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Sammanfattning 

• Kemikalieinspektionen välkomnar strategierna för klimat och luftvård för 
Sverige. 

• Kemikalieinspektionen stödjer Miljömålsberedningens slutsats att 
klimatfrågan behöver integreras i alla politikområden och vill betona vikten 
av att hitta synergierna mellan klimat- och kemikaliepolitik. 

• Kemikalieinspektionen anser att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och en 
stark, förebyggande kemikahelagstiftning bidrar till att uppnå klimatmålen 
och andra miljökvalitetsmål, såsom Frisk luft. 

Synpunkter 
Avsnitt Del A Klimatpolitik 

Klimatstrategin tar inte upp Giftfri miljö-målet. Kemikalier nämns i samband med 
industri- och innovationsutveckling men inte vad gäller säker hantering. 

Kemikalieinspektionen stödjer beredningens slutsats att klimatfrågan behöver 
integreras i alla politikområden. Det är viktigt att vi hittar synergierna mellan olika 
politikområden och deras respektive mål. Förebyggande kemikaliekontroll är en 
förutsättning för en hållbar utveckling och ett medel för att bidra till att uppfylla 
andra miljökvalitetsmål. En olämplig hantering och spridning av kemikalier påverkar 
människors hälsa och miljön negativt på kort och lång sikt, leder till föroreningar av 
mark, vatten och luft, och kostar samhället och företag stora pengar. I utvecklingen 
av biobaserad ekonomi och materialkretslopp är det särskilt viktigt att innovationer 
och tekniktillämpningar kopplas samman med en säker kemikaliehantering för att 
inte äventyra Giftfri Miljö eller andra miljökvalitetsmål. 

Del B Luftvårdspolitik 
Giftfri miljö nämns som ett av flera miljökvalitetsmål som påverkas negativt av 
luftföroreningar. Men arbetet för en Giftfri miljö bidrar likaväl till att minska utsläpp 
av skadliga ämnen. Det är viktigt att visa att det finns synergier mellan Giftfri miljö 
och flera andra miljökvalitetsmål inte minst Frisk luft. 
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I detta ärende har generaldirektör Nina Cromnier beslutat. Amelie Pedersen har varit 
föredragande. 
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