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Frågor om regeringens arbete med reglering av farliga ämnen i byggmaterial 
 

I Kemikalieinspektionens regleringsbrev för år 2006 uppdrog regeringen till Kemikalie-

inspektionen att i samråd med Boverket beskriva pågående initiativ för att förbättra 

deklarationen av miljö- och hälsofarliga ämnen i byggmaterial, och vid behov föreslå 

ytterligare åtgärder. 2007 kom Kemikalieinspektionens rapport Bättre information om farliga 

ämnen i byggmaterial (nr 2/07).  

 

I regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikalie-

politiken står att regeringen beslutat om ett etappmål om information om farliga ämnen i 

varor. Etappmålet innebär att regelverk eller överenskommelser inom EU eller inter-

nationellt ska tillämpas så att information om miljö- och hälsofarliga ämnen i varor är 

tillgänglig för alla berörda senast 2020. Reglerna ska införas stegvis för olika varugrupper 

och särskild hänsyn tas till barns hälsa i informationen och information om hälso- och 

miljöfarliga ämnen som ingår i material och varor göras tillgängliga under varans hela 

livscykel genom harmoniserade system som omfattar prioriterade varugrupper. Regeringen 

föreslår en insats för att nå etappmålet om information om farliga ämnen i varor; Kravet i 

Reachförordningen att lämna information om vissa farliga ämnen i varor bör tolkas så att det 

avser alla föremål som uppfyller förordningens definition av vara. 

 

I Kemikalieinspektionens regleringsbrev för 2015 fick myndigheten ett uppdrag att undersöka 

om det finns ett behov av proportionerliga nationella begränsningar av farliga ämnen i 

byggprodukter för att minska barns exponering av farliga ämnen. Samråd skulle ske med 

Boverket och Folkhälsomyndigheten och en referensgrupp med olika parter sattes samman.  

Kemikalieinspektionen redovisade sitt förslag till reglering av farliga ämnen i byggprodukter i 

rapporten Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler (nr 

8/15) i december 2015.  

 

Förslaget skickades ut på remiss våren 2016. Efter att remissvaren sammanställts så har inte 

mycket hänt enligt den information vi fått från miljödepartementet under hösten 2016. Såvitt  

vi förstår behöver det inte tas fram lagförslag (som beslutas av riksdagen) men om det ska bli  
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några byggregler måste regeringen besluta om en ändring i någon befintlig förordning med 

stöd av miljöbalken (t ex 1988:944 Förordning om förbud mm i vissa fall i samband med  

hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter) eller besluta om att införa en ny 

förordning med stöd av miljöbalken.  

 

En sådan regeländring måste enligt Kemikalieinspektionen notifieras till EU och 

Kommissionen och de andra medlemsländerna måste få sex månader på sig att granska 

Sveriges regeländring och bl a se på motiv till varför vi inte föreslår en gemensam regel. 

Kemikalieinspektionen kan skriva föreskrifter först när allt detta är klart. 

 

Astma- och Allergiförbundet undrar nu hur regeringen arbetar för att förverkliga den 

nationella regleringen av farliga ämnen i byggmaterial och hur tidplanen för detta ser ut 

framöver. 

 

Förutom barn är även personer med astma, allergi och annan överkänslighet känsligare än 

andra för kemiska emissioner från byggprodukter. Ca 10 procent av den vuxna befolkningen 

har astma och 9 procent av barnen. 33 procent av befolkningen uppger att de upplever någon 

form av besvär efter kontakt med kemiska ämnen och dofter och ungefär 6 procent har 

diagnosen sensorisk hyperreaktivitet (doftöverkänslighet). 

 

Vi ser fram emot regeringens svar, 

 

 
 

Maritha Sedvallson 

Ordförande  

Astma- och Allergiförbundet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson för frågor på Astma- och Allergiförbundet: 

 

Marie-Louise Luther, ombudsman inomhusmiljö 

tel. 08-506 28 211, mobil 070-0209498 

e-post: marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se  

 

 

 

Mer information: 

Länk till Astma- och Allergiförbundets remissvar; http://astmaoallergiforbundet.se/wp-

content/uploads/2016/09/Remissvar-H--lsoskadliga---mnen-i-byggprodukter-pdf.pdf  
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