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Tack, Ica och Coop!

K e m i kal i er

Svenskt förbud mot
bisfenol kan utvidgas
Sverige skulle kunna skärpa förbudet mot bisfenol A för att skydda
foster och diande barn, enligt en pågående utredning.
Sedan den 1 april arbetar en särskild utredning på uppdrag av miljöminister Lena
Ek med att föreslå skärpta regleringar för
att minska exponeringen av bisfenol A
från varor, bland annat från material som
kommer i kontakt med livsmedel. Enligt
utredningssekreteraren Lars-Börje Croon
skulle ett nationellt förbud mot bisfenol A
i konservburkar, glasburkslock och metalltuber kunna införas.
– Om man har vetenskapligt stöd för att
kunna hävda en risk med sådana lacker,
kan man införa ett nationellt förbud.
Lena Eks pressekreterare Erik Bratthall
säger att om utredningen redan har på
fötterna när det gäller konservburkar är
den oförhindrad att lämna in ett förslag.
Utrymmet för ett nationellt förbud i
dessa förpackningar har redan utnyttjats,
men gäller enbart barnmatsförpackningar. Därmed skyddas inte de som löper
störst risk att skadas: foster och diande.
Danmark, Frankrike och Belgien gick

före Sverige med ett sådant förbud i barnmatsförpackningar och har infört förbud
mot bisfenol A i polykarbonatplast, enligt
EU:s plastförordning som även den ger
möjlighet till nationella förbud på områden som inte är harmoniserade.
Eftersom innehållet i polykarbonatplast numera är harmoniserat, och bisfenol A enbart är förbjudet i nappflaskor, får
inte enskilda medlemsländer gå längre.
Trots det behåller de tre länderna sina
förbud. En presstaleskvinna uppger att
kommissionen inte vidtar ytterligare åtgärder förrän EU:s livsmedelsmyndighet,
Efsa, kommer med sin bedömning av bisfenol A. Den har skjutits upp till den 31
december – samma datum som Lena Eks
utredning om bisfenol i varor ska vara
klar. Nästa dag, den 1 januari 2015, förbjuder Frankrike bisfenol A i alla material
som kommer i kontakt med livsmedel.
K ällor Regeringen (korturl.com/eol793 )

EU-kommissionen (korturl.com/hsq665)
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Jag har fött barn och ammat. Flera
år senare förbjöd EU bisfenol A
i nappflaskor. Ytterligare ett par år
senare förbjöd Sverige ämnet i barnmatsburkar. Är jag nöjd med tempot
i lagstiftningsarbetet? Gissa.
Flera år efter förbudet i barnmatsburkar finns det hormonstörande
ämnet fortfarande kvar i maten som
gravida och ammande äter. I december ska det komma förslag om hur vi
kan gå längre. Är de som ammar
idag nöjda? Gissa.
Det är bra att Lena Ek vill ha förslag på ytterligare svensk reglering
och att hon stämmer EU-kommissio
nen om hormonstörarna. Ännu bättre att Ica och Coop inte lider av samma seghet som politiken. De har redan börjat fasa ut bisfenoler och
hämtar kunskap från Frankrike, som
beslutat förbjuda bisfenol A i alla
material som kommer i
kontakt med livsmedel
från den 1 januari
2015. Läs mer här intill och på sid 6–7.
Låt oss hoppas
att vårt nya EUparlament driver
på för en adekvat
kemikalielag
stiftning.

pernilla.strid@idg.se

Kopiering utan skriftligt tillstånd förbjuden enligt lagen om upphovsrätt
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Därför måste Volvo ändra sin reklam
Volvos reklamfilm med Robyn har ifrågasatts av Konsumentverket
som anser att påståendet ”vår största miljösatsning någonsin” ger ett
vilseledande intryck av bilens miljöfördelar. Volvo måste nu förtydliga
reklamen, annars driver Konsumentverket ärendet vidare.
Även begreppet ”miljömotor” används
i filmen. Om fossilbränsledrivna motorer
som ger upphov till miljöskadliga utsläpp
och bidrar till växthuseffekten.
Att använda ordet miljö kopplat till produkt är enligt svensk rättspraxis inte tillåtet. Redan 1974 fällde Marknadsdomstolen
(MD) ett kallavfettningsmedel med miljö
i produktnamnet. ”Exonyl miljö” ansågs
vilseledande eftersom produkten var giftig.
1990 förbjöds Norsk Hydro Olje AB:s
marknadsföring av eldningsoljan Hydro
miljö plus. Bland annat hävdades att tusentals svenskar ”gått över till den miljövänliga oljan”. Konsumentombudsman
nen (KO) prövade ärendet i MD, som förbjöd Norsk Hydro att använda ordet miljö
i oljans namn, liksom att använda begreppet miljövänlig. MD skrev i domen att en
så svepande formulering är vilseledande
när det gäller en miljöbelastande produkt .

vilseledande miljöargument och hamnat
hos KO eller MD. Ofta med stor negativ
publicitet. Man ville komma till rätta med
branschens skamfilade rykte och inte låta
dålig kommunikation överskugga den
snabba teknikutveckling som pågår för att
förbättra fordonens miljöprestanda.

Volvos reklammakare verkar inte ha läst
den vägledning för miljöuttalanden
i marknadsföring som branschorganisationen Bil Sweden publicerade härom
året. Enligt vägledningen ska vaga miljö
uttalanden inte användas. Inte heller ordet
miljö kopplat till produkt, om man inte
hänvisar till den svenska lagstiftningens
miljöbildsdefinition . ”Miljöbil” får användas om den marknadsförda bilmodellen
innefattas av definitionen.
Bil Sweden tog fram vägledningen eftersom man länge upplevt problem med biltillverkare och generalagenter som använt

vedertagna normer för marknadsföring.
Därför används branschvägledningar,
Internationella handelskammarens
(ICC) regler och Iso-standarden för
miljöuttalanden som bedömningsunderlag av Konsumentverket/KO, Reklam-
ombudsmannen och MD. Volvos kommunikatörer verkar ha missat det faktum att
Bil Swedens vägledning de facto är styrande, eftersom den anses utgöra exempel på god marknadsföringssed.
Egentligen är det enkelt att undvika
misstag i stil med det som Volvo nyss begått. Ägna några minuter åt att gå igenom

Enligt Marknadsföringslagen ska all reklam stämma överens med god marknadsföringssed, bland annat i form av

”Egentligen är det
enkelt att undvika
misstag i stil med
det som Volvo
nyss begått”

ICC-reglerna, Iso-standarden, eventuell
branschvägledning och MD:s praxis. Då
blir du, utöver vad som refereras ovan, påmind om att:
• Inte använda vaga formuleringar;
miljöuttalanden ska vara konkreta och
möjliga att kontrollera genom tillgänglig
dokumentation.
• Det ska tydligt framgå vilken miljö
aspekt som åberopas och vilken miljö
förbättring som gjorts.
• Bilder på naturföremål eller natur
miljöer ska bara användas i marknads
föring om det finns en tydlig koppling
mellan bild och produkt.
• Om en jämförande bedömning görs
i marknadsföring – gentemot andra konkurrerande produkter eller egna äldre
produkter – ska grunden för jämförelsen
tydligt framgå.
• Miljöuttalanden får inte betona att ett
visst ämne inte ingår i produkten, om detta
ämne är förbjudet att använda i produkten
eller aldrig ingått i produkten.
• Miljöuttalanden ska inte överdriva
den miljöaspekt som avses och inte heller
gälla miljöförbättringar som ännu inte
gjorts.
• ”Klimatneutral” anger att alla utsläpp
av växthusgaser från produktens hela livscykel har reducerats till noll genom
utsläppsminskningar och genom klimatkompensation.
• ”Miljövänlig” kan bara användas för
en produkt som utifrån ett livscykelperspektiv förbättrar eller åtminstone inte
skadar miljön.
Lars Jonsson

Lars Jonsson är rådgivare
i hållbarhetskommunikation med
lång internationell erfarenhet.
Grundare av konsultföretaget Yttra.

De här instanserna bedömer vilseledande reklam
Konsumentverket. Privatperso
ner och frivilligorganisationer –
inte företag – kan anmäla vilse
ledande reklam till Konsument
verket. Om Konsumentverket
väljer att driva ärenden till
Marknadsdomstolen företräds
konsumentintresset i domstol av
Konsumentombudsmannen (KO).
Anmälare riskerar därmed aldrig
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att behöva stå för domstols
kostnader och advokatarvoden.
KO är också Konsumentverkets
generaldirektör.
(konsumentverket.se)
Reklamombudsmannen (RO) är
näringslivets stiftelse för själv
reglering. RO har till uppgift att
pröva om reklam följer ICC:s

regler för reklam och marknadskommunikation. Privatpersoner,
intresseorganisationer och företag kan anmäla reklam till RO,
som publicerar sina beslut på
sin webbplats, i nyhetsbrev och
i pressmeddelanden. RO kan
inte utdöma sanktioner i form av
avgifter, skadestånd eller böter.
(reklamombudsmannen.org)

Marknadsdomstolen (MD) är en
svensk specialdomstol för mål
som ska prövas gentemot marknadsrättslig lagstiftning.
Privatpersoner kan inte vända sig
direkt till MD. Endast näringsidkare, Konsumentombudsmannen
och vissa förbund har rätt att yttra sig där.
(marknadsdomstolen.se)
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