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Giftfri miljö – förslag till nya etappmål för farliga ämnen

• Fasa ut särskilt farliga ämnen
• Giftfri cirkulär ekonomi

• Minska den samlade exponeringen

Giftfritt från början – regeringsuppdrag
Uppdrag till Kemikalieinspektionen i regleringsbrevet för 2021:
Kemikalieinspektionen ska under 2021 och 2022 stärka arbetet för en giftfri
cirkulär ekonomi både nationellt, inom EU och globalt genom särskilda
insatser så att produkter och varor är giftfria från början.
Kemikalieinspektionen ska redovisa i vilken mån insatserna bedöms vara
innovationsdrivande.

Myndigheten ska särskilt fokusera på:
• Insatser för utfasning av särskilt farliga ämnen genom nya initiativ inom EU och globalt
med fokus på kemikalier som har en stor spridning i samhället och miljön
• Insatser för att minska riskerna med andra farliga ämnen särskilt inom EU och internationellt
• Insatser för att främja att varor och material ska vara giftfria redan från början,
det vill säga redan i design- och produktionsledet
• Utveckla tillsynen för att kunna hantera de utmaningar som finns framför allt kopplat till
e-handel och vad gäller gränsdragningen mellan avfalls- och kemikalielagstiftningen
• Stärka information och vägledning avseende användningen av återvunnen råvara särskilt
avseende att minska risker med farliga ämnen och utfasning av särskilt farliga ämnen i olika
sammanhang och för olika materialslag för att bidra till en giftfri cirkulär ekonomi
I denna del ska Kemikalieinspektionen samarbeta med Naturvårdsverket

Giftfritt från början 2021-2022 – Förslag till insatser och aktiviteter
Utfasning av särskilt farliga
ämnen…EU och globalt

Minska riskerna med
andra farliga ämnen …EU
och internationellt

Främja att varor och
material ska vara giftfria
redan från början

Utveckla tillsynen
- e-handel
- gränsdragningen avfalls/ kemikalielagstiftningen

Stärka information och
vägledning…användning
av återvunnen råvara
Samarbete med NV

PFAS
bred begränsning inom EU

Bedömningsfaktor i EU
för kombinationseffekter

Använda patentdata
Samarbete med Patentoch registreringsverket
(PRV)

E-handelstillsyn EU
Utveckla metoder

Information o vägledning
Vad finns för behov?
Samarbete med NV och
näringslivet

”Oumbärlig användning”
gemensam definition EU

Lågvolymämnen i EU
högre informationskrav på

SCIP-databasen
Ge återvinnare mer nytta
av tillgänglig data

Återvunna ämnen
EU projekt
Samarbete med NV

Informationsmaterial och
vägledning - återvunnen
råvara
Tillsammans med NV

Gruppvis angreppsätt
för särskilt farliga ämnen EU

GHS Globalt harmoniserat
system för information

Kemikaliekrav vid
upphandling

Utökat tullsamarbete
Samarbetsprojekt

Stockholmskonventionen
Global utfasning av
(grupper av) ämnen

Frågor?

