och och Centraleuropaisatser

för ökat nationellt ochverkar internationelltSverige ettut
forskningsamarbete mellan industri, ochregeringar,

frivilligorganisationer

olika regionala förverkar organisationerSverige inomt en
och ökat samarbete mellanförbättrad samordning

likartad inriktning.konventioner och medorganisationer

internationella kemikaliearbetet bör samordnasDet
för kemikaliesäkerhetforumgenom

förlänge verkat internationellt bättreharSverige en
internationellamellan olika organisationer.integration

detill Hässelbykonferensen därinbjöd 1978Sverige t.ex.
internationell arbetsfördelningförsta mot togs.stegen en
ledde också till bildandetHässelbykonferensen FN:sav

ChemicalInternationalkemikalieprogram, Programme on
frånSafety, under aktiv tillskyndanIPCS, Sverige.

finnsfördelning aktiviteter det svenskaEn viss i in-av
riktade kemikaliearbetet. Regelarbetet med bl.a.ternationellt

kemikalier harklassificering och märkning av genom
EU-medlemskapet högsta liksomEUprioritet inom även
kunskapsuppbyggnad gamla och Underlagämnen.om nya

och utveckling testmetodik drivsför riskbedömningar av
arbetarskydds-den internationellastarkt inom OECD. Inom

bedrivs bl.a. arbete med fram kon-organisationen att ta
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rekommendationer där flera dessaochventioner av avser
ochRekommendationerna konventionernakemikalier. är

enstaka ellerriktadeantingen ämnen utgörmot mer
tidigare inslagFN-arbetet har sedangenerella regler. stora

information kemikaliersochkunskapsframtagning omav
miljöfarlighet.hälso- och

verkarbekämpningsmedelsprogram SverigeOECD:sInom

utvärderingstekniker ochför harmoniseraaktivt attatt
bekämpningsmedelsutvärderingarutbyteinitiera ett av

metod minskaOcksåländer. Sverigesmellan olika att

bekämpningsmedel reducera denmedriskerna attgenom
Danmark ochSverige,mängden drivs OECD.använda inom

för igängsättandepådrivandeHolland dessutom nationerär
OECD.riskreduktionsprogram inomettav

förmötesplatskansamarbetetnordiskaDet attses som en
ellerOECDinför vidare hantering FN, EU.frågor ibereda

nordiskafrågor där detanvändas förkan ocksåDet gemen-
för vidareutgångspunktenställningstagandet ärsamma

bekämpningsmedels-nordiskadetageranden.nationella För

utredningsarbetet ochdela bördangällerarbetet attatt av
syfte harmoniserairiskbegränsningsstrategierdiskutera att

Norden.bekämpningsmedel inompåsynen

aktiviteterofta likartadedeltar inommyndigheter iSvenska
Riskreduktionsprogramflera organisationerna. är ettav

riskreduktionsprogram,utvecklarexempel. OECD ett
riskreduktion sinaAgenda 21 etttar pro-som avupp

såvälbegränsningsarbete liggeroch inomgramområden
och Helsing-Oslo-PariskomrnissionenEU-arbetet inomsom

egenskaperkemikaliersUtvärderingforskommissionen. av
de flestaarbete bedrivs interna-exempel där iär ett annat

kernika-förHarmoniseringsarbetefora.tionella transport av
EU.såväl OECDlier finns FN,inom som

internationellamångfacetteradetill denbakgrundMot

grad samord-med högangelägetdetverksamheten är aven
medolika Sverige sinarbetet ining samman-organ.av
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hållna kemikaliekontrollenorganisation har erfarenheterav
bidra med vid diskussioner hur det internationellaatt om

kemikaliearbetet ska integreras.

kan det internationellaHur arbetet utvärderas

alltför delEn internationellt miljöarbete känneteck-stor av
stolta deklarationer och högt ställda mål,nas av som mer

avspeglar de undertecknande ländernas ambitioner vadän
realistiskt uppnå med nuvarande ochär attsom resurser

prioriteringar. De gjordes vid detprioriteringar förstasom
forum för kemikaliesäkerhet Stockholmi 1994 i vissavar
avseenden undantag från detta. andrainget avseenden,I
däremot, innebar forumets hälsosamtprioriteringar ett

från denna tradition. fleraPå områden forumavsteg satte
konkreta, kvantitativa och lätt mätbara mål, Tillt.ex.:upp

år ska1997 ha utvärderats200 internationellt, ochämnen
detta uppnås ytterligare 300 till år 2000.om

första forumets målEn ägde vidavstämning detav rum
andra forummötet februarii Ottawa visadei 1997. Det sig

det flertalet målen för hade1997 uppnåtts.att stora av
Tidplanen för målen fram till år såg kunna2000 hållaut att
för särskilt viktiga områden antalet internationelltt.ex.som
accepterade riskbedömningar och den globala harmonise-

klassificering och märkning.ringen Processen att sättaav
mål för tiden efter år har inletts.2000 viktigtDet ärupp nya

verkar för tydliga,Sverige mätbara och kommunicerbaraatt
mål.

Lika viktigt ställa tydliga målatt är att görasom upp
utvärderingsproceduren lättillgänglig föroch synlig alla
intresserade. Med tanke på det misstroende med visssom,

råder mellan olika aktörer på kemikalieornrâdet deträtt, är
angeläget uppnådda resultat objektivt kan bekräftasatt av
utomstående internationellI utvärderingsprocessparter. en
ska därför alla kunna delta på lika villkor ochintressenter

bedömingar grundmaterialet. målenOmgöra äregna av
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på sådant resultaten lätta börsätt att är mätasatta ett att
leda till konsensus,utvärderingen dvs. alla intressenter är

vad skett och konsekvenserna för hälsa ochöverens om som
miljö. amerikanska industrin har präglat talesättetDen "Lita

kontrollerapå vad vad gör"inte vi vi Visäger, attanser
utvärderingar det internationella arbetet ska ske underav

för allamöjliga intresserade.insynstörsta

till effektiviseringMöjligheter

forumet förmellanstatliga kemikaliesäkerhet harDet
mödosam för detpåbörjat lång och integreraattprocessen

internationella kemikaliearbetet. motsvarandeEn process
förhoppningsvis de internationel-kommer inomägaatt rum

roll dettasamarbetsorgan.la Sveriges iorganisationernas
pådrivande. enskilda länderarbete ska Det är översomvara

internationella arbetet ochbudget betalar detsin som
bedrivs effektivtställa krav på detdärmed har rätt att att

samordningsvinster.beaktande alla tänkbaraoch med av

samordningsarbete enskildasådantproblem iEtt är attett
utvecklats vidregionala organisationFN-organisationers

andrafrån olika regionalpolitiska ochtidpunkter ochskilda
försvårar samarbetet mellanöverväganden. organisa-Detta

ochmellan enskilda länderoch FN-organisationer-tionerna
ökat utnyttjande modernaregionalkontor. Ett avnas
kan endast till del motverkatelekommunikationsmedel viss

detorganisationsbilden. på längresplittradeden Vi attanser
gradåstadkomma högremöjligtsikt bör att avenvara

den regionalaharmoniseringsamordning in-avgenom
delningen.

förutsättning förregionalt arbete viktigökatEtt är etten
kaninternationellt kemikaliearbete.effektivt Inom regionen

förkomma diskuteraländerna regionensattsamman egna
identifiera nyckellän-regionalaproblem, prioriteringar,göra

områden och kommaför särskildader kan ansvarasom
arbetsfördelning Det regiona-inom regionen.överens om en
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kemikaliearbetet har utvecklats snabbtla forum förinom
kemikaliesäkerhet och blivit viktig kraft för förverkli-atten

Agendamålen 21.iga

Även vår dvs. finns hel delVästeuropa,inom region, atten
för åstadkomma bättre samordning. områdeEttgöra att en

saknas bistånd tilldär koordinering utvecklingsländerna.är

Europeiska världens biståndsgivare.Den unionen är största
flerakommissionen finns för stöd till bl.a.Inom program

Östeuropa. Flera de enskilda medlemsländerna harav
omfattande bilaterala länder. finnsi Detprogram samma

bristande koordinering.risk för dubbelarbete och kanDet
finansieras flerainträffa aktiviteter gånger. Vivissaatt anser
verka för det kartläggnings-börSverige EUinom attatt

inletts också leder till bättrearbete OECDinomsom en
givarländerna och mellan dem ochsamordning mellan EU:s

se 6.3.biståndsprogram avsnitt

Ökat mellan olika aktörersamarbete

kemikaliearbetet nationellt ochgenomgående dragEtt i
det ökande inslaget samarbete mellaninternationellt är av

innefattarkernikalieområdet. baraolika aktörer på Detta inte
samarbetsformer mellan och näringsliv ocksåutanstatnya

aktionerkonstellationer t.ex. gemensamma avsomnya
och samplanerade aktivite-och företag,miljöorganisationer

näringsliv där allamiljöorganisationer ochfrån stat,ter
mål.med medelarbetar Visina ett gemensamtmot anser

stödja denna utveckling.skaSverigeatt

regionala sysslar med likartadeMånga organisationer
frågor

konventioner och andra mellanstatligaFlera regionala
med skydd Atlanten ellersysslarorganisationer som av

Östersjön utvecklat ochhar på år begränsnings-senare
marknads-innehåller åtgärderavvecklingsprogram motsom
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Helsingforskommissionen,kemikalier. Bådeföring av
till skyddverkar under konventionenHELCOM, avsom

Oslo-Pariskommissionen förföroreningar, ochfrånÖstersjön
arbetsgrupperAtlanten, harNordöstra OSPAR,skyddet av

kernikalieanvändning.landbaserade källor, dvs.för diffusa

Esbjergdeklaratio-också adopteratharBåda konventionerna

miljöministerkonferensen för skyddfrån den 4:e avnen
harOslo-Pariskommissionenföroreningar.Nordsjön mot

nedbrytbarhetför giftighet,utveckla kriteriernaåtagit sig att
enligt Esbjerg-ansamlas organismeroch förmåga iatt

förutsättningdefinierade kriterierVäldeklarationen. är en
fasasenskilda skaidentifiera vilkaför kunna ämnenatt som

samverkar såde olikaviktigt organisationernaDet är attut.
Även nationell nivå måsteundviks. pådubbelarbeteatt en

mellan de myndigheterskesamverkan represente-nära som
forumSverige ide olika ViSverige i attorganen. anserrar

samordningfrågor ökadska drivakemikaliesäkerhetför om
för höjamellan olikaarbetsfördelning organisationeroch att

regionala arbetet.internationella ochdeteffektiviteten i

OECD-arbetetPrioriteringar inom7.9

föreslår:Kemikommittén

metoder förutvecklingOECDprioriterar iSverige avt
kemikalier inklusive harmoni-och bedömningtestning av

och märkningför klassificeringkriterierserade

metoder förutvecklarförverkar OECDSverige attut
blandningarkomplexaoch bedömningtestning av

riskbegränsningsfrâgorna i OECD:sprioriterarSverigea
bekämpningsmedel.medarbete
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Sverige prioriterar utvecklingen metoder för testningav
och bedömning kemikalierav

OECD-arbetet har målsättningen främja med-ytterst att
lemsländernas ekonomiska utveckling minskaattgenom
deras kostnader för skador på miljön orsakade kemikali-av

framträdande delEn arbetet utveckla redskapär atter. av
för kemikaliekontrollen kan medlemslän-accepterassom av
derna och därmed underlättar handeln dem emellan.som

bästa exempletDet OECD:s riktlinjer för testningär som
fastläggs rådsbeslut. Till riktlinjerna kopplatär ettgenom
rådsbeslut utförda enligt riktlinjerna underatt testerom
iakttagande god laboratoriesed, ska accepterasav av
länderna underlag för bedömingar kemikaliersettsom av
hälso- och miljörisker. motsvarandeEtt arbete pågår för att

fram allmänt accepterade metoder för bedömningta av
miljöeffekter och bidrarOECD också medexponering.
tekniskt underlag till det globala harmoniseringsarbetet med

klassificering och märkning. arbeteDetta möjlighet förger
och arbetaSverige OECD förinom FN undantagsinaatt

från direktiv på klassificeringsområdet,EU:s särskilt för

måttligt farliga produkter.gruppen

del det kunskapsuppbyggandeEn arbetet har varitav
inriktat på åstadkomma arbetsfördelning mellanatt en
länderna så enskilt land belastas med hela bördaningetatt

fram den kunskap behövs för bedöma allataatt attsom
kemikalier.relevanta På köpet får också minskatettman

dubbelarbete. bästa exempletDet arbetet med hög-är
volyrnkemikalier där ländernainom OECD hittills ut-
värderat hundra tillsammans. de flestaFörett ämnenpar
länder skulle sådan uppgift omöjlig genomföravarit atten
på hand. delSveriges arbetet kanaliserasiegen numera

för existerande kemikalier.EU:sgenom program

På svenskt har försöktinitiativ OECD komma överens om
åtgärder för riskbegränsning särskiltmotgemensamma

angelägna kemikalier, bly, kadmium, kvicksilvert.ex.som
bromeradeoch flamskyddsmedel. Arbetet har gått mycket
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långsamt och resulterat överenskom-inte i gemensamma
Motståndet från ländermelser. varit emotsom gemensam-

åtgärder bottnar grundsyn riskhantering bästi attma en
sköts på nationell nivå. särskild arbetsgrupp har nyligenEn
bildats. har uppgift utveckla förGruppen i att ett program
riskhantering huvudsakligen kommer koncentrerasattsom

metodutveckling. återstår det blirpå någraDet att se om
diffustkonkreta resultat så länge mycket arbets-änettav

program.

uppfattning förefallerEnligt vår det OECD försom om
forum föröverskådlig tid spelat roll dis-sinut ettsom

kemikalier, med undantagkussioner riskbegränsning avom
bekämpningsmedel. har tillsvidare förloratför OECD sin

riskbegränsningsområdet ochledande roll fårSverigeinom
föra internationella överenskommelserdiskussioner om om

andra och forum förriskbegränsning i EUt.ex.organ, som
kemikaliesäkerhet.

kemikali-därför slutsatsen Sverige OECD:sdrar inomVi att
undersöknings- bedömnings-bör ochearbete prioritera
inklusive arbetet med harmonisera-för kemikalier,metoder

för klassificering och märkning.de kriterier

riskbegränsning för bekämpningsmedelSverige prioriterar

bildades för några år sedan särskiltsvensktPå initiativ ett
för bekämpningsmedel, formellt under-forum OECDinom

dagord-kemikaliegruppen, med delvisställt men en egen
finns flera berörings-och Detprioriteringar.ning egna

framför allt vad gäller metoderpunkter mellan programmen
och bedömning kemikalier.för testning av

bekämpningsmedelsforum har starktSverigeOECD:sInom

riskbegränsningsfrågorna.drivit Ett möte arrangerat av
jordbruksorganisation och den svenska kemika-OECD, FNzs

föreslog arbetsprogramlieinspektionen Uppsala 1994,i ett
bekämpningsmedel. Delarför riskbegränsning av av
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kemikaliegrupp.har OECD:santagits Detprogrammet av
från flera länder, bl.a Danmark,finns intresseett stort

tillsammans med utvecklaHolland och SverigeUSA att
ytterligare.programmet
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frågorSärskilda8

genomgång regeringensvidhar sinKemikomrnittén av
diskussionenuppmärksammatsärskilt1996:40Dir.direktiv

skildatill deMed hänsyndirektivet.PVC-plaster ikring
jord-innebördenbl.a.framförtssynpunkter avomsom

angelägetdetfunnitbetänkande har vi attbruksutskottets
kapitelmålen 2övergripande ideutgångspunkt imed ovan

angåendeförslagoch läggaPVC-plasterbehandla frågan om
material.dessa

mångamål och hörnstenarvåra är attkonsekvensEn avav
användaskunnakommersannoliktmaterial inte attdagens

utvecklings-medangelägetdetDärförframtiden. ettäri
hållbarttillanpassadematerial ettärarbete somnyaav

samhälle.

tillförslaguppgift lämnadirektivet ienligtockså attharVi
hormonstörandeområdet ämnen.åtgärder inom

ochplastmaterialRena8.1

plastproduktionren

föreslår:Kemikommittén

plastmaterialtillsatser är stoppäm-de iAnvändningen somavt
allvarliga ellermedmänniskanframställdaeller ämnen avnen

avvecklatsska haeller miljöhälsa senastejjtekterkroniska
ärtill 2007

material detmedskaplastmaterial ersättas annatEtt om;r
tillupphovellerinnehåller ämnenstoppämnen gersom
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eller framställdastoppämnen ämnen människan medav
allvarliga eller kroniska ejekter hälsa eller miljö

deFör används ska företagenämnen vilkavisa egenskapert som
de har de säkra för bådesin användningsamt att är kort

långoch sikt

Kemikalieinspektionen ska och drivainitiera hälso-attal nya
och miljöanpassade plaster utvecklas

Kemikommitténs slutsatser:

PVC-plast hör, bakgrund försiktighetsprincipen ochmota av
dagens bristande kunskap långsiktigadess miljö- ochom
hälsoejfekter, hemmainte kretsloppssamhällei ett

Dagens PVC-plast ska och årtill ha2007snarast senastut
långsiktigtmed miljöanpassade materialersatts

,

Regeringen inleder överläggningar med berördasnarast partert
och vidtar åtgärderi övrigt för utfasning allen av nyan-
vändning PVC-plastav

Utgångspunkten Kemikommitténs mål för kemikaliepo-är
litiken

föreslårVi modell för hållbar kemikalieanvändningen en
kan användas företagen kemikaliearbeteti sesom av

5.6. Modellenavsnitt har utgångspunktsin kommitténsi
mål se kapitel 2, hörnstenar se kapitel 4 och försiktig-i
hetsprincipen se kapitel 4.

Modellen innehåller följande delar:

Eftersträva1 så enkla och möjligt.rena varor som

2 Tillsatser ska ha så låg rörlighet möjligt.som
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lång-innehålla organiskaska3 inteVaror stoppämnen
framställdabioackumulerbaraochlivade ämnen av

kadmium eller bly ellereller kvicksiver,människan

upphov till bildning stoppämnen.ämnen avsom ger
framställdamänniskanheller innehållaskaVaror inte av

arvsmassepåverkande, hormonstör-cancerframkallande,
fortplantningsstörandeinklusiveande ämnen.

användas.skaproduktionsprocesserna inte4 I stoppämnen
produk-uppstå tillfälligtemellertid ikanStoppämnen

mellansteg.tionsprocessen ettsom

utsläpp skeskaproduktionsprocesserna inga5 Från av
människanframställdaeller ämnenstoppämnen somav

arvsmassepåverkande, hormon-cancerframkallande,är
fortplantningsstörande.inklusivestörande

uppkommer någon delanvänds eller ide6 För ämnen som
vilka egenskaperföretagenlivscykel ska visavaransav

säker förhar sineffekteroch ärattämnet samt varan
och lång sikt.både kortanvändning på

hälso-ske till ochbörfarligautbyte7 Ett ämnen urav
detta låterså långtbättre alternativ, sigmiljösynpunkt

kunskap.tillgängligbasenbedömas på av

användning innebärsäkra för sinAtt t.exärämnen
upplagringsker idet inte ämnet naturenatt av somen-

nedbrytningensnabbare änär
hälso- ochmed avseende påundersöktavälde äratt-

omfatta såväl akutaUndersökningen börmiljörisker. som
kunskap kemikali-och bygga påeffekterlångsiktiga om

under helaelleruppträdande ii processenvaranens
miljön kande utsläpp tilllivslängd liksom somvarans

olika led.uppstå i

till-mål kapitel år 2007föreslagna 2våra iEtt är attav
innehållfria frånföretagenhandahåller avvaror
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eller upphov tillstoppämnen ämnen stoppäm-som ger-
nen

framställda människan allvarliga ellerämnen av som ger-
kroniska effekter hälsapå eller miljö.

har valt utgångspunktVi ha kommitténs mål ochatt som
modell för hållbar kemikalieanvändning.en

Användningen tillsatser plastmateriali är stop-av som
eller framställda människan medpämnen ämnen av

allvarliga eller kroniska effekter ska ha avvecklats senast
till år 2007

Plastmaterial har dag mycket omfattandei och breden
användning många olikainom sektorer och ivarugrupper
samhället. kommer framtidenDe i viktigaäven att vara

många användningsområden.inom emellertidDe idag,är
innehåll miljö- eller hälsoskadligasitt tillsatser,genom av en

spridningsväg samhället sådana farligaistor ämnen.av
Många plastmaterialen dessutom svårnedbrytbara.ärav

kan allaDet plastmaterial harvärt att notera attvara
tillsatser och tillsatskemikalier viktigt problemom-att är ett
råde. funktionerolikaFör används antal ochett stort ämnen

bristfälligtmånga eller alls undersökta fråninte miljösyn-är
punkt.

akuta miljöproblemenDe med plaster gäller dels utsläpp
vid tillverkning, brand och avfallsförbränning, dels läckage

tillsatser, och oligomerer från plastenrestrnonomererav
under dess användning.

Exempel på s.k. används tillsatserstoppämnen isom som
plaster bly och blyföreningar, klorparaffiner och bromera-är
de flamskyddsmedel.

slutsatsVår användningen de tillsatser plastiär att av som
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framställda människanellers.k. ämnenstoppämnenär av
ha avvecklatseffekter skakroniskaellerallvarligamed

fleraanvändningeninnebärtill år 2007. Detta attsenast av
blyföre-bly ochavvecklas,skatillsatsämnendagens t.ex.av

klorparaffinerflamskyddsmedel. Förbromeradeochningar
avveckling ska skeriksdagsbeslutenligtdockgäller att

till år 2000.senast

siktoch långpå korttillanpassadeskaPlasterna envara
användningsäker

råder det dagplasterflesta iför dekonstaterarVi att
lång sikt.effekter på Enplasternaskunskapbristande om

påtidsperspektivettillräckligtbeaktatsfråga ärintesom
plaster.medmiljöproblemen

befinnerplastproducerad sighittillsdelenDen största av
avfallsledetnåoch kommersamhälletfortfarande i att

denberäknardecennierna. Mankommande attdeunder av
blirsamhällettillplastvarormängdentillfördaårligen enca

avfalldel blirresterandeår medanavfalltredjedel inom ett
deponi-plastavfall påmängderökandeMedår.1-150inom

ochnedbrytningsprodukterutsläppenkommer averna
vilkakäntfallmånga inteöka. Det itillsatsänmen äratt

bildas.nedbrytningsprodukter som

begränsade slutsatsermycketdraendastgårDet att om
grundkunskap pådagenspåavfallsledet baseratriskerna i

plastenshar påtidsperspektivet vikortadet ännuav
förutsemöjlighetenbl.a.gällermiljöproblem. Det att

bristfälligadagenspåbaseratproblemmorgondagens
hög gradtillämpadärför viktigtkunskaper. Det attär en

försiktighet.av

mångabedömningenbakgrundenden attVi gör mot av
kretslopps-hemmahör isannoliktplaster intedagens ett

och tilldärförbör successivtplaster senastsamhälle. Dessa
materialochmaterialmed bättre ärhaår 2007 ersatts som
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väl undersökta.

framtidensVi plastanvändning ska sådanatt attanser vara
skada hälsapå och miljö ska undvikas kortpå och lång sikt.
Plasterna ska hela livscykeln anpassade tillöversett vara en

kortpå och lång sikt säker användning, avfallshantering och
återvinning.

deFör används ska företagenämnen visa vilkasom
egenskaper de har de säkra för sin användningsamt att är
både på kort och lång sikt

beskrivsSom i 4.3 företagenavsnitt harvi attanser ansvar
säkra.Visaatt att ärvarorna

skaFöretagen innehållsförteckning informeragenom
köparen vilka innehåller vilkaämnen samtom varan
egenskaper har.ämnena

säkra förAtt användningsin innebärär t.ex. att ettvarorna
i säkert detinte sker upplagringämne en vara anses om en

snabbarei nedbrytningen.naturen är änsom

Myndigheterna bör löpande informera vilka ämnenom som
kan kritiska. ska kunnaFöretagen visa attanses vara
användningen dessa säkrai iämnen ärav varor varornas
hela livscykel.

hälso- och miljöanpassadeNya plaster utvecklas

bedömningenVi behövsinsatser på plastom-gör att stora
förrådet få fram plaster hela livscykelper-att översettsom

spektivet från hälso- och miljösynpunkt acceptabla.är
förAnsvaret sådan utveckling ligger först och främst påen

industrin.

föreslår ändåVi Kemikalieinspektionen förinomatt ramen
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varuperspektivet skakemikalier inbegripetmedarbetesitt
och miljövänliga plasterhälso-driva påochinitiera att nya

detta bl.a. detkan aktiveraMyndighetenutvecklas. genom
användare, till-mellanbrobyggarearbetsättet somnya

föreslår kapitelkommitténforskare m.fl. iochverkare som

PVC-plast

föremålPVC harpolyvinylklorid varitAnvändningen av
under de åren.omfattande miljöutredningarför senare

förPlanbetänkandet PVCharKretsloppsdelegationen i att-
kartlagt1994:104 PVC-an-SOUmiljöpåverkanminska

PVC-använd-rörandeandra frågorbelystvändning samt
dagens mjuk-föreslagithar bl.a.Delegationen attningen.

additivrniljöskadligamedPVCgjorda PVC styvsamt
avvecklas snarast.

rörandefrågor PVC, ibehandlatharRiksdagen senast
1995/rskr. 96:40.1995/ 96:oU8,bet.PVCnovember 1995 -

vidmiljöpåverkandenbeslutades bl.a. negativaDärvid att
minskaPVC-tillverkning börförklortillverkning samt att

tennföreningaroch organiskablyavvecklingen somav
fullföljasbörstabilisatorer PVCanvänds i snarast.som

åruppdragpå regeringenKemikalieinspektionen har av
kommit tilloch bl.a.PVCadditivanvändningen i1995 utrett

stabilisator börblyanvändningenslutsatsen att somav
miljön bördietylhexylftalat DEHPhalterna iminska, att av

miljöeffekterutredaindustrin börminska attsamt av
stabilisatorer PVC.tennföreningar i Natur-organiska som

avseende påmiljöaspekter med PVCharvårdsverket utrett
Hydro, har låtitbl.a. NorskIndustrin själv,avfallsledet.i

miljöpåverkan.utredningar PVC:sgöra om

och utredd detundersöktden plastPVC närär mestär som
beaktas PVCbörmiljöbelastning. givetvisgäller Detta när
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ska med material mindre väl undersökta.ersättas ärsom
får fördel förDet inte vi mindreett ämne att vetvara en om

det.

Å andra fårsidan hamna denvi inte i situationen att ett
material förhållande till andra barai för detattgynnas
undersökts eftersom idet finns skäl misstänkaatt attmer
materialet riskabelt. skulleDet innebära deär justatt
material misstänks farliga aldrig kommer bytasattsom var

eftersom de alltid kommer de utredda.ut mestvara

Kemikommitténs på PVC-användningensyn

del PVC-användningen hänförEn tillsig medstor av varor
lång livslängd. En mängd innehållandePVC-stor varor
finns inlagrade samhället. Ca alli 90% PVC-råvaraav
förbrukas bygg- och anläggningsområdetinom inklusive
byggindustrin.

har valtVi på ochPVC plastanvändningatt se annan
utifrån vår modell för hållbar kernikalieanvändning.en

följd denna modell plastmaterialEn år 2007är att senastav
fria frånska såsom bly, blyföreningar ochstoppärrmenvara

klorparaffiner, upphov tillämnen stoppämnen samtsom ger
framställda människan allvarliga ellerämnen av som ger

kroniska effekter på hälsa och miljö. För övriga ämnen som
används, mjukgörare och tennorganiska föreningar, skat.ex.
företagen vilka egenskaper de harVisa de säkraärsamt att
för användning bådepå kort och lång sikt.sin Dagens PVC-

plast ska följaktligen med långsiktigt säkra ochersättas
miljöanpassade material.

skillnaden mellanDen ochPVC andra plasterstora är
främst det innehållet klor. innehållerPVC 57%stora av ca
klor.

På den svenska marknaden används årligen drygt 100 000
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handPVC-avfallmängd ärPVC. Den taston caomsom
berohuvudsakligenMellanskillnaden kan antas00040 ton.
tonmarkförlagda 30 000markackumulation ipå rör, ca

hittillsuppskattatharbyggnader Man attoch i cam.m.
ochformnedgrävt iPVC attrör000850 ärton caav

byggnadsmaterial.formupplagratfinns imiljon1 ton av

på deponiavfall hamnaromhändertasPVCUttjänt somsom
dag gåravfallsförbränningsanläggningar. Iförbränns ieller

tillPVC-avfall, 20%insamlatmängdmindreendast caaven
förbränning.

användningförutsätterföljandedeni textenResonemangen
påvisasproblemför deperspektivlångsiktigt atti somett

betydande.bliska kunna

klorinnehåll, PVC,medmaterialförbränning t.ex.Vid av
kloreradeolikamängdermindreellerbildas större av

Frånklorbensener.ellerdioxinerorganiska t.ex.ämnen,
årligadetsopförbränningsanläggningar ut-ärSveriges

år.TCDD-ekvivalenter2luft dioxinertillsläppet pergcaav
Sverigeverksamheterfrån idioxinerutsläppentotalaDe av

år.till 23-30uppskattatshar perg

sopförbrän-årligen gårdioxinerMedan 2 ut genomgca
effektivhamnarskorstenarningsanläggningarnas genom en

organiskakloreradedemängdernaderening största av
ochflygaskanavfallsförbränning ividbildasämnena som

ackumulationständigblirdetinnebärslammet. Det att en
påorganiskakloreradeoch andra ämnendioxinerav

ökandeständigtlångsamdet skerdärdeponierna menen
urlakning.

denocksåinnebärdeponiernapå attAckumulationen
mycket långsamtendasturlakning avtaruppnådda nivån av

tillförseln.medupphörtsedan man

minimeraangelägetdetdettabakgrund attärMot av
vid förbränningorganiskakloreradeuppkomsten ämnenav
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organiskt material. Det förutsättning förbrän-ärav en om
ska kunnaning utvecklas långsiktig hållbarhet.mot Bild-

dioxinerningen och andra klorerade organiska iämnenav
sopförbränningsanläggningarna beror på mängd olikaen
faktorer såsom anläggningens tidpunkt, belastning,typ,

förekomst partikulärttemperatur samt organiskt kol,av
klor, koppar och järn. Detta innebär ökandesyre, att en

mängd klor i vissa situationer inte ökad bildningger en av
klorerade eftersom andra faktorer begränsande.ämnen Iär
andra förbränningssitutationer kan mängden klor denvara
begränsande faktorn och därför påverka resultatet. Bland

bakgrund avfallets innehåll ochannat mot de varierandeav
förbränningsförhållandena vid avfallsförbränningen bör

möjligheternautnyttja klormängdernaminimeraatt iman
avfallet.

Matavfall från hushållen och PVC de avfallslagär som
innehåller mängder klor. Koksaltet matavfalletstörst i och
klor PVC dei två viktigaste klorkällorna förär nybildning

klorerade vid sopförbränning.ämnen I längreettav
perspektiv bör därför matavfall,inte ellerPVC andra
material med högt klorinnehåll förbrännas.

PVC mycket svårnedbrytbar. PVC-polymerenär är, som
sådan, skadligtinte för människor eller miljön. För uttjänt
PVC deponeras eller blir kvar markeni gäller attsom
ökande mängder på deponierna och markeni ökandeger
utsläpp nedbrytningsprodukter och tillsatsämnen. PVCav
kan högkloreradesin tänkassammansättningp.g.a. ge
upphov till klorerade nedbrytningsprodukter med t.ex.
stoppämnesegenskaper. Det känt,inte dag, vilkaiär
nedbrytningsprodukter bildas. Problemet med brist-som
fällig kunskap plasters eventuella skadliga nedbryt-om
ningsprodukter gäller andra plasteräven PVCän t.ex.
plaster med kväveinnehåll.

långsiktigtAtt bygga allt mängder PVC påstörreupp
deponier och markeni först tillfredsställande hautan att
fyllt kunskapsluckorna vilka nedbrytningsprodukterom
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försiktighetsprincipen. detOmbildas striderkan motsom
ned-har någonskulle PVCskede Visa sigi attett sent

skadliga egenskaper så harmed allvarligtbrytningsprodukt
ackumulerademedproblem,byggt sig iin storaettman

efterhand.åtgärdaoch kostsamt isvårtmängder, attärsom
Även innebär ochsålångsamnedbrytningen storaärom

mängderackumuleradeökandeständigt mäng-ävenatt
betydande.kan blinedbrytningsproduktderna enav

bakgrund försiktig-PVC-plast,Vår slutsats motär att av
kunskap dessbristandedagensochhetsprincipen om

hör hemmahälsoeffekter, ioch intemiljö-långsiktiga ett

kretsloppssamhälle.

till årochPVC-plastdagensföreslår senastVi snarastatt
material.miljöanpassadelångsiktigtmedska ha2007 ersatts

överläggningarinlederföreslår regeringenVi snarastatt
föråtgärderoch vidtar övrigtberörda imed ut-parter en

PVC-plast.nyanvändningallfasning avav
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Hormonstörande8.2 ämnen

Kemikommittén föreslår:

lista misstänkt hormonstörandeEn över ämnen upprättast

för hormonstörandeKriterier utvecklasämnent

skaNya inom BLI undersökta med avseendeämnenut vara
hormonstörande egenskaper

Ämnen uppfyller kriterierna för hormonstörande effektat som
avvecklas

nationellt forskningsprogram hormonstörandeEtt ämnent om
utarbetas

löpande åtgärderKemiindustrin sinaavrapporterar motut
hormonstörande till myndigheternaämnen

framLäkemedelsindustrin miljökonsekvensanalyser förtark
läkemedel påverkaranvändningen hormonsystemen.av som

Hormonstörande problem fått förnyadämnen; ett som
aktualitet

Hormonstörande effekter bl.a. och harDDT PCB Varitav
kända under längre tid, och låg bl.a. till grund fören

förbudbegränsningar och för dessa På år harämnen. senare
frågan hormonpåverkan fått förnyad aktualitet. Studierom

spermieantalet hos har del fall påi Visamän ansettsav en
nedgång under de decennierna. samband medIsenasteen

utsläpp från dumpade bekämpningsmedel, bl.a. dicofol, har
också effekter könsorgan och fruktsamhetpå på uppträtt
hos vildlevande alligatorhannar Florida. Alltfler forsk-i
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det finns antalpekar påningsrapporter ett ämnenatt som
normala funktionermenligt på de kroppeninverka ikan

hormoner.styrs avsom

avsevärd Vetenskaplig osäker-fortfarandeföreliggerDet en
lämpar för upptäcka dessametoderhet vilka sig attsomom

förekommer och vilkavilka exponeringarämnen, som
angeläget så långt möjligtSamtidigt deteffekterna är attär.

Möjligheten vidtagalångsiktiga skador.förebyggakunna att
tillgången på kunskap förbegränsasåtgärderlämpliga av

relevanta och effektiva.åtgärdernabedömakunna äratt om

Ämnen påverkan kan ha olikahormonell ursprung.gersom
baserashar hormonsystem påryggradsdjurflestaDe som

hos människan, dvs.kemiskafamilj ämnen somavsamma
binjurebarks-sköldkörtelhormon,androgener,östrogener,

kanprodukter från djurriketslag.flera Vissahormoner av
övergåendehormonerhalterinnehålladärför gersomav

nykalvade korexempel mjölk frånkänteffekter. Ett är som
förhaltertillräckligt högainnehållakan östrogen att ge

dricker sådanövergående hos barnnatursymptom somav
närbesläktadeinnehållerMångamjölk. ärämnenväxter som
högtsojabönan och lucern. Ett intagmed östrogener, t.ex. av

sojaprodukter kan likaledesinnehållandelivsmedel ge
östrogenpåverkan.påövergående symptom

och bioackumulerbaralånglivadeockså giftiga,finnsDet
människanshamnat därmiljövåriämnen genomsom

fortplantningpåverkan påharMånga dessaförsorg. gettav
näringskedjorna. exempelEtthos olika i ärarter toppen av

goda skälfinnsPCB. DetDDT, att anta attett annat
förekommerhalterför dessa iiexponering ämnen som

påverka horrnonsystemen.kanviltlevande högre organismer
dessaexemplenskillnad frånTill i stannarämnena ovan

kroppsfettet.och upplagras Detikvar i organismenämnen
kroppsfett ochmellan halternajämvikt ifinns hela tiden en

blirhormonstyrdapåverkan påblod gör att organsom
långvarig.
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kringFrågorna hormonstörande svåra ochämnen är
mångfasetterade och huvudsakligen vetenskapligännu av
karaktär. har därför haftVi särskild till sinexpertgruppen

förhjälp området. Någraatt ipenetrera experternaav
har haft ledande roller viktiga nationellai ochgruppen

internationella aktiviteter. viktig händelseEn detvar
arbetsmöte avhölls Weybridge utanföri London isom
december bl.a.1996 den svenska Kemikaliein-arrangerat av
spektionen, EU-kommissionen, OECD och Världshälsoorga-

deltog flera kommitténsnisationen. I Vårtmötet experter.av
sekretariat också vid forum för kemikalie-representeratvar
säkerhets andra februarii 1997 Ottawa,i Kanada. Vimöte

därför ha fått god bild hur frågan hanterasanser oss en av
andra länder och internationellai i Kemikalieinspek-organ.

och Naturvårdsverket har tillsammanstionen nyligen
broschyr kallad "Kemiskautgivit med hormonellämnenen

påverkan vad och vadvi gör".vivet-

följandedetVi genomgångi sina prioriteringargör en av
kunskapsuppbyggnadvad gäller för riskhantering och

sedan till fråganåterkommer huruvida specifikaom
åtgärder kan vidtas på basis befintlig kunskap och såiav
fall vilka åtgärder kan tänkbara.som vara

definitionAllmänt accepterad hormonstörande ämnenav
viktig

fleraFrån håll, bl.a. forum för kemikaliesäkerhet, har
framförts behovet allmänt accepterade definitioner ochav

förbegrepp hormonstörande Följande definitionerämnen.
har överenskommits vid det nämnda arbetsmötet iovan
Weybridge decemberi 1996:

Med hormonstörande utifrån tillförtett ämne ettmenas
orsakar hälsoeffekter frisk ochnegativa iämne som en

fun erande eller dess avkomma,organism, följdsom en
örändringar hormonella funktioner.iav
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möjligt hormonstörandeEtt medämne är ett ämne
egenskaper kan leda till hormonstörning iantassom en
intakt organism.

Skadliga hormoneffekter kan uppkomma på grund av
något hormonsystemen,störningar i inbegripet könshor-av

sköldkörtelhormoner eller binjurehormoner.monerna,

grundläggande utgångspunktEn har bedömningvarit att en
huruvida kan hormonstörande baraämneettav anses vara

kan ske på grund kunskap effekter deniämnetsav om
levande intakta frånResultatorganismen. provrörsunder-
sökningar med enkla eller isolerade celler intetestsystem är
tillräckligt för sådan bedömning. Ett ämne getten som
utslag endast sådana måste tillsvidare betecknasi tester som

hormonstörande.möjligen Sambanden mellan ämnens
bindning till s.k. mottagarstruktur ireceptor etten pro-
vrörsförsök och verkan intakt individi mycketär ännuen
ofullständigt kända. Ett resultat förpositivt iämneett ett
provrörsförsök bör dock innebära omgåendeämnetatt

djurförsök. fall kan kunskapen kemiskI vissaitestas om en
tillräcklig för dra slutsatser redan frånämnesgrupp attvara

provrörsförsök. Vid vetenskaplig bedömning etten av
enskilt hormonstörande egenskaper måste ocksåämnes man

hänsyn till påverkan bestående hälsoef-negativärta enom
fekt övergåendeeller hormonjämvikten,störning samten av

effekten beror hormonstörningen elleri sig ärom av en
sekundär till följd toxiska effekter andrastörning iav
organsystem.

exempel på övergående kanSom störning nämnasett atten
djur inkl. människan födan för ochVia utsätts storen

förväxlande bl.a. frånexponering VissaÖstrogener, t.ex.
soyabönan, öl eller mjölk från nykalvade kor.iväxter som

kan undantagsvis nå nivåerExponeringen yttresom ger
barn.på upphör avklingarNär exponeringensymptom t.ex.

effekten. Hormonreglering innebär växlandei sig en
påverkan på målorganen medför återkoppling tillsom en
reglerande ständiga växelverkan hållerDennasystem.
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fungerande.intakta ochsystemen

vill undvikaorganismen viDen störning ärsom enav
effekt försämrar individens ellerbestående artenssom

fortbestånd. på fortplantnings-välmående och Störningar
fruktsamhetmedför nedsatt behöver haintesystemet som

förblieffekter på individen och kan oupptäcktaandranågra
kan konkurrens-livstiden. På lång siktunder hela artens

mångfalden påverkas.den biologiska Störningenkraft och
påverkar individens hälsa ochuttryckkan också sigta som

nedbrytning skelett hos gråsäl,välbefinnande, t.ex. av
människa och liknande.kroppshålan hostestiklar gömda i

framställda hor-människanskälfinnsDet anta attatt av
potential för åstad-harmonstörande större attämnen en

effekter och dessskadliga påbestående, organismenkomma
gäller detta långlivadeSärskiltfå avkomma.möjligheter att

demiljögifter eftersom det finns skälorganiska att anta att
motståndskraft förändringargrundpå sin mot stannarav

stimuleraoch därför fortsätterhormonreceptornvid att
och igen.receptorn om om

från andrahormonstörandeAvgränsning ämnenav
ämnengrupper av

hittillshormonstörande harkringDiskussionen ämnen mest
orsakat elleröstrogenliknande verkanmedämnenrört som
och utveck-reproduktionpåmisstänkts orsaka störningar

Även andrabeteendet.effekter påinklusiveling sena
manliga könshormo-påverkas, detkanhormonsystem t.ex

och binjurehor-sköldkörtelhormonet tyroxintestosteron,net
dessabeakta påviktigt störningarDet ävenär attmon.

områden.

fokusera påområdet kanEtt avgränsa attsätt att vara
påverkan under känsligauppträder eftereffekter som

utveckling. Skador på könsbe-individens tidigaperioder i
och testikelcancersexuell präglingstämningsprocessen, t.ex.

tidiga utvecklingen,grundläggas under dentänkaskan
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liksom beteendestörningar, och påverkan på utvecklingen
under fosterstadiet sköldkörtelhormonstörning.genom

också viktigt klargöra likheterDet och skillnader medär att
långlivade organiska sådana harVissa visatsämnen. ämnen

hormonstörande, medan andra effekterutövarvara genom
andra verkningsmekanismer. Flera laboratorie-iämnen som
undersökningar ha hormonstörande egenskapervisat sig är

långlivade. bakgrund dagens kunskapMot verkarinte av
finnas brett spektrumdet strukturellt olika kemiskaett av

och kemikalieklasser verkar kunna inverka påämnen som
hormonella varken långlivade ellerutansystem att vara
bioackumulerbara.

OBS-lista för misstänktaEn ämnen

föreslår:Kemikommittén

Kemikalieinspektionen lista misstänktupprättar övert en
hormonstörande ämnen.

dag diskuteras med avseendeFlera de i påämnenav som
effekt harhormonstörande genomgått systematiskinte en

internationellt accepterade metoder. kanenligt Detestning
därför lätt under de kriterierinte inrangeras som man nu
internationellt föreslår se ovan. likväl angelägetDet är att

från föreliggerpåbörja utveckling bort där detämnenen
indikationer. föreslår därför Kemikaliein-Viän attmer vaga

spektionen misstänkt hormonstöran-listaupprättar överen
de på liknande den s.k. OBSl-listan. Listanämnen sätt som
ska ha liknande funktion; vägledande föratten vara
företagens kemikaliearbete detaljreglera varje ämne.utan att

underlag för sådan lista finns denEtt i rapporten om
hormonstörande Kemikalieinspektionen nyligenämnen som

listan användbar framför allt förgivit För göraut. att mer
medelstora företagmindre och bör den kompletteras med
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produktgrupper vanliga.vilka svensktFöri ämnena är
kanvidkommande många de ämnennotera attman av som

hittills utpekats hormonstörande redan har förbjuditssom
olikaeller begränsats eller på avvecklingslistor.tagits upp

fokusering förden starka närvarande råder påGenom som
hormonstörande kan särskild lista förväntas fåämnen en en

genomslagskraft verka kraftigtoch styrandestörre änmer
OBS-listan. kan den påskyndaden vanliga såvälDärigenom

framtagandet ytterligare kunskap sökandet eftersomav ur
miljösynpunkt mindre belastade alternativ.hälso- och Vi

Kemikalieinspektionen fram sådanföreslår snarast taratt en
lista.

för hormonstörandeKriterier ämnen

föreslår:Kommittén

omgående till arbeteKemikalieinspektionen initiativtart
påbörjaroch arbetet medmed kriterier inom EU att ta

förslag till kriterierfram

ska undersökta med avseendeinom BLINya ämnent vara
hormonstörande egenskaper.

användning eller underantalfinns iDet ett stort tester
hormonell effekt.för indikera eller påvisautveckling att en

enkla cellsystem med begränsaddessaMånga utnyttjarav
och kan tills vidare användas huvud-ämnesomsättning

med möjlig hormonstöran-för sålla framsakligen ämnenatt
definitioneneffekt. enlighet med den påde I uppsatta

från intakt förhormonstörande krävs data djurämne ett att
Ävenfynd från cellsystem. på detta områdebekräfta är ett

antal bruk eller under utveckling. Fleratestmetoder i av
till syfte identifiera hormon-dem har dock primärtinte att

därför vidareutvecklas.egenskaper. måstestörande De
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kunna klassificeraFör hormonstörandeatt ett ämne som
enligt definitionen krävs utveckling kriterier baserade påav
allmänt accepterade testmetoder. Det angelägenär en
uppgift fram sådana kriterier. harSverigeatt godsnarast ta
kompetens på området och skulle kunna initiativta ett

omgående påbörja kriteriearbete föratt EU:settgenom
räkning. föreslårVi Kemikalieinspektionen omgåendeatt

särskild för fram förslag tillutser expertgrupp att taen
kriterier. skulleKriterierna kunna utformas med systemet
för cancerframkallande från det internationellaämnen

för forskning modell. skulleDetorganet in-om cancer som
nebära kunde placeras flera klasseriämneatt ett en av
beroende graden bevis. högstaDen klassen kundeav av

innehålla där det fanns orsakssambandt.ex. ämnen ett
mellan och skada frånexponering undersökningar på
människa. klass kundeNästa bestå visat sigämnenav som

hormonstörning djurförsök. den lägstai I klassen, dvs.ge
formen bevis, kunde kriteriet resultat frånsvagaste av vara

studier enkla cellsystem. de båda förstai Amnen klassernai
Ämnenborde rimligtvis betraktas med stränghet. isamma

den tredje borde omgående djurförsöki påtestasgruppen
hela djur. ämneslista baseradEn på kriterierna skulle
inledningsvis behöva uppdateras ganska ofta. Vi gör
bedömningen kriteriearbetet och upprättandet listaatt av en
bör kunna färdigt år.inom ettvara

närvarande finns kravFör påinga inom EUatt ämnennya
ska undersökta med avseende på hormonstörandevara
effekter. Vi sådana krav bör införasatt snarastmenar
möjligt.
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Ämnen hormonsstör-föruppfyller kriterierna att varasom
avvecklasande ska

föreslår:Kemikommittén

Ämnen hormon-föruppfyller kriterierna att varasomal
avvecklas.störande

förluster vidutsläpp ochskaEsbjergdeklarationenEnligt
bioackumulerbaralånglivade,användning ärämnen somav

definierasdeklarationenupphöra till år 2020. Igiftigaoch
cancerframkallande,hargiftiga ämnenämnen somsom

andrareproduktionsstörande ellerarvsmasseskadande,
Ämnenhormonstörande.egenskaperliknande t.ex. somsom

effekthormonstörandekriterieröverenskomnafaller för om
och skaEsbjergdeklarationen idärmed ocksåomfattas av

framställda giftigamänniskanmed ämnenlikhet övriga av
upphör.till miljönutsläppenavvecklas, såpraktikeni att

avvecklingsarbetet börtaktenoch iåtgärderGraden av
påverkan.förväntadgraden negativtillrelationställas i av

länderandraVad igörs

forsknings-länder deltareuropeiska iallaSå gott som
utvecklingenoch i test-samarbetet EU:svia avprogram

EU-kommissio-kemikalieprogram.OECD:smetoder inom
miljövårdsmyndighetenamerikanskadenDGXII ochnen

koordineraförarbetsgrupphar attupprättat gemensamen
avvaktar ytterliga-länderflestaDeforskningsinsatser m.m..

vidare.gårkunskap innan manre

misstänkt hormon-påsammanställt listaharDanmark en
ochkosmetikabekämpningsmedel ochstörande iämnen

farligamindremed andra,få demförarbetar ersattaatt
alkylfenole-föravvecklingsplanpåarbetarManämnen. en

minskaochtill årutfasning 2000sikte påmedtoxylater att
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användningen misstänkt hormonstörande tillsatser iav
mjukgjord PVC.

förekomstenharNorge inventerat misstänkttrettonav
hormonstörande och konstaterat konsumentan-ämnen att
vändningen mycket liten och låg.exponeringenär att är
Flera föremål för begränsningar sedanämnena ärav
tidigare andra skäl, och användningen har upphört ellerav
förväntas upphöra framtid. arbetarinom Norgeen snar
också med avvecklingsplan till år för2000 nonylfe-vissaen

oktylfenoletoxylater bekämpningsmedel.nol- och i

forskningenPrioriteringar inom

föreslår:Kemikommittén

nationellt forskningsprogram utarbetas.Ettut

behovet forskninghar diskuterat den särskildaiVi av
för hormonstörande harIämnen.expertgrupp gruppen

från arbetet med underlagsrapportingått experter en om
för naturvårdsverkets forsknings-hormonstörande ämnen

har också medverkatnämnd. Ett iexperternapar av
utarbetandet internationell på området. Vårarapportenav

från föreslårutgår båda dessa dokument. Viprioriteringar
med nationellttillsammans ochvåra prioriteringar annatatt

underlag grunden för de fortsattainternationellt utgör
särskilt forskningsprogram vid dendiskussionerna ettom

miljöstrategiska forskningsstiftelsen MISTRA.

Epidemiologiska undersökningar på männi-grupper av
eller djurskor

forskning för klarläggadet behövs denVi att attmeranser
hosmisstänkta påverkan på spermiekvantiteten människa.

fortfarande tillräckligt publicerade dataDet inteär utrett om
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halvering spermieantalet beror på metodologiskaom av
problem. material kan fåsEtt användastort attgenom
frivilliga till värnpliktstjänstgöring.män mönstrarsomunga
Jämförande studier mellan länderna Ostersjön kanrunt ge

uppfattning betydelse.exponeringensen om

slutligt bestämmer utfallet för människaDet arten ärsom
fruktsamheten. viktig och känslig indikatorEn tiden tillär
uppnådd graviditet hos fasta sammanbor ochpar som
försöker skaffa barn. behövs både tillbakablickandeDet och
framåtblickande studier denna för lägga fastart attav
bakgrundsnivåer och följa förändringar tid.över

Östersjöngråsäl har tidigare kunnatFör i vissaman se
förändringar och nedgångsjukliga populationen,i men

orsakssambanden med kända miljöföroreningar inteär
entydigt styrkta. behövs fler studier på viltlevande djurDet

kopplade till exponeringsstudier fiskpopulationer, mink,av
fåglarfiskätande m.fl. Problemen med fortplantningenutter,

hos flera bör studeras för klarlägga mekanismerna.arter att

Testmetoder

finns brist lämpliga testmetoder,på ocksåDet ären som
utvärderade. behövs enkla, snabba metoder frånDet ettsom

kan sållaantal misstänkta Vidareämnenstort ut ämnen.
behövs metoder på verklighetstroget kansättettsom mer
återspegla vad händer den växandei organismen.som
Många hormonstörande verkar troligenämnen genom
omvandlingsprodukter. måste också medDetta itas
utvecklingen pågående utvecklingsarbetetDettestsystem.av
med testmetoder bör stödjas. bör byggainom OECD Man

flera för tillgängligteststrategier i utnyttjasteg attupp
bästakunskap på sätt.
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signalerTidiga

orsakar förändringarMånga ochiämnen enzymsystem
liknande skada kan konstateras. exempel ökadEttinnan är
bildning gulkroppsämne hos fisk. Förändringen i sigettav
själv kan svårbedömbar, den tidigtjänarvara men som en

för påverkan. behövs bättresignal utvärderingDet en av
betydelsen olika tidiga signaler detta avseende.iav

olika hormon-mellan olika och mellanSamverkan ämnen

system

kan samverka eller balansera varandraHormonsystemen
inverkan på hormon kanvad gäller Sammavissen process.

effekter olika stimuleraockså ha imotsatta t.ex.organ;
Samverkande effektertillväxt och hämma ii ett annat.ett

har påvisats. komplicerademellan olika Dessaämnen
klarläggas bättre, liksom andraförhållanden måste sam-

verkande faktorer.

och inreExponering, yttre

till miljön hormonstörandeutsläppKunskapen avom
organiska följsbristfällig. långlivadeVissa ämnenämnen är

Flerainternationella övervakningssystem.nationella ochi av
fördiskuteras ingår Exponeringende iämnen varor.som

under heladiffus och pågårmänniska och miljö är varans
systematiskt studeradeEndast fåtallivslängd. ämnen ärett

och olikaeffekter miljön,med avseende på DDTi t.ex.
egenskaper har detgrundPå varitPCB:er. ämnenasav

för analyser.fettrika vävnader ellernaturligt väljaatt organ

för andra mycketKunskapen exponeringen ämnen ärom
betydelsefull vävnad för hormonstörandeEnsparsam.

hormonstöran-behövs fler studierblodet. Detämnen är av
åstadkomma bättre riskbedömingar.blod förde i attämne

också breddas tillmiljöövervakningen börsvenskaDen att
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omfatta fler och enligt vårt förslag iämnen ämnesgrupper
5.4.avsnitt

Kemiska ochämnen ämnesgrupper

fortfarandeKunskapsunderlaget alltför bristfälligt förär att
definitivt ska kunna peka enskilda hormonstörandeutman

kan knytaseller till påvisadeärnnesgrupperämnen som
människa eller miljön medeffekter på starka orsakssam-i

laboratorieförsökband. Enskilda har tydligaiämnen gett
effekter.

behöver miljön och enligtAntalet iämnen mätas testassom
utvecklade standardtest kan bli mycket Prioriteringarstort.

för skilja särskilt angelägnabehöver göras att ut ämnes-
Ämnen med utbredd användning svårned-ärgrupper. som

föreningareller bryts till långlivade bordebrytbara ner
första hand. Många nedbrytningsprodukterkomma i är

effekteraktiva och har också experimentellt.biologiskt gett

Utsläpp

förändringar fisk ned-har hosStorbritannienI settman
avloppsreningsverk.från Orsakenströms anses vara

och kroppsegna hormoner avloppsvattnetläkemedelsrester i
hushållen. bryts tillräckligtfrån inte iDessa ämnen ner

behövs motsvarande studier i SverigeDetreningsprocessen.
hormonstörande effekter relaterade till utsläpp medav

p-piller kantanke på bl.a. syntetiska iöstrogener som
aktiv form.till reningsverken itransporteras

tillbör koncentreras områden där vi harSveriges insatser
särskilda resurser

till de forskningssatsningarMed hänsyn görsstora som
och det realistiskt liknandeUSAEU i inteinom är startaatt



Särskilda frågor 325SOU 1997:84

Vad har bl.a. unikbreda aktiviteter Sverige. Sverigei är en
våra och tvil-cancerregistreti register,stora t.exresurs

har också godlingregistret. tvärvetenskapligSverige en
mellan kemister och toxikologer, manifesteradsamverkan i

miljöområdet långlivadeflera viktiga projekt på organis-om
m.fl. befintliga miljöövervakningsprogram-ka miljögifter De

framtidenför kunna förborde förstärkas utnyttjas iattmen
Östersjönidentifiera bordekartera och ämnen.att nya vara

tidigare och pågåendemed tanke påsärskilt intressant
Även synpunkt ländernaepidemiologiskutsläpp. gerur

Östersjön jämförelser.tillmöjligheter intressantarunt

kemikaliesäkerhet betonar samverkan förförForum

kunskapsuppbyggnad

kernikaliesäkerhet prioriterade vid andraför sittForum
och bra samverkanfebruari Ottawa1997 ii öppenmöte en

m.fl.forskningen, intresseorganisationermellan regeringar,
forskning, utvärdering ochför koordinera testning,att

betonadehormonstörandeför Forumetriskhantering ämnen.
liksom debegränsadesamordningvikten av resurser,av

utvecklingsländer och tidigare östländer.särskilda behoven i

rekommenderade de internationella organisationer-Forumet

medlemsorganisationersamarbetsorgan sinaatt genomnas
och begrepp harmoniseras,för definitionerverka attatt

samordnas, kun-ochforskningprogram strategier att
identifieras ochskapsluckor prioriteringar inomgörsatt

testmetoder validerastillforskningen. Vidare ska attman se
allmänt tillgänglig databasochoch harmoniseras att en

pågående och planerademed register överupprättas
informationsutbyteska underlättaforskningsaktiviteter. Man

forsknings-bedömningar, ochbefintliga ochkring nya
ochundersökningar, konferenser arbetsmöten,testresultat,

med eventuellafaro- och riskbedömningarsamtm.m.
åtgärder.åtföljande
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Företagens ansvar

Kemikommittén föreslår:

svenska kemiindustrinDen löpande tillavrapporterart
Kemikalieinspektionen nationella ochsina internatio-om

åtgärdernella hormonstörande ämnenmot

Läkemedelsindustrin fram miljökonsekvensanalysertart
påverkarför användningen läkemedel hormonsys-av som

temen.

företag verksamhet använderDe i sin misstänktsom
hormonstörande har naturligtvisämnen ett attansvar

detundersöka möjligt på olika minskaär sättattom
riskerna med kan minskaDe ellerexponeringenämnet. t.ex.
begränsa åtkomligheten för oskyddade och känsliga grupper

konsumenter och barn, och där så bedöms möjligt bytasom
hälso- och miljösynpunkt mindre farligaämnetut mot ur

baserat tillräckligt bedömningsunderlag.påämnen, ett

bör aktivt söka kunskap alternativ förFöretagen ståattom
befintliga misstankarbättre rustade skulleämnemot ettom

bekräftas och snabbt leda till ingripanden från myndig-
sida. bör också själva medverkaheternas tillFöretagen att

misstänkta framkunskap och blir allmäntämnen tasny om
tillgänglig. föreslår företagen regelbundet redovisarVi att

begränsningsarbete kring hormonstörandesitt tillämnen
myndigheterna.

särskilt problem läkemedel påverkar hormon-Ett utgör som
Kontrollen läkemedel miljösynpunktsystemen. ärav ur

generellt Läkemedlens miljöeffekter ofullstän-sett ärsvag.
digt kända. ofta slentrianmässigt kroppensDet antas att

förloratutsöndringsprodukter läkemedel har all biologiskav
effekt. Läkemedelsindustrin har likhet med kemiski annan

förindustri produkter. Läkemedelsföretagensina böransvar
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därför fram miljökonsekvensanalyser för densnarast ta
avsedda användningen läkemedel kan påverkaav som

hos den miljön.hormonsystemen Seorganismer i yttre
5.15.avsnitt
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Konsekvenser9 av

Kemikommitténs förslag

direktivKommitténs

Kemikommitténs arbete har direktiv tillFör regeringens
kommittéersamtliga och särskilda utredare gällt. Det

innebär ska offentliga åtaganden dir.vi 1994:23,prövaatt
utredningsförslagensredovisa inriktning dir. 1984:5,

regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, jämställd-
hetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124 och konsekvenser

det brottsförebyggandeför brottslighet och arbetet dir.
Vidare ska uppskatta1996:49. de samhälls- och företags-vi

ekonomiska kostnaderna de förslag läggs. Särskildav som
hänsyn ska till de mindre och medelstora företagenstas

ochmöjligheter utvecklas på lika villkor.växaatt

utgångspunkter

utgångspunkt för vårt arbete har förslagenEn varit inteatt
ska resultera några utgiftsökningar för liggeri Det istaten.

finansdepartementets direktivlinje med utredningsför-om
slagens inriktning dir. 1984:5. föreslagna åtgärderna skaDe
finansieras befintligaomprioriteringar inomgenom ramar.

betänkandet finns det uppdrag till bl.a. Kemikalieinspek-I
och Naturvårdsverket. bedömer det möjligttionen Vi äratt

utredningsuppdragen för den normalainomatt göra ramen
verksamheten. Idag används bl.a. förstora attresurser
förhandla övergångsreglerna vid EU-medlernsskapet.om
Efter utgången övergångsreglerna1998, slutarnär attav
gälla, bör denna Verksamhet kunna minska.
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utgångspunkt har den s.k. miljöskulden,varitEn attannan
kostnaden för återställa uppkomna rniljöskador,dvs. attatt

mål olikafår öka. regeringen iDettainte är ett som sam-
1993/fast, bl.a. bil nåmanhang lagt 94:100 15. Föri attprop.

rniljöskulden får ökaambitiontill regeringens inteattupp
kemikaliearbetet tillräckligt, ytterliga-nuvarandedet inteär

åtgärder krävs.re

konsekvensernaSammanfattning av

utgångspunkter för de mål harViktiga vi satt ärsom upp
föroch företagen åtar arbetade långsiktiga sigär att attatt

inriktade på marknaden skauppfylla målen. Målen är attatt
harhar särskilda egenskaper.välja bort Vi sattämnen som

tid kanför denna övergång,lång tid motsvaraen som enen
produktutvecklingstid företagen. bedömergenomsnittlig Vii

föränd-målen ambitiösa kommer dendärför ärävenatt om
marknadsdrivet.det utbyte skerochring att varasom

kernikaliepolitiken kommer ledadenbedömerVi attatt nya
affärsmöjlig-miljöanpassadetill deatt varorna ger nyamer

produktutvecklingdetta krävsför företagen.heter För som
intensifierade miljöarbetetmarknadens krav. Detmotsvarar

anställdaandel detillkan leda inomstörreatt aven
miljöfrågor olika slag. bedömerarbetar medföretagen Viav

miljöområdet kommermarknaden för konsulter påockså att
olika former kan förväntasjobb""Gröna iväxa.att upp-

Ökatsektorn. miljöarbetedenkomma privata iinom

jämställdhetsperspektiv dåföretagen positivt ävenär ettur
arbetar med miljöfrågor industrinandelen kvinnor i ärsom

industrin förandelen kvinnor i övrigt.större änavsevärt

tillförslagen leda förändrademyndigheterna kanFör
dockoch Utgångspunktenarbetssätt prioriteringar. är att

ska påverkas.anställda och budgetanslagenantalet inte

fårförslagen innebärakonsumenter kommerFör attatt man
och material. den villinformation Förämnen sommer om
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miljövänlig och påverka val dennasina ärvara genom
information mycket viktig. läggerVi påett stort ansvar
konsumenterna de ska medvetna val och ställa kravatt göra

företagen.på

Kapitel Mål för kemikaliepolitiken

Användningen långlivade2.4 organiska och bioackumulerbaraav
framställda människan ska avvecklasämnen ärsom av

minska de långsiktigaFör kostnaderna för miljöskuldenatt
det särskilt angeläget undvika skador dyraär ochatt ärsom

Ämnenlång tid återställa. bryts nedtar attsom som
långsamt, och upplagras miljön, kan orsakai skadorsom av
detta slag. Sådana bidrar också andra tillämnen änmer
miljöskulden. därförhar ValtVi fokusera påatt ämnen som

långlivade och bioackumulerbara. Måletär är att varorna
ska fria från dessa år heller2007. Inteämnen senastvara
detta mål kopplat till lagstiftning arbetet ska skeär utan
med marknadens krav Viktig drivkraft.som en

det forskningsprojektetinternationellaI nationersstora om
konkurrenskraft Michael E. Porter, Harvard Businesssom
School, presenterade boken "The Advantagei Competitive
of 1990, framsyntaNations" miljökravtas upp som en av

konkurrensfördelar.Sveriges utvecklas denDetta svenskai

Örjandelstudien "Advantage Sweden" 1993 Sölvell ochav
Sander.Ivo Som exempel det tidiga förbudetett anger man
asbest vilketi Sverige tvingade svenska företag tillav

kostsamma produktutvecklingar. skapade ocksåDet en
miljövänlig förutsättningimage för bl.a. svenskasom var en
golvtillverkares framgångar denpå amerikanska markna-
den. bedömer detta viktiga erfarenheter.Vi att är

Vårt uttalade syfte med den långa avvecklingstiden, år,tio
industrin möjlighet ändra långsiktigaär sinatt attge

planering riktning bort från användningi från dessa ämnen.
Kravet på långsiktighet och stabila spelregler har särskilt
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maskinellaflesta utrustningarindustrin. Deframhållits av
byte undergenomgår åtminstoneproduktsortimentoch ett

marginalkost-de direktainnebärtioårsperiod. Detta atten
produktermetoder ochför inaderna investeringar nyanya

förslagbegränsade. Vårablirmål troligenvåraorsakade av
företagenspåverka inriktningentioårsperiodenunderbör av

kostnadermedförautvecklingsarbete, utöverinte storamen
utvecklingsarbetet.normaladet

bioackumulerbarhetlånglivad ochförkriterierUtifrån de
medtillsammanssekretariatethardefinieratharvisom

miljöforsk-tillämpadförKemikalieinspektionen, Institutet

uppskattningförsöktNaturvårdsverketoch göraning aven
finns dockkriterier.för dessa Detfallervilka ämnen som

olikakemiska iinformationtillräcklig ämneninte om
databearbetning EU:slåtithardatabaser. Vi göra aven

existerandeförhögvolymämnen ifördatabas programmet
Chemical Informa-UniformInternationalIUCLIDämnen,

kemiskainnehåller 2674DatabasenDatabase. ämnention
plockadesdessaAvvolymer i Europa.används högaisom

nedbrytbarhet. Detuppgifterhadede ämnen ut omsom
plockades dedessaAv ämnen utinnebar 882 ämnen. som

blev 752bioackumulerbarhet. Kvaruppgift ämnen.hade om
nedbrytbarhetlättpåi252 negativtdessa testerAv svargav

lång-betraktas härnedbrytbarhet ochpotentielleller som
livade.

saknas:eller CFBbioackumulerbarhet BCP1000förKriteriet om
K0w4Log

ochnedbrytbarhetuppgift bådehade752 ämnen om
dessa meddatabearbetningbioackumulerbarhet. Vid aven
fickBCF 1000, vibioackumulationsfaktor ettkriteriet

gjorde videssahögvolymämnen. Förutfall på 47 ämnen en
förproduktregisterKemikalieinspektionenstill attförfrågan
haranvändning ibetydelsevilkenklarhetfå i ämnenas
ochde förekommer iprodukter iantaletgällervadSverige

Utfallet blev i33används.branscher de ämnenvilka
färgindu-ochgummiindustrinplastindustrin,framförallt
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allmänkunde förekomma istrin, ävenämnena meramen
konsumentprodukter.ochanvändning i

ellerbioackumulerbarhet BCF10000 BCFförKriteriet om
K0w5saknas: Log

stället använder bioacku-databearbetningen iOm i enman
hadedeBCF på 752mulationsfaktor 10 000, ämnen som

bioackumulerbarhet, fåsochnedbrytbarhetuppgift ettom
Även för dessa gjordehögvolymämnen.utfall på 22 ämnen

produktregisterKemikalieinspektionenstillförfråganvi en
användning harbetydelseklarhet Vilkenför få i ämnenasatt

ochde förekommerantalet produkter ivad gällerSverigei
Utfallet blevanvänds. 17 Debranscher devilka ämnen.i

förekommerdärprodukter ikemiska ärmestämnen
vulkaniseringsmedel ochlim,färgämnen,ordningfallande

där främstgummitillverkning. Branschertillråvarori man
ordningfallandeuppräknadede ihittakan ämnena är

basplastindustrin,gummivaruindustrin,plastvaruindustrin,
metallvaruindustrin.ochbyggindustrinfärgindustrin,

årtillmetaller reduceras 2012Utsläpp2.7 av

materialåteranvändaoch iförlusterundvika ärAtt att
ekonomiskt tänkande, dvs.förenligt medgradhögsta att

formmetaller,Förluster imedhushålla avavresurser.
ekonomiska skälenskildahar företag ochkorrosion, av

behöverarbeteundvika. in-för Dettaarbetatlänge att
materialval,målet till år 2012. Nyaför nåtensifieras att nya

intakta undermetallerna behållsdärmetoder eller varornya
längreunderhållskostnader ochlägreleder tillanvändning

exempelkostnaderna.sänker de totala Ettvilketlivslängd
slutitSödra Skogsägarnadärmassaindustrin,från pro-

utsläpp,för undvika visar investeringarnaattattcesserna
företags-dekostnadsbesparingar varitlett till så attstora

år.ekonomiskt lönsamma inom ett
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Kapitel Viktiga hörnstenar kemikaliepolitikeni

Försiktighetsprincipen ska4.1 användas

försiktighetsprincipensEn många tillämpningar är attav
använda säkerhetsmarginal samhällsekonomiskaien
bedömningar. beskrivsI avsnitt 4.1 några exempel där

försiktighetsprincipen borde ha tillämpats redan vid
misstanke skador. det amerikanskaI exemplet medom
blyfärg gjorde felaktig bedömning det fannstrots attman en
misstanke skador. bedömningenI bara med detogsom
kostnader kunde belägga. Dessa inteöversteg nyttanman

fortsatt användning blyfärg. misstänktaDe skaderis-av av
kerna, med eventuellt påföljande kostnader, medintetogs

bedömningen.i

har ofta begränsadeVi möjligheter med säkerhetatt
uppskatta de framtida samhällsekonomiska kostnaderna för
vårt agerande idag. försiktighetsprincipenDetta gör att
alltid måste tillämpas säkerhetsmarginal deiextrasom en
samhällsekonomiska kostnad-nytta bedömningar görssom
vid riskvärdering kemikalier. Kemikalier kan därförav
behöva begränsas samhällsnyttan deöverstigeräven om
kortsiktiga kostnaderna form hälso- och miljöskador.i av
Risken för det kan finnas samhällsekonomiska kostnaderatt
på längre sikt idag kan uppskatta måste finnasvi intesom
med säkerhetsmarginal på kostnadssidan iextrasom en
bedömningen.

harFöretagen4.3 visa säkra,ansvaret att äratt varorna
Tillsynens roll bör öka och4.5 Stöd och vägledning4.15 till

småföretag

företagens förVi bör utkrävassinaattanser ansvar varor
tydligare myndigheterna tillsynsarbeteti och på andraav

Konsekvenserna detta det offentliga åtagandetsätt. är attav
myndigheterna idag har med kartlägga förekomstattsom
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minskar. Myndig-kemiskarisker medoch utreda ämnen
högre grad koncentre-ska tillsynuppgift iheternas genom

företagen Företagenkontroll sittpå taratt ansvar.avras
myndigheternasdelpå dettakommer sätt ta överatt aven

arbete.

förföretagentillsyn Visaeffektiv sittEn attatt tar ansvarav
användning, viktigtförsäkra sin är ettäratt urvarorna

för företagenocksåperspektiv,brottsförebyggande attmen
myndigheternavillkor.på lika Omkonkurreraska kunna

leder detta lätt tillutredningsansvaretdelförhar stor av
myndig-uppmärksammas"det inteattityden att avsom

och företagenbry om"behöver sigheterna inte attman
detaljerad lagstiftning.undvikaförsökerdärmed en

för desjälvaföretagenOm attstörreetttar varornaansvar
det innebärasäkra kanmarknadenpå ettärsätter ut

för företagenarbeteadministrativtminskat gentemot
får istället läggamyndigheterna. Företagen ner mer resurser

användning.säker för Kost-sinutredapå ärattatt varan
oftautredning står proportiondenna iförnaderna göraatt

för mindre ochdetinnebärkomplexitet. Dettatill attvarans
kanenklareofta producerarföretag,medelstora varor,som

för företag.utredningsarbete Vimindrekrävas än storaett
stödska ökatregionaliserad myndighetföreslår ettatt geen

detta Dettasmåföretagentill ioch vägledning att ta ansvar.
företagenoch medelstoramindreför deunderlättabör att

lika villkor.påutvecklas och konkurreraochväxa

vägledningen kankommunalt iMed även ett engagemang
finansieras med devägledningdennaeventuellt del aven

undermiljarder kronor5,4 regeringen avsatt enpengar
hållbarförlokalatreårsperiod för investeringsprogram en

utveckling.
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ÅtgärderKapitel på nationell nivå

Regionalt nätverksskapande5.2 modell för det modernany-
myndighetsarbetet

till kemikaliepolitiken användningenMotivet är att av
kemikalier förknippad med effekternegativaär iexterna
form risker för hälsa och miljö. Det svårt vilkaär att vetaav
kemikalier förknippade med effekter och hurär externasom

effekterna Därför har det införts kernikaliekon-är.stora en
troll. svenska kemikaliekontrollen finansierasDen genom en
generell avgift på alla kemikalier finns med isom pro-
duktregistret. förfarande ligger väl linjeDetta medi prin-

förorenaren betalar polluter-pays-principle,cipen attom
har allmäntPPP, vedertagenvarit princip inomsom en

sedan början 1970-talet.OECD av

Utbytesprincipen, finns föreskriven lagen 1985:426isom
kemiska produkter och skrivs förslaget tillin iom som nu
miljöbalk, innebär de kemiska produkter kanattny som

med mindre farliga produkter ska bytas Prin-ersättas ut.
tillämpas till del, bl.a. pådriven de krav påcipen en av mer

miljöanpassade produkter konsumenterna ställer,som men
bedömningen den skulle kunna tillämpas mycketvi gör att

åstadkomma detta föreslår ökat regionaltFör viatt ettmer.
arbete. till detta kunskap möjliga kemika-Motivet är att om
lieutbyten kollektiva nyttigheter marknadeninteär som

få framsjälv kan tillräcklig omfattning. regionalai Den

myndighetens arbetsuppgifter kan bl.a. exemplifieras med

tidigare projekt liknande Göteborg kallat Kemikalie-iartav
svepet.

såg Göteborgs kommunHär problem demed kon-ett
ventionella bilvårdsprodukterna förorenade avlopps-som

utgick från invånarna kollektivMan hadeVattnet. att som
betalningsvilja för lösa problemet, förutsattatt atten

kvaliteten på de miljöanpassade produkternanya var
oförändrad. åtagande det offentliga,Det Göteborgssom
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fall, gjorde tydligadettakommun i sättaattvar upp
både miljö- och funktionshänseendekriterier samt attur

samordnade antal bensinmacksägareett stort somman
de bilvårdsprodukterna produkter-lovade köpaatt omnya

miljöanpassade bilvårdsproduk-uppfyllde kriterierna. Dena
till det offentligahade kommit inteinte garanteratterna om

oförändrad kvalitet och företagenkonsumenterna etten
kundunderlag. bedömningen dettillräckligt Vi gör attstort

områdenantal liknande med kollektivafinns ett stort
drivabara det offentliga kan på utveck-nyttigheter där

lingen.

frånmodellen för myndighetsarbete utgårföreslagnaDen
förblir oförändrat och det skeranställda inomantalet attatt

måste flyttasgällande budget. antalför Ett tjänsterramen
regionala/den lokala nivån.central nivå till Upp-från

bör skebyggandet den organisationen successivtnyaav
kan anställdasåunder några år ingaattatt garanteraman

kommun eller det länEventuellt kan denfriställas.behöver
bidra med lokalerverksamheten placeras i etc. attp.g.a.som

regionala kontorens arbets-arbetstillfällen.får Deman
samordnandetill de initierande, ochuppgifter begränsas

Erfarenheter från Göteborguppgifterna.katalyserande visar
formsker utredningsarbeteprojekten igång iärnäratt av

ochkriterieutformning, produktinventeringexempelvis
själva ellerde deltagande företagenproduktutveckling avav

sammanlagda sysselsättnings-konsulter.inhyrda Den

på den konsultsi-därför förväntas ökaeffekten kan privata
den offentligaoförändrad påföretagen ochdan och i vara

myndighetssidan.

regionaliseradeffekternaregionalpolitiskaDe av en mer
myndighetstjänsterantalorganisationsmodell positiva. Ettär

Vidare detStockholmsregionen.flyttas frånut ger nya
miljöområdetkonkurrenskraft påförstärktarbetssättet en

projekten. Mindre och medel-deltarhos de företag isom
detta delhela landet kan påföretag Visi tastora myn-av

kunskap.dighetens
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Ökat forsknings- och utredningsstöd till5.3 myndigheterna

har skissat på olika förslag tillVi ökat forsknings- ochtre ett
utredningsstöd till myndigheterna.

första alternativet innebär oförändradDet situationen men
med tydligare Verksamhets- och ekonomisk uppdelningen

Konsekvenserna utanförinom instituten. dettainstituten av
alternativ inskränker till myndigheterna fårsig att ett
tydligare stöd arbete.i sitt

andra alternativet innebär samlatDet miljöhälsoinstitutett
för miljömedicinsInstitutet och förInstitutettar översom

tillämpad rniljöforsknings forskningsverksamhet. förslagetI
delas finansieringsansvaret mellan och näringslivet.staten

statsbudgeten innebär detta konsekvenserFör inga medan
kräver tillskott fråndet näringslivet. kan ske på fleraDetett

fallet med finansieringeni Kernikaliein-sätt, t.ex. som av
spektionen, avgift på kemiska produkter. Av-genom en
gifterna kan breddas till gälla innehållandeävenatt varor
kemiska alternativEtt liknarämnen. annat som mer

för och luftvårds finansieringsformInstitutet vatten är att
det samlade miljöhälsoinstitutet utför uppdrag och tar emot
frivilliga forskningsanslag från näringslivet.

avgift på innehållande kemiska förenligEn ämnen ärvaror
med förorenaren betalar ochprincipen utvidgatatt ettom
producentansvar leder till ökade kostnader för före-men

Något självklart fördela avgifterna på finnstagen. sätt att
heller idag. ochAtt anslag uppdraginte närings-ta emot av
livet belastar företagen på avgifterinte sätt gör.samma som

oberoende skulle dock eventuellt kunna ifrågasät-Institutets

tas.

alternativettredje med nätverksfunktionDet får ganskaen
små ekonomiska konsekvenser. kostnader kan uppståExtra

knutpunkten/noden hos den myndigheti ska avsättasom
några samordna de olika forskarna helaatt överpersoner
landet.
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Ökad medborgarinformation5.3 Rätten att veta -

skyldighet för alla företag redovisaEn vilka farligaatt
kemikalier de använder och släpper utvecklings-ärut
drivande och brottsförebyggande. lokalaDen ochopinionen
granskningar media och miljöorganisationer skapar ettav
tryck företagenpå följa lagar och vidta åtgärder föratt egna

förbättra miljömässiga agerande.sittatt

Många företag redan idag fram dessa uppgiftertar men
offentliggör dem dessa företagFör innebär kraveninte. inte

någon merkostnad. de kemikaliehanterande företagFör som
idag har kontroll miljösituation medförinte kravensinöver

kostnad.ökad generell skyldighet lederEn till likartadeen
kostnader för företagalla på nationella marknaden. I ett
internationellt konkurrensperspektiv kan "rätten veta"att
dels konkurrensfördel för-störreettses som en genom
troende hos kunderna och dels konkurrensnackdelsom en

form merkostnader. kanDet amerikanskai nämnas attav
företag redan har detta krav.

innehållsdeklarerar5.17 Företagen varor

Myndigheterna ska tillsammans med industrin och handeln
utveckla innehållsdeklarationer för Målet årär attvaror.

ska alla den svenska2002 säljs på marknadenvaror som
innehållsdeklareras. Målet kopplat till lagstiftning.inteär
Redan idag finns det för innehållsdeklara-intresseett stort

både från konsumenter och inköpare och dentioner
tillverkande industrin. industrin kan innehållsdeklara-För

försäljningsargument skapartioner ettvarorav vara som
förtroende hos kunderna. Möjligheter därför till ökadeges
marknadsandelar och intäkter.

företagsekonomiska kostnaderna för framDe in-att ta
nehållsdeklarationerna kan relativt flestasmå. Deanses vara
företag redan idag vad ingår Uppgiftenivet som varorna.

fram innehållsdeklaration för kan svårareatt ta varor vara
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ställahar svårt krav påför mindre importörer attsom
kan därfördiskrimineringtillverkare.utländska En viss

uppkomma.

det finnsfrivilligaInnehållsdeklarationerna är men en
företageninnebärefterfrågan på dem.Växande Det att

själva eller låtafram uppgifternakanantingen externata
detföretagen väljer kommerVilketdet.konsulter ängöra

exempel påarbetstillfällen skapas, "grönaleda till ettattatt
jobb".

leda tillinnehållsdeklarationernaSamhällsekonomiskt kan
baseras påkommereffektivitet. Valet attstörre av varor

kostnader, miljö-verkligakunskap ävenstörre varansom
till konsumenter-ledaKunskapen kommerkostnader. attatt

miljösynpunkt.bättreköpaväljer äratt urvaror somna
samhällseko-sker dåkemiskafarligaUtbytet ämnen merav

själva fårföretagen incitamenteffektivtnomiskt attgenom
börja med utbytenkommermöjliga utbyten.finna De attatt
vidare kravenkostnaden och gåmed den lägsta tvingas när

hela tidenfrån konsumenternautbytenpå ytterligare
skärps.

ställer kravoch inköpare5.7 Konsumenter

konsumenter ochpåmycketläggerVi stortett ansvar
marknadskraft kraveninköpare och denyrkesmässiga som

Framför allt denfrån dessa viutgör. tror att storagrupper
inköparna. Redan idagfås de yrkesmässigaeffekten kan av

aktivt miljöar-hårda krav resulterarställs mycket i ettsom
beräkningsexempel kan påföretagen.bete på Ett visasom

marknadsdrivna miljöarbetetstyrkan detden ekonomiska i
Nixdorfs reklamkampanj "DetSiemens är ontär om

särskiltkampanjen harjordklot" under år 1996. I man
bromerade flarn-innehållerframhållit datorerna inteatt

PVC-plast ingår kablarna.skyddsmedel och inte iatt
kraftig försäljningsökning.resulterade iKampanjen en

försäljningsår, oktober till septemberföregående 1995Under
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första månadernade fyradatorer. Undersåldes 17 0001996,
sålts.datorerhar lika mångainnevarande försäljningsårpå

för hela året.datorerpå totalt 000ligger 40Prognosen
beror påförsäljningsframgångarnabedömerFöretaget att

totaldet sigmiljöargument. Stämmer rör om enprognosen
för datorernadatorer.med Snittprisetökning 23 000 är

skulle betydavilket prognosti-krföretaget 700enligt 14 en
kr.på knappt 340 000 000 Dennaomsättningsökningserad

åstadkommaföretag kanenskiltomsättningsökning ettsom
miljöargumentanvända imedvetetmycketattgenom

den kraftfingervisningmarknadsföringen somomger en
miljöarbetet.marknadsdrivnafinns deti

Ökad generelltanvändning angreppssätt5.10 ettav

generelltanvändningökadföreslårVi ett angrepps-aven
förredogörsmed dettanackdelarrespektiveFördelarsätt.

användningkonsekvenskapitel positiv4.6. En etti avav
kostnadermyndigheternasgenerellt ärangreppssätt attmer

minska.kanenskildamedriskernautvärderaför ämnenatt
ned på detta, minst inomidag inteläggsStora resurser

existerandeförför EU:s ämnen.programramen

vidkonsekvens närmarenegativ är ämnenEn att ensom
kunnaskulleochfarligaskulleanalys inte somanses vara

kanväljas bort. Vikan kommasamhällsnytta,medbidra att
dessa Kost-vilkaenkelt sålla är.på ämneninte sätt utett

lättfram informationen överstigernaden för nyttan.att ta
kemiskadetriskdetfinns ämnetDessutom attstor manen

vårtill ökabidrarutvärderingstiden,underutvärderar, att

miljöskuld.

Åtgärder iKapitel EU

Åtgärderna fårska driva EUiföreslår Sverigevi attsom
Nationellainförs.dehela EUkonsekvenser inom när
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begränsningar särskilt angelägna hälso- ochämnenav ur
föreslårmiljösynpunkt, skavi i 6.4 Sverigeavsnitt attsom

de framtida kostnaderna orsakadeanmäla, minskar av
miljöskador. för miljöDet positivt Europasär även som
helhet då syftet med de nationella begränsningarna fåär att

Nationella begränsningar ledergenomslag hela påEU.i
för svensk industrikort sikt till ökade kostnader kanmen

konkurrensfördel begränsningarpå längre sikt närvara en
införs gemenskapsnivå.på

Åtgärder internationellKapitel på nivå

Åtgärderna nivå kan ofta mycketinternationellpå vara
kostnadseffektiva del vår miljöskulddå allt störreen av

globala problem.utgörs av

kemikaliepolitikinternationellaSamordningen mellan Sveriges7
biståndet förbättrasoch det svenska

kemikalierna ofta dåligtländer tredje världenmångaI i är
vilket lätt leder till olyckor.förpackade ibland omärktaoch

används hemmen vilket lederbekämpningsmedelMånga i
för kvinnor och barn. barntill bl.a. Förexponeringstoren

dödliga dosen för demdetta allvarligt då densärskilt ärär
arbetsplatser länderPå mångamycket lägre för iän vuxna.

särskilt hög gradde anställda,tredje världen ii män,utsätts
kemikalier de industrialise-för halter skadligahöga somav

problem gällersedan länge förbjudit.rade länderna Detta

Enligt uppskattningar frånför de forna öststaterna.även
grunddör människor år påtotalt 000 varjeWHO 200 av

bekämpningsmedel. Upprättandetfelaktig användning av
förpackning ochglobala harmoniserade regler omav

bistånd på området därförmärkning kemikalier ärsamtav
mycket viktigt.



KonsekvenserSOU 1997:84 Kemikommitténs förslag 343av

Kapitel Särskilda frågor

8.1 Rena plastmaterial och plastproduktionren

drar slutsatsernaVi utifrån våra mål och hörnstenar att
PVC-plast, bakgrund försiktighetsprincipenmot ochav
dagens bristande kunskap dess långsiktiga miljö- ochom
hälsoeffekter, hör hemmainte kretsloppssamhälle.i Motett
bakgrund detta vi regeringen ska inledaatt snarastav anser
överläggningar med berörda och vidta övrigaparter
åtgärder för utfasning all nyanvändning PVC.en av av

Slutsatserna koppladeinte till lagstiftning.är Vi attavser
överläggningarregeringens med berörda kan leda tillparter

PVC-plast byts material med bättreatt rniljöegenska-ut mot
Redan idag finns det alternativa material till de flestaper.

användningsområden där PVC-plast används. För att
effektivt åstadkomma utbyte behöverPVCett av en pro-
duktutveckling andra material ske under utfasnings-av
perioden.

De samhällsekonomiska kostnaderna för byta PVC-att ut
plast material med bättre miljöegenskaper bör bedömasmot

ljuset den långai avvecklingsperioden. PVC-plast harav
många bra egenskaper barriäregenskaper, formbarhetsom
eller styvhet. Materialet också relativt billigt ochär resurs-
snålt. Kretsloppsdelegationen SOU 1994:104 gjorde 1994 en
omfattande beräkning de samhällsekonomiska kost-av
naderna PVC-avveckling. hänvisar tillVi dennaav en
beräkning.

Kretsloppsdelegationen räknade bl.a. med alla PVC-att
våtutrymmeni måste medmattor importeradersättas

klinkers. Idag finns emellertid alternativa plastmaterial till
PVC på marknaden. långaDen avvecklingsperioden och ett
aktivt stöd från Kemikalieinspektionen arbetet medi att ta
fram hälso- och miljöanpassade plaster, det finnsgör attnya
anledning teknikutveckling kommer skeatt tro att atten

framtiden.iäven
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massaindu-förviktig råvaraNatriumhydroxid t.ex.är en
hydrolysframställsNatriumhydroxidstrin. avgenom

svenskadenfår klorgas. Avvarvidkoksalt, ävenman
inhemsktredjedel tillanvänds cirkaklorproduktionen en

PVC-användning SverigeiMinskadPVC.produktion av
kloralkalieindustrin intekonsekvensfådärförkan attsom

alternativafinnsdel klorgasen. Detförfår avsättning aven
kannatriumhydroxidframställningför somavprocesser

natriumkar-natursodakaustiseringrealistiska t.ex. avvara
bonat.

Även avseenden kanmångagrannländer, ivårai sessom
Ökat utbyte PVC-konkurrentländer, skervåra ett avsom

svensk industrikanutbytetidigt Sverige ettiplast. Ett ge
alternativaproduktutvecklingenförsprång itekniskt av
alternativapåefterfråganidagfinnsmaterial. Det en

redan valt utnyttjasvenska företagmaterial, något attsom
Ingenjörsvetenskapsakade-utvecklas iTyskland. Dettabl.a. i

bilagaaffärsutveckling", 2C."MiljödrivenstudieIVA:smien,
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Reservationer och särskilda yttranden

ledamotenReservation Urban Wästljung fpav

KemikommitténsReservation slutsatser PVCmot om

liberalSom övertygadjag politiska beslutär attom som-
grundas värderingarpå också ska kunna motiverasytterst -

med rationella förslagetI avveckling allargument. om av
PVC-användning har Kemikommitténs drivitmajoritet

beslut,igenom naturligtvis tänkt skydda hälsaett är attsom
och miljö, svårt med verkligamotiveraär attmen som
förhållanden.

Kemikommittén konstaterar skadligPVC förinteatt ärren
ellermänniskor miljön. detta föreslårTrots kommitténs

all PVC-användning ska avvecklas. Enligtmajoritet minatt
det med de idag använda tillsatsämnenaPVCmening är

miljöproblem. förslagMajoritetens inteutgör ett ärsom
förenligt med kommitténs modell för hållbar kemikalie-en
användning och de skäl riskeras försiktig-genom som anges
hetsprincipens användbarhet. beskrivningenDessutom är av
konsekvenserna och kostnaderna för avveckling allav en av
PVC-användning ofullständig.

dagens tillsatsämnenmed ska avvecklasPVC

finns anledning skeptiskDet till Ifrågasättan-PVC.att vara
det dock bäst med de tillsatsämnen,motiveras med de

stoppämnesegenskaperl,kända eller misstänkta som
används idag för plasten önskvärda egenskaper.att ge

Med enligt ka itel bl.a. metaller2 vissa ochstop ämnen avses
organiska langlivade och bioackumu erbara framställdaämnen, ärsom

människan. Användningen ska avvecklas.stoppämnenav av
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miljöanpassade tillsatsämnenadåligtDärför det deär som
och ska bytashållbarthör hemma Sverigeiinte utett som

förMed tanke på ledtidertillsatser. materia-andramot
användningsområden börPVC-plastenslutveckling och

med berördaöverläggningartidigt inledaregeringen parter
utfasning tillåtgärder för 2007.lämpliga enom

egenskapermed bättretillsatser intemöjligtDet är att nya
PVC-plastennaturligtvisfalleroch dåfinnastår ävenatt

kreativauteslutas männi-det kansådan. Men inte attsom
miljövänligamedtillsatsernalyckasskor ersätta mer

användasskulle kunnaalltsåbättre PVCochalternativ en
framtiden.i

bordetecknasbakgrund reservationenidenMot som
haslutsatser 8.1 Varit:Kemikommitténs i avsnitt

kända ellermedmed tillsatserPVC-plast ämnenatt av-
och tillskastoppämnesegenskapermisstänkta snarast senast

materialmiljöanpassademed långsiktigthaår 2007 ersatts

berördamedöverläggningarinlederregeringen snarastatt-
utfasningåtgärder förvidtarövrigtisamtparter en av

med tillsatserPVC-plastnyanvändning stoppäm-avav
neskaraktär.

ned till stoppämnenbryts intePVC

medPVCslutsatser motiverasKommittémajoritetens enom
plastens klorinne-frånutgår PVC-argumentationslinje som

klorerademiljönhalter ihåll och attett avresonemang om
medeller andranedbrytningsprodukter stoppäm-ämnen

förbrännings-vid deponeringkan ökanesegenskaper av
eller PVC.rester ren

klor bildasinnehållermaterialförbränningVid somav
till hurorsakenden viktigasteklorhaltendioxin. inteMen är

medihophängerbildas.dioxin Detmängderstora mersom
katalyseran-andra,ochförbränningsprocessen närvaron av
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de Klorhalten det avfall förbrännsiämnen. Sverigei ärsom
under 1 %. Därav kommer hälften från ochPVC frånresten
andra källor, främst hushållsavfall innehållande koksalt.
Enligt vad redovisats för kommittén det småär ytterstsom
mängder dioxin, finns förbrännigsresteri och dioxin-som
halten påverkas främstinte PVC-mängderna avfallet.iav

PVC-förbud skulleEtt således ha begränsad inverkan påen
hur mycket med stoppämnesegenskaperämnen bildassom
och ackumuleras förbränningvid eller deponering av
förbränningsrester.

detOm verkligen bildades organiska, långlivade och
klorerade vid nedbrytning på deponierämnen PVC ärav
okänt. brytsPVC mycket långsamt och vid allt änannatner
mycket ovanliga förhållanden på deponier sker nedbryt-

troligenningen kloret avgår saltsyra.attgenom som
Sannolikt bildas några stabilainte bioackumulerande ämnen

nedbrytningsprocessen.i

Deponering medförPVC ackumulering deponeradav en av
PVC, klorerade nedbrytningspro-resonemanget attmen om
dukter eller andra med stoppämnesegenskaper kanämnen
bildas bygger på spekulation på misstanke.änmer
PVC-plast de tekniskt funktionelltoch bästär kändaen av
plasterna. Kommittén inga invändningar andramotanger
skeden livscykeln och vad framkommit underav av som
utredningens gång drar slutsatsenjag miljöpåverkan vidatt

tillverkning vinylklorid kan kontrolleras.t.ex. av

ska försiktighetsprincipenHur tillämpas

Även det troligt detinte bildas långlivade bioack-är attom
umulerbara nedbrytningsprodukter på deponier,PVCav
kan hävda det råder bristande kunskap denattman om
frågan.

framtidensI kemikaliepolitik måste utsträckningi större än
vad sker idag åtgärder grundas på misstankesom om
effekt. Kemikommittén utvecklar kapiteli 4 principen att
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skadehot,föreliggerdetvidtas"miljöåtgärder måste om
special-viktigtsaknas"bevisningfullständig ettäven om -

försiktighetsprincipen.kalladeden såfall av

kommertillämpasskaförsiktighetsprincipenochHur när
påpekafinns skälbedömningsfråga. Det attalltid att envara

till försiktig-med hänvisningåtgärderdrastiskakrav påatt
indikationermedsammanhanghetsprincipen i svaga
kommerDenförsvagaoch principen.skada attriskerar att

räddningsplanka argumenten tryter.närframstå som
och detdelredanifrågasättsFörsiktighetsprincipen enav

urholkasskullevärdedesstragiskt genom enomvore
Kemikomrnittén.tillämpningslarvig av

saknasdeponierpåPVCnedbrytningmedfalletI av
finnsdäremot ingenkunskaper,fullständigavisserligen men

bildandeFarhågornaskadehot.misstanke att avomom
normal nedbrytningviduteslutas ärkanintestoppämnen

riskscenariolångsökta. Resonemangetganskaallttrots om
detmaterial,andratill mångautsträckasskulle kunna som

avveckla.kommitténföresvävat attinte

alldömaförsiktighetsprincipen,till utmed hänvisningAtt,
samhälle stårhållbartlångsiktigtmedoförenligPVC ettsom

osäkerhetenföreliggandedentillrimlig proportioniinte om
åtgärder,vidtaskäldetfinns attskadehotet. Däremot som

finnskunskapbristandedentillanpassadebättre somär
avfall.klorhaltigtochPVCdeponering annatkring av

klorhaltigtdeponeringbegränsaåtgärderSådana är att av
förhållanden påkontrolleraavfall extremaattattsamt
nedbrytningkringForskningenuppstår.deponier inte av

bristandeminska denförfortsättabör givetvis attPVC

kunskapen.
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Särskilt yttrande Urban Wästljung fpav

ökat forsknings-Avsnittet och5.3 utredningsstöd till myndig-
heterna

har ingått KemikommitténsDet uppdraginte i att överse
tilldelningen till miljöforskrting och rniljörelate-av resurser
rad utredningsverksamhet. Därför kan betänkandetvi i
endast uttryck för inför de minskade ochge oro resurserna
föreslå utredning den framtida miljöhälsoforskrüngensen av

vill dock det härorganisation. Jag i sammanhanget påpeka
folkpartiet liberalerna, riksdagenmitt parti, gåttiatt emot

de kraftiga nedskärningarna forskningsfinansieringeninom

genomförts under innevarande mandatperiod.som

organisatoriska förhållanden behövsEn underöversyn av
alla omständigheter, många de problem och riskermen av

pekar på betänkandet, skulle havi i inte uppståttsom om
politik förts.en annan
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JernelövSärskilt yttrande Arneav

grundvalföreslår radikal kemikaliepolitik påKommittén en
förordas därgenerellt arbetssättEsbjergdeklarationen. Ettav

persistens och bioackumuler-egenskapskriterierallmänna
från dehögriskkemikalier bör fasasdebarhet skiljer utsom

kommittén också andraarbete begrundarandra. I sitt
läkemedelsmodellen, därden s.k.bl.a. intealternativ, ämnen

myndighet bedömerförrän behörigfår användas att
värderingmöjliggördokumentationtillgänglig aven

relationen god nog.nytta/ och finner Kommitténrisk äratt
allmänna kemikalie-grund för detmodellenavvisar som

arbetet.

generellaKemikommittén defrångårdet gäller PVCNär
och tillämpar för dennaden själv förordarkriterier som

ligger läkemedels-specifika polymer argumentation somen
substansPolyvinylklorid fallermodellen intenära. som ren

ytterligareeller KemikommitténsEsbjergkriteriernaför egen
betraktasskärpning genom toxicitet inte ettatt som

misstänktaDemonstrerade ochkriterium.nödvändigt
med produktionsprocessen,sammanhängermiljöeffekter

mycket möjligtoch kvittblivningssystem. Dettillsatser är -
materiel skulle hatroligthögst PVCkanske attt.o.m. som-

kunskapsbaserade restriktionerochöverleva miljö-svårt att
avseenden.dessai

fall dömerdetta ochdock velat gå längrehar iKommittén
med hänvisning till bristandePVC-polymerensjälvaut

miljöfarligateoretisk möjlighet för bildningochkunskap av
kommittén be-nedbrytningsprodukter. detJust göratt

otillräcklig förtillgänglig kunskapdömningen är attatt
"läkemedelsmetoden" tillämpas.risker innebärutesluta att

de flesta andra polyme-jämförd medTill saken hör PVCatt
de andra, destuderad och mångaväl t.ex.är somavrer

tänkas brytas ned påockså skulle kunnainnehåller kväve,
hälsofarliga metaboliter.resulterar miljö- ochisätt som
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väljer dock särbehandlaKommittén och frångåPVC detatt
arbetssätt den förordar. kani övrigt Detta inte änannat
försvaga tilltron till det föreslagna generella angreppssättet.

avseende avstår kommitténI från fullfölja sittett att
uppdrag. gäller fråganDet ändamålsenlig myndig-om en
hetsorganisation på kemikalieormådet. Enligt min upp-
fattning Kemikommittén på mycketvisar övertygandeett

nüljöproblematiken helt central för kemikaliebe-sätt att är
dömningen. samordning KemikalieinspektionensEn ochav
Naturvårdsverkets verksamheter på området därförsynes

naturlig effektivisera myndighetsarbetet.väg attvara en
Såväl kostnads- effektivitetsargument talar för detta.som





tar/ala
Kommittédirektiv WW

W

Översyn kemikaliepolitiken Dir.av
1996:40

regeringssammanträde denBeslut vid 9 maj 1996

Sammanfattning uppdragetav

kommitté tillsätts med uppdrag kemikalie-En överatt se
bakgrund b1.a. medlemskap ochpolitiken Sveriges i EUmot av

eventuellt förändrad riskbild användningen kemiskaav aven
skallKommitténämnen.

årensresultatet de tio kemikaliearbete,utvärdera senasteav-
det aktuella riskpanoramatbedömning hur övergöra aven-

kemiska ämnen ut,ser
mål skalltill hur kemikaliepolitikenslämna förslag-

formuleras,
generelltvilken utsträckninganalysera i angreppsättett mer-

kemikaliepolitiken arbetet med minska riskernabör prägla i att
kemikalier,med

området hormonpåverkandetill åtgärder inomförslagge-
ämnen,

samarbetet mellan och näringslivetförslag till hur statenge-
vidareutvecklas,kan

länder uppbyggt,belysa hur arbetet i andra är-
skall prioritera det globalaförslag till hur Sverigege-

internationella arbetet,
ochförslag till styrmedelge-

förändrabehovet den svenskaanalysera attav-
myndighetsorganisationen.
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Syfte

uppdragetSyftet med kemikalie-är göra översynatt en av
politiken och förslag till hur den framtida svenskage

skallkemikaliepolitiken utformas nationellt och inom EU samt
internationellt.

Bakgrund

1970-taletUtvecklingen sedan

framgångar kan i minska de kemiskaStora strävannoteras att
hälso- och miljöriskerna alltsedan 1970-talet. Särskilt märkbar

luft frånden kraftiga reduktionen utsläppen till ochär vattenav
till framgångarindustrianläggningar. orsak dessaEn var

införandet miljöskyddslagen 1969:387. Genom miljö-av
på tillståndskyddslagen kunde bl.a. krav ställas för mer

verksamhet. Tillståndsprövningen,omfattande s.k. miljöfarlig
miljöskydd ochKoncessionsnämnden förgörs avsom av

kraftfullt förlänsstyrelserna, har varit instrumentett att
från punktkällor.utsläppen farliganedbringa ämnenav

orsak till miljöbelastande utsläpp minskadeEn att varannan
minska produktionskostnadernaindustrins intresse atteget

återvinna återanvändautsträckning ochi störreattgenom
Samtidigt har ökatkemikalier tillverkningsprocessen.i ett

miljöfrågorna industrin verkat iför inom sammaengagemang
riktning.

orsak bättre kontrolltredje och mycket viktigEn var en av
införandet lagen 1973:329 hälso-kemikalier genom av om

årmiljöfarliga LHMV 1973.och varor
miljöpolitiska åtgärderna riktades under denna tidDe

såsomanvändningen vissa farligaframför allt ämnen,mot av
och skadliga bekämpningsmedelkvicksilver, kadmium, PCB

alkylkvicksilverbetmedel och vissa fenoxisyror.DDT,som
åtgärder har medfört sjunkande halter dessa iDessa ämnenav

frånSamtidigt utsläppen olika punktkällormiljön. som
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minskade, korn ökadintresset i utsträckning riktasatt mot
frånutsläpp diffusa källor. Nya miljöproblem börjademer

därmed framträda allt tydligare. Detta gällde inte minst de
risker användningen kemiska och produkterämnensom av
förde med sig. mitten 1980-talet tillsatteI därför regeringenav
Kemikommissionen med pågåendeuppgift överatt se
verksamhet och lägga fram förslag till insatser för förbättraden
kontroll kemikalieanvändningen. Enligt kommissionensav
förslag modifierades och benämndes lagenLHMV 1985:426

kemiska produkter LKP. Vidare föreslog kommissionen attom
särskild myndighet skulle på kemikalieområdet.inrättasen

drygt år sedanDet tio Kemikommissionens förslagär nu
genomfördes och Kemikalieinspektionen inrättades. Stora
framgångar har kunnat i arbetet med få bättrenoteras att
kunskap kemikaliers egenskaper, fråninte minstom
miljösynpunkt, och bättre produktinformation risker ochom
skyddsåtgärder med nedbringa användningen ochsamt att av
riskerna med rad kemikalier. Därtill kommer kunskapernaatten

kemiska förekomst, spridning och effekter på hälsaämnensom
och miljö ökar successivt. Det svenska kemikaliearbetet har

framgångsriktvarit och Sveriges internationella anseende är
mycket högt.

År beslutades det första för minska1987 programmet attom
miljöriskerna för människa och vid hantering kemiskaav

bekämpningsmedel ijordbruket.
ocksåframgångar har det gäller minskaStora närnoterats att

de kemiska hälsoriskerna i arbetsmiljön. har sedanSverige
föregångsland1970-talet det gäller detta område.varit när

och från årArbetarskyddslagen 1949: 1 1978 arbetsmiljölagen
1977:1160 har varit grunden för Arbetarskyddsstyrelsen och

medoch Yrkesinspektionens arbete reducera de kemiskaatt
riskerna arbetsmiljön.i

Riskpanoramatförändras

risker kemikalieanvändningen långsiktigtBegränsning i är ettav
arbete. kvarstår betydande risker hälsadärför för och miljöDet
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kemiska samhället. följdmed användningen i Somämnenav en
teknologiskt avancerade samhället och detdet storaav

används och sprids fortfarande kemiskavaruberoendet ämnen
farliga hälsa och miljö. internationellakan för Densom vara

fåttdet sammanhanget ökad betydelse förvaruhandeln har i en
kemikalier.spridningen av

fortlöpande. Under årriskområden identifierasNya senare
hormonpåverkande debatterats alltmer.exempelvishar ämnen

föremålNonylfenoletoxylater NFE, förär ämnen ärsom
Fleragivit betydande resultat.avvecklingsplaner ämnensom

hormonpåverkande effekter förbjudna ellermisstänktamed är
nuvarandemiljö- eller hälsoskäl.begränsade andra Denav

Flerapå internationell. länderdessafokuseringen ämnen är
påDanmark, har vidtagit eller har planerSverige,utöver t.ex.

frånminska riskerna användningenlångtgående åtgärder för att
hormonpåverkande NFE.ämnen somav

uppmärksammats förstpå problemexempelEtt annat som
antimikrobiellaspridningenår den diffusaunder är avsenare

tillkan bl.a. upphovantibiotika till miljön. Det.ex.ämnen ge
vidolika rollKunskapernabakterier.resistenta ämnensom

också Skyddethar ökat. föroch allergieruppkomsten astmaav
kosmetiska produkterskadliga ifrånkonsumenten ämnent.ex.

tillfredsställande.inteär
till mycket delhärrörkemiskaEffekterna ämnen storenav

de produkter i vilkasluthanteringenochfrån användningen av
lång livslängd ochmånga produkter haringår. Eftersomämnena

produkter och anläggningar,långlivadeiinsatsvaror t.ex.utgör
långlivadefarligaupplagringsker det ämnen.byggnader, aven

innehållerpå produkterexempelPVC-plaster är ett som
riskkan förfarligasvårnedbrytbara och utgöraämnen ensom

från tillkedjan produktionhelamiljöhälsa och genom
ibyggs dessutom ofta inplasteravfallshantering. Dessa

varaktighet och kan därförbetydande utgöraanläggningar ettav
generationer.kommandehanteringsproblem för
behandlat motioner PVCjordbruksutskott harRiksdagens om

1995/96:JoU8utskottets meningEnligthösten 1995.under
helhets-bedömningdet möjligt1s.1 göraär att aven
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från klortillverkning tillledalla dessPVC ihanteringen av
utskottetsenligthelhetsbedömning visarsådanavfall. En

kretsloppssamhället. Dagenshör hemma iintemening PVCatt
additiv börmed miljöskadligaPVCmjukgjorda PVC samt styv

inledas skyndsamt.Avvecklingen böravvecklas.därför
ochnaturvårdsverk,StatensharRegeringen gett

påföreslå åtgärder PVC-uppdragKemikalieinspektionen i att
redovisas den 30 juni 1996.skallområdet. Uppdraget

följer deingår produkteriKemiska ämnen som
således handelnoch distribuerasfinnsvaruströmmar genomsom

svårspridning kanhela jorden. Denna attöver typ varaav
hälsa kanpå miljö ochpåverkanskaparkontrollera och somen

förebygga.ochsvår förutseattvara
människan och miljönriskerna förökatInsikten har även om

ochbildas iomvandlingsprodukterfrån vatten-som
och har sinmiljönoch iavloppsreningsverk, deponier som
kemiska ispridningochanvändning ämneniupprinnelse av

samhället.
kemiskaantalfrån det mycketpåverkansamlade storaDen

tillförs miljönoch fortfarandetillförtsglobalt harämnen som
globalaochexempel den diffusabetydande. Ett ärkan vara

Koncentrationenmiljögifter.svårnedbrytbaraspridningen avav
Articstuderas inommiljönarktiskadensådana iämnen

AMAP. Denand Program,AssessmentMonitoring
på enskildaåtgärder ämnenhittillsvarande inriktningen av

lämpligadenhållmånga för intefrånifrågasätts mestatt vara
farligaoch miljöpå hälsapåverkanminskametoden att av

måstefrån åtgärderutgårEsbjergdeklarationen attämnen. avse
Diskussionendess helhet.miljön ibelastningenkemiskaden av
Kanada underpågått ochi USAharklorföreningarklor ochom

enskilda klor-delängredet intedagtid. Ilängre ären
debattendominerareller inte utanföreningarnas somvaravara

bl.a.diskussionenbakomDrivkraften ärsådant.klor ensom
kloreradeochtotalförbud klorrekommendation ett avom

Lakesof the GreatCommissionInternational Jointfrånämnen
ochamerikanskadeuppdraghar iIJC, att gesom

sjöarnasråd frågor Storai rörkanadensiska regeringarna som
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Vattenkvalitet. Varken USA:s eller Kanadas federala regeringar
har dock varit beredda totalförbjuda användningen kloratt av
och klorerade Manämnen. inte heller kloreradetror att ämnen
kan behandlas i eftersom deras miljöfarliga egenskapergrupp,
varierar inom vida Kemikalieinspektiongränser. har också i sin

Klor och klorföreningar ifrågasatt förslaget.rapport

EU-inträdet förutsättningarger nya

Som påverkarEU -medlem Sverige unionens miljöpolitik inifrån
och deltar beslutsfattandet.i Utrymmet för nationell reglering

enskilda kemikalier har dock samtidigt EES-avtaletav genom
medlemskapetoch minskat.

Den uppgiften för Sverige framöver driva påstora är att en
ytterligare utveckling kemikaliekontrollen inom EU, vilketav
också betonas i regeringens skrivelse 1994/952167 Det svenska
miljöarbetet Inriktningi EU och genomförande. Sverige bör-
verka för riskreduktionsarbetet inom EU utvecklas.att Det
gäller också få ökad och enhetligavsevärt tillämpning iatt en
EU försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen vidav
användningen såväl allmänkemikalier bekämpnings-av som
medel för i sig inte farligaämnen bidrarsamt ärsom men som
till oavsiktligt bildande stabila organiska miljögifter. Sverigeav
kommer verka för EG-kommissionenäven ökadatt att ägnar
uppmärksamhet åt kemikaliefrågorna och utarbetar enhetligen
kemikaliepolicy.

Arbetet med de fyraåriga svenska undantagen på kemikalie-
området också deär uppgifterna.storaen av

Medlemskapet i EU anledning hur Sverigeövervägaattger
i sin nationella politik skall kunna behålla hög ambitions-en
nivå. viktigtDet inte fåminst förär trovärdighet arbetetiatt
med påverka andra länder.att

EG-kommissionenInom handhas kemikaliefrågorna fleraav
direktorat. Miljödirektoratet DGXI har övergripandeett ansvar
bl.a. det för miljöhandlingsprogrammen ochattgenom ansvarar

basdirektivvissa på området. Industridirektoratet DGIII och
jordbruksdirektoratet DGVI behandlar frågor förbud ochom
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användningenrespektivefarligabegränsningar ämnen avav
kemiska riskerna ijordbruket. Debekämpningsmedel i

DGV. Vidarearbetsmiljödirektoratethanterasarbetsmiljön av
frågorDGXXIV förkonsumentdirektoratet omansvarar

börsammanhangethygieniska produkter. Ikosmetiska och
harmarknadsdirektoratet DGXVockså inre ettnämnas som

frågor frimarknaden b1.a.denför inreövergripande omansvar
varurörlighet.

internationellaDe övriga arenorna

medriskernabegränsakostnadseffektivtpå sättFör ettatt
skemåste samverkankemiskaanvändningen ämnenav

rad olikaiutanför EU:s Dettainternationellt görsäven enram.
världshälsoorganisationen,arbetarFN-systemetfora. Inom

ochILO, FN:sarbetsorganisationen,InternationellaWHO,
dettillsammans inomUNEPmiljöprogram gemensamma

Chemical Safety.International ProgramIPCS,programmet on
kemikalier,potentiellt giftigaförinternationellt registerEtt

årsedan 1976.inom UNEPIRPTC, upprättatär
kemikaliesäkerhet bildades 1994,förmellanstatligt forumEtt

inrättadesChemical Safety. DetIntergovernmental Forum on
riktlinjer föroch dratillfälleregeringar mötasför attatt uppge

årinnehar sedanpolicynivå. Sverigepåkemikaliekontrollen
ordförandeskapet.1994

med förbättraarbeteomfattandebedrivsOECD attInom ett
klassifi-harmoniserakemikalier,existerandekunskapen attom

riskbegränsningsprogram.och utarbetacering gemensamma
farligavissabegränsakontrollera och exportFör att av

frånförhandsgodkännande import-påkravharkemiska ämnen
InformedPIC-proceduren Priors.k.denutarbetats,landet
bindandelegaltutformaförarbete ettConsent. Ett att

påbörjats.harPICinstrument om
Long RangeLRTAP-konventionenförInom ramen
närvarandeförhandlas förPollutionAir ettTransboundary

stabilautsläppenbegränsatillsyftarprotokoll att avsom
ochPollutantsOrganicPOP, Persistentmiljögifterorganiska
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tungmetaller till luft. Protokollet beräknas fardigförhandlatvara
under år 1997. pågårInom UNEP arbete kan leda tillett som

globalt bindande konvention POP.en om
dessaFörutom globala insatser bedrivs internationelltett

miljöövervakningsarbete inom för antal geografisktettramen
begränsade konventioner. svenskaDe insatserna bedrivsmer

inom för den samordnade miljöövervakningen. Inomramen
Arctic Monitoring and Assessment Programme AMAP bedrivs

samarbete mellan arktiska länder frågai övervakning ochett om
utvärdering miljösituationen.av

Kemikaliearbete bedrivs vidare i luft- och havskonventioner,
såsom Oslo- och Pariskonventionen skydd Nordost-av

Östersjön,atlanten, Helsingforskonventionen skydd av
Nordsjökonferensen Esbjergdeklarationen och Montreal-
protokollet ozonnedbrytande ämnen. Inom för ECEramen
Economic Commission of Europe har Sverige undertecknat en
konvention industriolyckor rörande kemikalier. Detom
samarbetet inom EU arbete enligt direktivmotsvaras ett ettav
beträffande kemikalieolyckor, det s.k. Seveso II-direktivet.
Vidare har Sverige ratificerat ILO-konventionen nr 170 om
säkerhet vid användning kemiska produkter arbetslivet.iav

Sverige deltar i det kemikaliearbete sker inom Nordiskasom
Ministerrådet. Resultatet från det arbetet används i stor
utsträckning plattform i arbetet i internationellasom en
organisationer.

Sverige har tradition haft hög ambitionsnivå inomav en
miljöområdet såväl nationellt internationellt. Desom

målenövergripande för den svenska miljöpolititiken har varit
giltiga också för Sveriges agerande i det internationella
miljösamarbetet. förutsättningEn för Sveriges goda rykte i
sammanhaget vetenskapligt hög kompetens på området.är en

kanSammanfattningsvis det sker omfattandesägas att ett
arbete inom rad organisationer och detta innebär det äratten
viktigt det hur det svenska globalagörs översynatt en av
arbetet skall prioriteras.
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kemikalie-arbetsuppgiftermyndigheternassvenska inomDe
området

frågor kemiskaarbetar medmyndighetercentralaFlera om
med sektorsansvar.enlighet sittmiljörisker iochhälso-

riskbe-huvudansvaret förharKemikalieinspektionen
råvaror,kemiska iåtgärdergränsande ämnensom avser

tilloch syftarandraprodukter ochkemiska att styravaror som
och informationbedömningarutredningar,leverantörers

generelloch tilloch miljöriskerhälso-kemiskaavseende
kemiskaförekomstenbegränsning ämnen.avav

riskbegränsandeförhuvudansvaretNaturvårdsverket har
produkterråvaror, kemiskaikemiskaåtgärder ämnenavsersom

medhushållatillsyftarochandraoch attsomvaror
förexponeringeller begränsaförhindraoch attnaturresurser

användningyrkesmässigmiljön vidi denkemiska ämnen yttre
kemiskaavfallsledet,i ämnen,hantering,och även avannan

ochprodukter varor.
risk-förhar huvudansvaretArbetarskyddsstyrelsen

råvaror,kemiska iåtgärderbegränsande ämnensom avser
syftar tillochandraoch iprodukter attkemiska somvaror

kemiska iförexponeringbegränsa ämnenellerförhindra
hanteringanvändning ochyrkesmässigvidarbetsmiljön annan

Yrkes-andraochprodukterkemiska ämnen, varor.av
tillsynsmyndighet.regionalinspektionen är

Läkemedelsverket kontroll ochcentral myndighet förär
med hänsynprodukterandraläkemedel och vissatillsyn somav

denläkemedel iståregenskaper användningeller nära,till
myndighet.handläggsfrågorsådana inteutsträckning av annan

ochfråga kosmetiskatillsynsmyndighet iocksåVerket är om
produkter.hygieniska

kemiska1985:835förordningenhar iBoverket om
skydd förbehövs tilldetbemyndigatsprodukter att om

meddelaKemikalieinspektionen,samråd medinomhusmiljön, i
byggprodukter.föreskrifter om

lokalaregionala ochdenförGeneralläkaren ansvarar
produkterkemiska1985:835förordningenenligttillsynen om
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frågai Försvarsmaktens användning kemiska produkterom av
inte ankommer på Yrkesinspektionen.som

Livsmedelsverket för normgivning, tillsyn ochansvarar
kontroll, information och påverkan kunskapsuppbyggnadsamt

livsmedelsområdetinom innefattar dricksvatten.även Densom
verksamhet berör kemikalieområdet gäller b1.a. leda ochattsom
samordna livsmedelskontrollen, undersöka livsmedels
sammansättning och tillsatser och råd och anvisningar ige
livsmedelsfrågor. Verket för kontrollen bekämp-ansvarar av
ningsmedelsrester livsmedel.i

Socialstyrelsens verksamhet det gäller frågornär om
hälsorisker miljön utgår fråni styrelsens tillsynsansvar enligt
olika lagstiftningar, tobakslagen, smittskyddslagen ocht.ex.
hälso- sjukvårdslagen,och styrelsens övergripandesamt
ansvarsroll det gäller följa utvecklingennär hälsorisker.att av

den kompetensenUtöver har Socialstyrelsen tillgång tillegna
s.k. vetenskapliga råd för med kort varsel delta i olikaatt
bedömningar.

Räddningsverket ansvarig myndighet för landtransportär av
farligt gods centralt räddningstjänstför i samband medsamt
kemikalieolyckor.

förutsättningarna,De framför allt det eventuellt ändradenya
riskpanoramat och EU-medlemskapet, kan ha medfört att
gränsdragningen i ansvarsfördelningen mellan de myndigheter

arbetar områdetinom kemiska hälso- och miljörisker intesom
alltid helt tydlig. frågor ocksåVissa kan fallaär mellan olika
myndigheters ansvarsområden. berördaDe myndigheterna
samarbetar fortlöpande för klargöra myndigheternasatt
ansvarsområden.

Uppdraget

Kommittén skall utvärdera resultatet de årenstiosenasteav
arbete med minska riskerna för hälsa och miljö med kemiskaatt

Kommittén skall belysa de styrmedelämnen. ochanväntssom
hur väl de har fungerat. De samhällsekonomiska och
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kostnaderna de olika styrmedlen skallföretagsekonomiska för
uppskattas.

bedömning hur det aktuellaskallKommittén göra en av
kemiska nationellt ochriskpanoramat ämnenöver utser

förslag till hur kemikaliepolitikensinternationellt lämnasamt
hur prioriteringarna börmål skall formuleras och göras.

skall utgå från dels insikterKommitténs förslag nya om
förändraderiskbilden, delseventuella förändringar i

medlemskap iför arbetet Sveriges EU.förutsättningar genom
svårnedbrytbaraoch globala spridningendiffusaDen av

sådana arktiskatill bl.a.och koncentrationenmiljögifter av
utgå frånFörslagen skallsärskilt beaktas.områden skall

kontinuerligtmål från EsbjergdeklarationenRiksdagens och att
farliga i syfteoch förlusternareducera utsläppen ämnen attav

skall upphöra generationmålet de helt inomsignärma att en
miljö-Nordsjöländernasår. Esbjergdeklarationen25 är

mål åtgärderoch föröverenskommelseministrars attom
Esbjergdeklarationenmiljön i Nordsjön. Iförbättra den marina

ellerfarligadefinieras ämnenämnenämnen grupper avsom
slutligaoch bioaccumulerbara. Detgiftiga, persistentaärsom

få koncentrationerna iEsbjergdeklarationenmålet i är att ner
denaturfrämmande ochnollmiljön till för näraämnennära

miljön.förekommer naturligt inaturliga värdena för ämnen som
åtgärdersvenskaavspegla behovetförslagenVidare skall av

globalt.ochnationellt, inom EU
möjligt iundersöka detskallKommittén är attom

användanärvarandegrad förkemikaliepolitiken i högre än ett
inriktningenkomplement tillgenerellt motangreppssätt ettsom
skall kommitténsammanhangetdetkemiska Ienskilda ämnen.

kemiskahelariktasåtgärder kanbedöma mot grupper avom
ämnen.

områdetåtgärderförslag till inomskall lämnaKommittén
hormonpåverkande ämnen.

ochskall mellanföreslå hur samarbetetKommittén staten
vidareutvecklas.näringslivet kan

minska riskernamedhur arbetetKommittén skall belysa att
länder, ochandrauppbyggt inomkemiskamed ämnen är
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framför allt inom skallEU. Kommittén peka på för- ochäven
nackdelar med olika systemuppbyggnader.

Många globala, internationella och regionala organisationer
arbetar med minska riskerna med kemiska En radämnen.att
konventioner utformade eller under utformning.är är

skall föreslå hurKommittén Sverige bör prioritera arbetet.
Vidare skall kommittén förslag till styrmedel motge

bakgrund dels de eventuellt förändrade riskerna och EU-av
inträdet, dels utvärderingen tidigare använda styrmedel.av
Särskild tonvikt skall vidläggas bedöma vilkeniatt
utsträckning andra styrmedel direkta regleringar börän
användas det framtida arbetet med minska riskerna föri att
miljö och hälsa med kemiska i ochSverige i övriga EU-ämnen

skall lagstiftningsåtgärderländer. Därvid kommittén ange om
såbehövs och i fall lämna förslag till lagändring. Speciell

hänsyn till de effekter förslagen medför särskilt för detas
mindre och medelstora företagens möjligheter ochväxaatt

påutvecklas och konkurrera lika villkor.
har byggt den svenska myndighets-Sverige upp

utifrån våra specifikaoch lagstiftningen behov.organisationen
Flera myndigheter arbetar med minska riskerna medatt

skallanvändningen kemiska Kommittén övervägaämnen.av
förändra den svenskadet finns behov attavom

utifråneller det svenska arbetssättetmyndighetsorganisationen
föreslås utifrånframtida mål och styrmedelde samtsom en

det framtida riskpanoramat och den ökadebedömning av
internationaliseringen.

bestämmelser arbetsmiljönSärskilda finns iom
den mån kommittén berörarbetsmiljölagen 1977:1160. I

arbetsmiljöområdet frågor bådeskall endast som avser
beaktas.arbetsmiljön och den miljönyttre

Riksrevisionsverket RRV har i sin RRV 1994:8rapport
lokala tillsynsmyndighetersgranskat stödet till regionala och

skall beakta resultaten denkemikalietillsyn. Kommittén av
granskningen.

tillsattesMiljöhälsoutredningen S 1995:5 med det över-
utforma handlingsprogram där degripande syftet att ett
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risk för hälsan identifieras.miljöproblem utgör ensom
mellan olika aktöreroch arbetsfördelningen ochAnsvarsgränser
Kommittén skall beaktanivåer skall preciseras i programmet.

förslag.handlingsprogrammets
uppskatta de samhälls- och företags-Kommittén skall

de förslag läggs fram. Olikakostnadernaekonomiska av som
åtgärderna, inklusive möjligatill finansieringmöjligheter av

anslutning till kostnads-skall iomprioriteringar, anges
beräkningarna.

arbetetkommittén beakta inomSlutligen skall
M 1993:04 och UtredningenMiljöbalksutredningen om

1995:04och miljön Ckonsumenterna .

Uppläggningen arbetetav

debatteroch vid behov anordnaskall arbetaKommittén öppet
samhället.ha kontakter ioch hearings utsamt

samråda berördaarbete medKommittén skall i sitt
skall relevant underlagmyndigheter frammyndigheter. Dessa ta

kommittén.på området kan utnyttjas avsom
internationellskall knytas särskildkommitténTill en

diskutera idéeruppgift fram och imedreferensgrupp att ta
uppdraget.anslutning till

direktiv tillarbete gäller regeringenskommitténsFör
utredareoch särskildasamtliga kommittéer prövaattom

1994:23, redovisa regional-åtaganden dir.offentliga att
jämställdhets-1992:50konsekvenser dir.politiska samt

dir. 1994:124.förslagenpolitiska konsekvenser av
den juni 1997.skall slutfört 30Uppdraget senastvara

Miljödepartementet
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