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Information för en giftfri vardag 



Generationsmålet 

Det övergripande målet för 

miljöpolitiken är att till nästa 

generation* lämna över ett samhälle 

där de stora miljöproblemen är 

lösta, utan att orsaka ökade miljö- 

och hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser.  

* 2020  

 



16 miljökvalitetsmål 

Begränsad klimatpåverkan 

Frisk luft 

Bara naturlig försurning 

Giftfri miljö 

Skyddande ozonskikt 

Säker strålmiljö 

Ingen övergödning 

Levande sjöar och vattendrag 

Grundvatten av god kvalitet 

Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 

Myllrande våtmarker 

Levande skogar 

Ett rikt odlingslandskap 

Storslagen fjällmiljö 

God bebyggd miljö 

Ett rikt växt- och djurliv 



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. 



Giftfri miljö – når vi målet? 

Orsaker bland annat: 

• styrmedel saknas 

• återhämtningstiden är lång 

Men: 

vi kommer en bit på väg med ett 

ambitiöst miljöarbete lokalt och 

regionalt 

• inköp av ekologisk mat 

• utfasning av kemikalier  

• informationsinsatser 



Kvicksilver är ett 
miljöproblem överallt. 

 

 

Åtgärder:  

• Efterbehandling 
bensinstationer 

• Efterbehandla 
punktkällor 

• Minskat utsläpp 

• Ekologisk odling 

• Båtbottentvätt 



Miljöövervakningsdata underlag till 

statusklassningen  

 SLU:s nationella databas – Nationell 

miljöövervakning 

 Flodmynningar 

 Integrerad kalkeffektuppföljning (IKEU) 

 Trendstationer (vattendrag och sjöar) 

 Referenssjöar och –vattendrag 

 Omdrevssjöar 

 Samordnad recipientkontroll (SRK) 

 6 åar med metallprovtagning 

 5 kustkontrollprogram 

 Enstaka undersökningar från ex. hamnmuddring 
 



Kust 

• Föroreningar av TBT från båtbottenfärg, 

tungmetaller och antracen i sediment. 

• Problemen främst knutna till hamnnära områden 

och orsakade av utsläpp från verksamheter, 

dagvatten och båttrafik. 

• Förslag till åtgärder: Båtbottentvättar, 

utsläppsreduktion, efterbehandling av 

förorenade sediment. 

 



Vattendrag och sjöar 

• Föroreningar av bekämpningsmedlen 

diflufenikan och isoproturon, tungmetaller, 

bromerade difenyletrar och antracen. 

• Problemen främst orsakade av utsläpp från 

industrier och jordbruk. Förhöjda halter av zink i 

Helge å och Skräbeån troligen en följd av högre 

urlakning från skogsmark. 

• Förslag till åtgärder: Ekologisk odling, 

utsläppsreduktion, efterbehandling, 

åtgärdsutredning. 

 



CMR-ämnen = 

cancerframkallande, 

mutagena eller 

reproduktionstoxiska ämnen 

Förekomsten av CMR-ämnen i 

svensktillverkade varor minskar.  

Men 

En allt större del av nyproducerade varor 

som används i Sverige, och inom EU, 

importeras från länder där kunskapen 

om CMR-ämnen i varor ofta är låg.  

Källa: www.miljomal.se  

 

http://www.miljomal.se/


Skånska åtgärder för 

miljömålen 

2012-2016 

76 åtgärder 

5 utmaningar 



Information för en giftfri vardag  

”Informationskampanjer genomförs 

riktade till näringsliv, allmänhet, offentlig 

verksamhet och bransch- och 

intresseorganisationer med tema ”Giftfri 

vardag” (kläder, skor, leksaker, kosmetik, 

hygienprodukter, elektronik, byggvaror).” 

Skånska åtgärder för miljömålen 2012-2016, 

Hållbar konsumtion, åtgärd 2. 

 



 

 















www.lansstyrelsen.se/skane/giftfrivardag    

www.skanesmiljomal.info 

www.miljomal.se  

 

Följ oss på  

www.youtube.com/miljomalskane   

www.facebook.com/skanskamiljomal  

www.twitter.com/MiljomalSkane   

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/giftfrivardag
http://www.skanesmiljomal.info/
http://www.miljomal.se/
http://www.youtube.com/miljomalskane
http://www.facebook.com/skanskamiljomal
http://www.twitter.com/MiljomalSkane


Miljöprövningsenheten 

Prövning av miljöfarlig verksamhet 

enligt 9 kap i miljöbalken 

Även andra uppgifter exempelvis 

- Ingår i Skånes luftvårdsförbund        
(se http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-

i-miljon/luft/skanes-luftvardsforbund/Pages/Index.aspx)  

- Tillstånd till yrkesmässig överlåtelse 

av särskilt farliga kemiska produkter 

- Tillstånd för transport av farligt avfall 

- Beslut om handel med utsläppsrätter 

 

Miljötillsynenheten 

- Tillsyn över 236 tillståndspliktiga 

verksamheter (A och B) 

- Registerhållning 412 verksamheter (A 

och B) där kommunen övertagit 

tillsynen 

- Sevesotillsyn (18 + 36) 

- GRÖT (GRänsÖverskridande 

Transporter) 

- Tillsynsvägledning gentemot 

kommunerna 

 

Inom Länsstyrelsen Skåne finns två enheter som jobbar 
med miljöfarliga verksamheter (9 kap i miljöbalken) 

Även andra enheter som ni som verksamheter kan komma i kontakt med 
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Utdrag ur Slamkvalité i Skåne län, Nutida och framtida utmaningar  

rapport 2014:2 från Länsstyrelsen Skåne 

 

Det är viktigt att titta på vilka 

kemiska ämnen som man 

använder i sin verksamhet, 

både i kemiska produkter 

som används, men även i 

varor som man använder 

 

De kemiska ämnen som 

används i samhället kan också i 

många fall mätas upp i miljön. 

Exempelvis har det vid 

miljöövervakning av slam i 

Sverige visats att slammet 

innehåller mätbara halter från 

ca 110 organiska föreningar. 



Utsläpp av farliga ämnen till vattenmiljöer 

 Miljömålsberedning bedömer: 

Att förebygga utsläpp av farliga ämnen är av stor betydelse för att vi ska 

kunna använda de ekosystemtjänster som vatten kan ge oss. Mycket 

arbete pågår för närvarande som syftar till att minska utsläppen av farliga 

ämnen. Samtidigt finns det behov av åtgärder som tar sikte på direkta 

utsläpp av farliga ämnen till vattenmiljöer. 

Prioriterad prestation i Miljöavdelningens avdelningsplan för 2015 

Länsstyrelsen ska fortsatt arbeta för att minska utsläppen av farliga ämnen 

och vidta åtgärder som tar sikte på direkta utsläpp av farliga ämnen 

(kandidat ämnen, vattendirektivsämnen, läkemedelsrester, 

bekämpningsmedel, mikroplast) till vattenmiljöer och möjliggöra en ökad 

återföring av fosfor i avloppsslam. 

 

 



Viktigt med utfasning! 

Produktvalsprincipen och försiktighetsprincipen i miljöbalkens 

andra kapitel innebär att man, när det är möjligt, ska byta ut 

kemiska produkter mot mindre farliga alternativ eller helt ta 

bort den kemiska produkten om det är tekniskt möjligt, detta 

gäller för alla farliga produkter.  

Första steget, skaffa kunskap om vilka kemiska produkter och dess 

ingående ämnen som ni använder.  

Kemikalieförteckning 

- På ämnesnivå 

De ämnen som vi särskilt prioriterar är; 

- Särskilt farliga ämnen (utfasningsämnen) 

- Ämnen enligt vattendirektivet 

- Särskilt förorenande ämnen 



Särskilt farliga ämnen 

Det är ämnenas egenskaper som gör att de är särskilt farliga och 

bör utfasas. Av den anledningen kan man inte enbart förlita sig på 

listor som exempelvis kandidatförteckningen i sitt utfasningsarbete.  

Vilka egenskaper som gör att ämnen är särskilt farlig och bör utfasas 

framgår bland annat i Regeringens proposition 2013/14:39, ”På väg 

mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken”. Dessa 

egenskaper beskrivs/speglas också i utfasningsämnen i 

Kemikalieinspektionens databas Prioriteringsguiden, PRIO, och i 

artikel 57 i Reach-förordningen, s.k. SVHC. Sammanfattat är det 

följande egenskaper; 

- Cancerogena, Mutagena och/eller Reproduktionstoxiska ämnen 

(så kallade CMR-ämnen, kategori 1A och 1B) 

- Långlivade (svårnedbrytbara i miljön) och bioackumulerande 

(ansamlas i levande organismer) - PBT och vPvB 

- Hormonstörande ämnen och kraftigt allergiframkallande ämnen 

- Tungmetallerna kvicksilver (Hg), bly (Pb) och kadmium (Cd) 

 



Hormonstörande ämnen 

Har det kommit kriterier ännu enligt 

Reach? 

Bilden till höger, utdrag från pressmeddelande från 

Stockholms universitets hemsida, 

http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/pressrum/ny-who-rapport-

kemikalier-bakom-flera-folksjukdomar-1.124686 

 

I rapporten, kap 3, ges exempel på 

hormonstörande ämnen, exempelvis 

- PFOS och PFOA (fluorerade ämnen ),  

- HBCDD (bromerat ämne) 

- DEHP, BBP, DBP, DINP (ingår i gruppen ftalater) 

- Bisfenol A, bisfenol F 

- en del metaller ex. kadmium, bly och kvicksilver 
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Ramdirektivet för vatten/vattendirektivet  

- EU-direktiv för vatten är implementerat i svensk lagstiftning bl.a. genom 

miljöbalken, vattenförvaltningsförordningen, Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) m. fl. Direktivet 

tar upp 45 prioriterade ämnena samt 8 vissa andra förorenande ämnen. 

Exempel på ämnen som ingår är nonyl- och oktylfenol, kvicksilver och 

kvicksilverföreningar, bly och blyföreningar, nickel och nickelföreningar. 

 

Särskilt förorenande ämnen, arbete pågår 

- Remiss från Havs- och vattenmyndigheten gällande föreskrift om 

klassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten. Exempel på ämnen 

som ingår är krom VI, zink, koppar en del växtskyddsmedel, triklosan, 

diklofenak och bisfenol-A. 

 

Mer information om: 

Vattendirektivet; http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/miljo-och-klimat/vatten-och-

vattenanvandning/vattenforvaltning/miljogifter/Pages/Prioriterade_amnen.aspx 

Vattenförvaltning; http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/miljo-och-klimat/vatten-och-

vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx?keyword=vattendirektivet  

Särskilt förorenande ämnen; https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-

uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2014-07-08-remiss-gallande-foreskrift-om-klassificering-och-

miljokvalitetsnormer-for-ytvatten.html/  
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Vilken information bör ligga med i en 

tillståndsansökan?  
 
Om kemikalier 

En kemikalieförteckning på ämnesnivå som är representativ för den 

verksamhet som ni söker tillstånd för. Sammanfattning i grupper är i 

vissa fall behövligt, exempelvis flyktiga organiska lösningsmedel, 

brandfarliga ämnen som innebär särskilda risker, ämnen som släpps 

till vatten etc. 

Av ansökan och kemikalieförteckningen ska det framgår om några 

av de produkter som ni använder är utfasningsämnen, 

riskminskningsämnen, ämnen enligt vattendirektivet eller särskilt 

förorenande ämnen.  

Beskrivning över hur ni jobbar med utfasning och riskminskning. Till 

när kan ni utesluta utfasningsämnen, vattendirektivsämnen och 

särskilt förorenande ämne? om de inte kan uteslutas, varför? 



Om kemikalier 

Kemikalier är även kopplat till risker. Om er verksamhet kan innebära 

risker för omgivningen behöver det ingå en riskanalys som även 

omfattar en konsekvensbedömning. 

Omfattas verksamheten av sevesolagstiftningen finns särskilda 

regler. 

Dagen handlar dock inte om dessa aspekter av kemikalier och därför 

lämnas inte mer information vid detta tillfälle. 

 

forts. vilken information bör ligga med i en 

tillståndsansökan?  
 



Kemikalier kopplat till utsläpp till vatten 

Om kemiska produkter används och släpps till vatten så vill vi också 

veta vilken påverkan utsläppen har och vilka reningsmetoder som 

finns. Vi har tagit fram en checklista där det närmre framgår vilken 

information som kan vara behövlig att lämna vad gäller 

vattenutsläpp. Checklistan är under revidering. 

Om ni har utsläpp direkt till recipienten vill vi veta hur era utsläpp 

påverkar recipienten. 

Recipientkontroll är något som vi kommer att fokusera mer på inom 

Länsstyrelsen. Här handlar det om att ni som verksamheter bidrar till 

att ta fram bakgrundsinformation om vattenkvalitén i de vattendrag 

där ni har utsläpp. Den recipientkontroll som ni bidrar till bör vara så 

utformad att ni kan använda den som bakgrundsinformation för att 

visa vilken påverkan er verksamhet har på recipienten. 

forts. vilken information bör ligga med i en 

tillståndsansökan?  
 



Kemikalietillsyn hos miljöfarliga verksamheter 

Exempel på vad som kan tas upp vid ett tillsynsbesök 

 Rutiner, kompetens, ansvar generellt 

 Förvaring av kemikalier 

 Lastning, lossning, spill 

 SDB tillgängliga, uppdaterade och implementerade? 

 Rutiner vid inköp – produktval 

 Reach:s begränsnings- och tillståndsregler, hantering av 

kandidatämnen 

 Exponeringsscenarier 

 

 



Varor 

Spridning av kemiska produkter kan även ske från varor. I vissa fall 

har leverantören skyldighet att lämna information till er om innehåll 

av särskilt farliga kemiska produkter (Substances of Very High 

Concern, SVHC). Det finns även krav på er att lämna denna 

information vidare. Information ska lämnas om: 

- Om en vara innehåller ett ämne som finns i 

kandidatförteckningen i mer än 0,1 viktprocent så är tillverkaren 

och leverantören skyldig att informera sina yrkesmässiga kunder 

om ämnets namn och hur man ska hantera varan.  

- Konsumenter har också rätt att få informationen på begäran. 

Information till konsumenter ska lämnas inom 45 dagar om de 

begär det.  

Kemikalieinspektionen har gett ut en ny vägledning som gäller just 

varor, ” Vägledning för leverantörer av varor KRAVEN I REACH PÅ INFORMATION 

OM ÄMNEN PÅ KANDIDATFÖRTECKNINGEN”, finns på KemI:s hemsida, 

http://www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Vagledning-om-

informationskravet-i-Reach/  
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forts varor 

Då man kan se att spridning även kan ske från varor är det viktigt att 

utesluta även varor som innehåller särskilt farliga kemiska produkter. 

Även varor som innehåller eller som har behandlats med en kemisk 

produkt omfattas av produktvalsprincipen i miljöbalken.  

Naturvårdsverket, IVL och flera universitet har ingått i ett 

forskningsprogram, ChEmiTecs, som försöker klargöra hur stort 

problemet egentligen är med kemikalier som sprids till miljön via 

varor. Vill ni veta mer finns information på projektets hemsida, 

http://www.chemitecs.se/  

 Miljösamverkan Skåne har genomfört ett 

tillsynsprojekt där man granskat detaljhandeln, med 

inriktning mot leksaker, vill ni veta mer finns 

information på: 

http://www.miljosamverkanskane.se/Sv/projekt/paga

ende-projekt/Pages/kemikalietillsyn-enligt-

reach.aspx  
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Exempel på checklistor/hjälpmedel som vi myndigheter har i vårt 

arbete, kanske att ni också kan ha hjälp av dessa? 

Lathund för kemikalietillsyn hittar ni här: 

http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter-/kemikalier/Pages/reach-i-tillsynen.aspx 
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Hör gärna av er! 

 

susanne.aberg@lansstyrelsen.se 

 

susanne.johansson@lansstyrelsen.se   
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Tack! 


