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Forbrukerrådetsinnspill til regjeringenshandlingsplanfor en giftfri hverdag
Forbrukerrådettakker for invitasjontil vel gjennomførtinnspillsmøte6. desember2019om
handlingsplanenfor en giftfri hverdag.Påmøtet inviterte Miljødirektoratet deltakernetil å kommemed
skriftlige innspill til dette arbeidet.Her følger Forbrukerrådetsvurderingerog anbefalingertil hvordan
dennehandlingsplanenbør utformes.
Høringsinnspilletsendestil postmottak@miljodir.no

Forbrukerrådetshovedpunkterkan oppsummeresslik:
Det må væreen samsvarmellom målsetningenog ambisjonersatt under denne handlingsplanen,
og ressursersom blir tildelt til kjemikalieforvaltning.Densamlederessurssituasjonen
til norsk
kjemikalieforvaltning,helse- og miljøovervåkning,samt oppfølgingav gjeldenderegelverkpå dette
området må stå i forhold til oppgavenesom skalløses.
Norgebør arbeidefor at fremtidige reguleringsprosesser
i større grad gjelder relevante
stoffgrupperistedenforenkeltstoffer.Norgebør ogsåaktivt jobbe for at utfasingav stoffer med
spesieltstore helse- og miljøskadeligeeffekter skjer raskere.
Det bør skjeet taktskifte i norskkjemikaliearbeid,for å sikreminst mulig spredningav og
eksponeringfor miljø- og helseskadeligestoffer.
Forbrukerehar ikke tilgangtil god nok informasjonom kjemikalieri hverdagsprodukter.
Informasjonbør være lett tilgjengeligog samletpå et nettsted, og nye digitale løsningerbør
utredes.Informasjontil forbrukerneom risiko og skadeligestoffer er et myndighetsansvar.
Sirkulærøkonomienmå ikke bli et hinder for økt utfasingog destruksjonav miljøgifter. I til feller
hvor det oppståret motsetningsforholdmellom forsvarligutfasingeller destruksjonav skadelige
stoffer og ønsketom økt ressursutnyttelse,må førstnevnteveie tyngst.

Norsk kjemikalieforvaltning og virkemiddelapparatfor kontroll med skadeligestoffer må styrkes
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Forbrukerrådetmener det er helt avgjørendeat norskemyndighetererkjennerat den samlede
ressurssituasjonen
til norskkjemikalieforvaltning,helse- og miljøovervåkning,samt oppfølgingav gjeldende
regelverkpå dette området ikke står i forhold til oppgavenesom behøverå løses.Vi ser med økende
bekymringpå gapetmellom offentlige ressursersom settesav til dette arbeidet og utfordringenesfaktiske
størrelseog alvor.
Forbrukerrådetser ogsåmed bekymringpå nedbemanningenav det toksikologiskefagmiljøethos
Folkehelseinstituttetog den mer krevendefinansieringssituasjonen
for viktige forskningsprosjektersom
truer rekruteringentil faget som har funnet sted sidenregjeringensforrige miljøgiftstrategible lagt frem.
Det sammegjelder miljøkrimenhetentil Økokrimsom grunnet manglenderessursergjennommangeår ikke
har kunnet forfølge viktige miljøkriminellestraffesakersom politidistriktene selvmangler
spesialkompetanse
til å etterforske.
Forbrukerrådetviser for øvrig til arbeidet som pågårmed en kommendestortingsmeldingom
miljøkriminalitet og anbefalerat handlingsplanensesi sammenhengmed forventet innhold i denne
meldingen.
Forbrukerrådetmener at ressursenetil innsatspå alle disseområdenemå styrkesi kommendeperiodeom
man skalkunneløseutfordringenesom handlingsplanentar for segpå en akseptabelmåte.
Vi bør regulere stoffgrupper, ikke enkeltstoffer, og utfasing av stoffer med spesieltstore helse- og
miljøskadeligeeffekter må skje raskere
Kjemikaliermerket som helse- eller miljøskadeligeutgjorde 62 % av det samledekjemikalieforbruketi EUi
2016 ifølgeEurostat.35 % av dissekjemikaliemengdenevar ogsåklassifisertsom miljøskadelige.Det er
store forskjellermellom ulike kjemikalieri dennegruppen med tanke på faktisk skadepotensial,og et
hovedmålfor kjemikalieforvaltningenmå være å identifiserestoffene med størst skadepotensialmed tanke
på utfasing.Selvom en del stoffer med spesieltstort skadepotensialalleredeer forbudt eller regulert i
forhold til bruk, er det fortsatt alt for mangestoffer som manglertilsvarenderegulering.Forbrukerrådeter
spesieltbekymretfor de mangestoffene med kjente hormonforstyrrendeeffekter som foreløpighar
unndratt segnødvendigregulering.
Selvom Europa har kommet langt i dette arbeidet, sammenlignetmed andre land, innebærerogså
europeisksaksbehandlingfrem til utfasing eller annen reguleringav stoffer som fortjener dette alt for
lang tid.
Det er ogsået problem at reguleringsbeslutningenei for stor grad gjelder enkeltstoffer i tilfeller hvor det
er godt dokumentertat tilsvarendeskadepotensialogsåfinnes for mangeandrestoffer i samme
stoffgruppe.Dennesituasjoneninnebærerdessverrealt for ofte at stoffer som forbys raskt erstattesav nye
uregulertestoffer med svært lik kjemiskstruktur, virkemåteog skadepotensiale.Forbrukerrådetmener
derfor at Norgebør arbeide for at fremtidige reguleringsprosesseri større grad gjelder relevante
stoffgrupper.
Norskeforbrukere har ikke tilstrekkelig beskyttelsemot eksponeringfor skadeligestoffer
Forbrukerrådetser med bekymringpå det høyeantall stoffer med dokumenterteskadeligeegenskapersom
er påvisti undersøkelservi har gjennomførtde sisteårene1, og mener at det bør skje et taktskifte i det
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Forbrukerrådetgjennomførerjevnligegneundersøkelseri Norgeog fellesundersøkelsermed våre søsterorganisasjoner
i andre
europeiskeland av ulike produktgruppermed tanke på innhold av helse- og miljøskadeligestoffer. Sidenregjeringensforrige
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norske kjemikaliearbeidfor å få ned mengderav skadeligestoffer i hverdagsprodukter.Selvom
konsentrasjoneneav enkeltstoffer som er påvisti disseundersøkelsenegjennomgåendeer lave,kommer
eksponeringenfra disseenkeltproduktenei tillegg til tilsvarendesmådosersom fra utallige andre
produkter og materialersom norskeforbrukere er i dagligkontakt med. Spesieltbekymringsfullt er
situasjonenfor barn som har lavere kroppsmasse,større følsomhet og mer uforutsigbar opptreden i
forhold til mangeprodukter. MOBA-undersøkelsenhar eksempelvisvist at norskebarn har høyerenivåer
av skadeligemiljøgifter som eksempelvisperfluorerte stoffer enn barn i mangeandre europeiskeland uten
at vi foreløpiger i standtil å forklare hvilke årsakerdette har.
Legislativeprosesserer i gangi EUfor å for eksempelfornye lovgivningenrundt kjemikalieri
matkontaktmaterialer.Prosesserer ogsåi gangsom forhåpentligvisleder til strengerereguleringenav
hormonforstyrrendestoffer. Beggeprosesserbør følgesopp aktivt, og Norgebør fortsette å leggepressfor
et mer ambisiøstregelverk.
Introduksjonav stadignye kjemiskestoffer på verdensmarkedetgjør at Forbrukerrådetogsåser et behov
for å ta i bruk hypotesefri miljøscreeningi miljøovervåkningen som muliggjørdetekteringav nye stoffer
som man ikke har påvisti tidligere undersøkelseri større grad enn hva som så langt er gjort.
Forbrukerinformasjonom helse- og miljøskadeligestoffer i produkter må bli bedre
Forbrukerrådetmener at det i dager vanskeligfor norskeforbrukere å få god nok informasjonfor å vurdere
helse- og miljørisikoforbundet med innhold av skadeligestoffer som finnesi ulike produkter på det norske
markedet.Ideelt sett haddeForbrukerrådet ønsketsegen obligatoriskmerkeordningsom krever at alle
produkter som inneholderskadeligestoffer over et gitt nivå må opplyseom dette som en del av sin
produktinformasjon.Enslik ordning ser det imidlertid ut til å værekrevendeå få på plassinnenfor de
juridiskerammenesom finnesi EU.
Destoviktigereblir det derfor med mer generellinformasjonsom gjør norskeforbrukere bedre i standtil å
gjøre sine egneoverordnedeproduktvurderinger.Forbrukerrådethar tidligere pekt på nedleggelsenav
nettstedet erdetfarlig.no som ga generell risikoinformasjonom visseproduktgrupper, og mener at dette
eller lignende nettsted må gjenopprettes. I tillegg bør det foretas en utredning av nye digitale løsninger
som kan hjelpe norskeforbrukere til å gjøre bedre vurderingerav helse- og miljørisikoforbundet med valg
av ulike produkter. Enslik løsningkunnevære for eksempelapplikasjonensom har blitt opprettet med
støtte fra EULIFE-program,«ask REACH
»/» scan4chem
», og som nå blir etablert i flere europeiske land.
Forbrukerrådetønskerogsåøkt støtte til frivillige merkeordningersom hjelper forbrukernetil å gjøre trygge
produktvalg.SpesieltSvanemerketbør støttes i større grad enn hva som skjer i dag.
Forbrukerrådetvil avslutningsvisunderstrekeat informasjon til forbrukerne om risiko og skadeligestoffer
er et myndighetsansvar, og at dette ikke kan overlatesi for stor grad til produsenter,importører og
forhandlereav produktene.
Sirkulærøkonomienmå ikke bli et hinder for økt utfasing og destruksjon av miljøgifter
Fleresider ved omleggingentil en sirkulærøkonomileggertil rette for redusert bruk av helse- og
miljøskadeligestoffer. Strengerekrav til økodesignog utvikling av produksjonsprosesser
og
forretningsmodellersom forlengerlevetiden til enkeltproduktervil eksempelviskunnebegrensehvor store
handlingsplanble lagt frem har Forbrukerrådetblant annet undersøktskalljakkerfor barn, drikkeflaskerog kaffekopper.I ti llegghar
vi deltatt i en europeiskundersøkelseav skadeligestoffer i fargetrykkpå matemballasjelaget av papp og papir.
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mengderfarlige stoffer som introduserespå markedet.Handlingsplanenbør så langt det er mulig peke på
hvordansirkulærøkonomiskeinitiativ kan utnyttes til å minimere bruk og spredningav skadeligestoffer.
Samtidiginnebærersirkulærøkonomiensøkte krav til materialgjenvinningav kasserteprodukter en fare for
at skadeligestoffer som er uønsket,tilbakeføresi det tekniskekretsløpet.Forbrukerrådetser det derfor
som viktig at kommendestrategienangir en fornuftig grenseoppgangmellom kjemikalieforvaltningens
ønskeom utfasingav skadeligestoffer og sirkulærøkonomiensønskeom økt ressursutnyttelse.
Forbrukerrådetsprinsipielleholdninger at i tilfeller hvor det oppståret motsetningsforhold mellom disse,
er det riktig og viktig å la hensynettil forsvarligutfasingeller destruksjonav skadeligestoffer veie tyngre
enn ønsketom økt ressursutnyttelse.I dennesammenhenger videre arbeid i EUrundt kommunikasjonen
om grensesnittetmellom regelverkfor kjemikalier,produkter og avfall spesieltrelevant og bør aktivt følges
opp.
Norsk støtte til utvikling av kjemikalieforvaltning utenfor Europamå videreføresog helst økes
Den samledeproduksjonenav kjemikalierble ifølge GlobalChemicalOutlook 2019doblet fra 2000til 2017,
og er i dag på over 2,3 milliarder tonn. Enny doblingav produksjonener ventet innen 2030.Mesteparten
av verdenskjemikalieproduksjonskjer utenfor Europa,og med langt laverekrav til produkteneshelse- og
miljøegenskaperenn hva som finnes i Europa.Dersomfremtidig produksjonog distribusjonav kjemikalier
skjer på sammemåte som i dag,uten økt utfasingav verstingstoffer, vil sannsynligvisskadevirkningenepå
menneskelighelseog økosystemerøke i sammeomfangsom produksjonsveksten.
Norgeog Europakan på dette grunnlagikke løsede globaleutfordringeneknyttet til spredningav skadelige
stoffer alene.Derfor er det blant annet viktig å støtte FNsarbeid med utforming av internasjonale
standarderog retningslinjerfor kjemikalieforvaltning.Norgehar vært en betydeligbidragsytertil dette
arbeidet i blant annet GEF,UNEPog det underliggendeSAICM-sekretaritatet,og det er viktig at denne
støtten bådevidereføresog helst økes.
Det er ogsåviktig at Norgeopprettholder og helst øker sin innsatsi sekretariatenesom i dag administrerer
internasjonalemiljøavtalersom regulererskadeligestoffer, og løpendefremmer forslagom inkluderingav
nye stoffer i disseavtalene.

Vennlighilsen
FORBRUKERRÅDET

GunsteinInstefjord
fagdirektør

Kiti Gjerstad
seniorrådgiver

Dette dokumenteter godkjentelektroniskog har derfor ikke signatur.
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