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Regleringsstrategier för varor
– på vilka principer bygger regleringen av kemikalier i varor?
Regleringen av kemikalier i varor är idag inte särskilt omfattande och det finns inget, vad vi vet,
systematiskt sätt på vilket varor regleras inom olika lagstiftningar. Därför har vi påbörjat en
studie med syftet att undersöka vilka olika principer som används i dagsläget inom olika
europeiska lagstiftningar för att kontrollera användningen av farliga kemikalier i varor.
Som utgångspunkt för vår analys har vi valt ftalaten di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) för urval av
varor och lagstiftningar som omfattar dessa varor till studien. DEHP är en högvolymkemikalie
som främst används som mjukgörare i PVC-plast. Den har klassificerats som
reproduktionstoxisk, men återfinns ändå i många olika typer av varor. DEHP används bl.a. i
textilier, skor, medicinteknisk utrustning och i förpackningar som kommer i kontakt med mat.
Ett antal olika regleringar har identifierats som direkt eller indirekt reglerar användningen av
DEHP i ett antal varor: REACH, Leksaksdirektivet, klassificerings- och märkningsförordningen
CLP, Direktivet om medicintekniska produkter, direktiv som reglerar förpackningar som
kommer i kontakt med mat samt EU:s ramdirektiv för vatten (se tabellen).
Tanken är också att inkludera någon eller några regleringar som omfattar användningen av
DEHP i kemiska produkter, som t.ex. färg, lim och kosmetika (se tabell nedan). Syftet med detta
är att jämföra regleringsprinciper för kemikalier i varor med regleringsprinciper för kemikalier i
kemiska produkter. Finns det några skillnader? I så fall, varför används inte liknande principer
för varor?
Användningsområde
Textilier, skor
Leksaker

Reglering
REACH
REACH, Leksaksdirektivet (hänvisar till CLPförordningen)
Direktivet om medicintekniska produkter
(93/42/EG)
Dir 1935/2004/EEC, Dir 2002/72/EC, Dir 78/142,
Dir 93/10, Dir 1895/2095
EU:s ramdirektiv för vatten
REACH
Kosmetikadirektivet

Medicinteknisk utrustning
Förpackningar som kommer i kontakt med mat
Inga specifika användningsområden
Färg, lim
Kosmetika

Grupp 2:
•
•
•

Fler förslag på lagstiftningar som kopplar till användning av DEHP i varor. T.ex.
Generella produktdirektivet, EuP, RoHs...
Intresse finns att också titta på arbetsmiljölagstiftning och avfallslagstiftning för jämförelse
Fundera vidare på vilka termer som kan användas för att beskriva lagstiftningen

Grupp 3:
Frågan: Är valet av DEHP en bra utgångspunkt?
- Efter en viss diskussion, för och emot (bl a pga att DEHP redan är på väg att fasas ut och
lagstiftningen ligger efter), enades gruppen om att valet är bra för en generell jämförelse av
reglering av kemikalier i varor.
Frågan: Finns förslag på andra kemikalier?
- Inga förslag.
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Frågan: Finns det andra varulagsstiftningar som vore intressanta (för DEHP)?
- produktsäkerhetsdirektiv, ROHS, WEE (avfall)
- svensk lagstiftning, t ex miljöbalken?

Indikatorer: Att mäta nyttan av åtgärder

Vad var frågan?

Hur stort är problemet
med emissioner av organiska ämnen
från varor,
och vad kan man göra åt det?
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Åtgärder och återkoppling
Analysera
effekterna
Reflektion
kring mål
Kontroll av nuvarande effekter
Mål

Nya mål

Jämför utfall
med mål

Samhällets
kemikalieanvändning
användning

Definiera
ev.nya mål
beroende på
jämförelsen

Nuvarande effekter
Indikering av
kemikalieflöden
till och från
“samhället”

(after Carlson 1998)

Vad indikera/mäta?

?
d
a
V
?
m
Ve
Hur?

Indikering av...
D – drivkrafter
P - påverkan
S - status
I – inverkan/effekt
R - respons

Gruppdiskussioner kring de olika indikatorerna
Grupp 1:
Indikator 31. Emitterad mängd farlig substans
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• Typmiljöer
• Typförutsättningar
• Specifika kemikalier
• Specifika varor
• Finns existerande system, tex golv, färg, fordonsmiljö
• Avser både partikulär och molekylär emission
• Sammanslagna mått svårare att koppla till åtgärd
• Åtgärd – myndighetskopplad med åtgärdsförslag
37. Antalet påverkade människor
• Mycket hög relevans
• Efterfrågad indikator
• (Radon, nickelallergi)
• Effekt – cancer, död, hur många barn blir allergiska
• Effekt på population eller individ – halt?
• Få bra fall som visar på möjlighet
• Tyvärr för svårt!
54. Andel innehållsdeklarerade varor
• Lätt att mäta
• Är den komplett? Krävs CAS
• Hur mycket skall deklareras?
• Andel av ett varuslag som ej innehåller ”farliga kemikalier”
• Andel KN-nummer där det finns krav på innehållsdeklaration
• Bra att ha!!!
59. Inköparutbildning
• Hur många är utbildade?
• Antal utbildningsdagar (räcker ej?)
• Svag koppling till förändrat beteende (?)
• Mandat till förändring
• Beroende på personligt engagemang
• Miljöledningssystem – skulle kunna införas
• Vägs miljö in i beslut kring inköp?
Grupp 2:
• 34 – exponerade invånare i Sverige
• 46 – hur stor andel bryr sig
• 56 – informationsspridning i varukedjan
• 34:
• mäta exponering eller förekomst/Halter (i blod, modersmjölk, etc)
• spec noga för att bli relevant
• 46:
• Korrelera engagemang till problemet eller mediatäckning
• mer intressant hur många som agerar
• 56
• intressant hur agera på informationen
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•
•

spridning till vilka aktörer – bara relevant om god kvalite

Allmänt: Svårt med denna ”meta”-diskussion

Grupp 3:
29 – Andel ämnen i varor vilka kan emitteras
Tänkbara åtgärder: Reduktion av totalemission (kortlivade/långlivade/livstids?).
Hur? – Teknikutveckling (metoder), Marknadsutveckling (efterfrågan), Utveckling av
normer, kriterier (ex. CE-märkning av varor, produktdirektiv).
35 – Exponering
Tänkbara åtgärder: mätning av effekter (t ex ekologiska effekter)?, gränsvärden (t ex
vattendirektivet)?
Hur? - Metodutveckling, mätning av (överskridande av) gränsvärden.
40 – Samlad potentiell effekt
Diskussion om ordet potentiell – i stället: trolig?
Tänkbara åtgärder: ??? (svårt, se ev 35?)
Hur? - Inomhusexponering: Ökad dammsugning??
53 – Handläggningskapacitet
Kräver specifikation av myndighet och typ av ärende.
Tänkbara åtgärder: Ökning/omfördelning av resurser, omorganisation
Hur? – opinion, förhandlingsteknik (lobbying?),
57 – Konsumentköpsundvikande
Tänkbara åtgärder: Förändrade köpvanor (t ex ekologiskt odlad mat).
Hur? – förbättrade innehållsdeklarationer, översyn/samordning av produktmärkning.
Dimensioner
Konsumtionsmönster; ökande konsumtion, ökad import, snabbare materialflöde
→ ökat avfall. (se indikator 16)
Deponier: Idag anses avfallet inert – i framtiden ???
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Emissioner från varor - problem och åtgärdsmöjligheter
Inbjudan till referensgruppsmöte Nr 3
Tid:

28 september, 10.00-16.00

Plats:

Ersta Konferens, Erstagatan 1K, Stockholm

Målgrupp:

Referensgrupp enligt riktad inbjudan med representanter från Industri, Handel,
Myndigheter, Konsumentorganisationer, Forskning.

Tema för dagen:
•
•
•

Lägesrapport från fallstudiearbetet
Diskussioner kring hur man kan mäta nyttan av åtgärder
Vad händer framåt...

Några dagar innan mötet skickar vi ett diskussionsunderlag till er. Under mötet kommer vi att använda
detta som startpunkt för fortsatt diskussion i hela referensgruppen och i mindre grupper. Efter mötet
sammanställer vi en rapport med sammanfattning av diskussionerna från mötet. Denna rapport kommer att
cirkuleras för konsultation, inledningsvis till er som medverkat.
Vi hoppas att Du har möjlighet att medverka i forskningsprogrammets referensgrupp även vid detta
tillfälle. Anmäl om du kommer till kunskap@ivl.se senast den 23 september. Ange då också om du har
önskemål på specialkost
Välkommen!
Jeanette Green, kommunikationssamordnare
Tomas Rydberg, programchef

Program
9.30 Registering samt Kaffe och Smörgås
10.00

Kort introduktion av utvecklingen inom programmet
Tomas Rydberg, programchef, IVL Svenska Miljöinstitutet
Lägesrapport från arbetet med fallstudier
Patrik Andersson, Umeå Universitet
Regleringsstrategier för varor
Linda Molander, KTH

11.15

Gruppdiskussioner enkätstudie

11.45

Lunch

13.00

Indikatorer för att mäta av nyttan av åtgärder
Sverker Molander, Chalmers; Tomas Rydberg IVL
Gruppdiskussioner ” Hur mäter vi nyttan av åtgärder”
Miljömålet giftfri miljö: relevans och effektivitet
Indikatorer för att mäta förändring

14.20

Kaffe

14.50

Återsamling och summering

15.20

Praktikfall ”Gympasko”
Anna-Karin Dahlberg IVL, Ellen Ingre-Kahns KTH
Screening av ”fallstudiekemikalier”
Eva Brorström-Lundén, IVL
Avslutning

16.00

Anmäl om du kommer till kunskap@ivl.se senast den 23 september. Ange då också om du har önskemål
på specialkost.

Om Chemitecs
Forskningsprogrammet "Emissioner av organiska ämnen från varor i teknosfären" (Chemitecs) finansieras av
Naturvårdsverket och ska pågå i fem år. Programmet utgår från två huvudfrågor:
• Hur stort är problemet med organiska ämnen som emitteras från varor i samhället?
• Vad kan man göra för att minska problemet?
För att få problemet allsidigt belyst och effektivt bidra till dess lösning behövs samverkan mellan många olika
samhällsgrupper. En referensgrupp har därför knutits till programmet som ett forum för samverkan med
representanter för industri, handel, myndigheter, konsumentorganisationer och forskare utanför programmet.
Referensgruppen kommer att ha möten ungefär en gång per år under programperioden.

Dagens trippel!
Varor & Lagar

Emissioner från varor
Referensgruppsmöte
28/09 2009

Programmet nu
och framåt

Introduktion

Åtgärd & Nytta
(Organic Chemicals Emitted from Tecnosphere
articles)
2009-09-28

2009-09-28

Programmet
& Problemet...

Agenda
10.00

Kort introduktion av utvecklingen inom programmet
Lägesrapport från arbetet med fallstudier

TR
PA

10.40

Regleringsstrategier för varor

LM

11.15

Gruppdiskussioner enkätstudie

LM, CR

11.45

Lunch

13.00

Indikatorer - nyttan av åtgärder mm
Gruppdiskussioner
”Bra indikatorer”

14.20

Kaffe

14.50

Återsamling och summering

Rapportör

15.20

Praktikfall ”Gympasko”
Screening av ”fallstudiekemikalier”

AKD, EIK
EBL

16.00

Avslutning

Vilka är varorna ?
Vad innehåller de ?
Hur kommer det ut (hur sker
emissionerna) ?

SM, TR

Hur farligt är det då ?
Är det ett problem ?
Vad kan vi göra åt det ?
2009-09-28

2009-09-28

Hur stort är problemet ?

Ämnens stabilitet

Detaljerad
kunskap om
emissionsförlopp

Detaljerade fallstudier
av 5-10 objekt

Fallstudieobjekt

Konceptmodell

Emissionsfaktorer
Modell för beräkning
av emissioner
Emissioner vid olika
händelseförlopp mm

Studieförlopp – exempel däck

Medvetenhet,
attityder,
regelverk

Verifiering i screening

Förutsägelser om
förekomst av ämnen

Kvantifiering
av ”alla” emissioner
& dimensionering
Alla varor, Nationellt
källa: Einarson, 2009

2009-09-28

2009-09-28

1

DEHP

Skattning av
relativ
betydelse (I)

PAF, PEC/PNEC

BHT
PFOS

ekotoxicitet

m fl

Hur stort är
problemet ?
Andra
slutprodukter

Emissioner x relativ ekotoxicitet

Halvfabrikat
Komponenter

Alla miljöproblem

Miljöproblem
orsakade
av varor

En vara är något som säljs och köps

2009-09-28

2009-09-28

DEHP

Skattning av
relativ
betydelse (II)

PAF, PEC/PNEC

BHT
PFOS

ekotoxicitet

m fl

SO2

+
H -ekv

NOx
försurning

HCl
m fl
NOx
NH3

N-ekv

eutrofiering

INDEX / JÄMFÖRELSETAL

P
m fl
CO2, CO
metan
lustgas
CFC

GWP

www.chemitecs.se => publikationer

växthuseffekt
m fl

tomas.rydberg@ivl.se

m fl
2009-09-28

2009-09-28

Patrik!

2009-09-28
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Deltagare ChEmiTecs Referensgruppsmöte 28 september 2009
Namn
Företag
Johan
Tivander
Chalmers Tekniska Högskola
Victoria
Lind Magnusson
Göteborgs Stad
Anna
Palm Cousins
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Margareta Östman
Kemikalieinspektionen
Christina
Rudén
Kungliga Tekniska Högskolan
Ellen
Ingre Khans
Lunds universitet
Hans
Gustafsson
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Åke
Bergman
Stockholms Universitet
Patrik
Andersson
Umeå Universitet
Hannele
Nurmi
Volvo 3P

Grupp

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Gruppledare diskussion 2

Gruppledare diskussion 1

Rapportör

Tomas
Filippa
Petra
Linda
Charlotte
Charlotta
Eva
Maria
Patricia
Peter

Rydberg
Fuhrman
Ekblom
Molander
Bejersten Nalin
Brask
Brorström- Lundén
Pettersson
Moreira-Bastos
Haglund

IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Chalmers Tekniska Högskola
Kemikalieinspektionen
Kungliga Tekniska Högskolan
NCC Construction Sverige AB
SLL
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Stockholms Stad
Stockholms universitet
Umeå Universitet

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Gruppledare diskussion 2
Rapportör

Sverker
Magnus
Karin
Tomas
Kjell
Birgit
Jeanette
Anna-Karin
Cajsa

Molander
Rönnmark
Thorán
Östberg
Johansson
Paulsson
Green
Dahlberg
Wahlberg

Chalmers Tekniska Högskola
Forbo Flooring AB
Kemikalieinspektionen
Landstinget i Jämtlands län
SLU
Stockholms universitet
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Stockholm Vatten AB

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Gruppledare diskussion 2

Gruppledare diskussion 1

Rapportör
Gruppledare diskussion 1

