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Vart är vi på väg?
Målet- 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."

www.kemi.se
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Handlingsplan för en giftfri vardag
Regeringsuppdrag 2011-2014

•
•
•
•

Lagstiftning
Ökad varutillsyn
Branschdialoger
Konsumentinformation

Handlingsplan för en giftfri vardag
Förslag till åtgärder som rör byggsektorn
• Loggbok för byggnader
KemI-PM, 2012-06-12

• Behovet av svenska regler
• Analysera miljö- och hälsofaror för barn
kopplade till byggprodukter
• Analys av miljö- och hälsorisker för
barn kan minska i offentliga miljöer

Miljömålsberedningens
delbetänkande
SOU 2012:38
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Vad regleras i Byggproduktsförordningen
(CPR)
• En ram för tekniska specifikationer
• Byggregler inom EU är till största del nationella
• I CPR finns gemensamma grundläggande krav på
byggnadsverk (Basic Works Requirements, BWR)
• Grundläggande krav för Hygien, Hälsa & Miljö (BWR 3)
• Grundläggande krav på Hållbar användning av
naturresurser (BWR 7)
www.kemi.se

Kartläggning byggregler i EU-EES-länder

www.kemi.se
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Regler i olika länder
•

Tyskland
– 30 olika regelverk för kemiska ämnen
– Varav ca ett 10-tal är inaktuella eller tveksamma om de kan omsättas i
CE-märkning.
– Fokus: kemikalieegenskaper och återvinning av avfall

•

Frankrike
– 20 olika regelverk för kemiska ämnen
– Varav ca 2-3 är inaktuella eller tveksamma om de kan omsättas i CEmärkning
– Fokus: bly (dricksvatten) samt flyktiga ämnen i inomhusmiljö

•

Holland
– 14 olika regelverk för kemiska ämnen
– 40 är inaktuella
– Fokus: förbud mot enskilda ämnen och regler för återvinning

www.kemi.se

Regler om Ämnen - förbud/gränsvärden
• Holland
– PCP, PAH (trä), Ozonnedbrytande, Kvicksilver, Klorparrafiner,
Arsenik, Formaldehyd i textilier

• Frankrike
– Bly, Glykoletrar, CMR

• Tyskland
– PCP, dioxin, syntetiska mineralfiber, formaldehyd

www.kemi.se
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Regler om Dricksvatten
• Holland
• Frankrike
– Förbud bly, kadmium, Positiv Lista

• Tyskland
– Positiv Lista

www.kemi.se

Regler om inomhusluft
• Holland
– Formaldehyd, Inomhusluft (formaldehyd, asbest)

• Frankrike
– Formaldehyd, Inomhusluft (formaldehyd), Flyktiga ämnen

• Tyskland
– Formaldehyd, C-ämnen, Flyktiga ämnen

www.kemi.se

5

2012-11-27

Nyheter i Byggproduktförordningen
• Gäller hela livscykeln
• Obligatoriskt med CE-märkning från 2013. Till grund för CEmärket ska tillverkaren ta fram en prestandadeklaration
– Redovisning av bland annat resultaten av testningen av
produkten, vilka standarder som har använts, vilken
användning produkten har och uppgifter om tillverkaren.
• Som bilaga till prestandadeklarationen ska det finnas
information om farliga ämnen

Krav i CPR om information om farliga
ämnen i byggprodukter
• Obligatorisk deklaration av farliga ämnen i byggprodukter ska
tillhandahållas tillsammans med prestandadeklarationen
 Säkerhetsdatablad (Reach art. 31)
 Ämnen på kandidatförteckningen (Reach art. 33)
• Alltefter omständigheterna?
 Kemisk produkt
 Vara
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Säkerhetsdatablad
(Reach art. 31)
 16 obligatoriska
punkter
 Anvisningar om
sammanställning av
säkerhetsdatablad
finns i Reach Bilaga II

www.kemi.se
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Tack för er uppmärksamhet.
Frågor?

jenny.ivarsson@kemi.se

www.kemi.se
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