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Inledning
I Norrköpings kommun används en mängd olika kemikalier 
varje dag – vi hittar dem i kemiska produkter men också i varor 
och material som exempelvis leksaker, kläder, möbler, elektronik 
och livsmedel. Många kemikalier orsakar svåra hälso- och miljö-
problem, de kan exempelvis vara cancerogena, allergena eller 
hormonstörande. Flera av våra vardagssaker släpper också ifrån 
sig ämnen som hamnar i vår luft och samlas i dammet inomhus.

Världsproduktionen av kemiska ämnen har sedan 1950-talet 
ökat från 10 miljoner ton per år, till över 400 miljoner ton per 
år. EU:s kemikaliemyndighet rapporterar att cirka 100 000 
kemiska ämnen används idag, men osäkerheten är stor kring 
vilka och hur många av dem som vanliga konsumenter kommer 
i kontakt med.

Kemikalieområdet styrs av en omfattande lagstiftning, men 
den räcker inte riktigt till som stöd för att begränsa riskerna med 
alla kemikalier. Därför måste kommunerna arbeta aktivt för att 
minska kemikalieanvändningen och få bort de farligaste kemiska 
ämnena från verksamheterna. 

Norrköpings kommun har tidigare arbetat utifrån ett 
miljöprogram där giftfri miljö varit ett av de prioriterade 
områdena. För att fortsätta detta arbete samt för att nå det 
nationella miljökvalitetsmålet giftfri miljö beslutades därför i 
kommunfullmäktiges preciseringar för 2015 att; Kommunens 
samtliga verksamheter bidrar till att ta fram en riktlinje för hur 
den kommunala organisationen kan minska sin användning av 
farliga kemiska ämnen, även i varor och produkter.

Arbetet med minskad kemikalieanvändning  
i kommunen kopplar även till flera av FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål, i Sverige kallat Agenda 2030. 

Riktlinjen är ett styrande dokument för alla förvaltningar 
och bolag inom Norrköpings kommun och beskriver hur 
verksamheterna ska arbeta för att minimera användningen av 
kemikalier samt fasa ut användningen av kemiska ämnen med 
särskilt farliga egenskaper. Barn är en prioriterad målgrupp i 
arbetet men riktlinjen omfattar hela kommunens verksamhet.

Arbete med en minskad kemikalieanvändning bidrar både till att 
uppfylla FN:s hållbarhets-mål och det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö. Det finns också en tydlig koppling mellan de globala och nationella 
målen.
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Utgångspunkter för 
Norrköpings kommuns 
kemikaliearbete

• Minimera användningen av kemiska 
produkter (försiktighetsprincipen)

• Byt ut farliga produkter mot mindre 
farliga (substitutionsprincipen)

• Fasa ut särskilt farliga ämnen dvs ämnen 
som är cancerogena, hormonstörande, 
mutagena och allergena (enligt PRIO-
listan och EU:s Kandidatförteckning)

• I första hand välja miljömärkta, 
ekologiska och parfymfria produkter

• Prioritera att minska barns exponering 
för kemikalier

• Se över rutiner för kemikaliehantering 
och dosering

Utifrån dessa utmaningar ska 
därför verksamheternas hantering 
och användning av kemikalier 
utgå från följande principer:

Kemikalieinspektionen har pekat ut tre områden som 
man ser som särskilda framtida utmaningar. 

Farliga ämnen i varor är ett växande problem
Kemikalieproduktionen orsakar svåra hälso- och 
miljöproblem. Det blir allt tydligare att det kommer att 
bli svårt att nå nationella och internationella miljömål som 
gäller kemikalier. Det sätt på vilket människa och miljö 
utsätts för farliga kemiska ämnen hänger, liksom flera av 
nutidens stora miljöproblem, ihop med våra konsumtions- 
och produktionsmönster.

Våra livsmedel och dricksvatten behöver 
skyddas bättre
Kadmium, höga halter av PCB, dioxiner och kvicksilver i 
fisk och högfluorerande ämnen i vatten är reella problem 
idag. Det är viktigt att inte bygga upp nya problem med 
långlivade kemiska ämnen som ackumuleras i naturen.

Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan 
av kemikalier
Barn och unga är särskilt känsliga för exponering av 
farliga ämnen. Detta beror på att deras kroppar är under 
utveckling, en utveckling som är beroende av hormonella 
system som kan påverkas av farliga ämnen. Barn är 
även naturligt mer exponerade än vuxna eftersom de, 
proportionellt till sin kroppsvikt äter, dricker och andas 
mer. De har också ett annat beteende genom att de t.ex. 
vistas mer på golvet och gärna smakar på olika saker och 
material. 
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Följande områden är  
prioriterade i  
kemikaliearbetet
Byggprodukter och inredning 
Byggprodukter och byggnader har en stor påverkan på 
vår miljö. De kan påverka omgivande miljö när kemiska 
ämnen utsöndras under byggnadens livstid. Kemikalier 
från byggprodukter i inomhusmiljön kan påverka de 
personer som vistas i byggnaderna. Till byggprodukter 
räknas både byggvaror som golv, fönster och isolering 
liksom kemiska produkter exempelvis färg och fogmassor. 
I byggprojekt ska byggnadsmaterial med god funktion 
och lång livslängd väljas. Prioriteringen vid val bör vara; 
återanvänt material, material baserat på förnybara råvaror 
och material som kan återanvändas eller återvinnas. 
Den som ska använda en vara ska alltid bedöma 
exponeringsrisken för miljö och människor i förhållande 
till den aktuella användningen. Särskilt prioriterat är 
miljöer avsedda för barn såsom förskolor och skolor.

Inom Norrköpings kommun ska byggprodukter 
miljögranskas. För att minimera risken för särskilt 
farliga ämnen ska valda byggprodukter uppfylla 
motsvarande egenskapskriterierna i BASTA. Till hjälp för 
miljöbedömning av byggvaror finns olika databaser, till 

exempel Byggvarubedömningen, SundaHus och BASTA.
Inredning (möbler och textil) har ett stort 

kemikalieinnehåll. Det är inte ovanligt att lim och 
ytbehandlingsmedel till möbler innehåller hälso- och 
miljöfarliga ämnen t ex formaldehyd. Tyger och 
stoppmaterial kan ge stora utsläpp vid tillverkning, t ex 
besprutning av plantor, infärgning och andra processteg. 
Miljöfarliga ämnen kan tillsättas tyg eller stoppning, t ex 
färgämnen, flamskyddsmedel och klorfenoler. Utöver detta 
kan trävirke i möbler komma från skyddsvärda områden 
så möblers miljöbelastning är stor. Livslängden har också 
betydelse då möbler med lång livslängd bidrar till minskat 
materialutnyttjande. Ingående material i möbler bör vara 
märkta och gå att separera för återvinning.

Till hjälp vid val och inköp av möbler finns miljö-
märkning och kriterier för miljömärkning som kan 
användas vid offentlig upphandling som en del i 
den tekniska specifikationen av en produkt eller som 
utvärderingskriterium. Dock kan inte licens för ett 
specifikt märke krävas.
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Elektriska och elektroniska produkter 
Hushållsapparater, mobiltelefoner, datorer, surfplattor, 
tv-spel och andra elektriska apparater kan innehålla hälso- 
och miljöfarliga ämnen. Några av dem är tungmetaller 
såsom kvicksilver, kadmium och bly. Apparaterna kan 
också innehålla flamskyddsmedel. Flamskyddsmedlen 
ska ge brandskydd under produktens hela livslängd. De 
bryts därför inte ner så lätt och finns kvar länge i miljön. 
Elektrisk utrustning ska vara CE-märkt. Det innebär att 
tillverkaren lovar att varan uppfyller de säkerhetskrav som 
EU ställer. Kraven innebär att vissa ämnen som kan skada 
hälsan eller miljön är förbjudna eller begränsade. 
Nya apparater kan ge ifrån sig flamskyddsmedel 
framförallt när de blir varma. Även om riskerna är små 
bör man undvika att placera ny elektronik i rum där barn 
sover. Låt inte små barn skruva isär elektriska apparater 
eller suga på elektronik. Gamla elektriska apparater och 
elektronikavfall sorteras som elavfall. Även om läckaget 
av farliga ämnen från varje enskild vara kan verka litet 
innebär de stora volymerna att läckaget till miljön ökar. 
Särskilt oroande är de tungmetaller och kemiska ämnen 
som finns kvar länge i miljön. Vi kan på så sätt få i oss 
ämnen som kan vara skadliga för hälsan via livsmedel och 
vatten. 
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Städning, städrutiner och rutiner för 
kemikaliehantering
Bra rutiner för städning är en prioriterad del i arbetet för 
en giftfri miljö eftersom material som finns i lokalerna kan 
släppa ifrån sig kemikalier som i sin tur samlas i dammet. 
Det är viktigt att städningen är anpassad till materialet och 
att miljöanpassade städkemikalier används och doseras 
enligt anvisning.

Att ha bra rutiner för att avlägsna damm, exempelvis 
genom dammsugning med hepafilter-försedd 
dammsugare, och för vädring minskar mängden 
bromerade flamskyddsmedel, ftalater och hög- och 
polyfluorerade föreningar i luften. Genom att dammsuga 
istället för att våttorka golv minskas mängden miljögifter 
som i annat fall följer med avloppsvattnet till reningsverket 
för att slutligen hamna i naturen. Dammsugarpåsen ska 
sorteras som brännbart. Städning av rum bör i första hand 
ske när inga personer vistas i dem.  

Det ska finnas tydliga rutiner som beskriver hur 
förvaring och hantering av kemiska produkter 
som städkemikalier, tvättmedel, rengöringsmedel, 
bekämpningsmedel och färg ska ske. I rutinen ska det 
tydligt framgå att farligt avfall som till exempel rester av 
målarfärg, lösningsmedel och rengöringsmedel ska  
sorteras ut. 

Hygieniska produkter 
Hygienprodukter som tvål och schampo innehåller 
kemiska produkter som är rengörande exempelvis tensider. 
Andra hygienprodukter kan innehålla mjukgörande 
ämnen men även konserveringsmedel och parfymer. 
Resterna från exempelvis lotion, schampo och tvål 
hamnar i avloppet och passerar sedan reningsverket för 
att slutligen hamna i Östersjön. Flera av dessa ämnen är 
svårnedbrytbara och finns därför kvar under en lång  
tid och orsakar skada på både djur och växter i havet.  
Ett exempel på det är mikroplaster. I Norrköpings 
kommun har kommunfullmäktige beslutat om ett  
förbud mot inköp av kroppsvårdande produkter 
innehållande mikroplatser.

Läkemedel
När vi konsumerar läkemedel hamnar resterna i toaletten 
och går via avloppet till reningsverket. Härifrån sprids 
sedan läkemedelsrester ut i vår miljö via Östersjön eller 
sprids via reningsverkets slam. Reningsverkens förmåga 
att rena olika läkemedelssubstanser varierar men de 
flesta aktiva substanser återfinns i utgående vatten från 
reningsverk. Den akuta risken för effekter är inte så stor 
men däremot så finns det risk för långtidseffekter. Ett 
exempel är kvinnliga könshormoner som kan påverka 
vattenmiljön, exempelvis genom effekter på fiskars 
fortplantningsförmåga. 

För att undvika risken för miljöpåverkan ska 
överblivna läkemedel, inklusive förpackning om den 
innehåller synliga läkemedelsrester, lämnas in till ett 
apotek. Detta gäller även läkemedelsplåster som till 
exempel hormonplåster. Läkemedelsförpackningar, utan 
läkemedelsrester, sorteras som andra förpackningar. 
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Utemiljö
Inom odling och parkskötsel är det inte helt ovanligt 
med kemiska bekämpningsmedel. Dessa skiljer sig 
från andra kemiska produkter eftersom själva syftet är 
att medlet ska vara giftig för levande organismer som 
ogräs, svampar och skadedjur. Detta innebär att det 
finns särskilda risker även för människans hälsa och för 
miljön. All skötsel av utemiljön bör ske med förebyggande 
metoder för att undvika kemiska bekämpningsmedel. 
Detta kan ske genom exempelvis odling av växter med bra 
motståndskraft eller genom mekanisk bekämpning.

Lekmaterial och annan utrustning  
riktad till barn 
I största möjliga mån ska leksaker och andra föremål 
vara tillverkade för barn, då undviker man de produkter 
som innehåller de farligaste kemikalierna. Till exempel 
byggmaterial som inte är avsett för barn måste säkerställas 
på innehåll innan det används av barnen. Målet är att 
undvika leksaker och material i plast, särskilt där alternativ 
finns och risken för att barnen stoppar dem i munnen är 
större. Även om vissa plaster är godkända i dagsläget finns 
det risk att det senare framkommer att de läcker skadliga 
ämnen. Plastleksaker som är tillverkade före 2007 bör 
rensas ut helt då de sannolikt innehåller ftalater.
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Livsmedel
För att minska exponering av kemikalier genom mat är 
det både viktigt att maten innehåller minimalt med rester 
från bekämpningsmedel och att vi genom rätt hantering 
av maten inte tillför några gifter. Det vi äter tas upp direkt 
i kroppen och barn är extra känsliga eftersom de växer och 
utvecklas. I en del mat finns också en del tillsatser. Vi ska 
i största möjligaste mån servera naturliga råvaror fria från 
tillsatser. 

I riktlinjen för Norrköpings kommuns kostverksamhet 
står det att Norrköpings kommun ska erbjuda mat 
som framställts med hänsyn tagen till hälsa, miljö och 
långsiktig resurshushållning. Det innebär att vi i så stor 
utsträckning som möjligt ska köpa in ekologiska och 
närproducerade livsmedel. I Norrköping arbetar vi också 
efter SMART mat konceptet för att bland annat öka 
andelen vegetariskt och säsongsanpassat.

Köks- och serveringsutrustning
Material som kommer i kontakt med livsmedel, till 
exempel förpackningar och köksredskap, kan avge ämnen 
som tas upp av livsmedlet. Pip-muggar av plast, svarta 
köksredskap av plast, konservburkar och teflonkärl 
är exempel på varor som har avgett farliga ämnen till 
livsmedel, i vissa fall över fastställda gränsvärden. Vid 
tillagning, förvaring, infrysning, uppvärmning och 
servering av mat är det därför viktigt att i möjligaste  
mån använda redskap av trä, rostfritt stål, glas och porslin. 

Kommunala nämnder och bolag 
ansvarar för att riktlinjen för minskad 
kemikalieanvändning implementeras 
inom det egna verksamhetsområdet. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att 
riktlinjen följs upp genom årlig  
statistik på:
• Antalet upphandlingar 

där det ställts krav på att 
Upphandlingsmyndighetens 
hållbarhetskriterier följs - fördelat på 
bas, avancerade eller spjutspetskrav

• Andel miljömärkta varor och 
produkter

Till denna riktlinje tas även en 
handlingsplan fram vilken beskriver 
nämndernas och styrelsernas åtgärder 
för att uppnå riktlinjens intentioner. 
Handlingsplanen följs upp årligen i form 
av en rapport till kommunstyrelsen.

Genomförande och uppföljning
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Miljömärkningar
När vi gör inköp ska vi välja ekologiska och miljömärkta produkter i första hand. Här nedan visas exempel 
på ett antal godkända oberoende miljömärkningar. En produkt kan dock vara likvärdigt ekologisk eller 
miljömässigt bra även utan märkning men det är svårare att kontrollera att produkten uppfyller motsvarande 
kriterier.

Bra Miljöval är Naturskydds-
föreningens miljömärkning av 
exempelvis kemiska och kosmetiska 
produkter, el och textilier.

Svanen är en nordisk miljömärkning 
av exempelvis kemiska och kosmetiska 
produkter, leksaker, möbler och 
textilier.

Ecolabel är en europeisk miljö-
märkning inom EU och finns på bland 
annat på kemiska och hygieniska 
produkter, madrasser, leksaker och färg.

Krav är en ekonomisk förening. 
Kravmärket står bland annat för att 
produkten är odlad utan kemiska 
bekämpningsmedel och utan 
konstgödning och finns på livsmedel, 
växter och bomull.

TCO Certified är en internationell 
hållbarhetscertifiering för IT-produkter 
som exempelvis surfplattor, mobiler 
och datorer. 

GOTS står för Global Organic Textile 
Standard och är en internationell 
miljömärkning av textilier.
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Ämnen och kemikalier att  
undvika
Barn är en prioriterad grupp för kommunens kemikaliearbete. Nedanstående åtta ämnesgrupper är några av 
de ämnen som Kemikalieinspektionen anser vara riskfaktorer särskilt för barns hälsa. Dessa ämnen är vanligt 
förekommande i produkter som finns i barns närhet och som kan avges till inomhusmiljön och är särskilt 
viktiga att undvika. 

Bly

Bly är ett grundämne som används 
bland annat i elektronik och som till-
sats i PVC. Bly finns även i vattenkra-
nar och är lätt att få i sig när du dricker 
vatten. Ett enkelt sätt att minska risken 
är att spola vattnet ett par sekunder 
innan du häller upp kallvatten i dricks-
glaset. Bly är reproduktionsstörande, 
cancerframkallande och det påverkar 
även nervsystemet, hjärnans utveckling 
och intellektet negativt. Bly kan även 
orsaka koncentrationsstörningar och 
inlärningssvårigheter. Exponering sker 
främst genom livsmedel, vatten och 
olika konsumentprodukter. Studier har 
visat att bly är farligt även i doser som 
ligger under de gränsvärden som idag 
finns för tolerabelt dagligt intag. Det 
finns alltså ingen lägsta nivå som anses 
vara säker. 

Organofosfater

Organofosfater är en stor grupp 
ämnen som används som flamskydds-
medel, som mjukgörare i plaster och 
i växtskyddsmedel. De förekommer 
också i golvpolish. På förskolor är äldre 
madrasser i skumgummi med plas-
töverdrag en sannolik exponeringskälla 
för organofosfater. Ämnena samlas i 
damm som barn får i sig när de andas 
eller sväljer. Eftersom gruppen organo-
fosfater innehåller många olika variant-
er av ämnet är kunskapen varierande 
kring dess effekter på människors hälsa 
och miljö. En typ av organofosfat är 
inom EU klassad som cancerfram-
kallande. Andra misstänks kunna ge 
skador på hjärnan och nervsystemet. 
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Kadmium

Kadmium är en metall som bland an-
nat kan finnas i äldre plastföremål och 
elektronik. Den största exponeringen 
av kadmium sker genom maten vi äter. 
Liksom bly lagras kadmium in i ske-
lettet men även i njurarna och kan på 
lång sikt ge benskörhet, njurskador och 
orsaka cancer. 

Perfluorerade ämnen 

Perfluorerade ämnen används för att ge 
olika produkter vatten-, smuts- och 
fettavisande egenskaper, som till 
exempel i stoppade möbler och i 
allväderskläder. Man kan även hitta 
det i rengöringsmedel som fönsterputs 
och golvpolish för att göra det mer 
lättstädat. Perfluorerade ämnen bryts 
ner mycket långsamt eller inte alls i na-
turen och har en förmåga att ansamlas 
i våra kroppar. De är både cancerfram-
kallande och har en reproduktionsstö-
rande effekt.

Nonylfenoler- antimögelmedel 
och färgrester i nya textilier

Under framställningsprocessen av tex-
tilier används många olika kemikalier, 
färgämnen och tillsatsämnen för att 
ge textilen dess önskvärda egenskaper. 
Vissa kemikalier har mer allvarliga 
effekter som till exempel nonylfenol 
som misstänks vara hormonstörande 
och azofärgämnen som är cancerfram-
kallande och kan påverka arvsmassan. 
Andra kemikalier kan ge upphov till 
allergiska reaktioner såsom formalde-
hyd, färgämnen, antimögelmedel och 
konserveringsmedel. Därför är det bra 
att tvätta nya textilier en eller ett par 
gånger innan de används. 

Bisfenoler

Bisfenoler används i tillverkningen av 
polykarbonatplast, som är en vanlig 
plastleksaksplast, men även i PVC och 
polyuretanplast för att skydda mate-
rialen från att brytas ner. Den största 
källan till exponering är via maten då 
livsmedel ofta förpackas och förvaras 
i plastförpackningar som innehåller 
ämnet. Bisfenol finns även i lacken 
på insidan av konservburkar. De har 
hormonstörande och reproduktions-
störande effekter. Studier har även 
indikerat effekter på hjärnans utveck-
ling, beteendeförändringar, ökad risk 
för fetma och cancer. 

Ftalater

Ftalater används främst som mjukgöra-
re i olika plaster, bland annat PVC-
plast. Ftalater är inte bundet i material-
et utan har förmåga att läcka ur plasten 
och spridas till omgivningen över lång 
tid. Barn kan få i sig ftalater genom 
huden, när de har plastmaterialet di-
rekt i munnen eller genom att de andas 
in eller sväljer damm som ftalaterna 
samlats i. Det är bevisat att en del 
ftalater verkar hormon- och reproduk-
tionsstörande eftersom de liknar vissa 
av kroppens egna hormoner. Forskning 
har visat att det också finns en risk att 
barn utvecklar astma, luftvägsproblem 
och eksem vid exponering för vissa 
ftalater. 

Bromerade flamskyddsmedel

Elektronik, textilier och stoppade möb-
ler är några exempel på produkter som 
behandlas med flamskyddsmedel för 
att inte börja brinna så lätt. Det finns 
många olika flamskyddsmedel och 
majoriteten innehåller brom. I miljön 
bryts flamskyddsmedel ner mycket 
långsamt och finns därför kvar länge. 
De är dessutom fettlösliga och kan 
därför ansamlas i våra kroppar. Studier 
har visat att vissa flamskyddsmedel kan 
vara hormonstörande, 
reproduktionsstörande, cancerframkal-
lande och eventuellt ge inlärningssvå-
righeter. 
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Tillsyn och upphandling
Kommunerna har tillsammans med Kemikalieinspektionen ansvar för tillsyn av kemikalier i varor.  
Kommunen ansvarar för kemikalier i varor i detaljhandeln medan Kemikalieinspektionen har tillsyn främst 
över varutillverkare och importörer. Tillsyn är tillsammans med upphandling ett av kommunens främsta 
styrmedel för en minskad miljöpåverkan från varor, produkter och verksamheter.

Tillsyn
På bygg- och miljökontoret ska miljö- och hälsoskydd 
ha en kemikalietillsyn där lagstiftningen används på 
ett sådant sätt att arbetet med att få bort miljö- och 
hälsofarliga ämnen drivs framåt. Detta kan uppnås genom 
att verka inom nya tillsynsområden och att man i tillsynen 
i större utsträckning hänvisar till försiktighets- och 
produktvalsprinciperna. 

Fokus kommer att ligga på förskolor och skolor och 
deras inomhus- och utomhusmiljö, men även offentliga 
miljöer så som lekparker. Syftet är att öka kunskapen om 
kemikalier i dessa miljöer, och att genom tillsyn tillsäkra 
att barn inte kommer i kontakt med leksaker och andra 
föremål som innehåller skadliga kemikalier.

Livsmedels ansvar på bygg- och miljökontoret 
är att kontrollera hur företagarna lever upp till 
livsmedelslagstiftningens krav. Ett av livsmedels mål 
mellan åren 2017-2019 är att fokusera på kemiska faror 
som kan komma i kontakt med livsmedel. Fokus kommer 
att ligga på tungmetaller, miljöföroreningar (i synnerhet 
dioxin och PCB) och mykotoxiner (mögelgifter). Även 
dricksvatten ska kontrolleras med fokus på kemiska faror.

Upphandling
Upphandlingen styr kommunens inköp av varor och 
produkter och genom att ställa hårdare miljökrav styr 
vi också utvecklingen mot minskad miljöpåverkan. 
Idag används Upphandlingsmyndighetens baskrav vad 
gäller hållbarhet i många upphandlingar och här kan 
Upphandlingscenter arbeta för en höjd ambitionsnivå 
genom att övergå från baskrav till avancerade eller 
spjutspetskrav framförallt i upphandlingar som rör varor 
och produkter ämnade för barn. Vid upphandling av 
produkter som är ämnade för barn ska produkterna inte 
heller innehålla ftalater, bromerade flamskyddsmedel, bly, 
kadmium, nonylfenoler, organofosfater, perflourerade 
ämnen och bisfenoler.  
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Lagstiftning
Kemikalier regleras huvudsakligen genom EU-förordningar, till exempel REACH, vilken gäller över svensk lag. 
Svensk lag som miljöbalken och arbetsmiljölagen förhåller sig till och kompletterar dessa regler, exempelvis 
genom försiktighetsprincipen, se nedan. 

Gränsvärden och cocktaileffekten
Det finns så kallade gränsvärden för hur mycket av ett 
visst ämne en produkt får innehålla. Bedömningar om 
gränsvärden och lagstiftning kring ett ämne tas fram 
utifrån det vi vet om ämnena var för sig och inte vilken 
effekt de kan få tillsammans med andra kemikalier. Vi 
utsätts dock aldrig för ett ämne i taget utan för flera 
samtidigt och det kan skapa stora konsekvenser. Detta 
kallas för cocktaileffekten.  

Kandidatlistan och REACH
ECHA är EU:s Kemikaliemyndighet och kandidatlistan 
är ett av deras verktyg för att begränsa och förse kemiska 
ämnen med restriktioner. En anmälan av ett ämne till 
kandidatlistan kan bara göras av EU-kommissionen eller 
en medlemsstat. Ämnet utreds sedan av ECHA utifrån 
EU:s kemikalielagstiftning REACH. De ämnen som 
efter bedömningen når det översta trappsteget i REACH 
kräver tillstånd att få användas. Kriterierna som REACH 
anger för att ett ämne ska klassas som farligt är om det 
är cancerogent, mutagent och reproduktionsstörande 
(CMR), svårnedbrytbart, bioackumulerande och giftigt 
(PBTs) eller mycket svårnedbrytbart (persistent) och starkt 
bioackumulerande (vPvBs). Kemiska ämnen bedöms 
ett och ett och bedömningsprocessen för att begränsa 
farliga ämnen går långsamt. Ett problem med att ämnena 
bedöms ett och ett är att det ofta finns flera liknande 
ämnen. Om ett blir förbjudet är det fortfarande fritt fram 
att använda andra liknande ämnen. 

Försiktighetsprincipen
Eftersom lagstiftningen är komplicerad och tar tid att 
förändra samt att det finns så många olika ämnen som vi 
saknar kunskap om ska vi tillämpa försiktighetsprincipen. 
Det innebär att vi alltid ska välja de bästa produkterna och 
det bästa alternativet ur miljö- och hälsosynpunkt. 
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Ordlista
Försiktighetsprincipen – innebär att man inte ska använda ett 
ämne innan man är säker på att det inte är farligt för miljön eller 
för människors hälsa.

Substitutionsprincipen – om det finns en kemikalie med 
likvärdiga egenskaper som är mindre farlig för miljön eller 
människors hälsa så ska den väljas.

REACH – är den europeiska kemikalielagstiftningen och står 
för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier. Bestämmelserna i REACH omfattar kemiska ämnen, 
både själva ämnet och när det ingår i en blandning.

Kandidatförteckningen – är REACH förordningens lista 
med särskilt farliga ämnen, det är ämnen som är kraftigt 
allergiframkallande, hormonstörande ämnen samt metallerna 
kvicksilver, kadmium och bly. 

PRIO-listan – är ett webbaserat verktyg som är framtaget 
av kemikalieinspektionen och används för att prioritera 
bland särskilt farliga ämnen och dela in dem i två grupper 
utifrån deras egenskaper – utfasningsämnen och prioriterade 
riskminskningsämnen. Utfasningsämnen är ämnen som 
är så farliga att de inte alls bör användas. Prioriterade 
riskminskningsämnen är ämnen som har egenskaper som bör 
ges särskild uppmärksamhet.

Hormonstörande ämne – ett ämne som påverkar 
hormonsystemet. Ämnen som stör balansen i kroppen 
hormonsystem kan ge upphov till en rad olika effekter som 
exempelvis fortplantningsstörning eller missbildning, cancer, 
diabetes, hjärtkärlsjukdomar och benskörhet.

Mikroplast – småpartiklar av plast som är mindre än 
5 millimeter. Mikroplaster kan tas upp i vävnaderna i 
vattenlevande djur och organismer men kan också binda till sig 
miljögifter. 

PVC – en förkortning av plasten polyvinylklorid.

Kemisk produkt – en kemisk produkt är ett ämne eller en 
blandning av två eller flera ämnen. Ett ämne definieras som ett 
grundämne eller en förening av grundämnen.

Ekologisk produkt – en produkt som är producerad på ett mer 
hållbart sätt till exempel utan kemiska bekämpningsmedel och 
konstgödsel.

BASTA – ett vetenskapligt baserat system med syftet att fasa ut 
särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. 

Byggvarubedömningen – en icke vinstdrivande ekonomisk 
förening som består av fastighetsägare, byggherrar och 
kommuner (Norrköpings kommun bland annat). Syftet är att 
bedöma och tillhandahålla information om miljöbedömda 
varor och påverka produktutvecklingen mot en giftfri och god 
bebyggd miljö.

SundaHus – ett webbaserat system för en systematisering 
av arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela 
livscykel.

Kemikalieinspektionen – en statlig tillsynsmyndighet som ska 
bevaka att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på 
ett bra sätt.
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Avgränsningar och kopplingar till andra 
styrande dokument
Riktlinjen utgår från det som kommunen har rådighet 
över det vill säga vad den egna verksamheten kan 
göra främst vid inköp och hantering av kemiska 
produkter, varor och material för att minska sin 
kemikalieanvändning. Kemikalier sprids även i 
hanteringen av exempelvis avfall, dagvatten och avlopp. 
Dessa områden ingår inte i denna riktlinje utan hanteras 
genom andra styrande dokument som avfallsplanen och 
riktlinje för dagvatten. 

Det finns även andra dokument i kommunen som 
hanterar kemikalieanvändningen och som således har 
kopplingar till denna riktlinje. Dessa är bland annat:

• Riktlinje för Norrköpings kommuns kostverksamhet
• Riktlinje för upphandling och inköp
• Riktlinje för odling på kommunal mark i Norrköping
• Handbok för giftfritt byggande
• Översiktsplan för staden 
• Översiktsplan för landsbygden
• Vattenplan för Norrköpings kommun

Länkar
Håll Sverige Rent: hsr.se
Kemikalieinspektionen: kemi.se
Miljömärkningar: miljomarkningar.se
Naturskyddsföreningen: naturskyddsforeningen.se
Upphandlingsmyndigheten: upphandlingsmyndigheten.se

Referenser
Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020, 
Kemikalieinspektionen
Sundbybergs stads Handlingsplan för giftfria förskolor 
Kemikalieplan för Jönköpings kommun
Naturskyddsföreningens rapport: Operation Giftfri förskola



UTREDNINGS- OCH UTVECKLINGSENHETEN
Adress: Rådhuset, 601 81 Norrköping
Telefon: 011-15 00 00
E-post: norrkoping.kommun@norrkoping.se

År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljö kommuner 
med 175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar 
framtids tro. I en innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och 
näringsliv som med bredd och spets attraherar talanger och 
studenter. Helt enkelt ett näringsliv och universitet i toppklass. 

Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. 
Vi är en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.

Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet 
skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans.

FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING

Vision 2035


