Beslutad 2021-12-02

Dagligvaruhandelns färdplan kemikalier
Sveriges riksdag har beslutat att kemikalier inte ska skada människor eller miljö.
Miljökvalitetsmålet – Giftfri miljö – visar vägen för de åtgärder som krävs för att kunna
skydda hälsan, den biologiska mångfalden och våra livsmedelsresurser. Målet visar
också vad som krävs för att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.
Giftfri miljö är ett av 16 miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat. Målsättningen är
att:
-

-

förekomsten av ämnen i miljön som har skapats eller utvunnits av oss
människor inte ska hota vår hälsa eller den biologiska mångfalden,
halterna av ämnen som vi människor har skapat (så kallade naturfrämmande
ämnen) ska vara nära noll och deras påverkan på vår hälsa och ekosystemen
vara försumbar,
halterna av de ämnen som naturligt finns i miljön ska vara nära de nivåer som
de var innan vi människor började utvinna eller ändra dem.

Syftet med en färdplan för kemikalier
Svensk Dagligvaruhandel och Svenskt Vatten har tillsammans tagit fram en färdplan
för att möta de krav som miljömålet Giftfri miljö innebär. Syftet med färdplanen är att
fasa ut särskilt farliga ämnen som finns i nonfood-produkter eller förpackningar.
Denna utfasning kommer att minska risken för att konsumenter i vardagen exponeras
för farliga ämnen, samt minska flödet av farliga ämnen från dessa produkter till
jordklotets sjöar, hav och i den cirkulära ekonomin.

Kriterier för en färdplan kemikalier
Färdplanen använder Internationella kemikaliesekretariatets SIN-list som verktyg och
kärnan i arbetet med att identifiera och fasa ut särskilt farliga ämnen. Kriterierna i
SIN-list bygger på kemikalielagstiftningens REACH kriterier för vilka ämnen som är
särskilt farliga ämnen, s k Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen.
Genom ett aktivt arbete med färdplanen för kemikalier satsar SvDH på att på sikt fasa
ut dessa särskilt farliga ämnen från nonfood-produkter och förpackningar. På detta
sätt bidrar vi till att uppfylla miljökvalitetsmålet – Giftfri miljö. Arbetet kan starta för
vissa produktområden för att sedan breddas och inkludera ett allt större sortiment.
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Under åren 2022–2024 kommer fokus i färdplan kemikalier vara att fasa ut
PFAS från nonfood-produkter och förpackningar.
I oktober 2020 beslutade EU-kommissionens om den nya kemikaliestrategin för
hållbarhet. Kemikaliestrategin är en del av en nollutsläppsvision för en giftfri miljö
som meddelades i EU-kommissionens politiska agenda, den gröna given. Ett viktigt
område i strategin är inriktningen att alla PFAS, såvida det inte är bevisat att deras
användning är väsentlig för samhället, ska fasas ut från nonfood-produkter som
exempelvis leksaker, barnomsorgsartiklar, kosmetika, rengöringsmedel,
livsmedelskontaktmaterial och textilier. Läs mer här på EU-kommissionens webb:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1839

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag påverkar dessutom, i olika forum,
leverantörer av andra varumärken att följa kriterierna i SIN-listan.
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