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Remissvar: Bisfenol A – kartläggning och strategi för minskad 
exponering. SOU 2014:90. 
 

 

Från Läkare för Miljön (LfM) välkomnar vi initiativet att minska exponeringen för bisfenol 

A. Vi stödjer de åtgärder som föreslås i utredningen, men menar att åtgärderna kan uttryckas 

mer kraftfullt än med ordvändningar som att invänta, avvakta och följa utvecklingen. LfM 

menar att alltför stor tonvikt och hänsyn tas till industrin och företagens villkor i det 

åtgärdsförslag som presenteras  

 

LfM anser att alla möjligheter till reglering, förbud och styrning, inklusive nationella 

begränsningar, inom EU:s regelverk måste tas till vara för att minska exponeringen för 

bisfenol A. Försiktighetsprincipen måste få gå före industrins önskemål.  

 

Livsmedel och BPA 

Den avgörande mängden BPA som människan utsätts för kommer ifrån livsmedelsidan och 

all kraft bör sättas in där. En översyn av gällande nationella regelsystem bör ske snarast så att 

livsmedelslagstiftningen omfattas av lagstiftningen om farliga kemikalier genom 

kemikalieförbudsförordningen.  

 

Frankrike har sedan 2015 ett förbud mot BPA i förpackningar som kommer i kontakt med 

livsmedel. Sverige kan likaväl sätta upp en bortre gräns för sådan användning, t. ex 2020. Det 

finns enligt LfM ingen evidens för att de berörda företagen skulle bli mindre motiverade att 

genomföra en snabb utfasning om utfasningen blev regeldriven. 
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Det finns miljömässigt bra alternativ med kartongförpackningar utan BPA istället för BPA-

metallburkar. Det skulle dessutom minska transportbehoven, då kartong-förpackningar kräver 

betydligt mindre transportkapacitet jämfört med burkalternativ. LfM saknar en diskussion om 

möjligheter att främja en sådan utveckling. 

 

Information till allmänheten/kunden diskuteras i utredningen. LfM menar att utredaren 

underskattar konsumentens behov av och intresse för väsentlig information om skadliga 

ämnen i livsmedel. Frankrike har redan 2013 föreslagit en FCM-text riktad till barn och 

gravida på produkter innehållande BPA. Sverige borde sälla sig till det förslaget och 

tillsammans med Frankrike gå före och visa på ett sådant informationsbehov. Det måste få 

vara kundens rätt att få veta vilka ämnen som finns i livsmedlen. En innehållstext behöver inte 

vara en varning, om nu EU-kommissionen inte finner tillräcklig evidens för farlighet. 

 

LfM menar att utredarens åtgärdsförslag L2c inte är lyckat: ”detta åtgärdsalternativ utreds 

därför inte vidare” med hänvisning till ”betydande kostnader för företg i livsmedelskedjan”. 

 

Bisfenol A och hälsa 

 

Förekomsten av fetma och övervikt har ökat kraftigt i dagens moderna samhällen. 

Följdproblem är bland annat diabetes, hjärt-kärlsjukdom och artros i höfter och knän, alla 

kostsamma för samhället. Vi vet att barnfetma, diet, fysisk aktivitet och stress är viktiga 

komponenter för vuxenfetma. Allt mer övertygande bevis finns för att även vissa kemikalier 

bidrar substantiellt.  

 

Bisfenol A:s bidrag till kostnaderna för barnfetma i EU beräknas till 1,5 miljarder euro årligen 

[1]. Det finns alltså viktiga samhälls- och folkhälsoaspekter när det gäller att minska 

befolkningens exponering för dessa kemikalier.   

 

I vår roll som läkare vill vi inte att våra mest känsliga patienter, de prematura barnen, utsätts 

för skadliga ämnen under flera månaders vård. Detta problem har varit känt i tiotals år och 

borde vara åtgärdat för länge sedan. Miljöstyrningsrådet har tidigare tagit fram kriterier för 

annan medicinskteknisk utrustning. Vi förväntar oss att Konkurrensverket snarast tar fram 

kemikaliekriterier för medicinskteknisk utrustning avsedd att användas i intensivvård av barn 

och att landstingen omedelbart börjar tillämpa kriterierna.  

LfM önskar bättre belysning av hur offentlig upphandling påverkar privat upphandling. Vilka 

styrmekanismer finns för att offentligfinansierad privat verksamhet har samma miljöregler 

som offentlig? 

 

Stöd för utveckling av mindre skadliga sjukvårdsprodukter borde kunna ses som en del av 

hälso- och sjukvården, på samma sätt som stöd för utveckling av läkemedel med färre 

biverkningar.  
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När det gäller foster bör försiktighetsprincipen gälla. Fertila kvinnor bör inte exponeras för 

bisfenol A om de inte använder säkra preventivmedel. Det är onödigt sent att få informationen 

först då graviditet konstaterats och första besöket på mödravårdscentralen skett.  

 

Dentala material 

Det finns, så som utredaren skriver, alternativ till BPA för i stort sett alla användningar. Vi 

saknar mer utförlig bedömning av andra tandlagningsmaterials egenskaper. Hur stor är 

användningen av BPA-material bland tandläkare? Pågår en utfasning? Vilka material är kan i 

så fall annars användas? Just dentala ämnen kan ju bli lite som ”ur askan i elden” med tanke 

på tidigare amalgamproblematik! Denna del i utredningen är mager.  

 

 

Övrigt 

För relining av tappvattenrör måste andra mindre skadliga metoder forskas fram. Se för övrigt 

LfM:s ”Yttrande från Läkare för Miljön med anledning av Kemikalieinspektionens rapport 

7/13 Avgivning av bisfenol A (BPA) vid renovering av dricksvattenrör”. 

 

LfM saknar information om hantering av avfall innehållande bisfenol A. Vad händer vid 

konventionell hantering, t.ex. förbränning vid olika temperaturer? Hur sprids bisfenol i luft, 

vatten och på jord? Bör avfall innehållande bisfenol A omhändertas på särskilt sätt?  

 

Särskild uppmärksamhet bör ägnas de produkter som kommer att ersätta bisfenol A.  

 

 

 

För Läkare för Miljön  

 

Ingrid Eckerman   Bertil Hagström 

Ingrid.eckerman@lakareformiljon.se   hagstrom.bertil@gmail.com 
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