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Kommunstyrelsen

Motion av Johan Lundqvist och Maria Gardfjell (båda MP) om att fasa ut
livsmedelsförpackningar med Bisfenol A
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Ärendet
I motion av Johan Lundqvist och Maria Gardfjell (båda MP), väckt vid sammanträde den 12
juni 2012, föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till berörda nämnder och
styrelser att skärpa upphandlingskraven så att livsmedelsförpackningar innehållande Bisfenol
A inte förekommer inom Uppsala kommuns verksamhet.
Motionen återges i bilaga 1.
Föredragning
EU-förordning 10/2011 innehåller harmoniserade regler för tillverkning och saluföring av
livsmedelsförpackningar samt gränsvärden för migration av olika ämnen till livsmedlen.
Enligt denna förordning är Bisfenol A tillåtet att använda i material som är avsedda att
komma i kontakt med livsmedel inom EU. From 1 juni 2011 är det däremot inte längre tillåtet
att sälja nappflaskor med bisfenol A i butiker inom EU.
Kommunstyrelsen drar slutsatsen att den EU-gemensamma harmoniserade lagstiftningen
reglerar möjligheterna att utestänga livsmedelsförpackningar som innehåller Bisfenol A från
den svenska marknaden och denna lagstiftning ska respekteras av Uppsala kommun i
egenskap av en upphandlande myndighet.
Det underlag som presenteras i motionen och andra tillgängliga studier och rapporter visar på
en osäkerhet om faran med och spridningen av det aktuella ämnet Bisfenol A och
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kommunstyrelsen delar motionärernas uppfattning att det bör tillämpas försiktighet vad gäller
Bisfenol A.
En slutsats av den analys som professor Jörgen Hettne gjort (se bilaga 2) är att
utvärderingskriterier eller särskilda kontraktsvillkor kan användas vid offentlig upphandling
som ett sätt att initiera att leverantörer använder förpackningar fria från Bisfenol A. Dessa
kriterier eller villkor ska vara formulerade så att de inte är diskriminerande och de måste i
övrigt uppfylla de grundläggande principerna om proportionalitet, transparens, likabehandling
och ömsesidigt erkännande. De får heller inte formuleras som ”förtäckta” tekniska
specifikationer.
Kommunledningskontoret kommer att pröva om särskilda kontraktsvillkor kan tillämpas vid
nästkommande livsmedelsupphandling (påbörjas våren 2013). Sådana villkor skulle kunna
innebära att den eller de leverantörer som kommer leverera livsmedel till kommunen ska
redovisa hur de arbetar med att fasa ut förpackningar med Bisfenol A, vilka krav de ställer på
sina underleverantörer, vilka åtgärder de vidtar om de upptäcker förpackningar som inte
uppfyller lagstiftning etc. Dessa villkor skulle då hänvisa till de frivilliga åtgärder som
livsmedelsverket uppmuntrar företagen att vidta.
Av försiktighetsskäl har verksamhetsansvariga inom Vård & Bildning, som är de främsta
användarna av kommunens upphandlade avtal för livsmedel, påbörjat en utfasning av sådana
livsmedelsförpackningar som kan misstänkas innehålla Bisfenol A. En förutsättning för detta
förfarande är att det inom gällande avtal finns en likvärdig produkt med motsvarande kvalitet
där förpackningsmaterial är fritt från Bisfenol A.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag.
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