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Remiss av rapport från ett regeringsuppdrag om hälsoskadliga ämnen i byggprodukter
– förslag till nationella regler, M2015/04120/Ke

Sammanfattning av Astma- och Allergiförbundets synpunkter:
- Förslagen om reglering och tillsyn när det gäller kemiska emissioner mm från byggprodukter är bra. Vi anser dock att Kemikalieinspektionens förslag att de nationella reglerna
ska omfatta byggprodukter som används för att konstruera golv- vägg-, och innertaksektioner
(avsnitt 8.3.2) bör utökas till att även omfatta kemiska produkter som inomhusfärger, limmer,
spackel, lacker, fogmassor, primer mm.
- Vi vill framhålla vikten av att driva på utvecklingen av att ta fram harmoniserade standarder
för testmetoder för SVOC och någon form av styrmedel/reglering för dessa framöver.
- Vi föreslår ett tillägg under konsekvenser för människors hälsa under avsnitt 9.4; uppdraget
fokuserar på att minska exponeringen för barn men en annan målgrupp som drar nytta av
nationell reglering är personer med allergi och annan överkänslighet - avsett ålder.
- Vi föreslår ett tillägg under avgränsningar (avsnitt 2.1); att uppdraget valt att fokusera på
emissioner från byggprodukter som kan påverka hälsan för barn men inte tagit med kemiska
ämnen i byggprodukter som kan påverka huden vid kontakt (annars verkar det som ämnen i
byggprodukter som kan ge kontaktallergi inte har någon hälsopåverkan). Exempelvis har små
barn mycket kroppskontakt med golv.
- Det är bra med lagreglering när det gäller emissioner från byggprodukter - men synd att
frivillig märkning är svår att förena med EU:s regelverk om det exempelvis skulle handla om
emissioner från inredning och möbler istället (exempelvis vägledning med Svalanmärkning
för personer med allergi och annan överkänslighet).
Motivering:
Avsnitt 8.3.2 Produkter som omfattas. Här nämns att nationella bestämmelser om byggprodukter inte får reglera sådant som regleras i annan harmoniserad EU-lagstiftning, bland
annat kemiska produkter. Ett exempel som nämns är Reach-förordningens bilaga XVII,
punkterna 28-30 som innehåller begränsningar av utsläppande på marknaden och användning
av CMR-klassificerade ämnen (beståndsdelar i andra ämnen eller i blandningar, gäller vid
försäljning till allmänheten). Bestämmelser om VOC-innehåll i färger och lacker finns i VOCBox 17069, 104 62 Stockholm. Rosenlundsgatan 52.
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direktivet som innebär att produkter som omfattas endast får innehålla begränsade mängder
VOC för att släppas ut på marknaden. Astma- och Allergiförbundet håller inte med om att
riskerna (i alla fall inte för personer med överkänslighet) omhändertagits tillräckligt på EUnivå utan att det behövs en nationell begränsning av kemiska emissioner även för kemiska
byggrodukter.
En ny undersökning av inomhusfärger från Testfakta publicerad i Göteborgsposten visar att
hälften av färgerna som testades inte klarar de tyska gränsvärdena för TVOC. 1) Enligt
kriterier för Astma- och Allergiförbundets märkning svalan får vattenbaserade inomhusfärger
avge max 10 mikrogram TVOC/m2 och timme två veckor efter målning.2) Forskning i den så
kallade BAMSE-studien 3) visar att nymålade ytor i barns sovrum hade samband med
samband med återkommande symtom på luftvägsbesvär (pipande/väsande andning).
Detta visar att det finns ett behov av att utöka begränsningen av kemiska emissioner till att
gälla även kemiska byggprodukter som inomhusfärger, spackel, limmer, lacker, fogmassor
mm.
Avsnitt 9.4: Ett tillägg föreslås; ytterligare en målgrupp (förutom barn) som inte heller kan
påverka sin situation är hyresgäster med överkänslighet som är hänvisade till hyresvärdens val
av byggprodukter vid renovering och som får symtom på grund av detta.

Bakgrund
Astma- och Allergiförbundet är en intresseorganisation som tillvaratar intressen för personer
med allergisjukdomar. Organisationen har idag ca 20 000 medlemmar och ingår i Handikappförbunden. Allergi och annan överkänslighet har ökat under de senaste decennierna och tillhör
numera våra mest utbredda kroniska sjukdomar. Ungefär vart tredje barn har en pågående
allergisjukdom och ca 9% av barnen har läkardiagnosticerad astma, vilket är en ökning med
50% sedan 2003 då andelen var 6%. 4) Minst 25% av den vuxna befolkningen har pågående
allergisjukdom och 10% av den vuxna befolkningen har astma.5)
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