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HØRINGSUTTALELSE OM UTVIDET KJEMIKALIEREGISTRERING 
 
Vi viser til deres høringsbrev av 10.02.12 og takker for muligheten til å gi våre innspill.  

 

Forbrukerrådet er svært opptatt av problemstillinger knyttet til skadelige kjemikalier i 

forbrukerprodukter, både med tanke på mulig helseskade som forbrukerne kan utsettes for og i 

forhold til de miljømessige belastningene kjemikaliene utgjør. Det er viktig for oss at forbrukerne gis 

mulighet til å ta opplyste valg, slik at de forbrukere som ønsker det kan vektlegge føre- var 

prinsippet når de gjør sine innkjøp. Slike selvstendige valg må forbrukerne gis mulighet til å ta 

uavhengig av om myndighetene mener at lovlige omsatte produkter som holder seg innefor 

fastsatte grenseverdier når det kommer til kjemikalieinnhold, sannsynligvis ikke utgjør noen 

helsefare. Forbrukere som ønsker det skal kunne ta slike valg basert på føre var prinsippet enten de 

vektlegger mulig helsefare eller mulig miljøskade når de gjør sine innkjøp. 

 
Etter Forbrukerrådets oppfatning er EUs kjemikaliregelverk for svakt. Vi mener reguleringen må 

skjerpes og at forbrukerinformasjonen knyttet til kjemikalier i forbrukerprodukter bør bli langt bedre. 

Slik situasjonen er i dag er det nærmest umulig for forbrukerne å vite hvilke skadelige eller 

potensielt skadelige kjemikalier som finnes i ulike produkter, siden ingredienslister ikke er lovpålagt, 

bortsett fra for mat og kosmetikk. 

 

Forbrukerrådet er bekymret for den totale mengden av skadelige kjemikalier forbrukerne 

eksponeres for i hverdagen og har derfor etterlyst forebyggende tiltak og en kjemikaliehandlingsplan 

etter mønster fra Sverige og Danmark, med sikte på å minimere forbrukernes eksponering for 

giftstoffer fra hverdagsprodukter. 
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På denne bakgrunn er Forbrukerrådet svært positive til Klifs forslag om å videreføre kravet om 

kjemikaliedeklarering til produktregisteret i en egen forskrift når dagens forskrift om klassifisering, 

merking mv. av farlige kjemikalier (merkeforskriften) oppheves.  Vi mener dette tiltaket vil sikre at 

svært viktig kjemikalieinformasjon, fortsatt blir forholdsvis tilgjengelig for den enkelte forbruker, noe 

som muliggjør opplyste forbrukervalg og åpner for at føre var prinsippet kan legges til grunn ved 

kjøp. Videre er ordningen viktig for å sikre at Klif som er tilsynsmyndighet kan følge utviklingen i 

bruk av skadelige stoffer i forbrukerprodukter nøye og fortløpende vurdere tiltak for å forebygge 

mulige skadevirkninger på helse og miljø. 

 

Videre støtter Forbrukerrådet forslaget om å utvide deklareringsplikten til også å omfatte de mest 

miljøskadelige stoffene. Mange av disse stoffene er antatt skadelige også for mennesker og 

forbrukerne må gis mulighet til å velge dem bort, både med tanke på mulig helseskade og med 

tanke på mulig miljøskade som forbrukerne indirekte bidrar til via sine kjøpsvalg. Forbrukerrådet 

hadde imidlertid gjerne sett at deklareringsplikten også ble utvidet til å omfatte kjemikalier i 

kosmetiske produkter  slik myndighetene sier i Stortingsmelding nr. 14 (2006-2007) ”Sammen for et 

giftfritt miljø - forutsetninger for en tryggere framtid” at skal vurderes.   

 

Vi ser videre svært positivt på forslaget om å innføre et obligatorisk krav om at sikkerhetsdatablad 

skal gjøres offentlig tilgjengelig via nettstedet Produktinformasjonsbanken (www.pib.no). I 

Stortingsmelding nr. 14 (2006-2007) ”Sammen for et giftfritt miljø - forutsetninger for en tryggere 

framtid” sier myndighetene at de vil styrke informasjonen om helse- og miljøfarlige kjemikalier i 

produkter for å bidra til at forbrukerne skal kunne foreta informerte valg. Myndighetene sier i samme 

stortingsmelding at det skal vurderes å utvide deklareringsplikten til produktregisteret med et 

obligatorisk krav om sikkerhetsdatablad som må legges ut på en offentlig database.  Forbrukerrådet 

mener det er viktig at dette implementeres fordi det vil sørge for at viktig produktinformasjon samles 

på et sted, lett tilgjengelig for den enkelte forbruker. Når innrapporteringen av sikkerhetsdatablad til 

PIB er frivillig slik som i dag, blir denne informasjonen langt vanskeligere å få tak i, fordi få 

produsenter/importører velger å registrere informasjon i databasen. For eksempel er det i dag 67 

ulike produkter registrert i PIB under kategorien oppvaskmidler. Bare fire av disse 67 produktene 

har pr i dag sikkerhetsdatablad tilgjengelig i PIB. Forbrukerrådet mener imidlertid at kravet om at 

sikkerhetsdatablad skal gjøres tilgjengelig i PIB bør presiseres ytterligere og at det må stilles krav 

om at informasjonen gjøres tilgjengelig i et elektronisk maskinlesbart format. Slik kan dataene 

lettere brukes til å lage forbrukervennlige informasjonsløsninger, for eksempel mobilapplikasjoner o.l 
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Forbrukerrådet støtter alle de foreslåtte endringene høringen fra Klif, med de presiseringer  fra vår 

side som er nevnt her. 

 
 

 
 

Vennlig hilsen 
FORBRUKERRÅDET 

 
 
Gunstein Instefjord Elin Vestrum 
Fagdirektør Mat og handel rådgiver 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke signatur.  
 
 


