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Sammanfattning

Det är välkänt att miljögifter sprids från vardagsprodukter
såsom leksaker, soffor, golv och kläder, till omgivande luft,
fastnar i damm1, som sedan inandas. Framför allt är småbarn i riskzonen då de rör sig nära golvet och ofta suger på
leksaker och på sina händer. Barn är ofta extra utsatta för
farliga kemikalier eftersom de får i sig högre halter i förhållande till sin kroppsvikt, än vad en vuxen får i sig. Barnen
genomgår känsliga och viktiga utvecklingsstadier, vilka kan
påverkas av kemikalierna. Naturskyddsföreningen har
tidigare, i rapporterna Giftfria barn leka bäst2 och Från
Godmorgon till Bolibompa3, uppmärksammat problemen
som finns med att barn utsätts för farliga kemikalier i förskolemiljön och i hemmiljön.
I den här rapporten ger Naturskyddsföreningen råd till
kommuner på hur man kan förbättra förskolemiljön genom
upphandling, samt vad man kan tänka på vid inköp. I en
kompletterande rapport, Operation Giftfri Förskola – tips
till förskolor och föräldrar, får man råd och tips med vad man

snabbt kan göra för att förbättra situationen på förskolorna
genom att rensa ut dåliga produkter och ersätta dem med
mer giftfria alternativ.
En hel del av de material och varor som finns på en
förskola bestäms av vad som upphandlats på kommunen
och kan inte i så stor utsträckning påverkas av den enskilda
förskolan. I de inköp förskolan själv gör finns större
möjlighet att påverka4, men då behövs ofta viss kunskap
både för att ställa krav och bedöma de svar leverantören ger.
Därför ges i denna rapport, samt i rapporten Operation
Giftfri Förskola – tips till förskolor och föräldrar, förslag på
miljökrav som kan ställas i samband med inköp och
upphandling.
De åtgärder som föreslås i dessa rapporter är Naturskyddsföreningens bidrag till att fler kommuner och
förskolor ska kunna ta de första stegen mot Giftfri
Förskola.
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Inledning

Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation
Giftfri Förskola under år 2013. Som en del i projektet har
129 förskoleavdelningar i 41 kommuner inventerats av
ideellt aktiva i Naturskyddsföreningens Kemikalienätverk,
för att på så sätt få kunskap om vilka material, kemikalier
och produkter som används. Dessa resultat presenterades i
rapporten Giftfria barn leka bäst5.
Inventeringen visade att barn på förskolan utsätts för
många material och produkter kända för att kunna innehålla olämpliga kemikalier. Därför presenterar vi nu
åtgärdsförslag för att minska barns utsatthet för farliga kemikalier i förskolemiljö. Tipsen riktar sig till upphandlare
i kommuner och inköpare på förskolor för att vägleda kommunerna i upphandlingsarbetet. I en annan rapport,
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Operation Giftfri Förskola – tips till förskolor och föräldrar,
vägleds föräldrar och förskolepersonal i vad som kan göras
på förskolan utan kommunens inverkan.
En hel del av de material och varor som finns på en förskola bestäms av vad som upphandlats på kommunen och
kan inte i så stor utsträckning påverkas av den enskilda förskolan. I de inköp förskolan själv gör finns större möjlighet
att påverka, men då behövs kunskap både för att ställa krav
och bedöma de svar leverantören ger. Därför ges i denna
rapport förslag på miljö- och hälsoaspekter som är bra att
tänka på, i samband med upphandling och inköp. Privata
förskolor kan med fördel också använda sig av rapportens
förslag och råd rörande inköp.
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Bakgrund

Farliga kemikalier kan påverka oss på olika sätt. De kan t.ex.
vara cancerogena, allergiframkallande eller reproduktionstoxiska. På senare år har även hormonstörande egenskaper
diskuterats. I en stor rapport från Världshälsoorganisationen
(WHO) har det visas, bland mycket annat, att hormonrelaterade sjukdomar ökar, spermiekvaliteten försämras, missbildningar på könsorgan ökar och att pubertetsåldern sjunker6,7. Såväl foster, barn och ungdomar som vuxna i fertil
ålder är utsatta.
Förutom att de negativa effekterna av kemikalieexponering påverkar den enskilda individen, så är de troligen
även väldigt kostsamma för det svenska samhället. Till exempel har Kemikalieinspektionen beräknat kostnaden för
benfrakturer kopplade till höga halter kadmium i maten till
4 miljarder kronor per år – därutöver kommer t.ex. kostnader för njurskador som kadmium orsakar8. 4 miljarder
kronor per år kostar alltså en enskild skadlig kemikalie och
en negativ effekt. Det är svårt att uppskatta den totala kostnaden för samhället för alla skadliga kemikalier och alla
negativa effekter, men det är lätt att förstå att summan
blir stor.
Frågan om kemikalier i barns vardag har under de
senare åren alltmer uppmärksammats inom den svenska
politiken. Kemikalieinspektionen har sedan 2011 haft extra
medel för att jobba med Handlingsplan för en giftfri vardag
och under 2013 presenterade regeringen propositionen På
väg mot en giftfri vardag. Internationellt har Sverige t.ex.
slutit upp bakom ett förbud mot bisfenol A i nappflaskor på
EU-nivå9, och nationellt har ämnet förbjudits i locken på
barnmatsburkar10.
Flera svenska kommuner och landsting har också börjat
arbeta mer strategiskt med kemikaliefrågor. Både
Göteborgs11 och Stockholms12 kommun har tagit fram
kemikalieplaner där ett av syftena är att minska barns
exponering för farliga kemikalier. Stockholms kommun
håller på att starta upp ett kemikaliecentrum13 vilket ska bli

ett nav i arbetet att fasa ut farliga kemikalier ur staden och
Uppsala kommun har beslutat att all mat och dryck som
köps in kommunalt ska vara 100 % ekologiskt till 202314.
För att kunna minska barns exponering behövs information och kunskap om innehållet i varor och kemiska
produkter. För kemiska produkter finns lagstiftning om att
viss information ska finnas i säkerhetsdatablad. För produkter som räknas som kosmetika finns detaljerade innehållsförteckningar på förpackningen. Men för varor, så som
leksaker, möbler och kläder, måste konsumenten själv ställa en fråga om varan innehåller något av de särskilt farliga
ämnen som finns upptaget på den så kallade Kandidatlistan,
en fråga som enligt lag ska besvaras inom 45 dagar av återförsäljaren. Som särskilt farliga ämnen räknas idag en promille av de ca 145 000 kemikalier som finns förregistrerade
i EU, men andelen beräknas öka allt eftersom arbetet med
att identifiera farliga kemikalier går framåt.
Det ska alltså gå att få veta om en produkt innehåller
någon av de särskilt farliga kemikalier som finns på
Kandidatlistan, men det går idag inte att få veta vad produkten innehåller i övrigt. Många av de kemikalier som kan
finnas i vardagsprodukter riskerar att vara allergena,
hormonstörande, cancerogena eller på annat sätt öka riskerna för negativa hälsoeffekter, och som konsument är det
näst intill omöjligt att få veta vilka dessa kemikalier är.
Ibland redovisar företagen vad produkterna inte innehåller.
Det är t.ex. vanligt att det står angivet på en vara: ”innehåller inte bisfenol A, BPA”, men det står inte angivet om
tillverkaren istället använder det likaså hormonstörande
ämnet bisfenol S, BPS.
Tyvärr räcker alltså inte den information som tillverkarna enligt lag ska kunna tillhandahålla för att skydda
barnen idag. Därför behövs mer långtgående miljö- och
hälsokrav ställas vid inköp.
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Kemikalier i förskolan

Baserat på rådande situation på svenska förskolor15 kommer
här Naturskyddsföreningens förslag på hur förskolemiljön
snabbt kan förbättras. Tipsen och råden rör hur upphandlingsflödena kan förbättras, samt hur ny- och ombyggnation
kan ske på ett sätt som är bättre för hälsan och miljön. De
åtgärder som föreslås i denna rapport är Naturskyddsföreningens bidrag till att fler förskolor ska kunna ta de
första stegen mot en giftfri förskola.
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Naturskyddsföreningen anser vidare att en rad
övergripande åtgärder behöver vidtas:
- Samtliga kommuner bör anta handlingsprogram för en
giftfri vardag, där kartläggning och avgiftning av förskolor ges högsta prioritet. Vi välkomnar att fler kommuner
deltar i föreningens projekt ”Operation giftfri förskola”.
- På kommunal nivå bör man på kort sikt rensa ut många
befintliga farliga varor med potentiellt skadliga kemikalier från förskolorna (exempelvis vissa leksaker och madrasser och annat som redovisas i denna rapport) och steg
för steg styra om flöden av nya varor (både varor och mat)
till produkter utan farliga kemikalier. På kort sikt är det
också viktigt att ställa krav på nybyggen så att inte nya problem uppstår. I ett längre tidsperspektiv kan förskolor i delar
behöva byggas om, t.ex. kan inredning behöva bytas ut.

- Kommunerna behöver hjälpa förskolorna att implementera åtminstone de krav på egenkontroll rörande kemikalier
som lagstiftningen ställer.
- Den offentliga upphandlingen spelar en nyckelroll för
den offentliga innemiljön och kommunerna behöver i
många fall skärpa sina hälso- och miljökrav för att situationen ska bli bättre på förskolorna. I den mån förskolorna
själva står för inköpen behövs stöd och råd från kommunen.
- Kemikalieinspektionens arbete för en Giftfri vardag
behöver i ökad grad fokusera på offentliga inomhusmiljöer, med fokus på förskolor och andra skolor och hur
arbetet i dessa kan förstärkas.
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Upphandling och långsiktiga åtgärder

Mycket av upphandlingen och åtgärdsförslagen på längre
sikt handlar om sådana varor som köps in sällan, såsom
möbler och leksaker, eller produkter som används vid
renovering eller vid nybyggnation.
En stor fördel med den centrala upphandlingen är att det
då finns möjlighet att ställa miljö- och hälsokrav. Kommuner
kan göra upphandlingar riktade mot specifika förskolor
eller så kan kommuner göra ramavtalsupphandlingar, där
flera förskolor avropar. Alternativt avropa på ramavtal som
SKL Kommentus16 gjort.
Eftersom det är näst intill omöjligt att överblicka alla de
typer av varor som köps in till förskolor är det bra att ställa
generella kemikaliekrav i centrala upphandlingar på allt
som köps in. Förslag på dessa generella krav presenteras
nedan. Dessa krav är tänkta att kombineras med de produktspecifika krav som presenteras i resterande del av
rapporten. Miljöstyrningsrådet har också tagit fram checklistor och tips i ämnet17.

Tips: Skapa en inköpshandledning till kommunens
förskolor. Förslagsvis baseras handledningen på
Naturskyddsföreningens rapport Operation Giftfri
Förskola – tips till förskolor och föräldrar.
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I många av de produktspecifika kraven hänvisas till miljömärkningar såsom Bra Miljöval, Svanen och EU Ecolabels
kriterier. I offentlig upphandling får krav ännu inte ställas
på att en produkt är märkt med ett speciellt märke18, men
däremot kan många av kriterierna i märkena användas som
krav i förfrågningsunderlaget19. Produkter som inte är
märkta kan ändå uppfylla kriterierna för miljömärket. Den
upphandlande myndigheten är skyldig att även godta andra
lämpliga bevis för att kraven tillgodoses. När hänvisning
sker till miljömärkning i denna rapport är tanken att den
upphandlande enheten ska omformulera miljömärkningskriterierna till funktions- eller prestandabaserade krav i
förfrågningsunderlaget.
Observera att det inte är lämpligt att använda ett krav
från ett produktområde och sedan tillämpa det på ett annat,
eftersom varje miljömärkningskriterium är specifikt framtaget för den specifika varan/tjänsten. Risk finns att kravet
inte är relevant eller att det är felformulerat om det inte används för rätt produktgrupp.
Det är viktigt att upphandlaren genomför en marknadsundersökning för tillgången på produkter som uppfyller
ställda krav.
För att underlätta för avtalsanvändaren kan man göra
användarvänliga redskap, gröna listor m.m.20,21
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Förslag på generella kemikaliekrav
vid upphandling av varor
Leverantören har system för att säkerställa22 att de varor
som tillhandahålls inte innehåller mer än 0,1 %23 av särskilt
farliga ämnen.
Leverantören har system för att kontrollera24 att de varor
som tillhandahålls innehåller mer än 0,1 % av särskilt
farliga ämnen.
Ta reda på att leverantören har ett system för att kontrollera att deras produkter inte innehåller farliga ämnen.
Enligt den europeiska kemikalielagstiftningen REACH
har särskilt farliga ämnen egenskaper som kan medföra
allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och i
miljön. Dessa ämnen
• uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande, mutagent, eller reproduktionstoxiskt,
• uppfyller kriterierna för att betraktas som långlivat,
bioackumulerande och toxiskt eller mycket långlivat och
mycket bioackumulerande, eller
• har andra allvarliga egenskaper som till exempel hormonstörande egenskaper.

Särskilt farliga ämnen kan föreslås till en lista, kandidatförteckningen. När ämnena finns på kandidatförteckningen inträder krav på att alla som tillverkar, importerar eller
säljer varor som innehåller mer än 0,1 procent17 av ämnet
ska ge sina kunder sådan information att varan kan hanteras på ett säkert sätt. Denna information ska åtminstone
omfatta ämnets namn. Utöver detta måste tillverkare av
varor i vissa fall anmäla till den europeiska kemikaliemyndigheten att deras varor innehåller ämnet. Ämnen från
kandidatförteckningen utvärderas och det kan leda till att
ämnet inte får användas eller sättas ut på marknaden utan
tillstånd. För att få tillstånd krävs ofta att en grundlig jämförelse görs med alla tänkbara alternativ. Läs gärna mer om
detta på Miljöstyrningsrådets hemsidor25.
Undersökning om marknadstillgång bör ske för varje
produktområde, för att säkerställa att produkterna inte
innehåller ämnen från kandidatlistan.
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Förslag på produktspecifika krav
vid upphandling av varor
Leksaker

Förkläden

Köp Svanenmärkta leksaker eller motsvarande

Köp miljömärkt textil eller motsvarande

Leksaker omfattas av flera olika lagstiftningar och standarder som reglerar kemikalieinnehåll och säkerhet. Enligt
leksaksdirektivet, som uppdaterades 2009, ska leksaker som
är CE-märkta uppfylla bestämmelserna i leksaksdirektivet.
Från den 20 juli 2011 tillämpades det nya leksaksdirektivet,
bortsett från kemikaliekraven som började gälla den 20 juli
2013. Direktivet gäller för produkter som utformats eller är
avsedda som leksaker för barn under 14 år.
Det finns idag Svanenmärkta leksaker. Svanens krav kan
ställas som krav vid upphandling. Svanen omfattar leksaker
för barn under 14 år gjorda av träbaserade material, metall,
plast och gummi, textil, stoppningsmaterial. Svanenmärkning omfattar inte hobbymaterial, exempelvis modellera, lera, gips, fingerfärger och kemisett.
Svanen ställer krav på bland annat att tillsatser i plast inte
får orsaka cancer, ge genetiska skador eller störa fortplantningen. Parfymerad plast och gummi tillåts inte.
Nanomaterial får inte ingå. En lista över förbjudna kemikalier måste följas. Cancerframkallande nitrosaminer i
gummi begränsas. Endast pigment tillåtna för att komma i
kontakt med livsmedel får användas för att färga plast och
gummi. För textil och läder ställs krav på maximal halt
formaldehyd och att de inte får innehålla halogenerade
flamskydds- eller ytbehandlingsmedel. Det ställs också krav
på färgämnen och hjälpkemikalier i beredningen av textil
och läder. Naturfibrer ska komma från ekologisk odling.
Gränsvärden för utsläpp av krom och syreförbrukande
ämnen från läderproduktion ska också följas.
Det finns idag endast ett företag som tillverkar
Svanenmärkta leksaker, därmed inte sagt att andra leksaker
inte kan uppfylla kriterierna för kemikalieinnehåll. Det är
med andra ord viktigt att en marknadstillgångsundersökning genomförs i upphandlingen.

Många PVC-förkläden kan innehålla reproduktions- och
hormonstörande ftalater. Förkläden räknas inte som leksaker och därför finns inte samma lagskydd. Om miljömärkt
textil inte går att hitta kan väv i polyester eller förkläden av
nylon vara ett ok alternativ. Det finns även förkläden av
naturfibrer.
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Teatersmink
Köp teatersmink utan allergiframkallande
konserveringsmedel och tungmetaller
Teatersmink innehåller ofta allergiframkallande konserveringsmedel och bör därför helst undvikas för barn. Om
teatersmink ändå ska köpas in, ställ krav på att inga konserveringsmedel med klassificering H317, som kan orsaka
allergisk hudreaktion, ingår i produkten26, samt krav på att
produkten inte ska innehålla bly.
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Kritor, pennor och fingerfärg
Köp kritor där leverantören kan visa testresultat utan
tungmetaller
Köp pennor utan organiska lösningsmedel
Köp fingerfärg utan nitrosaminer
Kritor har återkommande vid tillsyn visat sig kunna innehålla olagliga halter bly. Eftersom kritor är lätta för barn att
tugga på föreslås att upphandlaren ställer krav på analysprotokoll som visar att leksaksstandarden EN 71 uppfylls
(Kemikalieinspektionen, 2007)46.
Pennor och tuschpennor kan innehålla organiska lösningsmedel, vilket inte är lämpligt för barn. Därför föreslås
att det ställs krav på pennor att de inte ska innehålla toluen,
bensen eller xylen.
Fingerfärger har visats kunna innehålla nitrosaminer,
vilket kan vara cancerogent27.

Modellera, plastlera, lekmassa eller slime
Köp lekleror som inte är gjorda av PVC
Lekleror som ska härda kan ofta vara gjorda av PVC och bör
undvikas. Lekleror som ska härda i ugnen kan ofta vara
gjorda av PVC. Det finns vaxbaserade leror, eller så kan man
lätt göra trolldeg själv. Se rapporten Operation Giftfri
Förskola – tips till förskolor och föräldrar.

Lim och färg
Köp färger som är vattenlösliga
Köp lim som är vattenlösliga och inte märkningspliktiga
Limmer och färger bör vara vattenlösliga. Det allra bästa är
om det finns vattenlösliga färger utan konserveringsmedel.
Tvätta ändå händerna på barnen efter att lim och färger har
använts. Lim får ej innehålla ftalater, aziridiner, halogenerade organiska ämnen, flyktiga organiska ämnen, flyktiga
aromatiska ämnen, bisfenol A, klorfenoler, alkylfenoletox-

ylater, CMR 28-ämnen, isothiazoliner, PBT/vPvB29-ämnen
eller formaldehyd.
Ett märkningspliktigt lim har en vit romb med röd kant
(före 2015 en orange fyrkantig symbol på förpackningen).
Limmer kan innehålla många olika skadliga ämnen för både
hälsa och miljö. I förskolemiljö finns ingen anledning att
använda den typen av lim.

Gällande alla produktgrupper (ej bara leksaker):
om miljömärkningskraven på produkter inte går
att uppfylla, tänk åtminstone på att verka för:
- att produkterna ska vara fria från bromerade
och klorerade flamskyddsmedel
- att produkterna ska vara fria från högfluorerade
ämnen
- att produkterna ska vara fria från alla ftalater
generellt, men åtminstone från ftalaterna DINP,
DIDP, DEHP, BBP, DBP
- att produkterna ska vara PVC-fria
- att produkterna ska vara fria från bisfenoler
(bisfenol A samt alla andra inom gruppen
bisfenoler)
- att produkterna ska vara fria från bly, kadmium
och kvicksilver
- att färger och limmer ska vara vattenbaserade
och inte innehålla kadmium, bly, sexvärt krom
eller kvicksilver
- att kemiska ämnen i pennor, kritor, färger inte
ska vara klassade som CMR28 eller vara allergena
- produkterna ska inte innehålla bakteriedödande
medel såsom triklosan, tricarban, silver, el. dyl.
- att inte köpa plastprodukter som ska användas
ihop med livsmedel. Om plast absolut ändå måste
inköpas, undvik polykarbonat och melamin.
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Elektronik m.m.
Köp Svanenmärkta datorer och bildskärmar eller
motsvarande
Köp TCO-märkta datorer och bildskärmar eller motsvarande
Får inte innehålla kadmium, kvicksilver, bly eller sexvärt
krom. Inte halogenerade flamskyddsmedel över RoHSbegränsningen. Plastdelarna får inte innehålla brom eller
klor.
Varken höljet eller chassit får innehålla klorbaserade
plaster. Ett flertal flamskyddsmedel är förbjudna i
Svanenmärkta produkter. 14 olika ftalater får inte ingå i
strömkabeln, dock är PVC tillåtet. Inget kvicksilver får ingå
i bakgrundsbelysningen på skärmar.
Köp Svanenmärkta kontorsmaskiner eller motsvarande
Genom att Svanen förbjuder ett antal farliga kemikalier
avges inte heller dessa ämnen under vare sig användningen
eller när kontorsmaskinen någon gång blir elektronikskrot.
Kriterierna är harmoniserade med tyska Blå Ängeln och
japanska EcoMark. Delar som väger över 25 gram får inte
innehålla klorbaserade plaster. Ett flertal flamskyddsmedel
är förbjudna i Svanenmärkta produkter. 14 olika ftalater får
inte ingå i strömkabeln. CFC, HCFC, 1.1.1-trikloretan eller
koltetraklorid får inte användas vid sluttillverkning av
maskinerna eller vid tillverkning av kretskort.
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Tips: I Naturskyddsföreningens undersökning
visades det att många förskolor inte känner till
rutinerna för vad man ska göra om en
lågenergilampa/kvicksilverlampa går sönder. Se till
att alla förskolor har kännedom om detta.
Om en lågenergilampa/kvicksilverlampa går sönder,
ta snabbt ut barnen ur rummet. Öppna fönstren och
vädra – eventuell kvicksilverånga vädras ut genom
fönstret eller avkyls och landar på golvet.
Samla upp resterna (OBS! Dammsug ej! Sopa går
bra) och lämna till en miljöstation. Tala om att
resterna kan innehålla kvicksilver från en
lågenergilampa.

Lämna all uttjänad elektronik till återvinning
Flytta fungerande datorer och annan elektronik till rum
där barn inte vistas långa stunder. Flamskyddsmedel samlas i dammet och de barn som rör sig nära golvet har därför
lätt att få i sig dem. Elektronik (t.ex. mobiltelefoner, tangentbord, m.m.) bör inte användas som leksaker utan enbart
i den pedagogiska verksamheten, om alls nödvändigt.
Elektronik innehåller både skadliga tungmetaller och flamskyddsmedel. År 2006 skärptes lagstiftningen för vilka
tungmetaller och andra kemikalier som får användas, dock
begränsar nuvarande lagstiftning endast ett fåtal ämnen.
Förvara uttjänad elektronik oåtkomligt för barn i väntan
på transport till återvinningscentral.
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I köket

Undvik att köpa mat i metallkonserver

Det finns många produkter och varor som riskerar att
släppa främmande eller farliga kemikalier till mat och
dryck. På grund av detta finns det ett ganska stort antal
förordningar, direktiv och föreskrifter för material som
kommer i kontakt med mat30. Naturskyddsföreningen anser
att barnen ändå inte är tillräckligt skyddade, och råden
nedan är till för att läggas som extra krav ovanpå redan
gällande lagkrav och föreskrifter.

Köp vätskekartong, glasförpackningar eller fryst
Plastbeläggningen på insidan av konservburkar och tuber
av metall är ofta av epoxiplast som är tillverkad med det
hormonstörande ämnet bisfenol A. Mat är den huvudsakliga källan till bisfenol A, där mat ur konservburk anges
som en av de tre stora källorna31.
Byt ut plastfolien
Om det finns PVC-folie i köket, byt den mot polyeten
(Gladpack). Använd ännu hellre metall- eller glaslock över
det som ska täckas.
Byt ut plastredskap och skålar
Köp redskap i rostfritt stål eller trä för att undvika att tillsatser från plastredskap går över i maten. Studier visar på att upp
till 90 % av alla kommersiella plaster läcker hormonstörande
ämnen, särskilt i kontakt med värme32, samt på att plastkemikalier generellt släpper i kontakt med värme33.
Melaminplast, PVC och svarta köksredskap tillhör de material som det oftast läcker mer kemikalier än tillåtet ifrån34 .
Byt ut stekpannor och kokkärl med non-stickbeläggning
Många non-stick-beläggningar (s.k. teflon) tillverkas med
högfluorerade ämnen som är giftiga. När produkterna tillverkas sprids rester från tillverkningen ut i miljön.
Högfluorerade ämnen är oftast oerhört svårnedbrytbara,
och de kan ansamlas i kroppen. Köp rostfritt eller gjutjärn
istället.
Byt ut tallrikar, muggar och tillbringare av plast
Byt ut tallrikar, muggar och tillbringare i plast till rostfritt,
glas eller porslin. Studier visar att upp till 90 % av alla kommersiella plaster läcker hormonstörande ämnen, särskilt i
kontakt med värme35, samt på att plastkemikalier generellt
släpper i kontakt med värme33. Melaminplast, t.ex., tillhör
de material som oftast läcker mer farliga kemikalier än
tillåtet ifrån36.
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Om plast inte alls går att undvika i köket så är det sämsta
alternativet polykarbonat, näst sämsta är melamin, och
minst dåliga polypropylen. Men – det finns inga garantier
för att polypropylen inte innehåller farliga tillsatsämnen,
dock är de andra två plastsorterna mer kända för att kunna
innehålla specifikt farliga plastkemikalier.
Byt kökshandskar
Det är mycket vanligt med vinylhandskar i köket på förskolor. Även vissa som marknadsförs som ftalatfria har visat
sig innehålla ftalater och andra handskar innehåller upp till
halva sin vikt av en av de mest farliga ftalaterna, DEHP37.
Ftalaterna överförs till maten vid kontakt, men även till
användaren av handskarna.
Nitrilhandskar är ett bättre alternativ än vinyl. Det bästa
alternativet är att helt enkelt vara noggrann med handhygienen och endast använda handskar om absolut nödvän-
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digt (såsom om man har sår på händerna, eller dylikt).
Som lite tjockare diskhandskar kan gummi- eller neoprenhandskar fungera.
Byt ut material av plast som kommer i kontakt med värme
ftersom olika kemikalier kan läcka ut från plasten till livsmedlet, byt material och varor av plast till glas, porslin eller
rostfritt stål. Exempel på sådana varor är vattenkokare,
svarta stekspadar, skålar och plastkärl till mikrovågsugn.
Plastkemikalier kan läcka över till livsmedel, framför allt i
kombination med värme. Upp till 90 % av testade kommersiella plaster läcker hormonstörande ämnen, samt på att
plastkemikalier generellt släpper i kontakt med värme .
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Lägg om menyn till mer ekologisk mat

Köp hållbara filtar

Med ekologisk mat slipper barnen bekämpningsmedelsrester
i maten, samtidigt som stora mängder farliga bekämpningsmedel inte heller sprids i miljön. Boskapsdjuren har större
möjlighet att vistas i sina naturliga miljöer och ha sitt
normala beteende. Med mindre mängd kött, som oftast är
hälsomässigt bättre, behöver inte kostnaden för mer ekologiskt öka40.

Många förskolor använder fleecefiltar. Fleece bildar mikroplaster vid tvätt som passerar reningsverk och kan skapa
problem ute i vattendragen41. Det finns filtar av ekologisk
bomull eller andra naturfibrer såsom ull och cellulosa.

Möbler
Köp miljömärkt med Svanen eller EU Ecolabel
Krav ställs på att kemikalier i tillverkningen inte får vara
miljöfarliga, giftiga, mycket giftiga, cancerframkallande,
mutagena eller reproduktionsstörande. Utöver dessa krav
finns en lista med kemikalier som inte får tillsättas, bland
annat PFOA och bisfenol A. PVC får inte användas.
Nanopartiklar får inte användas. En begränsning av hur
mycket formaldehyd ingående byggskivor och stoppningsmaterial får avge finns också. För latex ställs krav på maximalt innehåll av butadien och nitrosaminer. För polyuretankum ställs krav på att det inte får vara blåst med olika
klororganiskaföreningar. Isocyanatföreningar får användas
i slutna system. Inget krav ställs på isocyanat i den slutliga
produkten. Omfattande krav finns för textil, skinn och läder
som ingår i Svanenmärkningen.

Textilier
Köp textilier som klarar kraven i Bra Miljöval eller
motsvarande
Kraven för att kunna märka textilprodukter med Bra
Miljöval spänner över hela produktionskedjan och omfattar
bland annat: fiber och fiberframställning, textilkemikalier
och färger, avloppsrening samt sociala och etiska krav.
Ökotex och Svanen är andra miljömärkningar att köpa.

Golv
Naturskyddsföreningen rekommenderar att kommunerna
väljer en annan typ av golv till förskolor, än PVC-golv. Tyvärr
är PVC-golv vanligt förekommande, och många av golven
på förskolorna är gamla, vilket innebär att de sannolikt innehåller farligare ftalater som DEHP, än de nyare golven.
Ftalaterna avdunstar kontinuerligt ur golv tills de spricker.
Således är ett gammalt, fortfarande fungerande PVC-golv,
ett golv som kommunen först bör prioritera att byta ut.
När det gäller våtrum så finns idag ännu inte goda alternativ till PVC-matta för att stänga ute fukt. Försök hitta
ftalatfria alternativ.
Till detta bör dock tilläggas att nyare PVC-golv (efter ca
år 2000) fortfarande ofta innehåller ftalater som är eller
misstänks vara hormonstörande – t.ex. DINP som är reglerat i leksaker. På marknaden finns nu även ftalatfria golv,
vanligen innehållande DINCH, en ftalatliknade substans.
Det finns ännu inte mycket data från den oberoende forskningen om DINCH, men enstaka djurstudier visar på förändringar i bl.a. levern42. PVC är dessutom ett problem
material när det gäller både tillverkningsledet och avfallsledet. Summa summarum bör således annat material än
PVC användas.
En del kommuner hävdar att de inte kan använda annan
typ av golvmaterial än PVC, och hänvisar till städrutiner,
slitage m.m. I Naturskyddsföreningens inventering (rapporten Giftfria barn leka bäst) visas att över hälften av förskolorna inte har PVC-golv, och att annan lösning alltså
torde vara genomförbar även i de kommuner som idag väljer PVC-alternativet. Vidare har ett sjukhus i Karlstad byggt
en avdelning, i princip PVC-fri. Kostnaden ökade endast
0,33 %, och sjukhuset är ännu ett exempel på byggnation
med höga krav på renlighet och funktion, där PVC alltså
kan uteslutas43.
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Köp golv som klarar Svanens kriterier.
De miljömärkta golven är behandlade med ytbehandlingsmedel som varken är cancerframkallande, reproduktionsskadliga eller i övrigt giftiga. Träråvara får inte komma från
skogsmiljöer som har höga biologiska och sociala skyddsvärden. Svanen har bra kriterier för miljömärkta golv. Om
man vill gå ännu längre kan man även ställa som ett extra
krav att PVC ej får ingå eftersom det inte är explicit uttryckt
i Svanens kriterier.

Väggar
Välj färg och lack som är märkt med Svanen eller EU Ecolabel
eller motsvarande
Svanenmärkta färger och lacker får inte innehålla höga
halter av hälso- och miljöfarliga lösningsmedel, vilket
innebär att bara vattenbaserade färger kan Svanenmärkas.
Miljömärkt färg och lack har bra täckförmåga. Trots miljömärkningen ska rester av målarfärg lämnas som farligt
avfall. Låt alltid rummen vädras ut ett par veckor innan de
tas i bruk efter målning44.
Välj bara tapeter som inte innehåller PVC
Så kallade strukturtapeter kan t.ex. ofta vara tillverkade av
PVC. Detsamma gäller våtrumstapeter. För våtrum, välj
kakel eller klinker istället.

Köp byggskivor som klarar Svanens kriterier.
Svanen ställer bland annat krav på användning av certifierad träråvara, minskad användning av miljö- och hälsoskadliga ämnen, hållbarhet och hur lätta de är att återvinna.
Skivmaterial av till exempel trävirke, gips och mineraler för
inom- och utomhusbruk kan Svanenmärkas.

Tips: Ta kontakt med grannkommunerna och
samarbeta rörande upphandling, åtgärder m.m. På
så sätt slipper varje kommun uppfinna hjulet själv,
och färre personal behöver sannolikt anställas till
arbetet.
En del konsultfirmor har profilerat sig på området
giftfria förskolor.

Bord med ljuddämpande yta
Ställ krav på att den ljuddämpande ytan ej ska vara gjord av
PVC
Det finns leverantörer som använder linoleum istället.

Förvaring
Köp förvaringskärl av naturmaterial
Den mesta förvaringen på en förskola kan ske i backar av trä,
korgar eller kartong. I de fall som förvaringen måste vara fuktsäker kan plastbackar av polyeten eller polypropen väljas.

14

OPERATION GIFTFRI FÖRSKOLA – ÅTGÄRDSFÖRSLAG TILL KOMMUNER

Mattor

Hygien, städ och tvätt

Köp mattor som klarar EU Ecolabels krav

Köp tvål och tvätt-, disk- och rengöringsmedel som klarar
kraven i Bra Miljöval

Kriterierna gäller inte för lösa mattor, utan för heltäckningsmattor. De ger dock vägledning vad gäller relevanta krav
ändå. Kriterierna ställer krav på bland annat maxhalter av
bekämpningsmedel för naturfibrer, utsläppskrav för syntetmaterial, baksidesmaterial.
Ställ som ett eget krav att PVC ej får ingå eftersom det
inte uttrycks tydligt i miljökriterierna. Ställ som ett eget
krav att halogenerade flamskyddsmedel ej får ingå. På så sätt
undviks både bromerade flamskyddsmedel, men även klorerade som t.ex. tris(2-kloroetyl)fosfat (TCEP). TCEP är ett
särskilt farligt ämne p.g.a. av sina reproduktionsströande
egenskaper. Det finns andra klorerade flamskyddsmedel
som har väldigt lika struktur som TCEP och som också
undviks om detta krav ställs.

Sovmadrasser och skötmadrasser med plastöverdrag
samt lekkuddar/byggkuddar
Överdrag av PVC och tyger av fett- och vattenavstötande
material ska undvikas. Undvik kallskum. Ställ krav på att
halogenerade flamskyddsmedel ej ingår i produkten.
Köp gärna yogamattor av ull eller tjocka filtar av ull eller
bomull, istället för madrasser. Det finns madrasser med
bomullsvadd, som alternativ. Polyestervadd är ett alternativ
som går att tvätta i maskin, vilket gör att plastöverdrag inte
behövs. Alternativt kan barnen få sova ute i sina vagnar.
De klorerade fosfatestrarna tris(1,3-dikloro-2-propyl)
fosfat (TDCP) alternativt tris(2-klorisopropyl)fosfat
(TCPP) är däremot vanliga i madrasser, så ställ ett krav på
att undvika dessa.

Alla ingredienser i produkterna ska vara lättnedbrytbara,
inte giftiga för vattenlevande organismer eller bioackumulerbara. Fosfor tillåts inte i produkterna eftersom det bidrar
till övergödning. Allergirisker minimeras genom att barnprodukter ska vara helt parfymfria. För övriga produkter
ställer Bra Miljöval, av samma anledning, strikta krav på
ingående parfymer och växtextrakt45. Ämnen som misstänks
orsaka cancer eller fortplantningsskador är helt förbjudna.
Hormonstörande ämnen från SIN-listan 2.0 tillåts inte.

Tips: Om flera förskolor går ihop och upphandlar
städningen tillsammans så kan förskolorna ställa
skarpare krav, eftersom de gemensamt blir en
starkare ekonomisk resurs.

Köp barnvårdsprodukter som klarar kriterierna för Bra
Miljöval kosmetiska produkter
Produkter märkta med Bra Miljöval får inte innehålla några
ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande. Detta krav är mer strikt
än lagstiftningen. Produkterna får inte heller innehålla
ämnen som är sensibiliserande, alltså kan orsaka allergier.
En begränsning finns för innehåll av miljöfarliga ämnen.
En lista över ämnen som inte får ingå finns presenterad, där
bland annat triclosan och borföreningar tas upp. Parfymer
får inte tillsättas spädbarns- baby- och/eller barnprodukter.
Om inte produkter märkta med Bra Miljöval finns att få tag
på kan man även välja Svanenmärkta produkter.
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Köp blöjor som klarar Svanens kriterier för hygienprodukter
Krav ställs på de kemikalier som används vid tillverkningen
av blöjor. PVC är inte tillåtet. Vissa krav på restmonomerer
i de ingående plasterna finns. Ett tilläggskrav bör vara att
ingående fluffmassa ska vara helt klorfri.

Tips: Informera förskolorna om att städning helst
görs före eller efter barnen är på förskolan.
När man städar så rörs damm upp, vilket barnen
andas in, och i dammet finns miljögifter. Det är
dessutom bra om det i städrutinerna ingår ett
snabbt korsdrag efter städningen är klar, för att
släppa ut dammpartiklarna som finns kvar i luften.

Köp pappertvättlappar, toalett- och hushållspapper som
klarar Svanens kriterier för mjukpapper
Papperstvättlappar rekommenderas framför skumplast,
eftersom skumplasten kan innehålla restmonomerer.
Svanens kriterier ställer krav på använda kemikalier i produktionen, utsläpp till vatten och luft samt ingående skogsråvara.
Köp handskar av nitril vid blöjbyte
Många förskolor använder idag handskar vid blöjbyte, de
flesta andvänder fortfarande vinylhandskar, vilka släpper
farliga hormonstörande kemikalier såsom DEHP. Handskar
av nitril är ett bättre alternativ än vinyl.

Utelek
Köp gungor och lekställningar som är gjorda av icke
återvunnet material som inte är PVC
Under lång tid har gungor varit gjorda av gamla bildäck.
Bildäck kan innehålla polyaromatiska kolväten, fenoler,
metaller och ftalater46.
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Använd bark eller sand som fallskydd
De fallskydd som är gjorda av platsgjuten gummi, s.k. mjuk
asfalt, är ofta gjorda av återvunnet gummi med samma
nackdelar som bildäck.
Konstgräs
Konstgräsplaner består dels av ”strån”, oftast i polypropylen
eller polyeten, samt av ett granulat som ska få ”grässtråna”
att stå upp och få planen att kännas mjuk som gräs.
Granulatet kan vara sand, plastkulor, naturgummi, ny
gummi eller gummi av återvunna bildäck. Granulatet måste
fyllas på då och då eftersom det släpper från planen. Om
konstgräsplanen innehåller granulat av återvunna bildäck
kan det läcka ut farliga ämnen så som polycykliska aromatiska kolväten (PAHer), ftalater och vissa metaller.

Nybyggnation
Vid nybyggnation föreslås att Svanens kriterier för bostadshus används och i tillägg att samtliga använda material och
kemiska produkter ska finnas i Byggvarubedömningen,
BASTA eller Sunda hus. För Sunda hus ska nivån vara A, B
eller C+. Krav måste ställas både på projektör och entreprenör. Man kan även få råd och tips från Folksams byggmiljöguide47 och Miljöstyrningsrådets råd för bygg och fastighet48.

Reparation och ombyggnad
Samtliga använda material och kemiska produkter ska finnas i Byggvarubedömningen, BASTA eller Sunda hus. För
Sunda hus ska nivån vara A, B eller C+. Krav måste ställas
på både projektör och entreprenör. Man kan även få råd och
tips från Folksams byggmiljöguide42 och Miljöstyrningsrådets råd för bygg och fastighet43.
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Tips på användbara hemsidor

Naturskyddsföreningens hemsida om Giftfri förskola:
www.naturskyddsforeningen.se/giftfriforskola

- Svanens Giftfri Förskola: http://www.svanen.se/
Kampanjer/Giftfri-forskola/Start/

- Sundbybergs kommun har kommit långt i sitt arbete
med giftfria förskolor. På deras hemsida kan ni få inspiration och ytterligare tips och råd. Tillexempel har de en bra
handlingsplan: www.sundbyberg.se/giftfriforskola

- Miljöstyrningsrådets Giftfri Förskola: http://www.msr.
se/sv/Uppdrag/allauppdrag/Giftfri-forskola/

- För att komma en bra bit på vägen mot giftfritt byggande
kan man följa Folksams Byggmiljöguide: http://www.
folksam.se/dpublic/a0346.nsf/vLookUpFiles/R0436.
pdf/$FILE/R0436.pdf
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- Kemikalieinspektionens Handlingsplan för en Giftfri
Vardag:
http://www.kemi.se/Start/Handlingsplan-for-en-giftfrivardag/
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Miljömärkningar

Bra Miljöval

Svanen

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning för över 600 varor och tjänster, bland annat kemtekniska produkter och textil. Märkningen ställer hårda krav
på produkter ur ett hållbarhetsperspektiv. I kemiska produkter märkta med Bra Miljöval måste ingredienser vara
lätt nedbrytbara i naturen. De får inte vara giftiga för vattenlevande organismer eller bioackumulerbara. Fosfor tillåts inte eftersom det bidrar till övergödning. För att minimera risken för allergier ska alla barnprodukter märkta med
Bra Miljöval vara helt parfymfria. I övriga produkter ställs
strikta krav på parfymer och växtextrakt. Hormonstörande
ämnen är inte tillåtet.
Kraven skärps med tiden för att främja en hållbar produktion. Märkningen finns inom olika produktgrupper.

Svanen är Nordens officiella miljömärke för varor och tjänster. Märkningen ställer hårda krav på produkter ur ett livscykelperspektiv, från råvara till avfall. Kraven på produkterna skärps kontinuerligt för att utveckla en hållbar
produktion. Idag finns Svanen inom 63 produktgrupper,
bland annat leksaker.

Länk: http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/
om-bra-miljoval/detta-ar-bra-miljoval/
http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/kemiskaprodukter
http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/textil

Länk: http://www.svanen.se/

EU Ecolabel
EU Ecolabel är en gemensam miljömärkning inom EU. För
att få märkas måste en produkt uppfylla kriterier för kvalitet, miljö och funktion under varans hela livscykel. Kraven
ökar succesivt och måste följas för att märkningen ska få
behållas. Märkningen finns inom 26 olika produktgrupper,
främst färg och textilier men även hygienprodukter.
Länk: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
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Miljömärket TCO

Ökotex

TCO-märkningen finns över hela världen och finns på bildskärmar, bärbara och stationära datorer samt headsets.
Märkningen leder bland annat till bättre kvalitet på bildskärmar, låg energiförbrukning och minskad spridning av
flamskyddsmedel och tungmetaller.

Ökotex-standard 100 är ett certifieringssystem för textilier
där klass I gäller textilier för barn. Märkningens kriterier
avser den textila slutprodukten och förekomsten av utvalda
kemikalier som testas. Certifieringen garanterar att inga av
de utvalda farliga eller otillåtna kemikalierna, från odling
eller processer, finns kvar som rester i produkten.
Märkningen ställer dock inga krav på produktionsleden.
Märkningen finns bland annat på hemtextilier, bäddprodukter, tygleksaker med mera.

Länk: http://tcodevelopment.se/

Länk: https://www.oeko-tex.com/en/manufacturers/manufacturers.xhtml

Astma och allergiförbundet
Produkter med Astma och allergiförbundets märkning är
fria från parfym, allergiframkallande och irriterande
ämnen. Märkningen finns på hygienprodukter, men Astmaoch allergiförbundet har även kriterier framtagna för bäddprodukter, dammsugare m.m.
Länk: http://astmaoallergiforbundet.se/

GOTS
GOTS är en internationell miljömärkning för kläder och
textil (sociala och miljömässiga krav). GOTS syfte är att
hjälpa konsumenten välja produkter som är bra ur ett
helhetsperspektiv med hänsyn till både miljö och socialt
ansvar. GOTS tar hänsyn till odling, plockning, beredning
och tillverkning av själva plagget.
Länk: http://www.global-standard.org/
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KRAV
KRAV verkar för en ökad ekologisk produktion och konsumtion genom att ta fram regler och erbjuda certifiering
för KRAV-märket. Märket visar att produktionen sker utan
kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel, att krav
på god djurhållning följs och att producenterna tar socialt
ansvar.
Länk: http://www.krav.se/

OPERATION GIFTFRI FÖRSKOLA – ÅTGÄRDSFÖRSLAG TILL KOMMUNER
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Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2

Naturskyddsföreningen. Box 4625, 11691
Stockholm. Tel 08-702 65 00. info@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation
med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger
miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och
myndigheter såväl nationellt som internationellt.
Föreningen har ca 203 000 medlemmar och finns i
lokalföreningar och länsförbund över hela landet.
Vi står bakom världens tuffaste miljömärkning
Bra Miljöval.
www.naturskyddsforeningen.se
Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se

