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Plan för minskning av skadliga ämnen 

Bakgrund 

Planen för skadliga ämnen syftar till att bereda möjlighet för Värmdö kommun att 

bedriva ett systematiskt och långsiktigt arbete med att minska andelen skadliga 

ämnen i den kommunala verksamheten. Den går i linje med aktuell lagstiftning och 

nationell ambitionsnivå. PÅ EU-nivå finns REACH och på nationell nivå finns 

Miljöbalken och de nationella miljökvalitetsmålen.  

När det gäller kemiska produkter och skadliga ämnen är det i första hand 

miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som är relevant. Riksdagen beslutade den 22 juni 

2010 om en ny formulering av detta mål: 

 

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 

inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfräm-

mande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen 

är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivå-

erna." 

 

Miljöbalken: kapitel 2, hänsynsregler, säger att en verksamhet ska hushålla med 

råvaror och energi och främja återanvändning och återvinning. Verksamheten ska 

också där så är möjligt, ersätta kemiska produkter med mindre skadliga varianter.    

 

Den 14 juni 2012 presenterade miljömålsberedningen sitt förslag till en nationell 

strategi för hur Sverige ska nå miljömålet Giftfri miljö. Förslaget bär namnet ”Minska 

riskerna med farliga ämnen! Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö” SOU 

2012:38. En utgångspunkt för Miljömålsberedningens arbete är samhällets 

gemensamma ansvar för att förbättra möjligheterna att nå generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen. Det behövs insatser från alla delar av samhället – stat, 

kommuner, näringsliv och det civila samhället – för att uppnå de förutsättningar som 

krävs för att nå målet om en giftfri miljö samt generationsmålets delar om minimal 

miljöpåverkan på människors hälsa. 
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Om planen 

De kommunala verksamheterna hanterar ett stort antal kemiska produkter av mycket 

skilda slag. Medan t.ex. VA-verksamheten i första hand hanterar större volymer av ett 

begränsat antal produkter som fällningskemikalier och flockningsmedel för 

användning i reningsverk hanterar vård- och omsorg ett mycket stort antal av olika 

rengöringsmedel, desinfektionsmedel och andra former av ämnen som rör hygien. 

Däremellan står skolorna med ett stort antal olika kemiska ämnen för t.ex. 

undervisningsändamål men där varje ämne/produkt i sig förekommer i mycket små 

volymer.   

 

För att möjliggöra en gemensam plan och metod har utgångspunkt valts i den 

standardiserade faromärkningen. Denna är lätt att känna igen även för en person som 

saknar egentlig kunskap om kemikalier och möjliggör således en direkt förändring 

utan behov av lång föregående utbildning. Verksamheter som främst hanterar 

förpackade produkter läser direkt på produktens förpackning. Verksamheter som 

hanterar produkter i större volymer finner samma information i produktens 

säkerhetsdatablad. 

 

Planen medför ett strukturerat arbetssätt där varje föregående steg möjliggör nästa. De 

övergripande stegen är: skaffa sig kontroll över nuläget, minska antalet kemikalier, 

fasa ut de mest skadliga enligt en strukturerad tågordning samt följa upp. Planen för 

minskning av skadliga ämnen kan med fördel kombineras med eller inkorporeras i 

annan eller andra av kommunens befintliga miljöplaner. Planen kommer att följas upp 

i miljöbokslutet. Det är i sig att gå steget längre än lagstiftning att ha en plan mot 

skadliga ämnen. Miljömålsberedningens ”Minska riskerna med farliga ämnen!” visar 

att en möjlighet att nå miljömålet om en giftfri miljö är om det allmänna tar mer 

initiativ. Status för miljömålet ”En giftfri miljö” är att målet inte kommer att nås med 

dagens insatser. 

 

Ämnen som har särskilt farliga egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående 

effekter på människors hälsa och på miljön tas upp på Kemikalieinspektionens 

kandidatförteckning. Ämnena kan till exempel vara cancerframkallande, 

hormonstörande, svårnedbrytbara, skada fortplantningsförmågan eller påverka 

arvsmassan. När ett ämne har tagits upp i kandidatförteckningen får det konsekvenser 

för ämnet både på kort och på lång sikt. Det ställs krav på information, anmälan och 

tillstånd. 

 

Planen har ambitionen att vara enkel och användbar i verksamheterna och därför 

också genomförbar. Kandidatlistan kommer inte att användas i kommunens plan 

eftersom de ämnena är inbakade i de ämnen som klassas som giftiga och 

hälsoskadliga på faromärkningslistan. 
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Plan för minskning av skadliga ämnen 

Kontroll över nuläge 

1. Utse kemikalieansvarig för respektive verksamhet. Denna har ett särskilt an-

svar för att driva arbetet med minskning av skadliga ämnen. 

2. Inventering av befintlig kemikalieanvändning och upprättande avförteckning 

av namn, tillverkare, användningsområde samt eventuell märkning 

Minskning av antalet produkter 

 

3. Offentlig upphandling är ett av samhällets mest kraftfulla medel för att fasa ut 

farliga ämnen ur många konsumentnära produkter.  

Kommunen kan påverka utvecklingen för en giftfri miljö i upphandlingen av t.ex. 

utrustning och material för förskolor och skolor. Den offentliga sektorn är samlat 

en stor kund på marknaden genom att upphandla produkter som används i verk-

samheter som ofta berör barn och ungdomar. En målinriktad upphandling skapar 

därför incitament för kommunala leverantörer att kunna leverera produkter och 

varor som inte ger upphov till hälso- och miljörisker. 

I ett inledningsskede bör kommunen försöka fasa ut de skadliga ämnena inom 

verksamheten och på lång sikt ska verksamheten så långt som det är möjligt vara 

fri från farliga ämnen som kan hota miljön och människors hälsa. 

Landstingets upphandling av kan användas som vägledning för kommunens upp-

handlare. Det är dock viktigt att ha i baktanke att Landstinget verksamhet skiljer 

sig mycket från kommunens både vad det gäller inriktning och omfattning. 

4. Utrensning av kemiska produkter som inte har använts under de senaste två 

åren.  

Utfasning av skadliga ämnen 

5. Sortering av förteckningen över (kvarvarande) befintliga kemiska produkter 

utifrån följande prioriteringsordning: 

 

a. Högst prioritet: 

 Giftig  Miljöfarlig 
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b. Näst högst prioritet: 

 Frätande 

 

c. Tredje prioritet: 

 
Brandfarlig 

 Oxiderande 

d. Fjärde prioritet: 

 Hälsoskadlig /irriterande 

 

 
Fokus läggs på respektive grupp i fallande ordning d.v.s. verksamheten arbetar 

först med produkter i grupp a), därefter i grupp b) o.s.v.  

 

6. För varje produkt i den (för närvarande) högst prioriterade gruppen sker utfas-

ningsarbetet genom strukturerade frågeställningar:  

a. Fylls produktens funktion av annan redan befintlig produkt med lägre 

prioriterad märkning?  Om ja, använd produkten med lägre prio-

riterad märkning. 

Om nej, gå till b. 

b. Finns alternativ till denna produkt med lägre prioriterad märkning? 

Fråga vid inköp.  Om ja, välj denna.  

Om nej, gå till c. 

c. Finns alternativ till denna produkt med lägre innehåll av den substans 

som ger märkningen? Fråga vid inköp.  

 

7. Årlig uppföljning genom förnyad inventering och uppföljning i miljöbokslu-

tet. 

      
 

Stellan Folkesson   Maria Larsson Ajne 

Kommundirektör    Kanslichef 
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Kommunledningskontoret 

Kansli- och utvecklingsavdelningen 
Kanslienheten  

Bilaga 1 
Värmdö kommuns utfasningslista av skadliga ämnen 

Kommunen har sammanställt en egen utfasningslista av skadliga ämnen som en del av kommunens insatser att 

försöka nå det nationella miljökvalitetsmålet ”en giftfri miljö”. Listan är baserad på kemikalieinspektionens 

Kandidatförteckning från 2012 och Stockholms läns landsting utfasningslista för 2012-2016. Listan kan 

användas som stöd vid upphandling inom kommunens verksamheter. 

Utfasningslistan för miljö- och hälsofarliga kemikalier är ett verktyg som definierar vilka kemikalier som ska 

avvecklas eller minskas. Avvecklingsämnen ska helt fasas ut till 2016 medan minskningsämnen 

ska fasas ut på sikt och endas köpas in/upphandlas i undantagsfall. 

Valet av utfasningsämnen baseras på utvalda kriterier. 

Avvecklingsämnen är markerade med svart i listornas tabellhuvud och minskningsämnen med grått. 

 
 

 



Kemikalier och kemiska produkter 
Avvecklingsämnen 

 
 

Avvecklingsämnen CAS- 
nummer 

Skäl för utfasning Exempel på 
användning 

Undantag 

2-bromo-2-nitropropane- 

1,3-diol (Bronopol) 
52-51-7 Skadligt för miljön, 

allergiframkallande 
Tvål, färg, fog, lim Kit 

d-Limonen 5989-27-5 Skadligt för miljön, 

allergiframkallande 
Parfymämne i t.ex 

hygienprodukter och 

rengöringsmedel 

 

Kadmium och dess 

föreningar 
Flera Skadligt för miljön, 

mycket farligt ämne 
Färg, laboratorie 

kemikalie 
 

Kvicksilver och dess 

föreningar 
Flera Skadligt för miljön, 

mycket farligt ämne 
Städprodukter, 

desinfektion, tandvård 
 

N-metylpyrrolidon 872-50-4 Mycket farligt ämne Drift- och underhållspro- 

dukter, klottersanering 
 

Zinkdialkylditiofosfat 68649-42-3 Skadligt för miljön Smörjmedel, drift- och 

underhållsprodukter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Minskningsämnen CAS- 

nummer 
Skäl för utfasning Exempel på 

användning 
Undantag 

4,4- metylendifenyldiso- 

cyanat 
101-68-8 Mycket farligt ämne, 

allergiframkallande 
Lim, tätmassa  

(+-)-betacitronellol 106-22-9 Skadligt för miljön, 

allergiframkallande 
Parfymämne i t.ex rengörings- och 

hygienprodukter 
 

Apelsinoljaterpener 8028-48-6 Skadligt för miljön Elektronikspray  
Blyföreningar Flera Skadligt för miljön, 

mycket farligt ämne 
Färg  

Klorhexidin 55-56-1 Allergiframkallande Desinfektion Medicinsk 

behandling 

Kumen; isopropylbenzen 98-82-8 Skadligt för miljön Smörjmedel  
Natriumtetraborat 1330-43-4 Mycket farligt ämne Desinfektion  
N,N-Difenylamin 122-39-4 Skadligt för miljön Färg, drift och underhållsprodukter  
Toluen 108-88-3 Mycket farligt ämne Förtunning, fogmassa  
Zinkklorid 7646-85-7 Skadligt för miljön Desinfektion  
Zinkoxid 1314-13-2 Skadligt för miljön Färg, drift och underhållsprodukter, 

konserveringsmedel 
 



Varor och förbrukningsartiklar 
 

Avveckling/ 
Minskning 

Utfasnings- 
ämne 

CAS- 
nummer 

Skäl för 
utfasning 

Exempel på 
användningsområde 

Undantag 

 

Antimikrobiella medel 
 

 
 
 
 
Avveckling 

Dimetylfumarat 624-49-7 Allergiframkallande Antimögelmedel – kan finnas 

i textilier och möbler 
 

Silver och dess 

föreningar (inkl. 

nanosilver) 

Flera Skadlig för miljön Textilier, tandborstar, 

madrasser, röntgenfilm, 

blöjor, bindor 

 

Triklorkarban 101-20-2 Skadlig för miljön Antimögelmedel i textilier  
Triklosan 3380-34-5 Skadlig för miljön Suturer, skor, lakan, 

bänkskivor 
 

 
Flamskyddsmedel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avveckling 

Bis(pentabromfenyl) 

eter 
1163-19-5 Skadlig för miljön Textilier, möbler, skyddsklä- 

der, gummikablar, isolerings- 

material samt elektrisk och 

elektronisk utrustning 

Byggteknisk 

utrustning 

Hexabromcyklode- 

kan (HBCDD) 
25637-99-4 Skadlig för miljön Främst i polystyrenplaster, 

såsom frigolit, cellplast och 

plast i elektronik även i 

textilier 

 

Klorparaffiner 

C10-13 
85535-84-8 Skadlig för miljön Varor av plast och gummi  

Oktabromdifenyleter 32536-52-0 Mycket farligt ämne Främst i plast och äldre elek- 

tronik men också textilier, 

stoppmöbler, kabel, isole- 

ringsmaterial 

 

Pentabromdifenyl- 

eter 
32534-81-9 Mycket farligt ämne, 

skadligt för miljön 
Främst i plast och äldre elek- 

tronik men också textilier, 

stoppmöbler, kabel, isole- 

ringsmaterial 

 

Polybromerade 

bifenyler (PBB), 

t.ex. 2,3,3’,4,4’,5’- 

Hexabrom-bifenyl 

Flera t.ex. 

59536-65-1 
Skadlig för miljön Främst i plast och äldre elek- 

tronik men också textilier, 

stoppmöbler, kabel, isole- 

ringsmaterial 

 

Tetrabrombisfenol A 

(TBBP-A) 
79-94-7 Skadlig för miljön Plaster, elektronik  

Tri(2-kloroetyl)fosfat 115-96-8 Mycket farligt ämne, 

skadligt för miljön 
Produkter av plast, t.ex. 

byggprodukter, möbler och 

textilier 

 

Tris(1-aziridinyl) 

fosfinoxid 
545-55-1 Mycket farligt ämne Vissa textilier  

Tris(2,3-dibromo- 

propyl)fosfat 
126-72-7 Mycket farligt ämne Vissa textilier  

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avveckling 

Arsenik och dess 

föreningar 
Flera Mycket farligt ämne Legeringsmetaller i t.ex. 

rörkopplingar 
< 0,1% i mäss- 

singslegeringar 

i vissa rörkopp- 

lingar 

Bly och dess 

föreningar 
Flera Mycket farligt ämne Elektrisk och elektronisk 

utrustning, vissa plastvaror, 

elektroder i bilbatterier, 

pastellkritor, strålnings- 

skydd 

Bly i röntgen- och 

radioaktivitets- 

skydd samt bly- 

ackumulatorer 

Kadmium och dess 

föreningar 
Flera Mycket farligt ämne Elektrisk och elektronisk 

utrustning, uppladdnings- 

bara batterier 

Nickel-kadmium- 

batterier 

Krom(VI)föreningar 1308-38-9 

t.ex. Natri- 

um-dikro- 

matdihydrat 

(7789-12-0), 

Kalium- 

dikromat 

(7778-50-9), 

Natrium- 

dikromat 

(10588- 

01-9), 

Kromtrioxid 

(1333-82-0) 

Mycket farligt ämne Elektrisk och elektronisk 

utrustning, läder, trä- 

skyddsmedel på byggvaror, 

ytbehandlad metall, cement 

 

Kvicksilver och dess 

föreningar 
Flera Mycket farligt ämne Elektrisk och elektronisk 

utrustning, amalgamfyll- 

ningar, ljuskällor, batterier, 

mätinstrument 

Lysrör, lågenergi- 

lampor, labora- 

torielampor och 

knappceller i 

tillåtna halter 
 

 
 
 
 
Minskning 

Nickel och dess 

föreningar 
Flera Allergiframkallande Nickel som kommer i kon- 

takt med huden: verktyg, 

handtag, instrument mm. 

Nickel i rostfritt 

stål och andra 

produkter där 

hudexponering 

inte kan före- 

komma 

Tennorganiska 

föreningar t.ex. 

Tributyltennoxid, 

Dibutyltenn 

Flera t ex. 

56-35-9, 

1002-53-5 

Mycket farligt ämne, 

skadligt för miljön 
Stabilisatorer i plast, 

biocider i plast, fogmassa 
 



 
Avveckling/ 

Minskning 
Utfasnings- 
ämne 

CAS- 
nummer 

Skäl för 
utfasning 

Exempel på 
användningsområde 

Undantag 

 

Mjukgörare 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Avveckling 

Bensylbutylftalat 

(BBP) 
85-68-7 Mycket farligt ämne Huvudsaklig användning i 

PVC-plast som sjukvårds- 

material och golvbeläggning 

inomhus. Finns även i kabel, 

vissa leksaker, barnavårds- 

artiklar 

 

Dibutylftalat (DBP) 84-74-2 Mycket farligt ämne Olika varor av mjukplast, 

huvudsakligen i PVC-plast 

exempelvis sjukvårds- 

material 

 

Dietylhexylftalat 

(DEHP) 
117-81-7 Mycket farligt ämne Huvudsaklig användning i 

PVC-plast som sjukvårds- 

material och golvbeläggning 

inomhus. Finns även i kabel, 

vissa leksaker, barnavårds- 

artiklar och barnvagnar 

Blodpåsar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minskning 

Di(2-metoxietyl) 

ftalat 
117-82-8 Mycket farligt ämne Polymera material  

Di(grenade C6-C8) 

alkylftalater 
71888-89-6 Mycket farligt ämne Huvudsaklig användning i 

PVC-plast som golvbelägg- 

ning inomhus. Finns även i 

kabel, vissa leksaker, 

barnavårdsartiklar och 

barnvagnar 

 

Di(grenade och 

raka C7-C11) 

alkylftalater 

68515-42-4 Mycket farligt ämne Huvudsaklig användning i 

PVC-plast som golvbelägg- 

ning inomhus. Finns även i 

kabel, vissa leksaker, barna- 

vårdsartiklar 

 

Diisobutylftalat 84-69-5 Mycket farligt ämne Plastförpackningar, 

byggplastprodukter 

och konsument- 

produkter såsom 

suddgummin och 

skolväskor 

 

Diisodecylftalat 

(DIDP) 
26761-40-0, 

68515-49-1 
Mycket farligt ämne Mjukgörare i PVC  

Diisononylftalat 

(DINP) 
28553-12-0 Mycket farligt ämne Mjukgörare i PVC  

Di-n-oktylftalat 

(DNOP) 
117-84-0 Mycket farligt ämne, 

skadligt för miljön 
Mjukgörare i PVC  

Perfluorerade ämnen 
 

 
 
 
Avveckling 

Fluortelomeralkohol 

(FTOH) 
Flera Skadlig för miljön Impregnerade textilier och 

lädervaror 
 

Perfluoroktansul- 

fonat (PFOS) 
68867-62-9 Mycket farligt ämne, 

skadligt för miljön 
Impregnerade textilier, 

elektronikprodukter 
 

Perfluoroktansyra 

(PFOA) 
335-67-1 Skadlig för miljön Impregnerade textilier, 

elektronikprodukter 
 

Textilbehandlingsmedel 
 

 

 
 
Avveckling 

Alkylfenoletoxilater 

t.ex. Nonylfenole- 

toxilat 

9016-45-9 Skadlig för miljön Textilier, byggmaterial  

N,N-dimetyl- 

acetamid (DMAC) 
127-19-5 Mycket farligt ämne Kan vara restprodukt i 

textilier, finnas i tätnings- 

medel, polyimidfilm 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avveckling/ 
Minskning 

Utfasnings- 
ämne 

CAS- 
nummer 

Skäl för 
utfasning 

Exempel på 
användningsområde 

Undantag 

 

 

 
 
Avveckling 

Pentaklorfenol (PCP) 87-86-5 Mycket farligt ämne, 

skadligt för miljön 
Antimögelbehandling av 

kläder 
 

Polyaromatiska 

kolväten (PAH) 
Flera t.ex. 

Benz(a) 

pyren 

(50-32-8) 

Mycket farligt ämne Mjukgörare i gummi och 

gummihandtag till hand- 

verktyg, stenkolstjära 

Asfalt och 

takpapp 

 
 
 
 
 
 
 

 
Minskning 

Bisfenol A 80-05-7 Allergiframkallande, 

hormonstörande 
Kassakvitto, barnartiklar, 

leksaker, plaster, livsmed- 

elsförpackningar, vatten- 

ledningsrör, tandfyllnings- 

material 

 

Formaldehyd 50-00-0 Allergiframkallande Byggmaterial såsom limträ 

och spånskivor, textilier 
 

Kolofonium och 

modifierat kolofo- 

nium 

Flera t.ex. 

73138-82-6, 

8050-09-7, 

8052-10-6 

Allergiframkallande Bindemedel i gummi, 

produkter som ska häfta 

mot huden 

 

Parfymämnen Flera Allergiframkallande Med parfymämnen avses 

ämnen som tillsättes till 

varan/förbrukningsartikeln 

för att ge en specifik doft 

eller för att maskera en 

obehaglig lukt 

 

 PVC 9002-86-2 Skadlig för miljön Katetrar, urinpåsar, sug- 

katetrar, undersöknings- 

handskar, tarmsonder, 

magsonder, rör, golv, folier 

för byggnader, bilinredning, 

kablar, slangar, plastbelagd 

väv, medicinteknisk 

utrustning 

Golvmattor i vård- 

och sjukhus- 

miljöer där det av 

funktionella och 

medicinska skäl 

inte är godtagbart 

med alternativa 

material1 

 

 
Övriga 


