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Uppdrag att ta fram ett fdrslag till forbud mot hdgfluorerade
amnen (PFAS-amnen) i material och produkter avsedda att
komma i kontakt mad livsmedel

Regeringens beslut

Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram ett forslag till forbud
mot hogfluorerade amnen (PFAS-^nen) i material och produkter avsedda
att komma i kontakt med livsmedel (kontaktmaterial) och som i' x framst^da
av papper och kartong.

Livsmedelsverket ska med stod av 5 § livsmedelsforordningen (2006:813) ta

fram nodvandiga forfattnings forslag i form av foreskrifter. Till forslaget ska
det finnas en konsekvensutredning som ska utformas i enlighet med

6 och 7 §§ forordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning samt en riskbedomning. I konsekvensutredningen ska det inga
en analys av paverkan pa handel med andra lander inkiusive forenlighet med
WTO-regelverket. Livsmedelsverket ska i sitt arbete beakta att forslag till
tekniska foreskrifter med stod av KommerskoUegium ska anm^as till
Europeiska kommissionen enhgt Europaparlamentets och radets direktiv
(EU) 2015/1535 av den 9 September 2015 om ett informationsforfarande
betraffande tekniska foreskrifter och betraffande foreskrifter for

informationssamh^ets tjanster (anmalningsdirektivet).

Livsmedelsverket ska nar uppdraget utfors ha en nara samverkan och dialog
med myndigheter, sarskilt Kemikalieinspektionen, KommerskoUegium och
Naturvardsverket samt branschforeningar, foretag och andra aktorer som

berors av uppdraget.

Telefonv§xel: 08-405 10 00

Fax: 08-24 46 31

Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besoksadress: Herkulesgatan 17
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Livsmedelsverket ska senast den 1 oktober 2023 lamna en skriftlig

redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Naringsdepartementet).

Bakgrund

Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1935/2004 av den 27
oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med
livsmedel och om upphavande av direktiven 80/590/EEG och
89/109/EEG innehaller bestammelser om kontaktmaterial. Kommissionen
kan med stod av forordningen vidta sarskilda atgarder for grupper av
kontaktmatenal Om kommissionen inte har antagit nagra sarskilda atg^der

for en viss grupp av material far medlemsstaterna behMla eller anta nationella
bestammelser under forutsattning att de ar forenliga med bestammelser i
fordraget. Det saknas i dag unionsgemensamma regler for bland annat
papper och kartong.

Genom artikel 36 i fordraget om Europeiska unionens funktionssatt (EUF-
fordraget) har medlemsstaterna en mojKghet att infora forbud som grundas
pa hansyn tiU bl.a. intresset att skydda manniskors h^sa. Ett sadant forbud
far dock inte utgdra ett medel for godtycklig diskriminering eller innefatta en
fortackt begransning av handeln meEan medlemsstaterna.

Kommissionen presenterade i oktober 2020 en ny kemikaliestrategi for
hallbarhet med malsattningar for kemikaliepoKtiken de narmaste aren.
Kemikaliestrategin innehaller bland annat ett forslag till generellt forbud mot
den stora gruppen PFAS-amnen. Nagot unionsrattsligt forbud finns
emellertid inte an.

Det finns cirka 4 700 olika PFAS-amnen. De ar organiska amnen som

framstalls syntetiskt och mycket svara att bryta ned. Manga av dem ar
vattenlosHga och rorhga i marken vilket innebar en risk for fororening av
mark, vatten och dricksvattentakter for lang tid framover. PFAS-amnen ar
bioackumulerande vilket innebar att de anrikas i levande organismer. PFAS-

amnen lagras i proteiner och organ hos bade manniskor och djur och kan
spridas i naringskedjorna. I dagslaget saknas kunskap om hur flertalet PFAS-
amnen paverkar manniskor och miljo, men for vissa amnen finns tilltacklig
information for att kunna fastst^a att de har skadliga effekter pa halsa och

miljo. Det g^er t.ex. amnena perfluoroktansyra (PFOA) och
perfluoroktansulfonsyra (PFOS) som bada ar klassificerade som bland annat
reproduktionstoxiska och misstankt cancerframkaEande. PFAS-amnen kan

2(4)



spridas tiJI miljon under hela livscykeln, fran produktion av amnena till

anvandning av produkter som innehaller PFAS-amnen, samt i avfalisledet.

Den storsta andelen av alia PFAS-amnen som produceras anvands i

konsioment- och industriprodukter. Manga PFAS-amnen ar fett-, smuts- och

vattenawisande och anvands som impregnering av olika textOier, lader och

pappersforpackningar.

Skalen for regeringens beslut

Det ar problematiskt att det finns forpackningar som innehaller PFAS-

amnen och som ̂  i kontakt med livsmedel. Det finns ocksa en oro for att

anvandandet av dessa material kommer att oka. Det ar av storsta vikt att de

amnen som anvands i kontaktmaterial ̂  sakra for halsan och for miljon.

Genomforandet av Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2019/904

av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan pa
miljon kommer att innebara gradvisa begransningar i anvandningen av vissa

kontaktmaterial av plast. Det finns darfor en risk att det kan skapa en okad

efterfragan pa andra kontaktmaterial exempelvis sidana som ar framst^da

av papper och kartong och som ar behandlade med PFAS for 5kad formaga

att halla t.ex. vatska och feta livsmedel En sadan utveckling skulle kunna

riskera att leda till en oonskad substitution av Hvsmedelsforpackningar av

engangsplast.

Europeiska myndigheten for hvsmedelssakerhet (Efsa) publicerade 2020 ett

yttrande om risker for m^niskors halsa till foljd av PFAS-amnen i hvsmedel

(EFSA Journal 2020;18(9):6223. s. 391 fi). Efsa drog i yttrandet ocksa

slutsatsen att delar av den europeiska befolkningen overskred det tolerabla

veckointaget av PFAS-amnen och att detta gav anledning till oro. Av

yttrandet framgar ocksa att anvandningen av kontaktmaterial som innehMler
PFAS-amnen sannolikt bidrar till exponeringen for PFAS-amnen. Efsa

bedomde vidare att det behovdes fler studier om effekten av matiagning och

Hvsmedelsbearbetning, i synnerhet i nar det gaUer overforing av PFAS-

amnen mellan kontaktmaterial och livsmedel.

Forsiktighetsprincipen och utbytesprincipen bor tillampas och anvandningen

av PFAS-amnen i kontaktmaterial framstallda av papper och kartong

forbjudas. EU:s kemikaliestrategi innehMler forslag om att forbjuda

anvandning av de mest skadhga kemikalierna i bland annat kontaktmaterial
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och ett genetellt forbud om PFAS-amnen. Det nationella forbudet ska galla
andra PFAS-amnen for vilka unionsrattsliga regler saknas.

Pa regeringens vagnar

Anna-Caren Satherberg ^

i
Anders Wannberg
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Kopia till

Statsradsberedningen/EU och SAM
U dikes departementet/HI
Socialdepartementet/FS
Finansdepartementet/BA och KO
Miljodepartementet/Ke
KommerskoUegium

Kemikalieinspektionen

Naturvardsverket

4(4)


