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Förord 
Detta examensarbete på 30 högskolepoäng är en del av min mastersexamen inom 

Miljövetenskap vid Lunds Universitet med inriktning på kemiska miljörisker. Examensarbetet 

är skrivet på uppdrag av Lunds kommuns avdelning för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet. 

Jag vill passa på att tacka mina handledare, Håkan Wallander från Lunds Universitet och 

Anna-Karin Poussart från Lunds kommun för mycket uppskattad hjälp.  
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Sammanfattning	  
Den internationellt ökande konsumtionen innebär en ökad användning av kemiska produkter 

och varor, mellan åren 2000-2020 förväntas kemikalieproduktionen öka med 85 %. 

Kemikalier är inte något vi kan leva utan, de finns överallt omkring oss i bland annat mat, 

kläder, elektronik och hygienprodukter. Kunskapen om kemikalier och dess miljö- och 

hälsoeffekter är tyvärr bristfällig och i den takt som nya ämnen presenteras idag halkar 

kunskapen och därmed lagstiftningen efter. En grupp som är extra känslig mot kemikalier är 

barn och ungdomar.  

Lunds kommun har ett program i ekologisk hållbar utveckling, vid namn LundaEko, som i år 

ska revideras och nya mål som sträcker sig till 2020 ska tas fram. Detta examensarbete syftar 

till att ge underlag inför nya LundaEko för hur Lund som kommun kan undvika användningen 

av farliga ämnen genom upphandling, eventuellt ställa högre krav än vad nuvarande 

lagstiftning kräver samt prioritera aktuella områden gällande farliga kemikalier. 

Miljöanpassad offentlig upphandling ett av de mest effektiva styrmedlen i arbetet med att 

minska användningen av farliga kemikalier. Då Lunds kommun upphandlar varor, produkter 

och tjänster för stora summor kan de genom att ställa kemikalierelaterade krav minska sin 

kemikaliebelastning. Även SIN-listan är ett mycket användbart verktyg för att ställa relevanta 

krav. Goda exempel finns att inspireras av från andra kommuner och myndigheter som har 

gått längre i sitt kemikaliearbete än vad nuvarande lagstiftning kräver.  

För att Lunds kommun ska kunna minska sin användning av farliga ämnen krävs ett politiskt 

beslut i grunden. Därför bör ett mål i nya LundaEko omfatta en utökad miljöanpassad 

offentlig upphandling samt ett delmål att använda och ställa krav utifrån SIN-listan i 

upphandlingsarbetet. Då det inte är möjligt att inkludera alla ämnen från SIN-listan måste 

prioriteringar göras. Ett relevant område att prioritera är giftfria förskolor och skolor för att 

säkra en giftfri framtid för barn och ungdomar.  
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Abstract	  
The international increasing consumption implies an increase in the use of chemical products, 

articles and services. Between the years 2000 -2020 the production of chemicals is expected 

to rise with 85 percent. Chemicals is not something we can live without, they are all around us 

for example in food, electronics, clothes and hygienic products. The knowledge about 

hazardous chemicals and their environmental and health effects is unfortunately lacking and 

the rate at which new substances is being presented leaves knowledge and legislation far 

behind. A group that is particularly vulnerable towards chemicals is children and adolescence.  

The municipality of Lund has a document about ecological sustainable development called 

LundaEko, which is going to be updated this year and new objectives to be reached until 2020 

will be formulated. The aim of this thesis is to provide a basis for the updated LundaEko how 

Lund municipality may avoid the use of hazardous substances through procurement, 

optionally be more demanding than what current law requires and prioritize target areas for 

hazardous chemicals. 

Green public procurement is one of the most effective management control measurements 

when it comes to decreasing the use of hazardous chemicals. Since Lund purchase products, 

articles and services for large amounts of money they can by setting chemical-related 

demands decrease the use of chemicals. The SIN-list is also a useful instrument when it 

comes to setting relevant requirements. There are some good examples to be inspired by from 

other municipals and authorities where they have proceeded ahead of what current legislation 

demands. 

For Lund to be able to decrease their use of hazardous chemicals a political decision has to be 

made. Therefore should a new object as a part of LundaEko contain an extended green public 

procurement as well as sub-target to use and set requirements from the SIN-list in the 

procurement work. Since it’s not possible to include all the substances from the SIN-list 

priorities must be made. A relevant area to prioritize is non-toxic pre-schools and schools to 

secure a more non-toxic future for children and adolescence.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den ökande konsumtionen världen över innebär även en ökad kemikalieproduktion. Sedan 

1970-talet har den internationella handeln tredubblats och i Sverige år 2008 var cirka 5000 av 

de 12500 konsumenttillgängliga kemiska produkterna klassade som hälsofarliga 

(Miljömålsportalen 2011). Produktionen av kemikalier förväntas också att öka med hela 85 % 

från 2000 till 2020. Det är just denna ökande konsumtion som är en av de största 

utmaningarna i arbetet med att nå en hållbar kemikaliehantering och en giftfri miljö. 

(Miljömålsportalen 2012a) 

Kemikalier behövs för att vi ska kunna leva det liv vi gör idag (Miljömålsportalen 2012b). De 

finns i stort sett allting omkring oss i vardagen, i mat, kläder, möbler, elektronik, 

hygienprodukter och leksaker. Tyvärr är kunskapen om alla dessa ämnen vi har runt omkring 

oss relativt låg och för att kunna veta hur olika kemiska ämnen påverkar människa och miljö 

krävs mer kunskap och forskning. Det är därför också svårt att begränsa riskerna. 

(Miljömålsportalen 2012b). 

Barn och ungdomar är mer känsliga för kemikalier än vad vuxna är (KemI 2011). Det beror 

på flera olika faktorer så som att deras kroppar, immunsystem och hormonsystem inte är 

färdigutvecklade. Om skador uppstår i tidig ålder är risken för livslånga konsekvenser större 

än hos vuxna. Dessutom kan barn vara mer exponerade och sårbara för kemikalier då de har 

ett annat beteende än vuxna, de utforskar världen genom att tugga och suga på saker samt 

krypa runt samt att de äter och dricker mer än vuxna i förhållande till sin storlek. (KemI 2011)  

Den senaste tiden har det varit mycket fokus på kemikalier och dess hälsorisker i media och i 

samhället. I somras lämnade exempelvis Kemikalieinspektionen in ett förslag på att införa ett 

internationellt förbud mot bisfenol A som används bland annat i tillverkningen av 

termopapper som i sin tur används i en del biljetter och kvitton (KemI 2012). Förslaget har sin 

grund i ett regeringsförslag och syftar till att vara en del i arbetet med en giftfri miljö. Alldeles 

nyligen drev den danska miljöministern igenom ett förbud mot fyra stycken ftalater. Förbudet 

syftar till att skapa en säkrare miljö för framförallt barn, en del ftalater är sedan tidigare 

förbjudna i leksaker men inte i andra produkter som återfinns i hemmet 

(Naturskyddsföreningen 2012). 
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1.2 Syfte 
Lunds kommun har ett program för ekologisk hållbar utveckling som kallas LundaEko, detta 

program är för närvarande under revidering och nu ska nya mål tas fram som stäcker sig ända 

till år 2020. LundaEko ska utgöra basen för beslutsunderlag inom hela miljöområdet i Lunds 

kommun. Ett av målen i programmet berör Giftfri miljö och det har flera underliggande 

delmål. Detta examensarbete syftar till att ge underlag inför revideringen av nya LundaEko 

inom delar av målet Giftfri miljö, för hur Lund som kommun kan;  

I. genom användningen av styrmedel, framförallt upphandling, undvika användningen 

av direkt farliga ämnen samt varor och produkter som innehåller farliga ämnen  

II. eventuellt kan gå länge i sitt kemikaliearbete än vad nuvarande lagstiftning kräver 

III. prioritera aktuella områden i arbetet gällande farliga kemikalier 

Detta examensarbete är uppdelat i två delar där den första delen utgår från syfte ett och två 

och den andra delen från det tredje syftet. 

1.3 Metod och disposition 
Examensarbetet baseras på litteraturundersökningar samt intervjuer med verksamma inom 

Lunds kommun från Miljöförvaltningen, Upphandlingsenheten och Avdelningen för 

miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet. I april deltog jag i ett seminarium i Stockholm om 

proaktivt arbete inom kemikalieanvändning, anordnat av Miljörapporten. Inbjudna föreläsare 

var bland annat representant från Chemsec, ECHA (Europeiska kemikaliemyndigheten) och 

Trafikverket. Övriga deltagare var bland annat kommuner, landsting och företag. Seminariet 

gav insikt i hur andra kommuner och företag arbetar med kemikaliefrågor och upphandling.  

Arbetets första del inleds med en nationell nulägesbeskrivning av miljömålet giftfri miljö 

samt giftfri miljö i Lunds kommun. Därefter beskrivs styrmedel och exempel på dessa, 

miljöanpassad offentlig upphandling och hur framtiden kan komma att se ut gällande 

kemikaliefrågor. Första delen avslutas med goda exempel från andra kommuners och 

myndigheters kemikaliearbete. Arbetets andra del är avgränsat till att enbart inrikta sig på 

barn och kemikalier och vad Lunds kommun kan göra för att nå målet om giftfria förskolor 

och skolor. Även i denna del finns en nulägesbeskrivning för Lunds kommun gällande 

förskolor och skolor samt goda exempel från andra kommuner. Arbetet avslutas med för de 

båda delarna gemensamt resultat och slutsats.  
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2. Nationell nulägesbeskrivning av miljömålet Giftfri Miljö 
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 

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

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

av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.” (Miljömålsportalen 2012b) 

Så lyder riksdagens definition av miljökvalitetsmålet giftfri miljö som ska vara uppnått till år 

2020 (Miljömålsportalen 2012b). Tyvärr ser trenden för det nationella miljömålet giftfri miljö 

negativ ut, en anledning är att den globalt ökande konsumtionen leder till ökad kemikalie- och 

varuproduktion som i sin tur bidrar till att farliga ämnen ökar via diffus spridning 

(Naturvårdsverket 2012). Även om miljömålet giftfri miljö inte kommer att kunna nås till år 

2020 så har det ändå under den senaste tiden skett en positiv utveckling rörande olika 

styrmedel och åtgärder, exempelvis information om ämnens risker och egenskaper, ämnens 

användning, reglering för olika ämnesgrupper samt internationella överenskommelser 

(Naturvårdsverket 2012). Mycket tack vare begränsande EU-regler samt internationella 

konventioner har en del miljögifter som länge varit välkända visat på sjunkande halter i 

miljön. Ett flertal frivilliga handlingar har också haft en positiv effekt, exempelvis miljökrav i 

offentlig upphandling, miljöledningssystem, miljömärkning samt ekologisk odling 

(Naturvårdsverket 2012). 

I dagens kemikaliekontroll är det grundläggande principer att importörer och tillverkare 

ansvarar för att förhindra risker genom att utreda hälso- och miljöfarliga egenskaper, förmedla 

denna information i hela produkten eller varans kedja, samt att byta ut farliga ämnen mot 

mindre farliga alternativ (Naturvårdsverket 2012). Ett återkommande problem är dock att det 

saknas kunskap, både om ämnens hälso- och miljöfarliga egenskaper, ämnenas användning i 

olika produkter och varor, samt om exponeringen som människa och miljö utsätts för 

(Naturvårdsverket 2012). Dessa faktorer försvårar kraven från EU på att information om 

farliga ämnen i kemiska produkter och varor ska finnas tillgänglig. Utan denna information 

blir det svårt att ställa krav i upphandlingar samt svårt för den enskilde konsumenten att göra 

medvetna val. Det försvårar även bedömningen av tillståndet i miljön överlag 

(Naturvårdsverket 2012).   

De viktigaste förutsättningarna som kan verka främjande för måluppfyllelse i nuläget är EU:s 

gemensamma politik, internationella styrmedel, lagstiftning samt samarbete och resurser till 
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miljöarbete på kommuner och myndigheter. Trots detta bedömer Naturvårdsverket att målet 

giftfri miljö inte kommer att kunna nås i tid till år 2020. (Naturvårdsverket 2012). 

3. Giftfri miljö i Lunds kommun 

3.1 Nulägesbeskrivning 
I Lunds kommun har Miljöförvaltningen mest tillsyn på objekt då det inte riktigt finns tid 

över till att arbeta i ett förebyggande syfte, det finns inte heller tid till att i någon större 

omfattning informera allmänheten om kommande arbete eller liknande (Fedorowska A. 

2012). Enligt politiska beslut kan Miljöförvaltningen inte heller gå längre än vad 

lagstiftningen säger, dvs. ställa högre krav, inom kemikalieområdet, de kan endast uppmuntra 

till det. Det förebyggande och kommunikativa arbetet ska istället avdelningen för 

miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet arbeta med och de kan även sätta upp mål och gå längre i 

sitt arbete än vad som är lagstadgat (Fedorowska A. 2012). 

När det gäller upphandling så följer Lunds kommun Miljöstyrningsrådets kriterier för 

miljöanpassad offentlig upphandling eller likvärdig TCO-certifiering (produktcertifiering för 

IT) (Linton J. 2012). Kommunen anser däremot att Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier 

är otydliga och svåra att följa, därför efterfrågas ytterligare kompletterande verktyg. I Lunds 

kommun går man i nuläget inte längre än vad lagstiftningen kräver, det är inte någon enskild 

medarbetare som kan ta på sig ett sådant avgörande utan det måste komma som ett politiskt 

beslut. Resultaten från utförda upphandlingar följs i nuläget inte upp och det finns därför inte 

någon statistik på resultaten (Linton J. 2012). 

3.2 Arbetet med kemikaliefrågor idag 

3.2.1 LundaEko 

För att strukturera upp Lunds kommuns miljöarbete finns LundaEko, ett miljöprogram för 

ekologisk hållbar utveckling under åren 2006-2012 (Lunds kommun 2006). Programmet är 

uppdelat i tre olika delar, måldelen, strategi- och åtgärdsdelen och ansvarsdelen. Måldelen 

utgår från riksdagens 15 miljökvalitetsmål utifrån lokala förutsättningar och här formuleras de 

mål som kommunen vill uppnå samt kortfattat vilka åtgärder som krävs för att uppnå dem 

(Lunds kommun 2006). Strategi- och åtgärdsdelen fungerar som ett arbetsredskap och 

åtgärderna beskrivs mer utförligt i form av strategier. Att dela in programmet i strategier 

tydliggör hur målen ska nås. Den sista delen är ansvarsdelen och här fördelas åtgärdsansvaret 
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mellan kommunens nämnder och styrelser. LundaEko utgår från det lokala perspektivet i det 

regionala och nationella miljömålsarbetet. LundaEko revideras och uppdateras för närvarande 

och det nya programmet kommer att gälla under perioden 2012-2020 (Lunds kommun 2006). 

Ett av målen i LundaEko berör området giftfri miljö. Utöver inriktning på förorenad mark och 

vatten samt efterbehandling av deponier finns ett antal delmål som berör kemikalieområdet 

(Lunds kommun 2006): 

- Informationsarbete: För att minska hushållens spridning av farliga ämnen ska en 

informationskampanj om farligt avfall, återvinning och produktval genomföras i 

kommunen.  

-  Samarbete kring farliga ämnen: För att minska användning och spridning av farliga 

ämnen i kommunen ska initiativ tas till ett samarbete mellan organisationer, 

myndigheter och företag för att gemensamt ta fram effektiva åtgärder.   

- Minska inköp och användning av särskilt miljö- och hälsofarliga kemikalier: Med 

utgångspunkt från kemikalieinspektionens lista på utfasnings (ämnen som är 

cancerframkallande, fortplantningsstörande, hormonstörande, persistenta, 

bioackumulerande eller toxiska)- och riskminskningsämnen (ämnen med farliga 

egenskaper som ska övervägas att bytas ut) ska utfasningsämnen i den kommunala 

verksamheten avskaffas och riskminskningsämnen fasas ut eller hanteras med 

försiktighetsmått. Substitutionsprincipen är här en viktig del i arbetet. 

Verksamhetsutövare ska även kunna redovisa en tidsplan för avveckling av 

utfasningsämnen samt visa hur de hanterar riskminskningsämnena så att exponeringen 

inte innebär några risker för människa och miljö. Ämnen som ingår i PRIO-databasen 

ska vid inköp och upphandling av varor och tjänster uppmärksammas. (Lunds 

kommun 2006). 

 

År 2002 antog Lunds kommun en strategi för hur den offentliga upphandlingen inom 

kommunen ska bidra till ekologisk hållbar utveckling (Lunds kommun 2006). Målet för 

perioden 2006-2012  är att andelen varor och tjänster som uppfyller de krav som ställs på 

miljömärkta produkter ska öka med 25 procent. Ansvaret för detta ligger på samtliga nämnder 

och styrelser. Att följa upp resultatet är viktigt för att kunna göra en utvärdering i slutet av 

perioden. Det är inte bara i upphandlingen av varor och tjänster som miljökrav ska ställas utan 

även när det gäller ekologiska livsmedel, inköp av miljöfordon och transporter, 

arbetsmaskiner, taxi och hyrfordon samt avfall (Lunds kommun 2006). 
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3.2.2 Inköps- och upphandlingspolicy 

Kommunfullmäktige har fattat beslut rörande miljömål i kommunens offentliga upphandling, 

dessa finns med i senaste LundaEko (Lunds kommun 2006). 

Det är upphandlingsenheten i Lunds kommun som vid kommunövergripande upphandlingar 

samordnar upphandlingsarbetet (Lunds kommun 2008). De har även det övergripande 

ansvaret för att relevanta miljökrav ställs. Om en upphandling endast rör en förvaltning är det 

förvaltningens ansvar att själva se till att relevanta miljökrav ställs. När miljökrav ska 

upprättas är det i första hand nationella modeller som ska tas i bruk, därutöver används 

Miljöstyrningsrådets mallar för upphandlingskriterier (Lunds kommun 2008). När miljökrav 

ställs ska de allmänna EG-rättsliga reglerna beaktas, miljökrav får endast ställas om de kan 

kontrolleras. För att de beslutade miljökraven ska vara möjliga att nå krävs det att inköparna 

alltid har möjligheten att välja miljövänliga alternativ då de kan erbjudas. Det är därför av stor 

betydelse att miljömärkta alternativ blir marknadsförda i den information som sprids till de 

ansvariga inköparna. För detta ansvarar upphandlingsenheten i kommunen eller ansvarig 

förvaltning (Lunds kommun 2008). 

4. Styrmedel för att nå en giftfri miljö 

4.1 Styrmedel  
Styrmedel spelar en central roll i kommuners arbete med miljömålen (Naturvårdsverket 

2012). I arbetet mot en giftfri miljö spelar Miljöbalken en central roll, men även EU-

lagstiftning (ex. REACH) och internationella konventioner utgör en grund. Informativa 

styrmedel syftar till att skapa en god kvalitet i miljöarbetet, de fungerar även som ett verktyg 

vid införandet av andra typer av styrmedel. Genom att informera samhället genereras mer 

engagemang och det har visat sig vara viktigt i kommuners miljöarbete (Naturvårdsverket 

2012). 

Styrningen mot att minska mängden kemikalier och dess risker i samhället har i huvudsak inte 

skett med styrmedel utan med regelverk (KemI 2011). Regler är en viktig drivkraft för att få 

framförallt företag att agera. I jämförelse med andra miljöområden har inte styrmedel inom 

kemikalieområdet använts i någon större omfattning för att komplettera reglerna. För att 

snabbare och effektivare nå målet om att minska kemikalieanvändningen behövs en utökad 

användning av styrmedel och inte bara lagstiftning, speciellt användningen av styrmedlet 

miljöanpassad offentlig upphandling (KemI 2011). 
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4.2	  Miljöanpassad	  offentlig	  upphandling	  
Miljöanpassad offentlig upphandling är ett marknadsbaserat och effektivt verktyg som med 

fördel kan användas för att få samhället att gå mot en mer hållbar och långsiktig produktion 

och konsumtion (MSR 2012). Det är därmed viktigt för offentliga myndigheter på alla nivåer 

att införa en miljöanpassad upphandlingspolicy i sitt miljö- och upphandlingsarbete som 

främjar utvecklingen av miljöanpassade varor och produkter. (Europeiska kommissionen 

2005)	  	  

För att nå en miljöanpassad offentlig upphandling finns flertalet verktyg kommuner och 
övriga aktörer kan använda sig av, se tabell 1.  

Tabell 1. Verktyg för en miljöanpassad offentlig upphandling.  

Verktyg	  	   Syfte	  

Miljöstyrningsrådet	   Regeringens	  expertorgan	  och	  huvudaktör	  i	  handlingsplanen	  för	  en	  
miljöanpassad	  och	  hållbar	  offentlig	  upphandling.	  Ger	  stöd	  till	  den	  
offentliga	  sektorn,	  företag	  och	  organisationer	  i	  form	  av	  kriterier	  
för	  hållbar	  upphandling,	  miljöledning	  och	  miljörelaterad	  
produktinformation	  så	  att	  de	  kan	  utföra	  ett	  effektivt	  
upphandlingsarbete.	  (MSR	  2012)	  

Miljömärkning	   Ett	  frivilligt	  verktyg	  som	  syftar	  till	  att	  minska	  miljöpåverkan	  från	  
produkter	  och	  tjänster.	  Miljömärkning	  underlättar	  för	  
allmänheten	  och	  upphandlare	  att	  göra	  medvetna	  miljöanpassade	  
val.	  (Naturvårdsverket	  2012)	  

PRIO	   Ett	  verktyg	  från	  Kemikalieinspektionen	  som	  fungerar	  som	  en	  
guide	  och	  databas	  där	  information	  om	  ämnens	  farliga	  egenskaper	  
kan	  fås,	  vilka	  ämnen	  som	  ingår	  i	  olika	  produkter	  och	  varor,	  samt	  
vilka	  ämnen	  som	  är	  prioriterade	  att	  avvecklas	  inom	  en	  snar	  
framtid	  (KemI	  2010).	  

SIN-‐listan	   SIN(Substitute	  It	  Now)-‐listan	  är	  en	  lista	  innehållande	  378	  farliga	  
kemikalier	  som	  har	  tagits	  fram	  av	  det	  internationella	  
kemikaliesekretariatet	  ChemSec.	  Huvudsyftet	  med	  SIN-‐listan	  är	  
att	  påverka	  och	  utveckla	  REACH-‐lagstiftningen	  men	  kan	  även	  
användas	  av	  företag	  och	  upphandlare	  för	  att	  identifiera	  farliga	  
kemikalier	  och	  att	  byta	  ut	  dessa	  mot	  bättre	  alternativ,	  samt	  att	  
listan	  förvarnar	  om	  kommande	  regleringar	  i	  lagstiftningen.	  	  
(Andersson	  A-‐S,	  2012)	  
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Regeringen anser att det vid offentlig upphandling, så långt det är möjligt enligt Lagen om 

Offentlig Upphandling (LOU), ska ställas miljökrav och det är viktigt att den offentliga 

sektorn fungerar som ett föredöme. (Regeringen 2011). Upphandlare kan också ställa krav på 

leverantörers miljöarbete, så länge det är relevant för produkten eller tjänsten. Exempelvis kan 

krav ställas på leverantörer att deras miljöarbete bör eller skall innehålla miljömål och 

miljöpolicy (Regeringen 2012). 

I en kommuns upphandlingsarbete är det viktigt att tänka på följande; 

-‐ börja stegvis, ett litet antal varor och tjänster som har betydande miljöpåverkan eller 

där miljövänligare alternativ finns tillgängliga och inte ger någon större 

kostnadsökning 

-‐ hänsyn till miljöpåverkan, välj att byta ut de varor eller tjänster som har störst 

miljöpåverkan 

-‐ dela in miljöproblemen i olika områden, exempelvis kemikalier, klimat etc. och satsa 

på ett eller flera 

-‐ se över en eventuell kostnadsökning som utbytet innebär samt tillgången på dessa 

varor och tjänster (Europeiska kommissionen 2005) 

5. Miljöanpassad offentlig upphandling 

5.1 Nationell nulägesbeskrivning 

Enligt Miljöstyrningsrådets vd, Sven-Olof Ryding, är miljöanpassad offentlig upphandling 

utöver lagar och skatter det enda realistiska styrmedel som kommuner och myndigheter har i 

arbetet med att nå Sveriges nationella miljökvalitetsmål. Kommuner har chansen att bli goda 

förebilder när det gäller arbetet för en hållbar utveckling. De har en stor köpkraft och kan 

genom sin upphandling köpa in miljöanpassade produkter och tjänster som gynnar arbetet 

med miljökvalitetsmålen. Detta gäller framförallt miljömålet giftfri miljö då det inte 

uppskattas vara möjligt att nå inom utsatt tid med aktuella insatser (Dagens samhälle 2011). 

Därför bör Lund kommun använda sig av miljöanpassad offentlig upphandling i större 

utsträckning och samtidigt verka som en förebild för andra kommuner och övriga aktörer.  

I en undersökning utförd av EU-kommissionen visar det sig att utgifterna vid upphandling i 

Sverige kan minska med upp till en procent varje år om miljökrav ställs. Då Sverige årligen 

upphandlar runt 600 miljarder kronor skulle miljökraven betyda stora besparingar av 
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skattepengarna, samtidigt som det gynnar miljön (Dagens samhälle 2011). Detta betyder att 

även Lunds kommun skulle kunna göra stora besparingar om miljökrav ställdes i 

upphandlingar.  

Miljöaktuellt gjorde under år 2012 en undersökning med över 600 medverkande företag som 

är leverantörer till den offentliga sektorn (Miljöaktuellt 2012). Syftet med undersökningen var 

att få en uppfattning om leverantörernas syn på hållbarhetskraven i upphandlingar. Företagen 

representerade olika verksamhetsområden, exempelvis kemikalier, bygg och IT. Syftet var 

även att klargöra vilka problem som leverantörerna upplevde var vanligt förekommande vid 

upphandling. Resultatet blev följande; 

- 92 % av företagen var positiva till sociala och miljömässiga krav i upphandlingen  

- 81 % av leverantörerna menar att de krav som ställts vid upphandlingen inte är 

formulerade så att grön teknik och innovationer stimuleras 

- 62 % tycker att de krav som finns idag är relevanta och vid frågan om kraven var för 

många svarade 74 % nej  

- 40 % anser att dagens sociala och miljömässiga krav inte är tillräckligt långtgående, 

det nämndes att de strävar efter ett så litet fotavtryck som möjligt 

- Till slut upplever 84 % att upphandlarna faktiskt inte är medvetna om de exempelvis 

tekniska möjligheterna som finns att förbättra inom området (Miljöaktuellt 2012). 

 

Resultatet visar på att marknaden faktiskt vill att upphandlare ska ställa hårdare sociala och 

miljömässiga krav. För att kunna ställa tuffare krav krävs det att organisationerna har 

förutsättningar för det (Miljöaktuellt 2012). Att marknaden är öppen för skärpta miljökrav 

underlättar när nya miljökrav ska ställas i LundaEko. Att ställa miljökrav utan en marknad 

som är villiga eller en har möjlighet att möta de nya kraven ger ingen miljövinst 

överhuvudtaget, endast en kostnadsförlust. Resultatet visar också att företag och leverantörer 

söker bättre formulerade och relevanta upphandlingskrav.   

5.2 I framtiden 
I framtiden kommer REACH-lagstiftningen att utvecklas och troligtvis kommer 

kandidatförteckningen inte enbart att omfatta 300 ämnen om 5 år, utan betydligt fler 

(Andersson A-S. 2012). Det kan till och med vara så att REACH kommer att införas som 

lagstiftning även utanför EU inom en inte alltför lång tid. Regelverket används redan idag i 

olika länder och av flera multinationella företag även om det inte är lagstadgat. Företag anser 
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att det ur marknadsförings- och konsumentsynpunkt inte är bra att producera eller sälja varor 

innehållande ämnen på kandidatlistan då konsumenter inte alltid känner sig trygga att välja 

sådana produkter (Andersson A-S. 2012). Därför är det positivt för företag, men även för 

kommuner, att ligga före lagkraven, lagstiftningen kommer att bli hårdare så det är lika bra att 

börja med kemikaliearbetet i tid. Det kan bli för dyrt för vissa kommuner och företag att byta 

ut/fasa ut varor och produkter för sent, att göra stora utbyten tar tid och det är mer 

kostnadssmart att göra det kontinuerligt. Ett exempel är ett företag som hade för höga 

blyvärden i leksaker och därför fick dra tillbaka två miljoner produkter, sådana misstag 

betyder enorma förluster (Andersson A-S. 2012). 

SIN-listan förvarnar om kommande lagstiftning och gör det möjligt för kommuner och företag 

samt övriga aktörer att gå längre än vad dagens lagstiftning kräver, de kan därför ligga i 

framkant med sitt kemikaliearbete.  (Andersson A-S. 2012) 

Då flera ledande aktörer, exempelvis Miljöstyrningsrådets vd, anser att miljöanpassad 

offentlig upphandling är det mest effektiva sättet att minska sin kemikaliebelastning bör 

definitivt SIN-listan vägas in kommunalt kemikaliearbete.  

6 Goda exempel från andra kommuner 
Idag bedriver flera kommuner, myndigheter och landsting i Sverige omfattande miljöarbete 

rörande miljömålet giftfri miljö och området kemikalierisker. Att kommunicera kommuner 

emellan är viktigt för ett utvecklande miljöarbete, det stimulerar till att fler framgångsrika 

projekt verkställs. Att se andras goda exempel är oftast givande, då det bevisar att liknande 

projekt faktiskt kan lyckas samtidigt som både allmänheten och media kan ta del av 

resultaten. Nedan följer ett antal goda exempel för Lunds kommun att inspireras av i arbetet 

med att minska sin kemikaliebelastning. Just dessa kommuner har valts ut då de utmärker sig 

på olika sätt. De har visat att det går att ställa höga miljökrav, exempelvis användning av SIN-

listan i upphandlingsarbetet, och att deras mål är genomförbara samt ger positiva resultat. 

Lunds kommun kan ta till sig dessa resultat i arbetet med kemikaliefrågor och vid 

formuleringen av uppdaterade mål till nya LundaEko.   
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6.1 Stockholm 

6.1.1”Nya gifter – nya verktyg” 

Mellan åren 2004 och 2008 bedrev Stockholm stad miljömiljardprojektet ”Nya gifter – nya 

verktyg” med mål att förbättra miljön i huvudstaden (Bergbäck B., Jonsson A.). Projektets 

syfte är att samla in information och kunskap om vilka ämnen som utgör de stora riskerna och 

vilka typer av processer som bidrar till stora föroreningskällor. Ökad kunskap om dessa 

ämnen ökar förutsättningarna för att minska miljöriskerna i Stockholm i framtiden (Bergbäck 

B., Jonsson A.). 

Utsläpp av kemiska ämnen härrör idag i allt större utsträckning från konsumtionsrelaterade 

diffusa källor än från punktkällor (Jamtrot A. 2012). Detta var något som man i Stockholms 

stad upptäckte då halterna av kemiska ämnen i miljön inte visade sig sjunka så mycket som 

väntat trots att industrierna, dvs. punktkällorna, flyttades utanför staden. Miljöföroreningarna 

kommer idag istället från flera olika källor, exempelvis hygienprodukter, textilier, elektronik 

och byggnader. Som en del i arbetet med det nationella miljömålet giftfri miljö så har 

Stockholm stad i sitt miljöprogram formulerat ett delmål som syftar till att ”utsläppen av 

miljö- och hälsoskadliga ämnen från varor och byggnader ska minska” (Jamtrot A. 2012).  

Några av anledningarna till att det nationella målet inte kommer att nås inom uppsatt tidsram 

är just följande tre faktorer; diffus spridning av kemiska ämnen till följd av ökad konsumtion 

av varor, oavsiktlig bildning av farliga ämnen vid processer samt många ämnens förmåga att 

vara persistenta. (Jamtrot A. 2012). 

Området giftfri miljö innefattar många olika ämnen/ämnesgrupper och det var därför 

nödvändigt att göra en prioritering av vilka ämnen som ansågs vara de viktigaste att arbeta 

med (Bergbäck B., Jonsson A.).  Fem stycken ämnen/ämnesgrupper valdes ut och exempel på 

kriterier var miljö- och hälsofarlighet, effekter och påverkan, kunskap om dess källor samt 

möjligheten för framtida åtgärder för att minska halterna. Det behöver alltså inte betyda att 

ämnena är de farligaste utan att de återfinns i hög grad i Stockholmsområdet samt att det finns 

goda möjligheter att begränsa dem i framtiden. De utvalda ämnena/ämnesgrupperna är; 

alkylfenoler/alkylfenoletoxilater, antibakteriella ämnen, bromerade flamskyddsmedel, ftalater 

samt polyfluorerade föreningar. Dessa ämnen återfinns i allt från elektronik, leksaker och 

kläder. Även ett antal andra ämnen som inte tillhör de fem högst prioriterade kommer att 

arbetas med på olika sätt (Bergbäck B., Jonsson A.).   
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Det finns flera olika möjligheter att minska emissioner från källorna till dessa ämnen, 

exempelvis via den offentliga upphandlingen, samarbete med branschorganisationer, kontroll 

av att befintlig lagstiftning efterlevs, tillsyn, kommunikation aktörer emellan samt 

informationsspridning  (Bergbäck B., Jonsson A.). Ofta kan en kombination av flera åtgärder 

ge det bästa resultatet. Det finns nästan alltid någon aktör som går före andra och därmed 

föregår med ett gott exempel, detta kan Stockholm stad utnyttja för att hjälpa andra att följa i 

samma fotspår. Den mest direkta vägen för Stockholm stad att påverka användningen av de 

prioriterade ämnena är genom sin egen upphandling. Stadsledningskontoret och 

Miljöförvaltningen har tillsammans tagit fram guider inom upphandlingsområden, varav en 

inriktar sig speciellt till giftfria varor. Dock så krävs mer kunskap för att kunna få en bättre 

miljöanpassning av stadens upphandlingar. Upphandlarna behöver också mer stöd och en 

uppföljning av de miljökrav som ställs är viktigt att utföra (Bergbäck B., Jonsson A.).   

Att prioritera ett mindre antal ämnen eller ämnesgrupper gör att kemikaliearbetet blir mer 

överskådligt och lättare att ta sig an (Bergbäck B., Jonsson A.). Då kan även utövaren välja 

vilket område de vill fokusera på och det underlättar även åtgärdsarbetet då det blir mer 

specifikt. Rapporten ”nya gifter – nya verktyg” är tänkt att fungera som en typ av guide för att 

minska utsläppen av farliga ämnen och på så sätt verka för att nå målet för en giftfri miljö i 

Stockholm. Denna rapport kan även användas av övriga kommuner och myndigheter i Sverige 

som vill arbeta med kemikaliefrågor och minska sin miljöpåverkan (Bergbäck B., Jonsson 

A.).   

6.1.2 Miljöprogram  

Stockholm Stad uppdaterade i år sitt miljöprogram och det ska gälla fram till år 2015 

(Stockholm Stad 2012). Programmet är en grundläggande del i stadens hållbara utveckling. 

Miljöprogrammets syfte är att dela upp miljömålen i mindre delmål så att de blir tydligare och 

lättare att följa upp. Det är ett styrdokument för stadens miljöarbete som gäller för samtliga 

nämnder och styrelser. Programmet innefattar sex övergripande mål som alla har sitt ursprung 

från de nationella miljökvalitetsmålen, ett av dessa sex mål kallas ”Giftfria varor och 

byggnader” (Stockholm Stad 2012). 

Precis som många andra städer står Stockholm inför en utmaning när det gäller att undvika 

användningen av farliga ämnen och riskfri hanteringen av kemiska produkter och varor 

(Stockholm Stad 2012). Målet kan inte nås om inte hela samhället tar ansvar, men att genom 

att skapa en dialog och ökad kunskap om miljögifter och dess spridning är det ett steg i rätt 
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riktning. Några av de delmål som Stockholm stad har satt upp inom området giftfria varor och 

byggnader är: 

Innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor ska minska; Endast varor 

och tjänster som är hållbara ska köpas in för att minska spridningen av farliga ämnen, det 

gäller framförallt varor med kortare livslängd och omloppstid som exempelvis IT, 

kontorsmöbler, textilier, kemikalier vid städning etc. Om dessa kemiska produkter och varor 

innehåller miljö- och hälsofarliga kemikalier ska de istället ersättas med miljövänligare 

alternativ. För att nå detta delmål måste flera kemiska ämnen undvikas, dessa nämns i 

Kemikalieinspektionens PRIO-databas, på SIN-listan samt de sedan tidigare framtagna fem 

mest prioriterade miljö- och hälsofarliga ämnena i Stockholm. Vid upphandling ska 

Miljöstyrningsrådets kriterier, om möjligt, vara vägledande. I annat fall ska kriterier för 

miljömärkning så som Svanen, Bra Miljöval etc. kunna uppfyllas. (Stockholm Stad 2012). 

Utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen från byggnader och anläggningar ska minska; 

Då anläggningar och byggnader har en lång livslängd kommer de att påverka både miljö och 

hälsa under en lång tid, därför ska de byggas med noga utvalda produkter och material i ett 

livscykelperspektiv. För att delmålet ska kunna nås innebär det att krav ställs vid inköp och 

upphandling av varor, entreprenader och tjänster. Speciellt utsatta kriterier ska uppfyllas, 

alternativt att motsvarande kriterier för miljömärkningar som Svanen, Bra Miljöval etc. kan 

uppfyllas. Det är framförallt varor innehållande kemiska produkter som ska prioriteras vid 

kravställande upphandling. I de fall där miljö- och hälsofarliga ämnen redan finns inbyggda 

ska spridning till omgivningen minska genom att materialet byts ut mot mer miljövänliga 

alternativ. (Stockholm Stad 2012). 

Spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen från hushåll, handel, byggande och andra 

aktörer i Stockholm ska minska; Det är inte bara Stockholm som kommun som måste arbeta 

med att minska spridningen av kemiska ämnen, även andra aktörer som livsmedelsbranschen, 

byggbranschen, handeln och stadens medborgare måste tillsammans medverka. För att nå 

delmålet krävs det att de ovannämnda aktörerna tillsammans försöker åstadkomma en 

minskad användning och försäljning av farliga kemiska ämnen. Stockholm stad kan driva på 

detta genom att öka informationen hos allmänheten genom informationskampanjer för att visa 

på miljömålets betydelse. (Stockholm Stad 2012). 

Förutom Miljöbalken, EU:s ramdirektiv för vatten och REACH så använder sig Stockholm 

stad av olika verktyg för att kunna ställa relevanta krav i sin kemikalieupphandling; 
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-‐ Miljöstyrningsrådets miljökrav för upphandling 

-‐ PRIO-verktyget 

-‐ SIN-listan  

-‐ Miljömärkningskriterier 

-‐ BASTA, Byggvarubedömningen och Miljöbyggnad (Stockholm Stad 2012). 

6.1.3 Stockholms läns landsting  

Stockholms läns landsting har utarbetat en miljöpolicy som syftar till att deras verksamheter 

ska bedrivas med så låg miljöpåverkan som möjligt och förebygga ohälsa (Stockholms läns 

landsting 2012). För att kunna nå detta ska landstinget verka för ekologisk hållbarhet bl.a. 

genom att: 

 

- Upphandla, köpa in samt beställa varor och tjänster som medför minsta möjliga 

miljöbelastning ur ett livscykelperspektiv.  

- Kommunicera internt och externt med syfte att sprida kunskap om och förbättra 

landstingets miljöresultat. 

- Utvärdera resultaten av landstingets miljöarbete regelbundet och redovisa det öppet 

för allmänheten. (Stockholms läns landsting 2012) 

 

Ett av miljömålen i Stockholms läns landstings miljöprogram syftar till ett hälsofrämjande 

miljöarbete (Stockholms läns landsting 2012). Med hälsofrämjande miljöarbete menas att 

användningen av produkter, kemikalier och läkemedel inte skapar några hälso- eller 

miljöproblem. Ett framgångsrikt miljöarbete är ofta kopplat till en förbättrad hälsa hos 

invånarna. Delmålet om ”minskade hälso- och miljörisker med kemiska produkter och varor” 

utgör landstingets kemikaliestrategi för de kommande åren. Konkret innebär delmålet att till 

år 2016 ska: 

 

- Alla kemikalier och kemiska produkter som enligt landstingets egna utfasningslista är 

avvecklingsämnen vara borta inom landstingets verksamheter. Den totala mängden av 

utfasningsämnen ska jämfört med 2006 ha minskat med 80 procent. 

- Landstinget varken köpa in eller upphandla varor som innehåller avvecklingsämnen 

uppsatt på landstingets egna utfasningslista.  
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- Det vid ny- eller ombyggnad användas material som uppfyller 

Byggvarubedömningens kriterier för rekommenderat eller accepterat material. 

(Stockholms läns landsting 2012) 
 

1991 började Stockholms läns landsting utveckla sitt miljöarbete med att ställa miljökrav vid 

upphandling av kemikalier (Stockholms läns landsting 2012). En övergripande miljöpolicy 

samt miljömål togs fram 1998 för att fortsätta arbetet med upphandling och utfasning av 

farliga ämnen. Användningen av ett stort antal farliga kemikalier hade avvecklats till 2007 

och det var även året då arbetet med grön IT startade. Landstinget arbetar idag med ständig 

förbättring i miljöprogrammets organisation och styrning, för att nå uppsatta mål ställs 

hårdare krav på verksamhetens upphandlingsarbete; 

 

- Kunskap om den globala indirekta miljöpåverkan på landstingets upphandlade varor 

och tjänster ska till år 2016 öka. Med den globala indirekta påverkan menas 

miljöpåverkan under tillverkningen.  

- Till år 2016 ska en modell ha utarbetats som syftar till att skapa ekonomiska 

incitament med inriktning mot miljögodkända produkter.  

- Landstingets leverantörer ska ställa miljökrav i sina upphandlingar så att även de 

uppfyller målet i miljöprogrammet. (Stockholms läns landsting 2012) 

 
Övriga styrmedel utöver miljöanpassad upphandling som används av landstinget för att nå 

miljömålen i är miljöledningssystem, kommunikation, miljökonsekvensbeskrivningar samt 

ekonomiska styrmedel (Stockholms läns landsting 2012). 

6.1.4 IT-upphandling 
Idag är inte den miljöanpassade offentliga upphandlingen inom IT-området så utvecklad som 

man kunde önska. Trots detta utförde Stockholms läns landsting en omfattande upphandling 

inom detta område, då upphandlingen var lyckad visar det på att det är möjligt att ställa hårda 

miljökrav och ändå hitta leverantörer som klarar av dessa krav (Stockholms läns landsting 

2010). Resultatet blir en god miljönytta, framgång i miljöarbetet samt ett utmärkt exempel för 

framtida upphandlingar.  

Stockholms läns landsting gjorde under 2010 en omfattande upphandling av persondatorer, 

cirka 40 000 datorer används inom landstinget (Stockholms läns landsting 2010). Hårda 
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miljökrav ställdes i upphandlingen med stöd från landstingets miljöprogram och med hjälp av 

en framtagen utfasningslista med miljö- och hälsofarliga kemikalier. Effekterna av en så stor 

upphandling blir kan bli betydande, både för miljönyttan och som signal till marknaden att det 

är viktigt med miljöarbete. Miljökraven inriktades främst på farliga ämnen och 

klimatpåverkan (Stockholms läns landsting 2010). 

Generella krav som ställdes i upphandlingen var producentansvar för förpackningar, batterier 

och elektronik samt krav enligt RoHS-direktivet (EU-direktiv som begränsar och förbjuder 

användningen av vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska 

produkter) (Stockholms läns landsting 2010). Inom den del som innefattar farliga ämnen 

fanns två uppsatta delmål som berörde upphandlingen;  

-‐ Till år 2011 ska 25 % av de kemiska produkter och farliga kemikalier som finns 

uppsatta på utfasningslistan vara utfasade. 

-‐ Till år 2011 ska inköp av förbrukningsartiklar och varor innehållande ämnen från 

utfasningslistan ha upphört. (Stockholms läns landsting 2010) 

Krav ställdes på blyfria datorer, det betyder att under de kommande åren kommer allt bly i 

datorer inom landstinget att fasas ut (Stockholms läns landsting 2010). Blyet används vid 

lödningen och det har på senare år utvecklats blyfri lödning, ett krav som leverantören 

uppfyllde. När det gäller kvicksilver ställdes ett skallkrav på kvicksilverfria platta bildskärmar 

och batterier. Halogenerade flamskyddsmedel förekommer ofta i plasten i datorerna men i 

upphandlingen ställdes börkrav på att datorerna skulle vara helt fria från bromerade, 

fluorerade och klorerade flamskyddsmedel. Även detta ämne kommer efterhand att fasas ut 

hos landstinget, dessa krav är mycket strängare än de obligatoriska som idag finns i och med 

RoHS-direktivet. I datorer finns det oftast även PVC (ftalater) i kablar och liknande varför det 

ställdes ett börkrav för dessa ämnen. Då landstinget redan har ett utfasningsprogram för just 

produkter innehållande PVC med hälso- och miljöfarliga effekter bidrar även det till en 

utfasning över tiden (Stockholms läns landsting 2010). 

I och med dessa hårda miljökrav har upphandlingen bidragit till att flera farliga ämnen är på 

god väg att fasas ut. Uppskattningsvis innebär det en minskning på 8000 kg farliga ämnen 

från de 40000 datorerna. (Stockholms läns landsting 2010) 



	  
	  

26	  

6.2 Giftfritt Göteborg 

Efter ett beslut i miljönämnden 2005 om särskilda insatser inom kemikalieområdet startade 

Göteborg stad ett kemikalieprojekt med en bred inriktning för att begränsa användningen och 

driva på avvecklingen av farliga kemikalier (Göteborg Stad 2010). Projektet kallas Giftfritt 

Göteborg och har fyra olika inriktningar: 

 

- Ökad kunskap krävs för att få fram underlag till framtida åtgärder för de ämnen och 

produkter som utgör de allvarligaste kemikalieproblemen i Göteborg.  

 

- Genom att fokusera på tillsynen av farliga kemikalier i produkter hos försäljare, 

verksamheter, importörer och tillverkare kan utfasningen av kemikalier med särskilt 

farliga egenskaper påskyndas och därmed bidra till en mer riskfri hantering av 

kemiska produkter.  

 

- Informera om innehållet av kemikalier i varor och produkter för att öka konsumenters 

medvetenhet så att medvetna val kan göras. 

 

- Samverkan med andra aktörer inom näringsliv och organisationer ger större 

möjligheter att införa och utveckla mer miljöanpassade produkter. (Göteborg Stad 

2010) 

 

Det övergripande målet för Giftfritt Göteborg är att användningen av farliga 

kemikalier/ämnen i Göteborgssamhället ska minska (Göteborg Stad 2010). Innehållet i 

projektet har till största del baserats på och styrts utifrån miljökvalitetsmålet giftfri miljö, 

området farliga kemikalier i konsumenttillgängliga varor och produkter har haft störst fokus. 

Arbetet med Giftfritt Göteborg har varit kommunikations inriktat för att kunskapen om 

kemikalier i varor ska nå ut till allmänheten men det har även varit undersökningsarbete ur ett 

konsumentperspektiv (Göteborg Stad 2010).  Resultaten av projektet ska förhoppningsvis 

bidra till en förändring genom att förmedla och kommunicera kunskap till allmänheten och 

övriga aktörer. Genom att kemiskt analysera olika varor ute på marknaden har viktig 

information fåtts fram om dess innehåll av farliga kemikalier, detta har varit effektivt i 

dialoger med företag samt för att förmedla kunskap om farliga kemikalier i varor i allmänhet. 

Projektets resultat blev följande: 
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Kommunikationsarbetet: En del av syftet med projektet var att informera och öka kunskapen 

om farliga kemikalier, vilket förhoppningsvis har lett till mer medvetna val hos 

konsumenterna. Under arbetets gång har det visat sig mycket viktigt att identifiera vilka 

målgrupper som ska kontaktas samt ha en plan för kommunikationsarbetet. Dialog med andra 

aktörer är ett viktigt kommunikationsredskap för att kunna informera om varors innehåll av 

kemiska ämnen samt för att kunna påverka inköps- och försäljningsledens utfasningsarbete. 

Informations- och kunskapsspridning till allmänheten om kemikalier i vardagen anses vara 

effektivast i media och via Göteborgs stads hemsida. Kommunikationsarbete inom projektet 

har även lett till samverkan och planer för en gemensam kemikalietillsyn mellan Göteborg, 

Stockholm och Malmö. Utbyte med andra kommuner är en viktig informationskälla och 

fungerar som en drivkraft, det ger även en slags bekräftelse på att projektet Giftfritt Göteborg 

har varit till nytta. (Göteborg Stad 2010) 

Påverkan genom offentliga inköp: Göteborg stad har genom grön offentlig upphandling 

möjlighet att minska den diffusa spridningen av kemikalier och därmed föregå med gott 

exempel för andra. Leverantörer i kommunen har kontaktats för att ta reda på hur dessa 

arbetar för att minska innehållet av farliga ämnen i sina produkter och varor. Att börja med 

leverantörerna som målgrupp är en god idé då de är betydligt färre än antalet potentiella 

inköpare i staden. Inom upphandlingsområdet finns stora möjligheter att i stor utsträckning 

påverka mängden farliga kemikalier i Göteborg. (Göteborg Stad 2010) 

Projektet Giftfritt Göteborg har lett till utvecklade arbetsmetoder som till viss del kan 

komplimentera dagens tillsynsarbete inom kemikalieområdet (Göteborg Stad 2010). De nya 

kontakterna med övriga aktörer, myndigheter och kommuner har bidragit till en ökad 

kunskap, större möjlighet till påverkan och arbetsframgångar när det gäller fokus på 

förekomsten av farliga ämnen i varor. Kommunikations relaterat arbetet är ett viktigt område 

som är under fortsatt utveckling i Göteborg (Göteborg Stad 2010). 

6.3 Västra Götalandsregionen 

Ett av Västra Götalandsregionens miljömål lyder; ”Miljö- och hälsofarliga kemikalier ska 

fasas ut och ersättas av mindre farliga produkter i verksamheten” (Västra Götalandsregionen 

2008). Arbetet med detta mål bidrar till att minska den negativa miljöpåverkan från 

kemikalieanvändningen i regionen samt till målet att uppnå en hållbar utveckling. Behovet av 

kemikalier är idag både stort och nödvändigt och det växer hela tiden, därför är just arbetet 

med utfasning och ersättning viktigt. För att effektivisera och systematisera utfasningen 
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beslutade kommunfullmäktige år 2008 att upprätta en kemikaliestrategi för Västra 

Götalandsregionens verksamheter. I dessa verksamheter har det identifierats upp till 500 

utfasningsämnen (Västra Götalandsregionen 2008). Målet är en minskning av 

utfasningsämnena med 25 procent i antal och volym till 2012. Utöver det generella målet med 

utfasning har sju ämnen prioriterats för särskilda åtgärder i kemikaliestrategin. För att 

underlätta arbetet med kemikaliestrategin har en speciell kemikaliegrupp tillsatts med syfte att 

inventera området där åtgärder behövs, genomföra utbildningar, uppdatera förbuds- och 

utfasningslistor, delta i den nationella substitutionsgruppen samt att utbyta information mellan 

övriga regioner och landsting för att följa den nationella och internationella utvecklingen 

(Västra Götalandsregionen 2008). 

I kemikaliestrategin har inköp och upphandling en betydande roll (Västra Götalandsregionen 

2008). För att undvika miljö- och hälsofarliga kemikalier i produkter och varor ska relevanta 

upphandlingskrav utformas. Ett område som Västra Götalandsregionen lägger mycket pengar 

på varje år inköp av inredning. Den senaste inredningsupphandlingen genomfördes 2006, 

miljökraven där blev grunden till guiden Gröna listan (Västra Götalandsregionen 2008). De 

textilier och möbler som finns med på listan motsvarar kraven för flera miljömärkningar och 

utgör ett bra miljöval. Att välja miljömärkt inredning har flera fördelar och de starkaste 

argumenten är att mängden farliga gifter som påverkar människa och miljö minskar, 

energianvändningen minskar, återanvändningen av råvaror ökar och inredningen är fri från 

bromerade flamskyddsmedel (Västra Götalandsregionen 2008).  Västra Götalandsregionen 

använder sig även av SIN-listan i sitt upphandlingsarbete (Lingsten L. 2012) 

Utöver inredningsområdet har Västra Götalandsregionen genom upphandling lyckats minska 

användningen av farliga kemikalier i andra produkter och varor (Stigh L. 2010). Exempelvis 

har PVC-plaster fasats ut i stor utsträckning och traditionell röntgen som omfattade en mängd 

kemikalier har ersatts med digitalröntgen som är både bättre för miljön och säkrare för 

patienterna (Stigh L. 2010). 

Det finns flera olika anledningar till varför Västra Götalandsregionen har lyckats så bra i sitt 

upphandlingsarbete; 

- Förberedande arbete 

- De nationella miljökvalitetsmålen samt landstingets miljö- och inköpspolicy ger bra 

stöd 

- Stöd ifrån styrgruppen 
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- Krävde kompetens i form av en miljökonsult som utförde kontroller av import, 

producenter och av varje enskild produkt 

- Stora inköpsvolymer ger en större påverkansmöjlighet 

- Miljövänligare alternativ har inte betytt någon större kostnad (Stigh L. 2010). 

 

 

DEL 2 
 

7.	  Barn	  och	  kemikalier	  

7.1	  Bakgrund	  
Exponeringen för farliga ämnen har framförallt sitt ursprung från förskola, skola och hemmet. 

Även ungdomar kan vara utsatta i arbetsmiljö. Under uppväxten spenderar barn sin största del 

utomhus i samband med olika aktiviteter, det innebär att dessa platser också har en stor 

påverkan. (KemI 2007) 

Problemet med flera av de farliga ämnena är att de är persistenta och svårnedbrytbara, de tas 

upp av organismer och anrikas längre upp i näringskedjan. Resultat av analyser av blod från 

tre generationer i olika EU-länder visar att barnens blod var det som innehöll högst halter av 

kemiska ämnen, exempelvis bromerade flamskyddsmedel och PCB, jämfört med övriga 

generationer. Detta är ämnen som kan förekomma i dagens byggmaterial, produkter och 

varor. Den sammanlagda effekten av olika ämnen är i de allra flesta fall okänd, vilket 

betyder en osäker exponering. (KemI 2007) 

I följande miljöer förekommer det produkter och varor innehållande vissa hälsofarliga ämnen 

(KemI 2007); 

- Hushållskemikalier; Flera olika kemiska produkter förekommer på förskolor och 

skolor. Det handlar främst om rengöringsmedel och hygienprodukter. Exponering för 

farliga ämnen i dessa produkter beror på hur de används och förvaras. Barn kan 

andas in flyktiga ämnen eller ta upp dem via hudkontakt. 

- Byggvaror; I byggmaterial och byggvaror förekommer flera olika kemikalier som 

kan spridas till inomhusmiljön. Då byggmaterial ofta används i kombination med 

andra ämnen försvårar det den redan bristande kunskapen om innehållet av farliga 
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kemikalier. Ett problem är ofta äldre byggnader som kan innehålla svårnedbrytbara 

ämnen. Övriga ämnen som är ofta förekommande är ftalater, lösningsmedel och 

formaldehyd, men även arsenik, kreosot och krom i impregnerat virke utomhus.  

- Textilier; I textilier kan det finnas kvar rester av kemiska ämnen från 

tillverkningsprocessen, dessa ämnen kan sedan barn exponeras för. De mest 

förekommande är perfluorerade ämnen, bromerade flamskyddsmedel, formaldehyd, 

ftalater samt triclosan. Dess syfte är att ge textilierna vissa egenskaper som 

exempelvis färg, flamskydd, mjukhet samt skydd mot mögel, fukt och smuts. 

Exponering kan ske via inandning, genom spridning av partiklar och fibrer (damm) 

samt direkt hudkontakt.  

- Leksaker; Leksaker finns i en mycket stor mängd och i olika typer av material som 

trä, plast, gummi, metall eller textil. Dessutom består leksaker ofta av en 

kombination av flera material. Farliga ämnen ger även leksaker vissa egenskaper som 

exempelvis flamskydd, mjukgörare samt färg- och doftämnen. Tyvärr är kunskapen 

och kontrollen om kemikalier i leksaker idag låg, speciellt när det gäller importerade 

varor utanför EU, framförallt från Asien. Det är inte bara leksaker som barn riskerar 

att exponeras för, de kommer också ofta i när kontakt med bl.a. smycken, smink, 

ansiktmålningsfärger samt elektronik även om dessa varor inte är direkt avsedda för 

barn.  

- Utomhus; Det är inte bara inomhusmiljön som är en potentiell exponeringskälla utan 

även utomhusmiljön kan innebära hälsofarliga ämnen. Mark och vatten kan vara 

förorenade, speciellt i närheten av vissa industrier och hårt trafikerade områden. 

Utomhus där barn leker kan det finnas trämaterial som blivit impregnerat med medel 

innehållande farliga ämnen. (KemI 2007) 

De senaste åren har användningen av leksaker i samhället ökat enormt, dessutom har 

leksakerna en relativt kort livslängd (KemI 2011). År 2005 gick det åt 30 kg leksaker per barn 

och år i Sverige. Förutom leksaker har även konsumtionen av blöjor, nappflaskor och 

barnvagnar ökat rejält. I REACH finns regler som begränsar vissa farliga ämnen i leksaker 

samt i produkter som är avsedda för barn. Den metod EU idag använder för att riskbedöma 

ämnen tar inte tillräcklig hänsyn till att barn att barn är särskilt känsliga. Det saknas också 

information om barns exponering. För bl.a. allergiframkallande, nervtoxiska och hormon 

störande ämnen samt deras eventuella cocktaileffekt saknas det även testmetoder och kriterier 

för bedömning (KemI 2011). 
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8.	  Giftfria	  förskolor	  och	  skolor	  

8.1	  Vad	  kan	  kommuner	  göra?  

Kommuner kan i sitt miljöarbete, miljöövervakning och tillsyn inte bara arbeta utifrån att 

kontrollera regelefterlevnad utan behöver även prioritera och identifiera problemområden. Ett 

exempel är offentliga miljöer där kommuner har ansvar för att skydda barn och ungdomar. Att 

uppnå en giftfri miljö i förskolor och skolor bör därför vara ett prioriterat området och mål för 

miljöövervakning. Ett steg i miljöövervakningen är att identifiera de kemikalier som finns i 

skollokalerna samt vilka risker de kan innebära. Genom att vara målinriktad inom detta 

område stöds även det svenska arbetet med att få till en strängare europeisk 

kemikalielagstiftning.  

 

Då offentlig upphandling är ett av vårt samhälles mest effektiva styrmedel i arbetet med att 

fasa ut farliga kemikalier i varor och produkter, bör det tillämpas för att påverka utvecklingen 

för en giftfri miljö i förskolor och skolor (SOU 2012:38). Kommuner och övrig offentlig 

sektor är en stor kund på marknaden och genom att upphandla miljövänligare utrustning och 

liknande kan det ge incitament till leverantörer att ta fram alternativa varor och produkter med 

minskade hälsorisker (SOU 2012:38). 

 

Kemikalieinspektionen har upprättat en varustrategi i vilken de anser att leksaker, kläder och 

skor samt andra vardagsvaror avsedda för barn bör, inom de närmsta åren, prioriteras i 

myndigheters kemikaliearbete (SOU 2012:38). Detta är ett område som innebär stora 

utmaningar för den offentliga sektorn samt andra aktörer, att samarbeta lokalt, regionalt och 

nationellt kan därför vara en god idé. Just giftfri miljö i förskolor och skolor är ett exempel på 

ett sådant område, det innefattar leverantörer, kommuner och tillsynsmyndigheter. Genom att 

samarbeta i frågor rörande information och kunskap om offentlig upphandling kan arbetet 

förhoppningsvis underlättas (SOU 2012:38). 

	  

8.2	  Att	  ställa	  kemikalierelaterade	  produktkrav	  i	  upphandlingen	  
Att ställa rätt krav vid inköp av produkter och varor är en förutsättning i arbetet med en 

miljöanpassad upphandling (Framtida Handel 2006). När det gäller kemikalierelaterade 

produktkrav vid inköp finns det flera sätt att arbeta på, ett effektivt sätt är att dela upp arbetet i 

fem olika steg genom prioriteringar. Detta förslag till guide är framtaget av Framtida handel 

som är ett samarbete mellan myndigheter och företag. Genom att kombinera egna erfarenheter 
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från upphandling med kemikalierelaterade produktkrav och de produktkrav som finns med i 

PRIO-verktyget har en 5-stegsguide tagits fram. Guiden syftar till att på lång sikt minska 

innehållet av farliga ämnen i produkter och varor samt att underlätta vid upphandlingar att 

utforma kemikalierelaterade produktkrav (Framtida Handel 2006). 

1. Prioritera produktgrupper; För att kunna prioritera produktgrupper är det viktigt att veta i 

vilken utsträckning som människa och miljö utsätts för de kemiska ämnen som finns i 

produkten. Exponeringsbilden för produkten kan fås fram genom att ta reda på 

användningsområde, användargrupp, volymen samt frigörandet av kemiska ämnen från 

produkten. Barn och ungdomar samt personer med allergier är exempel på användargrupper 

som är mer känsliga än andra, därför bör dessa uppmärksammas i prioriteringen av 

produktgrupper. Produkter som används av barn, exempelvis leksaker och kläder, bör också 

tas hänsyn till då dessa kan innebära en ökad exponering när barn kanske stoppar dem i 

munnen och liknande. (Framtida Handel 2006) 

2. Lista möjliga ämnen eller ämnesgrupper; Genom att vara så precis man kan i sina 

produktkrav till leverantörer, ju bättre gensvar och effekt får man tillbaka. Utgå från 

produktens materialsammansättning och ta reda på de vanligaste innehållande ämnena. Några 

av de vanligaste materielgrupperna är plast och gummi, metaller, textil och trä. (Framtida 

Handel 2006) 

3. Prioritera ämnen efter farlighet; Tyvärr är det oftast inte möjligt att ställa krav på alla 

ingående ämnen i en produkt, därför måste vissa ämnen prioriteras före andra. Ett ämnes 

farlighet är en bra utgångspunkt för prioritering. Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg är ett 

bra hjälpmedel för att se om ett ämne har några miljö- eller hälsofarliga egenskaper samt om 

det är ett utfasningsämne eller ett riskminskningsämne. Utfasningsämnen ska inte ingå i 

produkterna och när det gäller riskminskningsämnen kan det bero på exponeringsbilden. Men 

att också inkludera SIN-listan i prioriteringen är nödvändigt, att enbart utgå från PRIO-

verktyget är inte tillräckligt för att nå framtida krav. Där inte tillräcklig information finns bör 

försiktighetsprincipen tillämpas. (Framtida Handel 2006) 

4. Ställ produktkrav; Det eller de ämnen som har valts ut ska följas upp med leverantörerna 

och nu ska produktkrav formuleras. Det är viktigt att kraven är så preciserade som möjligt. 

För att skaffa sig mer kunskap och för att undvika liknande problem i framtiden med farliga 

ämnen bör man se över vilka ämnen och produkter som ska användas istället och vilka 

egenskaper de har. Exempel på produktkrav kan vara att varor och produkter som används av 
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barn inte får innehålla ftalater eller ämnen som är reproduktionsstörande. (Framtida Handel 

2006) 

5. Följ upp resultatet; En uppföljning av upphandlingsarbete bör göras. Man kan exempelvis 

gå igenom och se om kraven har varit tillräckligt detaljerade, om inte kanske de behöver 

preciseras. Kontrollera så att kraven är uppfyllda och kontrollera även att de eventuellt nya 

ämnena är acceptabla med hänsyn till PRIO och SIN-listan. Alla uppgifter ska dokumenteras 

för framtida upphandlingar. (Framtida Handel 2006) 

Denna 5-stegsmetod kan med fördel användas av Lunds kommun i arbetet med att prioritera 

områden där användningen av farliga ämnen bör minskas, dvs. giftfria förskolor och skolor.  

9.	  Nulägesbeskrivning	  

9.1	  Lunds	  kommun	  
I nuvarande LundaEko finns ett mål om att alla förskolor och skolor ska vara 

miljöcertifierade, till år 2009 var målet att 50 % skulle ha fått en certifiering och att 

nyöppnade förskolor och skolor ska vara certifierade inom fem år. (Lunds kommun 2006) 

9.2	  Miljömålsberedningens	  förslag	  
Lagstiftning och regler som finns idag tar ingen hänsyn till barns känslighet, därför föreslår 

Miljömålsberedningen att ett nytt etappmål om att minska barn och ungdomars exponering för 

farliga ämnen tas i bruk (SOU 2012:38). Detta är även en del i arbetet med miljömålet giftfri 

miljö. Senast till år 2018 ska Sverige bidra med insatser som leder till att nuvarande, eller 

eventuellt nya, regelverk verkar för att betydligt minska miljö- och hälsoriskerna för barns 

exponering av farliga ämnen. För att nå detta mål krävs åtgärder (SOU 2012:38). 

Kemikalieinspektionen och andra berörda myndigheter bör få i uppdrag av regeringen att 

analysera vissa varor, produkter och ämnen som kan innebära miljö- och hälsofaror för barn. 

Farliga ämnen kan finnas i leksaker, elektronik, textilier, byggmaterial samt inredning, därför 

bör analysen omfatta dessa produkter. Även innehållet av antibakteriella ämnen bör 

undersökas. Baserat på analysresultaten kan därefter en plan för riskminskningsåtgärder 

upprättas. Ytterligare åtgärder som behövs är att analysera hur miljö- och hälsoriskerna för 

barn i offentliga miljöer, förskolor och skolor, kan minskas (SOU 2012:38). 
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10.	  Goda	  exempel	  från	  andra	  kommuners	  kemikaliearbete	  

10.1	  Göteborg	  Stad	  
Ett av Göteborgs miljömål är inriktat på Giftfri miljö, där ett delmål syftar till att minska 

miljögifterna i barns vardag (Göteborg Stad 2011). Då barn mer än vuxna kommer i 

direktkontakt med mark och föremål som kan utgöra potentiella risker bör de ägnas extra 

uppmärksamhet. Med minskad förekomst av miljögifter menas att den miljön barnen vistas i 

ska vara så giftfri att deras hälsa inte påverkas negativt. Detta omfattar gifter inom flera 

områden så som i mat, kläder, leksaker, textilier, möbler samt hushålls- och städkemikalier. 

Kombinationen av dessa kemikalier kan leda till så kallade cocktaileffekter vilket är ett 

problem som uppmärksammas mer och mer, men som man dock inte har så mycket kunskap 

om i nuläget (SOU 2012:38). 

 

För att delmålet ska kunna nås krävs det framförallt att Kemikalieinspektionen fortsätter sitt 

arbete för en giftig vardag och jobbar för att varor avsedda för barn inte ska innehålla 

hälsofarliga kemikalier (Göteborg Stad 2011). Regelverket måste också drivas framåt när det 

gäller information om farliga ämnen i varor. Speciell hänsyn bör tas när nya skolor, lekplatser 

etc. planeras för att minimera chansen för kemiska hälsorisker. Även tillsyn inom kommunen 

bland relevanta områden är en väldigt viktig del i arbetet med att uppnå delmålet. (Göteborg 

Stad 2011). 

 

I Göteborg år 2010 var 10 procent av alla förskolor miljödiplomerade och trenden ser positiv 

ut (Göteborg Stad 2011). Diplomeringen innebär att skolorna listar de kemikalier de använder 

och tar reda på vilka eventuella risker användningen av dessa kan innebära. De kemiska 

produkter som inte är miljömärkta byts ut till bättre alternativ. Även flertalet för- och 

grundskolor har inventerat och diplomerat sina byggnader med avseende på miljögifter som 

bl.a. kvicksilver och PCB med goda resultat (Göteborg Stad 2011). 

 

År 2011 togs ett beslut i kommunfullmäktige att användningen av bisfenol A ska upphöra 

inom stadens verksamheter (Göteborg Stad 2011). Bisfenol A är ett av de vanligaste 

förekommande ämnena i barns omgivning förskolor och skolor. Det har även kommit igång 

ett arbete med att ta fram en kemikalieplan för Göteborg hur övriga farliga ämnen ska fasas 

ut. I och med detta arbete ska alla bolag och förvaltningar ta reda på vilka kemikalier de 
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använder och i vilken omfattning för att en samlad bild ska kunna ges för hela staden 

(Göteborg Stad 2011). 

 

Miljöförvaltningen i Göteborg arbetar aktivt med tillsyn av märkning av kemiska produkter 

och dess hantering. I sitt effektiva upphandlingsarbete använder de sig av Gröna listan, precis 

som Västra Götalandsregionen, för att minska användningen av farliga kemikalier. (Göteborg 

Stad 2011). 

11.	  Resultat	  
För att Lunds kommun ska kunna undvika användningen av direkt farliga ämnen samt varor 

och produkter som innehåller farliga ämnen på bästa sätt är det viktigt att använda 

miljöanpassad offentlig upphandling. Just upphandling är det mest effektiva styrmedlet i 

arbetet med att minska farliga ämnen i varor och produkter. För att ett målinriktat kommunalt 

upphandlingsarbete ska fungera krävs det ett politiskt beslut i grunden. Det finns ingen 

enskild upphandlare som kan ta på sig ett sådant ansvar utan ett stöd från ett politiskt beslut. 

Framförallt gäller detta när den miljöanpassade offentliga upphandlingen ska ställa högre krav 

än vad dagens lagstiftning kräver. Därför bör ett mål i LundaEko omfatta en utökad 

miljöanpassad offentlig upphandling samt att användning av, och krav utifrån, SIN-listan i 

upphandlingsarbetet bör vara ett delmål. Då SIN-listan för närvarande består av 378 olika 

kemiska ämnen är det inte möjligt att inkludera alla dessa utan en prioritering för att få fram 

de mest relevanta ämnena i Lunds kommun måste göras.  

I dagens LundaEko utgår arbetet med minskning av farliga ämnen från 

Kemikalieinspektionens utfasnings- och riskminskningsämnen och i upphandlingsarbetet ska 

ämnen i PRIO-databasen uppmärksammas. Detta är inte tillräckligt ambitiösa krav för nya 

reviderade LundaEko med tanke på kommande uppdaterade regelverk i framtiden. Genom att 

använda SIN-listan arbetar Lunds kommun också i enlighet med försiktighetsprincipen. Om 

det inte är relevant för Lunds kommun att själv upprätta en substitutionslista för att underlätta 

upphandlingsarbetet och hitta mer miljö- och hälsovänliga alternativ finns exempelvis Västra 

Götalandsregionens Gröna listan samt Subsport, ett verktyg för substitution som administreras 

av Chemsec, att använda sig av.  

För ett effektivt målinriktat upphandlingsarbete är det viktigt att prioritera och avgränsa vissa 

områden. Ett sådant relevant område är platser där barn och ungdomar vistas i stor 

omfattning, som i förskolor och skolor.  Barn och ungdomar är mer känsliga för farliga ämnen 
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än vuxna och därför krävs ett utökat arbete för att minska dess exponering. Detta är även ett 

område där SIN-listan bör användas och avgränsas till. Därför bör ett ytterligare delmål i 

LundaEko vara att satsa på helt giftfria förskolor och skolor. Detta ambitiösa mål kan ersätta 

nuvarande mål om att alla förskolor och skolor i Lunds kommun ska vara miljöcertifierade. 

Genom att ta reda på vilka ämnen som är relevanta, i vilken volym de används samt att hitta 

mer miljö- och hälsovänliga produkter kan Lunds kommun minska användningen av farliga 

kemikalier inom detta område samtidigt som det säkrar en mer giftfri framtid för barn och 

ungdomar.   

12. Slutsats 
Kemikaliefrågan är idag ett väldigt hett ämne ute i samhället och förutom klimat- och 

vattenfrågan anses den utgöra ett av de tre största för närvarande miljöhoten. Därför är det 

viktigt att i så stor utsträckning som möjligt arbeta proaktivt inom kemikalieområdet, även om 

det bara är på en lokal nivå.  

Då nya reviderade LundaEko ska gälla ända fram till år 2020 är det motiverat att ställa 

ambitiösa krav rörande användningen av farliga ämnen i Lunds kommun redan nu. Under 

denna åtta års period kommer lagstiftningen inom EU (REACH) att bli strängare och om 

Lunds kommun redan ligger i framkant med sitt kemikaliearbete gör det att uppdaterad 

lagstiftning inte kräver någon direkt omställning då denna redan är genomförd. En 

omställning kan ta lång tid och därför är det viktigt att inte skjuta upp det arbetet. Att REACH 

uppdateras är oundvikligt med tanke på utvecklingen av kemikalier och kemiska produkter de 

senaste åren. I takt med att kunskap om nya ämnen ökar kommer lagstiftningen att bli hårdare.  

År 2011 blev Lund Sveriges miljöbästa kommun och med ett effektivt och nytänkande 

kemikaliearbete har de god chans att ta hem det priset igen och därmed verka som förebild för 

andra kommuner. Jag tror även att just kemikaliefrågan är något som uppskattas av 

kommunens invånare då det är ett område som inte så många är bekanta med men ändå är 

oroade över.  

Då flera andra kommuner och myndigheter redan är långt framme i sitt arbete med att minska 

farliga ämnen inom sin verksamhet visar det att det är möjligt att ställa höga krav gällande 

kemikalier och att det finns utbytesalternativ. I och med detta finns det också stöd att få från 

andra aktörer och samarbeten kan inledas. Flera kommuner och företag använder SIN-listan i 

sitt upphandlingsarbete vilket även visar att det inte är omöjligt att ställa det som ett krav och 
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att det faktiskt finns leverantörer som uppfyller kraven. Då SIN-listan syftar till att vara 

vägledande för en skärpt REACH-lagstiftning är det ett sätt för Lunds kommun att ligga 

steget före förväntad lagstiftning.  

I nuvarande LundaEko finns flera stora aktörer involverade så som Naturvårdsverket, 

Kemikalieinspektionen, Miljöstyrningsrådet samt Miljömålsrådet som anser att miljöanpassad 

offentlig upphandling är det mest effektiva styrmedlet för att nå en giftfri miljö och därmed 

minska risken för negativa miljö- och hälsoeffekter till följd av kemikalier i produkter och 

varor. Lunds kommun bör ta efter andra kommuner och landsting som har utfört effektiva 

upphandlingar och framförallt följa upp sitt eget upphandlingsarbete. Dagens mål om att 25 % 

av de varor och produkter som upphandlas i Lunds kommun ska vara miljömärkta bör skärpas 

för att minska kommunens kemikaliebelastning. Där det är möjligt och genomförbart bör det i 

upphandlingsarbetet åtminstone ställas krav motsvarande avancerad nivå enligt 

Miljöstyrningsrådets kriterier.   

För att inte göra om samma misstag och synder som redan har begåtts är det viktigt att beakta 

försiktighetsprincipen. Ett exempel är PCB, miljögiftet finns fortfarande kvar i höga halter i 

vår miljö och vi exponeras för det bl.a. via födointag. PCB saneringar runt om i Sverige har 

varit omfattande och kostsamma och de pågår fortfarande. Att inkludera delar av SIN-listan 

som ett mål i LundaEko verkar också i enlighet med försiktighetsprincipen då man inte har så 

stor kunskap om ämnena i fråga. Det är också betydande att skilja mellan kort- och långsiktig 

kostnadseffektivitet. Åtgärder som är relativt dyra i ett kortsiktigt perspektiv kan, om de 

genomförs tidigt, främja kostnadseffektiviteten på lång sikt. Åtgärder som medför låga 

kortsiktiga kostnader kan, om de genomförs, innebära att långsiktigt kostnadseffektiva 

åtgärder skjuts för långt fram i tiden.  

Miljömålsrådets förslag till regeringen om att införa giftfria förskolor och skolor i Sverige till 

år 2018 är ett ambitiöst mål som Lunds kommun bör ta efter. Att prioritera ett sådant 

verksamhetsområde underlättar upphandlingsarbetet, det blir mer strukturerat med avseende 

på ämnen och det bli tydligare för alla inblandade aktörer. Det finns idag redan flera 

kommuner som har beslutat om att arbeta för giftfria förskolor och skolor, alltså finns det 

redan möjlighet till samarbeten och kunskapsutbyte. Om Miljömålsrådet förslag går igenom 

kommer det att betyda ytterligare hjälp och inspiration. 

Avslutningsvis anser jag att arbetet med giftfria förskolor och skolor definitivt är ett steg i rätt 

riktning, genom att minska barns exponering för farliga ämnen minskas även de vuxnas. Inom 
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förskolor och skolor ryms många olika områden, så som textil, inredning och leksaker. Om 

Lunds kommun beslutar att ytterligare arbeta med att minska användningen av farliga ämnen, 

utöver förskolor och skolor, inom andra områden, exempelvis inredning, kan det vara 

hjälpsamt att redan ha lite erfarenhet inom detta område. Då dagens kunskap om barns 

exponering för farliga ämnen är bristande, speciellt rörande cocktaileffekten, är det motiverat 

att handla utifrån försiktighetsprincipen och därmed bedriva ett proaktivt kemikaliearbete 

inom Lunds kommun. Även om problemet med giftfri miljö är så enormt stort globalt 

problem är det på lokal nivå som arbetet måste börja; tänk globalt, agera lokalt.  
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14. Bilaga 1 
	  

Seminarium för Proaktivt kemikaliearbete. Miljöaktuellt, Stockholm den 26 april 2012.  

Sammanfattning från följande föreläsningar under seminariet; 

- Kemikalieinitiativet 

- Lantmännen 

- Trafikverket 

- IVL, Svenska miljöinstitutet 

- Chemsec 

- Paneldebatt 

 

Kemikalieinitiativet – Proaktiva företag för en hållbar kemikalieanvändning 

Administreras av Argentum Environment 

Kemikalieinitiativet är ett helt nytt initiativ och idéen kom till under konferensen ”the 

Chemical Management Summit” i slutet av 2011. Det har länge saknat sett forum där företag 

som jobbar proaktivt inom kemikalieområdet kan diskutera och utbyta idéer. Initiativet verkar 

branschöverskridande och går före lagstiftningen. 

Den snabbt ökande användningen av kemikalier är ett av våra tre största miljöproblem idag, 

förutom bristen på rent vatten samt klimatförändringar. Det läggs därför ett stort ansvar på 

företagen som använder kemikalier i sina varor och verksamheter, men det kan även betyda 

affärsmöjligheter. Företag med en hållbar kemikalieanvändning kan öka sin konkurrenskraft 

och vara mer attraktiva för konsumenter. Kemikalieinitiativet finns därför som en hjälp till 

företag som vill jobba proaktivt med kemikalieanvändning.    
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Syftet med initiativet är: 

-‐ Ska fungera som ett nätverk för att utbyta erfarenheter och idéer 

-‐ En typ av forum som visar hur företag genom hållbar kemikalieanvändning kan skapa 

nya affärsmöjligheter och konkurrenskraft 

-‐ Genom seminarier och liknande aktivtiter sprida kunskap 

-‐ Lyfta frågan om kemikalieanvändning i samhällsdebatten  

-‐ En ökad forskning inom kemikalieområdets koppling till företagen affärsmöjligheter 

För att bli medlem i kemikalieinitiativet krävs det att företag åtar sig särskilda åtaganden när 

det gäller att arbeta proaktivt med kemikaliefrågor, dessa antaganden finns ännu inte 

fastställda då initiativet är i uppstartningsfasen. I dag är sex stycken företag från olika 

branscher medlemmar och dessa utgör själva kärngruppen, men förhoppningarna är att 

Kemikalieinitiativet ska växa inom en snar framtid.  

 

Lantmännens kemikaliearbete – hur vi lär av varandra i en stor organisation  

Camilla Karlsson 

Lantmännen är ett praktikfall som visar hur kemikaliearbete kan gå till inom en stor 

organisation. Företaget finns i flera länder, har flera tusen medarbetare och använder idag 

cirka 4500 olika kemikalier från 600 leverantörer. Lantmännen har flera kända varumärken 

och i kemikaliefrågan har de ett långt ansvar ”från jord till bord”. Kemikalier återfinns inom 

flera användningsområden i deras organisation, bl.a. för egen användning av kemiska 

produkter, kretslopp av växtnäring, vid försäljning av växtskydd, drivmedel och smörjoljor 

samt i kemikalieklassade foderprodukter. 

Lantmännens gemensamma kemikaliearbete är uppdelat i fyra olika områden; 

-‐ Resurser och kompetens 

-‐ System och IT-stöd; Lantmännen använder sig av Chemsoft. 

-‐ Mål och fokusområden 2012; Den grundläggande nivån innebär årlig uppdatering av 

kemikalielistor samt 100 % riskbedömningar för de produkter som kräver det. Mål för 

förbättringsarbete är nollvision för utfasningsämnen och minimering av 

riskminskningsämnen, där de allergiframkallande ämnena är prioriterade. Ett mål är 
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även att med 10 % minska antalet produkter och leverantörer, utan att det ekonomin 

negativt. 

-‐ Rutiner, uppföljning och information; Genom gemensamma kemikaliesidor online är 

det lättare att följa och ha ett aktivt kemikaliearbete även mellan de olika länderna. 

Inom organisationen kan man även lära mycket av varandra genom att dela på 

kompetensen och resurser, genom att etablera nätverk och samverkansgrupper samt ha 

nyhetsbrev och kontinuerlig uppföljning. 

Trafikverket – Aktivt kemikaliearbete som beställare 

Malin Kotake 

Trafikverket har som uppdrag att; 

-‐ ansvara för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, 

luftfart och sjöfart 

-‐ ansvara för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar 

Hallandsåsen är ett välkänt projekt som fick förödande miljökonsekvenser, år 1997 stoppades 

projektet och först nu är tunnelbygget igång igen.  

Mål och syfte för Trafikverkets kemikaliearbete är: 

-‐ En effektiv kemikaliegranskning som bidrar till miljö- och arbetsmiljösäkrad 

kemikaliehantering 

-‐ Jobba efter miljömålet giftfri miljö, delmål 3 och 4 

-‐ Underlätta användningen av produkter som inte innehåller farliga ämnen – skapa 

drivkrafter och incitament 

-‐  Ge ökat fokus åt arbete med produktval, riskminskning och utfasning 

-‐ Proaktivt arbete – minska framtida föroreningar 

-‐ Skapa tydlighet och enhetlighet 

Trafikverket hanterar en stor mängd olika kemikalier, och det är därför ur miljö- och 

hälsosynpunkt viktigt att välja rätt produkter och hantera dem på ett korrekt sätt. De granskar 

alla de kemiska produkter som används i verksamheten för att få en så bra arbets- och 

miljösäkrad kemikaliehantering som möjligt. Ett proaktivt och förebyggande arbete är väldigt 

viktigt då trafikverket varje år lägger ner miljoner kronor på sanering av förorenade områden. 

Produktvalsprincipen är deras ledstjärna, men de jobbar även efter Miljöbalken och 
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miljömålen. Då Trafikverket är en beställande organisation är deras upphandlingsarbete 

mycket viktigt, under seminariet var de väldigt intresserade av SIN-listan.  

 

Så sprids kemikalier från varor 

Tomas Rydberg – IVL, Svenska Miljöinstitutet 

Chemitechs är ett forskningsprogram som består av flera forskningspartners, exempelvis från 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), IVL och Chalmers. De jobbar just nu med ett 

forskningsprojekt om utsläpp av organiska kemikalier från varor. Hur stort är problemet och 

vad kan man göra åt det?  

Vad vi vet idag är att konsumtionen ökar, importen av olika varor ökar och globaliseringen i 

världen ökar importen från länder utanför EU. Vad vi däremot inte vet så mycket om men 

skulle behöva vet är: 

-‐ Vilka varor handlar det om? 

-‐ Vad innehåller de? 

-‐ Hur sprids kemikalierna från dem (emissioner)? 

-‐ Är det ett problem överhuvudtaget? 

-‐ Hur farligt är det? 

-‐ Vad kan vi göra åt det? 

Vi vet ju redan idag vad en del varor innehåller för kemikalier, de rör sig främst om innehållet 

av bly, silver, koppar, triclosan, tributyltenn och flamskyddsmedel.  

För att kunna beräkna hur stort problemet är så behöver man veta ämnets stabilitet och ha en 

detaljerad kunskap om emissionsförloppet. Även befintliga regelverk spelar roll. Från varor 

kan emissionsprocesser förekomma på olika sätt, diffusion till luft och vatten, lakning eller 

genom slitage. Sedan spelar andra faktorer så som användningsmönster, utomhus- eller 

inomhusanvändning, väder, vind, kemiska och fysikaliska egenskaper in. Därefter finns det 

lite olika beräkningsmodeller att använda sig av för att räkna fram ett resultat. Det är inte bara 

under varans användnings tid som emissioner sker utan även när den räknas som avfall, då 

sker utsläpp från förbränning, deponering samt via avloppsreningsverken.  

För att kunna bedöma vem som kan bli exponerad och i vilka koncentrationer krävs en 

spridningsmodell. Många varor används även inomhus, därför kommer en spridningsmodell 
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som klarar inomhusmiljö att behövas. En modell som används heter ”Steady-state urban 

fugacity model”, även kallad SMURF-modellen. Men behovet av data och utveckling för 

fortsatt arbete är stort. För att minska osäkerheten i modellen behövs mer information om 

innehållet i varor, mätdata, mer information om själva ämnena och dess egenskaper samt 

fortsatt utveckling av emissionsmodeller. Under seminariet fick vi inte direkt veta några 

resultat än då de inte var färdiga utan mer hur man tar fram resultaten. 

 

 

Företag och kemikalier – Vad väntar runt hörnet? 

Anne-Sofie Andersson, Chef Chemsec, Internationella kemikaliesekretariatet 

Chemsec är en miljöorganisation som grundades år 2002 och målet är en värld fri från 

skadliga kemikalier, de agerar globalt och på europanivå. Organisationen syftar till att försöka 

sammanlänka forskning, lagstiftning och progressivt företagande samtidigt som de vill verka 

som ett stöd, främst för näringslivet, för framåttänkande och stärkt reglering.   

För företag så innebär REACH-kraven att de ämnen som finns på tillståndsprövningslistan 

ska fasas ut och att företagen behöver ett register över kandidatämnen som kontinuerligt 

uppdateras. Problemet är att REACH inte är tillräckligt för att hänga med i utvecklingen då de 

inte kan veta vilka ämnen som kommer att bli aktuella inom snar framtid. Därför är ett aktivt 

kemikaliemanagement viktigt; 

-‐ Ta redan på vilka kemikalier som finns i företagets produkter 

-‐ Utvärdera kemikalierna, sätt upp prioriteringslistor 

-‐ Prioritera, vad är viktigast och enklast att börja med, ett sent utbyte blir oftast dyrare 

-‐ Arbeta aktivt tillsammans med leverantörerna genom att dela information, ha 

utbildning på plats, samarbeta med andra företag för att öka efterfrågan och på så sätt 

pressa ner priserna 

-‐ Följ upp processerna och kommunicera utåt genom att exempelvis införa 

revisionscykler eller ledningssystem för kontinuerliga förbättringar 

Chemsec lanserade år 2008 en databas med särskilt farliga ämnen, denna kallas SIN 

(Substitute It Now)-listan. Här används REACH-kriterierna för särskilt farliga ämnen (SVHC) 

samt CMRs, PBTs och kemikalier av motsvarande betänklighetsgrad såsom hormonstörande 

ämnen. SIN-listan är tänkt som ett stöd till marknaden genom att förvarna om kommande 
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regleringar, underlätta kommunikation med leverantörer om vad som ska undvikas samt att 

underlätta för medvetna val.  

För att veta vad man ska byta till för kemikalier så finns SUBSPORT, en substitutionsportal 

som ska fungera som ett verktyg för marknaden. Exempel på information som finns 

tillgänglig där är: 

-‐ Information om hur farliga kemikalier identifieras 

-‐ Länkar till metoder och verktyg för att utvärdera alternativ 

-‐ Gratis tillgång till konkreta exempel på substitution 

-‐ Fokus på 10 stycken kemikaliegrupper 

REACH i framtiden 

Det kan vara en bra marknadsföringsmöjlighet för företag att inte ha varor innehållande 

ämnen från kandidatlistan ur konsumentsynpunkt då konsumenter kanske inte känner sig 

trygga med detta. Med största sannolikhet kommer kandidatförteckningen inte enbart att 

omfatta 300 ämnen om 5 år, utan betydligt fler. Kanske är det så att REACH kommer att 

införas som regelverk även utanför EU. Det används redan idag av olika länder och flera 

multinationella företag även om det inte är lagstadgat.  

Därför är det bra för företag att ligga före lagkraven, lagstiftningen kommer att bli hårdare så 

det är lika bra att börja med kemikaliearbete i tid. Det kan bli för dyrt för vissa företag att byta 

ut ämnen för sent, att göra stora utbyten tar tid och det är mer kostnadssmart att göra det 

kontinuerligt. Ett exempel är ett företag som hade för höga blyvärden i leksaker och därför 

fick dra tillbaka två miljoner produkter, vilket betydde enorma förluster för dem.  

Sammanfattningsvis kan man säga att kraven på företag ökar, därför är ett aktivt 

kemikalieengagemang viktigt. Det finns flera hjälpmedel för detta, såsom SIN-listan och 

SUBSPORT. Att ligga före lagkraven ger flera fördelar och SIN-listan används idag av flera 

större företag som prioriteringslista.   

 

Avslutande paneldebatt 

Nina Cromnier, Generaldirektör Kemikalieinspektionen 

Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige 
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Tomas Rydberg, forskare IVL 

Olof Helmer, VD, Kemisk-tekniska Leverantörsförbundet 

Med god kemikaliehantering menas att produkter och konsumtion inte ska skada människa 

och miljö. Men hur långt har vi kommit med kemikaliearbetet i Sverige idag? 

Vi har ungefär 100 % kvar att jobba med även om en kontinuerlig utfasning av kemikalier 

sker. Det kommer hela tiden nya ämnen att ta hänsyn till, nanomaterial som vi ännu inte vet så 

mycket om samt cocktaileffekten mellan alla kemikalier har vi inte heller mycket kunskap 

om.  

 

Behöver det vara så krångligt med REACH, PRIO, SIN-listan etc.? 

Det är inte mångfalden av listor utan brist på information som gör det krångligt. Det försvårar 

även när företag inte har så stor koll på sitt kemikaliearbete. Det viktigaste är kunskap, att ha 

en överblick över vilka kemikalier som hanteras, ha ett program för kemikaliehanteringen 

samt att prioritera.  

 

Hur stort är problemet med hormonstörande ämnen? 

Vi vet egentligen inte så mycket om det, därför bör försiktighetsprincipen tillämpas. Det finns 

däremot bevis för att människans fertilitet har minskat över hela världen de senaste 30-35 

åren. Företag kan redan nu byta ut så mycket av sina kemikalier som möjligt där det går och 

inte kräver för stora omställningar.  

 

Hur kan myndigheter etc. hjälpa företag med REACH? 

På kemikalieinspektionens hemsida finns mycket fakta om bl.a. REACH, det finns även en 

jourtelefon att ringa om man behöver hjälp. Sedan finns det ett flertal branschorganisationer 

runt om i landet där man kan prata och diskutera frågor med folk som jobbar inom samma 

område.  
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Kemikalier i importerade varor, hur hanterar vi det i Sverige? 

Importerade varor har samma krav på sig som finns inom EU, därför ska man kunna känna sig 

trygg med det. Men däremot som så kommer det nog snart att krävas ett globalt regelverk för 

att kunna hantera det stora internationella miljöproblemet som kemikalier faktiskt är.  
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