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Förord
I enlighet med Sunne kommuns miljöstrategi 2018 - 2030 mål 3 har tekniska enheten tillsammans
med andra enheter tagit fram en kemikalieplan. Kemikalieplanen ska leda till ett systematiskt
kemikaliearbete för att fasa ut skadliga ämnen och bidra till miljömålet giftfri miljö. En prioritering är
barn och ungas exponering av farliga ämnen i sin vardag när de befinner sig i kommunal verksamhet.
I en kommun används många kemiska produkter och det finns i allt omkring oss. Att minska den
dagliga användningen och att ställa krav på de tjänster och produkter vi upphandlar är självklart för att
nå en giftfriare miljö. Inte minst det material vi bygger in i våra lokaler och bostäder som ska vara
kvar under lång tid.
För att få ett bra arbete med kemikalier framöver i kommunen måste respektive verksamhet/enhet
känna till vad de behöver och ställa krav vid upphandling.
För framtagande av kemikalieplan har en arbetsgrupp från olika verksamheter varit delaktiga.
Kemikalieplanen har varit ute på remiss till Sunne kommunledningsgrupp, Miljö- och
byggnadsnämnden, Sunne Fastighets AB och Rottneros Park Trädgård AB.
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Inledning
Vad har vi gjort hitintills i Sunne Kommun?
Genom en motion kom utfasning av hormonstörande kemikalier igång i kommunens förskolor i
projekt ”Hållbar förskola”. Pedagoger gick utbildning och pedagoger hade egna interna utbildningar.
Leksaker och andra material togs bort enligt framtagna kriterier. Även textilier och husgeråd som
barnen kom i kontakt med byttes ut. Golvmattor i förskolorna inventerades och har bytts ut enligt en
plan. Arbetet har fortsatt på fritidshemmen enligt samma kriterier.
Ute i kommunens verksamheter och kommunala bolag finns det personer som är miljökontakter.
Miljökontakterna har fått olika uppdrag som ska genomföras ute på arbetsplatser/enheter och som de
sedan återrapporterar till samordnare för miljöstrategiarbetet. I ett av uppdragen har arbetsplatsens
kemikalier inventerats och skrivits ned. Listorna har gåtts genom för att se om några av kemikalierna
innehöll ämnen med i Kemikalieinspektionens PRIO-databas vilket det fanns, både
riskminskningsämnen och utfasningsämnen. En återkoppling till miljökontakter har skett som då
tillsammans med sina medarbetare och chefer ser till att fasa ut de produkter som innehåller
ämnesegenskaper enligt bilaga 1.
I samband med inventeringen fick personalen besvara vad de själva kan bidra med för att minska
kemikalieanvändningen på sin arbetsplats.
Nedan följer några svar:
 Blanda diskmedel och vatten i en sprayflaska för disk av enstaka saker + vardaglig rengöring
av matbord.
 Påminna barnen dagligen om antalet tryck på tvålpumpen, vad är lagom
 Vi har gjort en lista på hygienartiklar, i projektet Hållbar förskola, som är okej ett använda på
förskolan
 Inte överdosera diskmaskinsmedel eller tvättmaskinsmedel
 Rensa städförrådet
 Vi får börja med att utvärdera vilka produkter som verkligen är nödvändiga och vilka som kan
slopas
 Diskussioner med medarbetare om vikten av att använda miljömärkta och doftfria kemikalier
 Pågående arbete med inventering och kontinuerligt utbyte av miljöskadliga kemikalier mot
bättre varianter utifrån det som är upphandlat i kommunen.
Att aktivt få med alla medarbetare i utfasning av farliga oönskade ämnen i vår omgivning är en viktig
pusselbit.
Sunne Kommun är även ansluten till certifieringssystemet revaq vilket innebär att vi bedriver ett
uppströmsarbete för att hindra störningar i avloppsreningsverkets biologiska reningsprocess, förbättra
arbetsmiljön, minska behovet av nya reningssteg och reducera energiförbrukningen samt minimera
föroreningarna till såväl recipient som slam. Med uppströmsarbete menas ett löpande och systematiskt
arbete för att påverka och minska användning av oönskade ämnen och utsläpp till spillvattenledning
från hushåll, industrier och andra verksamheter.
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Syfte
Kemikalieplanen pekar ut vilka typer av ämnen vi ska fasa ut inom kommunens verksamheter. Syftet
är att bidra till en hållbar utveckling genom giftfria kretslopp. Planen fokuserar på att de egna
verksamheterna och andra aktörer1 som påverkar våra verksamheter ska använda kemikalier som är
mindre skadliga, och de kemikalier och kemiska produkter som ändå används ska hanteras på ett
säkert sätt.

Nationellt mål
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö innebär att:
 Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats eller utvunnits av oss människor inte ska hota
vår hälsa eller den biologiska mångfalden.
 Halterna av naturfrämmande ämnen vara nära noll och deras påverkan på vår hälsa och
ekosystem vara försumbar.
 Halterna av de ämnen som naturligt finns i miljön vara nära de nivåer som de var innan vi
människor började utvinna eller ändra dem.
Det finns en koppling mellan de globala och nationella målen. En minskad kemikalieanvändning
bidrar till att uppfylla både FN:s hållbarhetsmål och det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Lokalt mål
Fasa ut hormonstörande, hälso- och miljöfarliga kemikalier i verksamheter som rör barn och unga
inom Sunne kommun2.
Senast år 2030 ska Sunne kommun ha fasat ut alla skadliga3 kemiska ämnen.

Med aktörer menas företag som utför tjänster åt kommunen, och kan regleras med hjälp av upphandling.
Med Sunne Kommun menas kommunens organisation och bolag.
3 Skadliga innebär i det här fallet de produkter som har ämnesegenskaper enligt bilaga 1.
1
2
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Lagstiftning och användning av kemikalier
En stor del av lagstiftningen för kemikalier som måste följas är reglerad på EU-nivå med förordningar
och direktiv. Europeiska Kemikaliemyndigheten heter ECHA (European Chemicals Agency).
Reglering på svensk nivå görs i miljölagstiftningen Miljöbalken och i förordningar.
Kemikalieinspektionen är den svenska tillsynsmyndigheten som ska bevaka att företagens och
samhällets kemikaliekontroll sköts.
En viktig uppgift för verksamheterna är att göra riskbedömningar. På kemikalieinspektionens hemsida
finns information om lagar, regler, vägledningar, nyheter, olika databaser och verktyget PRIO som
hjälp med det egna kemikaliearbetet.
Att inventera innebär att alla kemikalier som hanteras i verksamheten gås genom. Kemikalier har
många viktiga funktioner och finns i princip i allt vi producerar i samhället. De förekommer både i
flytande form såsom oljor och vätskor, i fast form i olika material och varor, till exempel plast, papp
och textil, liksom i pulver- eller gasform i till exempel aerosolprodukter. Med kemikalieförteckning
kan man kartlägga vilka kemikalier som hanteras i verksamheten och om de utgör en risk. Det finns
krav på att en kemikalieförteckning ska finnas i egenkontrollen i miljöbalken och i arbetsmiljöverkets
föreskrifter.

PRIO – Kemikalieinspektionens verktyg prioriteringsguiden
På kemikalieinspektionens hemsida finns PRIO - ett verktyg som hjälper oss att hitta och byta ut
farliga ämnen i varor eller kemiska produkter. Att välja bort farliga ämnen månar vi om våra
medarbetare, kunder och miljön. I PRIO hittar vi såväl ämnen som är förbjudna och ämnen som
fortfarande är tillåtna att använda. Genom att fasa ut användningen av farliga ämnen kan vi ligga
steget före lagstiftningen och undvika ämnen som är på väg att bli begränsade eller förbjudna.
Ämnena i kemikalieinspektionens PRIO-databas indelas i utfasningsämnen och riskminskningsämnen.
Utfasningsämnen är de ämnen som har de farligaste egenskaperna. Hormonstörande ämnen ingår i
utfasningsämnen. Egenskaper se vidare bilaga 1.
Här listas utfasningsämnen (ämnen med särskilt farliga egenskaper) och prioriterade
riskminskningsämnen (ämnen som uppfyller minst ett av flera kriterier med skadliga effekter).
Genom att söka i PRIO får man reda på
 hur farliga våra ämnen är
 farliga ämnen som kan finnas i material/varor eller kemiska produkter
 vilket eller vilka ämnen som bör prioriteras att försöka få bort från material/varor och kemiska
produkter
I PRIO finns även tips på
 hur vi kan arbeta med att byta ut farliga ämnen, så kallad substitution
 hur vi kan arbeta med kravställning vid inköp/upphandling
 hur vi kan söka information om vilka relevanta lagstiftningar som vi som användare kan
behöva förhålla oss till
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Verksamhetens ansvar












Kemikalier ska förvaras säkert i enlighet med verksamhetsutövares egenkontroll och
arbetsmiljöverkets regler.
(https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/vagledningen-tillforeskrifterna-om-kemiska-arbetsmiljorisker/skyltning-forvaring-och-behallare/#6)
Säkerhetsdatablad högst fem år gamla och på svenska ska finnas tillgängliga för personalen.
Utifrån säkerhetsdatablad kontrollera om produkten innehåller ämnen enligt ämnesegenskaper
bilaga 1 eller finns med i tabellerna bilaga 4.
Är så fallet byt ut produkten till en som inte innehåller dessa ämnen om det är möjligt.
Är det inte möjligt att byta ut produkten ska säkerhetsåtgärder vidtas för att minimera påverkan
på människa och miljö.
Ny personal som kommer i kontakt med kemikalier ska få vetskap om hur de ska hanteras och
användas.
Spill och läckage ska inte kunna nå avloppet och brandtekniska krav ska uppfyllas.
Om en kemikalie hälls ur en större originalförpackning till en mindre förpackning ska den
märkas på samma sätt som originalförpackning.
Innebär det att originalförpackningens kemikalie blir utspädd i det mindre kärlet ska
koncentrationen även finnas med.
Kontakta Holmby återvinningscentral när utsorterade produkter ska skickas iväg som farligt
avfall. De kommer då och hämtar det på plats. Från och med 1 november 2020 ska
verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera det till ett avfallsregister hos
Naturvårdsverket. (https://www.naturvardsverket.se/Stod-imiljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret/)

Upphandling inköp och tjänster






Vid upphandling och nya inköp av produkter, varor och tjänster ska man se till att inte dessa
innehåller oönskade ämnen.
Vid ny- och ombyggnation se till att inte bygga med produkter innehållande utfasningsämnen,
hormonstörande ämnen och riskminskningsämnen. En målsättning är att det ska vara enligt
Miljöbyggnad Silver.
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram hållbarhetskrav som man kan använda vid
upphandling.
(https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/).
Det är verksamheterna/enheterna själva som tillsammans med upphandlare ställer krav vid
upphandlingen.
Vid upphandling ska den som erhållit upphandlingen tillhandahålla aktuella säkerhetsdatablad
för aktuell produkt/vara eller produkt/vara som ingår i en tjänst.

Återbruk


Vid inköp av varor kanske man inte alltid behöver köpa nytt utan liknande vara kan finnas
inom den egna organisationen eller på vår återbruksverksamhet EkebyVägen. Det förekommer
att vi flyttar runt framförallt möbler och något som inte passar på ett ställe kanske passar på ett
annat. Även om återbruk och återvinning ger miljövinster i form av minskat jungfruligt
material måste man se till att inte oönskade ämnen kommer i kretslopp.

Sida

10 (24)

Verktyg för utfasning och utbyte
Dessa databaser hjälper dig att hitta utfasningsämnen och hjälp med substitution
 PRIO-guiden, Kemikalieinspektionens databas (https://www.kemi.se/prioguiden/start)
 ECHA:s klassificerings och märkningsregister (https://www.kemi.se/lagar-och-regler/clp--klassificering-och-markning/echas-klassificerings--och-markningsregister)
 Kandidatförteckning över SVHC-ämnen (https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reachforordningen/kandidatforteckningen)
 Chemsecs SIN-list med 900 ämnen, går att filtrera efter SVHC-ämnen, PBT och CMR
(https://sinlist.chemsec.org). Ämnen som ännu inte finns med i PRIO-guiden.
 Substitutionscentrum hjälp vid utbyte https://www.ri.se/sv/substitutions-centrum/om-kemisksubstitution/amnen-som-ska-substitueras

Verktyg inför upphandling



Upphandlingsmyndigheten (https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stallhallbarhetskrav/)
Byggnation
BASTA (https://www.bastaonline.se/om-basta/basta/)
Sunda Hus (https://www.sundahus.se/)
Miljöbyggnad www.sgbc.se

Lär dig mer
Kemikalieinspektionen har tillsammans med stiftelsen Håll Sverige Rent tagit fram fyra filmer som ett
nytt undervisningsmaterial till såväl gymnasieskolan som till förskolan.
https://skola-kommun.hsr.se/material-och-inspiration/kemikaliesmart-skola-och-forskola
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Bilaga 1 Översikt av de ämnesegenskaper som kännetecknar ämnen i de
två prioriteringsnivåerna utfasningsämnen respektive
riskminskningsämnen.
Utfasningsämnen

Hämtat från Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se
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Riskminskningsämnen

Hämtat från Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se
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Bilaga 2: Reglering och regleringsverktyg av hälsofarliga kemikalier i
korthet
REACH – EU:s kemikalielagstiftning
REACH har fastställt olika krav för olika roller i kemikaliernas livscykel. Rollerna kan vara
tillverkare, importör, distributör och nedströmsanvändare. REACH reglerar användningen av särskilt
farliga ämnen. Det är ämnen med egenskaper som är cancerframkallande, mutagena och
reproduktionstoxiska (CMR), persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket
persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB). Dessa är definierade enligt Kemikalieinspektionen
som utfasningsämnen. (https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen)
Kandidatförteckningen
Tas fram av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) Förteckning över ämnen som har egenskaper
som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och i miljön, särskilt farliga
ämnen. Ämnen som potentiellt kommer att införas i REACH och kräva tillstånd för användning.
Ramdirektivet för vatten
EU:s vattendirektiv har tagits fram av EU för att skapa en likadan förvaltning av medlemsländernas
vatten. Syftet är att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer ska få tillgång
till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd. Se till att inte våra vattenresurser tillförs oönskade
ämnen.
RoHS direktivet
Begränsar användningen av tungmetallerna; kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och bromerade
flamskyddsmedel; PBB, PBDE. Koncentrationsgränsen för respektive ämne är 1 ‰ av vikten, utom
för kadmium som är begränsat till 0,1 ‰. Gäller för elektrisk och elektronisk utrustning som har satts
på marknaden 1 juli 2006 eller senare.
SIN-listan
På SIN-listan (Substitute It Now) finns särskilt farliga ämnen listade utifrån kriterierna för särskilt
farliga ämnen i REACH, utförd av internationella kemikaliesekretariatet ChemSec. Här finns
ytterligare hormonstörande ämnen än de idag inkluderade i REACH och Kandidatförteckningen.
(https://sinlist.chemsec.org)
Produktvalsprincipen – Miljöbalken
Användning eller försäljning av kemiska produkter som skulle kunna medföra risk för människors
hälsa eller miljön ska, om möjligt, ersättas med mindre farliga produkter.
Leksaksdirektivet
Reglerar leksakers säkerhet. Gäller för leksaker som är avsedda att vara leksaker för barn under 14 år.
Tillverkaren och importören ska ha dokumentation på att kraven i leksaksdirektivet uppfylls.
Livsmedelverkets föreskrifter
Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Reglering av till exempel bly och
kadmium i husgeråd och keramiska produkter. Ett emballage för livsmedel ska inte tillföra livsmedlet
skadliga ämnen.
Arbetsmiljöförordningen- Arbetsmiljöverket
Där kemikalier används ingår REACH i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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Verksamhetsutövarens egenkontroll
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Svensk författningssamling
1998:1998:901 t.o.m. SFS 2016:1132 - Riksdagen
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Bilaga 3: Ordlista
Mer utförlig ordlista finns på www.kemi.se
Bioackumulerande
Bioackumulation eller bioackumulering är anrikning och ackumulering av miljögifter hos en biologisk
organism, vanligtvis ett djur. För att en substans ska kunna ge upphov till bioackumulation måste det
vara fettlösligt eller persistent, ofta båda
CMR
cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska
Kemisk produkt
En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av flera ämnen. Exempel på ämnen är aceton,
ättiksyra och etanol. De flesta bekämpningsmedel, exempelvis råttgift och medel mot ogräs, är
kemiska produkter. Exempel på blandningar är målarfärg, lim och rengöringsmedel.
Mutagen
En företeelse, till exempel ett kemiskt ämne, som orsakar mutationer hos en organism, det vill säga
förändrar den genetiska informationen DNA.
PBT
persistenta, bioackumulerande och toxiska
Persistenta
Långlivade, svårnedbrytbara
Reproduktionstoxiska
Påverkar möjligheten att få barn
Substitution
Att byta ut en kemisk produkt, kemiskt ämne eller vara mot mindre riskabelt alternativ som är en
annan produkt eller metod men likvärdigt för ändamålet
Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad ska lämnas för kemiska produkter som klassificeras som farliga och som överlåts
till yrkesmässiga kunder. Säkerhetsdatablad ges ut antingen på papper eller elektroniskt senast vid
första leveransen av produkten.
Det finns vissa undantag för krav på säkerhetsdatablad, bland annat för läkemedel och kosmetiska
produkter avsedda för slutanvändaren. Varor, som till exempel möbler eller kläder, omfattas inte
heller av krav på säkerhetsdatablad.
SVHC
Substances of Very High Concern Särskilt farliga ämnen. Dessa är cancerframkallande, mutagena,
reproduktionstoxiska, miljöfarliga (långlivade, bioackumulerande, toxiska eller mycket långlivade och
mycket bioackumulerande) eller har andra allvarliga egenskaper t ex hormonstörande
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Vara
En vara är ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess
kemiska innehåll. Exempel på varor är kläder, cyklar, möbler, leksaker och elektronik
vPvB
mycket persistenta och mycket bioackumulerande

Sida

17 (24)

Bilaga 4: Revaq-listor

Sida

18 (24)

Sida

19 (24)

Sida

20 (24)

Sida

21 (24)

Sida

22 (24)

Sida

23 (24)

Sida

24 (24)

Tabell 2 och 3 och 4 hämtat från revaq-reglerna (https://www.svensktvatten.se/globalassets/avloppoch-miljo/uppstromsarbete-och-kretslopp/revaq-certifiering/revaq-regler-2021---7.1-gulrod20200924.pdf) https://www.svensktvatten.se/globalassets/avlopp-och-miljo/uppstromsarbete-ochkretslopp/revaq-certifiering/excellista-alla-prio-utfasn-sin-tillkommande-amnen-20201215_last.xlsx

