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Till ledamöterna i ”Spegelkommittén” 
 
 
Beträffande kapitel 7 i IEC 62368 Ed 1.0, Audio/Video, Information and Communication 
Technology Equipment – Safety – Requirements  
 
 
Läkare för Miljön anser att Sverige ska rösta emot att kapitel 7 ingår i föreliggande 
dokument.  Sveriges röst är viktig för att kapitlet ska lyfta ur. 
 
 
Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine 
studerande och forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen som bildades 
1991 samverkar med Ingenjörer och Ekonomer för Miljön i Det Naturliga Stegets 
yrkesnätverk DNSy. 
 
En av de frågor föreningen driver är kemikalier och hälsa. Långlivade kemiska ämnen sprids i 
naturen utan hänsyn till nationella gränser. Via mat, luft och vatten får vi dem i våra kroppar. 
Idag är inga gravida kvinnor och inga nyfödda barn fria från syntetiska kemikalier i sina 
kroppar. 
 
Allt fler studier visar allt fler negativa hälsoeffekter av olika kemikalier. Idag vet vi att det 
inte finns någon nedre gräns där den kemikalieblandning vi utsätts för kan anses riskfri. Foster 
och spädbarn, som ännu inte är färdigutvecklade, är särskilt känsliga. Beroende på när i 
utvecklingsfasen som de utsätts för kemikalier kan framför allt hjärnans utveckling skadas. 
Detta kan ge nedsatt intelligens, hyperaktivitet, Downs syndrom mm.   
 
Andra ohälsotillstånd som sätts i samband med ökad halt av kemikalier är nedsatt 
spermieproduktion hos män, demens, prostata- och bröstcancer, fetma och diabetes samt 
allergier. Vi ska dock ha klart för oss att det är mycket vi inte vet, och spektrat av 
sjukdomstillstånd där kemikalier har en inverkan kan vara mycket bredare. 
 
Miljöorganisationerna över världen har under många år drivit ett hårt arbete mot de 
kemikalier som omger oss. Sverige har ofta legat långt före andra länder. Jag saxar från 
regeringens hemsida: ”Globalt profilerar sig Sverige i arbetet mot förbud och begränsning av 
utsläpp av långlivade organiska föroreningar, så kallade POP:s (persistent organic pollutants). 
Till denna grupp hör några av vår tids värsta miljögifter, till exempel DDT, PCB och dioxiner. 
Vid en mellanstatlig konferens i Stockholm år 2001 undertecknades den så kallade 
Stockholmskonventionen om utfasning av långlivade organiska föroreningar.” 
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Det är viktigt att Sverige använder sin position i EU för att fortsätta driva dessa frågor – att 
minska mängden kemikalier i vår omgivning, framför allt de långlivade. Det handlar om att 
fasa ut användningen av kemikalier, att ersätta dem med andra metoder, och att, när de är 
nödvändiga, välja de minst farliga.  
 
Kraven i kapitel 7 i föreliggande förslag är att alla elektroniska produkter, i hemmen såväl på 
arbetsplatser, ska vara höggradigt motståndskraftiga från antändning av öppen låga. 
Elektroniska produkter för utomhusdekorationer kommer att innehålla höga halter av 
flamskyddsmedel, trots att dessa produkter redan nu är väl skyddade mot intern värme och 
antändning. Den mängd potentiellt giftiga kemikalier som, om standarden går igenom, 
introduceras i den globala miljön uppskattas till 800 000 ton.  
 
Anledningen till detta förslag är att i slutet på 90-talet inträffade en anhopning av TV-bränder 
i en av Stockholms förorter. Detta var en isolerad händelse som inte upprepats. Statistiken 
visar att det är få skador och dödsfall från öppen låga som har samband med elektronisk 
utrustning. Ljusindustrin har också anammat ny säkerhetsstandard just för att minska riskerna 
för bränder i hemmen.  
 
Förutom de negativa hälso- och miljöeffekterna står kostnaderna för införandet av standarden 
inte i proportion till de effekter man hoppas uppnå. De billigaste ämnena som kan möta 
standarden är bromerade (BFR) och klorerade (CFR) flamskyddsmedel som vi vet är starkt 
miljöstörande och som regleras/kommer att regleras i kemikalielagstiftningen. De flesta 
fosforerade flamskyddsmedlem som studerats är ekotoxiska, och introduktionen av stora 
mängder av dessa utan tillräckliga studier strider mot försiktighetsprincipen.  
 
För att få tillräckligt kraftigt skydd krävs halter av flamskyddsmedel på 20-50 % av plastens 
vikt. Återvinning av plastmaterialen blir dyrare eller, i vissa fall, omöjlig. 
 
I USA finns de högsta halterna av flamskyddsmedel i produkter, och där har man också funnit 
mycket högre halter än i Europa av BFR i damm, mat och bröstmjölk. Kalifornien, den enda 
staten som kräver att möbler är flamskyddade, har mycket högre halter i dammet än övriga 
stater i USA. 
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