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Abstract 
 

 

The purpose of this study was to investigate the migration of chemicals from products and 
food containers into food and determine the health issues of those chemicals. The study was 
made to help make a risk assessment of the chemicals that migrate from the products and 
food containers. The study was done by researching the internet and books and having 
interviews with suppliers, producers and resellers of the containers by e-mail or over the 
phone. The different materials in the food packages and products that were researched had 
different chemicals that were added to give the material a certain property such as colour, 
density and flame resistance. The result shows that a lot of our products and food containers 
contain a variety of chemicals. Some of the chemicals proved to be in direct correlation with 
the health issues of our hormone- and reproductive systems and others had a direct effect on 
our bigger organs. The plastic food containers and products proved to have the most 
additives and health issues from the added chemicals compared to the other materials. The 
risk assessment that was made ranged from 1 to 4 in which 1 is an indication that the material 
and/or chemical is toxic, a 2 indicates that it is not sure whether or not the material and/or 
chemical is toxic, a 3 indicates that the material and/or chemical is not toxic and a 4 indicates 
that more studies have to be done to be sure of the materials and/or chemicals toxicity. 
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Förkortningar, begrepp och förklaringar 
 
BPA = Bisfenol A, en hormonstörande kemikalie. Liknar östrogen. 

 

Cocktaileffekten = när en samling av olika kemikalier samarbetar och resulterar i en större 
hälsofara tillsammans än de enskilda kemikalierna gör var för sig. 

 

DEHM = Di(2-ethylhexyl) maleate. Ett relativt nytt ämne med lite forskning. Kan förekomma 
som tillsats i kartonger och kartongförpackningar. 

 

DEHP = Dietylhexylftalat. Ftalat som är förbjuden i bland annat barnleksaker och 
barnartiklar på grund av dess hormonstörande effekter. 

 
EEG = Förordningar eller direktiv som gäller inom den europeiska ekonomiska 
gemenskapen. 
 
EG = Förordningar eller direktiv som gäller inom den europeiska gemenskapen.  
 

EES = Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

 
LOAEL = Lowest observable adverse effect level. Den minsta dosen av ett ämne som man 
behöver för att observera en hälsofara hos organismer. 

  

PC-plast = Polykarbonat. Används vanligt i ”okrossbara glas”. 

 

PE-plast = Polyeten. Plast som finns både som hård (HDPE) och mjuk (LDPE). 

 

PET-plast = Polyetylentereftalat, en vanlig plast i vattenflaskor. Kan även förkortas PETE. 

 

PFC = Perfluorerade ämnen. Har en stark kol-fluor-bindning som gör dem svårnedbrytbara. 
 
PFOA = Perfluoroktansyra, vanligt i non-stickmaterial. 

 

PFOS = Perfluoroktansulfonat. Nedbrytningsprodukt av PFOA. 

 

PLA-plast = Polyaktid. Plast baserad på växtdelar som är helt biologiskt nedbrytbar. 

 

PP-plast = Polypropylen. Vanlig plast i lock på plastflaskor, sugrör med mera. 

 

PS-plast = Polystyren. Finns i många produkter men mest vanlig i frigolit och 
frigolitförpackningar. 

 

PVC-plast = Polyvinylklorid. Även kallad ”poison plastic” för dess många hälsoskadliga 
kemikalietillsatser. 

 
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals. 
Kemikalieförordning om hantering av kemikalier inom EES. 

 

Xenoöstrogen = Kemikalier med östrogen-liknande effekter. 
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1 Inledning 
Varje dag kommer vi i kontakt med 30 000 olika kemikalier. Varje gång vi sätter oss i soffan, 
tar på oss ytterjackan eller sitter vid datorn utsätts vi för någon form av kemiska 
sammansättningar som agerar som flamskyddsmedel, mjukgörare eller tar bort dålig lukt ur 
kläderna. Men hur mycket kemikalier får vi i oss via indirekt kontakt, till exempel via 
kemikalier som migrerat från förpackningsmaterialet till livsmedlet det håller? 
 
I de allra flesta produkter i vårt samhälle, vare sig det gäller livsmedel, kläder, leksaker, 
möbler eller andra varor och tjänster, så används kemikalier i processerna. Froster, 
Hedenmark och Olsson (2012, 19) säger att över 143 000 kemiska ämnen används dagligen i 
Europa och att bara 6 av dessa ämnen är begränsade eller förbjudna i enlighet med REACH-
förordningen (1907/2006). Beräkningar visar att kemikalietillverkningen bara kommer att 
öka. I Västeuropa beräknas tillväxten i kemikalieproduktionen mellan år 2012–2020 att ligga 
på cirka 25 procent, medan den i stora tillväxtländer som till exempel Kina kommer att öka 
med 66 procent (Kemikalieinspektionen 2013 a).  De allra flesta av de kemikalier som 
tillverkas har inte hunnit studeras färdigt innan de släpps ut på marknaden. Detta beror 
mycket på att de allra flesta kemikalier testas på djur där det krävs generationer med 
försöksdjur för att få fram säkra resultat. Många anser att djurtester är ett ineffektivt sätt att 
arbeta på eftersom att reaktionen skiftar beroende på art och kemikalie (Forska utan 
djurförsök 2012). Ett bra exempel på djurstudiernas otillfredsställande undersökningar är 
choklad som har påvisad toxisk effekt hos hundar men inte hos människor. 
 
Forskning har visat att de olika kemikalierna vi får i oss kan leda till bland annat 
hormonstörningar och cancersjukdomar (Yeon et al. 2012, 453-454). Nu och då hör vi om 
nya kemikalieskandaler i media. Det är ofta vanliga kemikalier som används i många olika 
produkter som påverkar oss på ett eller annat sätt. Bara för några år sedan var det en 
glödande debatt angående Bisfenol A i nappflaskor och kassakvitton och strax efter det 
handlade det om kvicksilver i lågenergilampor (Kemikalieinspektionen 2012 a, 
Kemikalieinspektionen 2011 a). De allra flesta har hört talas om dessa kemikalier men har 
alldeles för lite vetskap om dem för att kunna förändra sin egen exponering till dem. 

Samhällsutvecklingen måste börja i rätt ände. Det kan inte alltid ligga på konsumentens 
ansvar att avgöra vilka varor som är säkra eller inte säkra att köpa. Idag finns det 12 000 
kemiska ämnen som ingår i Kemikalieinspektionens produktregister (Naturvårdsverket 
2012). Antalet okända ämnen som kommer in till Sverige via import är okänt.  Sedan finns 
det olika oönskade ämnen som bildas som biprodukt vid olika industriella processer. Alla 
dessa olika kemiska ämnen ackumuleras i vår fettvävnad och stannar kvar där en lång tid. 
Det är både hormonstörande ämnen som påverkar vårt fortplantningssystem, PCB och 
bromerade flamskyddsmedel i bröstmjölk som överförs till våra barn och höga halter 
kadmium i njurarna som har påvisad negativ effekt på njurarnas renande funktioner i 
kroppen (Naturvårdsverket 2012). 

Ett av EU:s 16 miljömål är Giftfri miljö. Målet går ut på att minska naturfrämmande ämnen i 
naturen till nära noll och att deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen ska vara 
försumbar (Naturvårdsverket 2012). För att kunna nå det målet måste alla producenter, 
försäljare och konsumenter vara medvetna om hur kemikaliehanteringen ser ut bland våra 
konsumentvaror.  

1.1.Syfte 
Undersökningen görs på uppdrag av Martin & Servera för att vägleda dem i deras sortiments- 
och produktval med avseende på kemikalier i vissa produkter och förpackningsmaterial. 
Syftet är att identifiera vissa utvalda produkters och livsmedelsförpackningars kemiska 
sammansättning samt värdera riskerna för människors hälsa vid kontakt med dessa 
kemikalier. 
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1.2 Frågeställningar 
Frågeställningarna gäller Martin & Serveras sortiment. 

 

 Vilka kemiska ämnen finns i utvalda produkter/livsmedelsförpackningar som 
kommer i kontakt med livsmedel? 

 Vilka kemiska ämnen migrerar från valda produkter/förvarings- och 
förpackningsmateriel till omgivning och livsmedel samt hur kan dessa påverka 
människors hälsa? 

 Hur relevant är risken kopplad till Martin & Serveras kunders hantering och 
användning av berörda produkter? 

 Finns det några alternativ till de material som används idag ur hälso- och 
miljösynpunkt? 

1.3 Avgränsningar 
Undersökningen handlar om ett urval produkter som ska fungera som en sammanställning 
för större delar av Martin & Serveras sortiment. Det som ska undersökas är kemikalierna som 
förekommer i plast, metall i stekpannor, kartong, aluminium och nanotextilier. 

 

 

2 Bakgrund 
 
2.1 Martin & Servera 
Martin & Servera är ledande leverantör till restauranger och storkök i hela Sverige och 
erbjuder ett brett spektrum av produkter, tjänster och koncept för varje 
restaurangverksamhet. Martin & Serveras affärsidé genomsyras av ansvarsfullt företagande 
med miljöhänsyn och kvalitetsutveckling till djuromsorg och socialt ansvar. De har höga krav 
på sina leverantörer inom dessa områden och vill själva ställa höga krav på sin egen 
verksamhet.  De är certifierade med ISO 9001 och ISO 14001 samt erbjuder marknadens 
bredaste sortiment av ekologiska produkter (Martin & Servera 2013). 

 
2.2 Miljömål – Giftfri miljö 

EU:s 16 miljömål riktar sig till alla medlemsländer och deras miljöarbete. Ett av målen är 
Giftfri miljö och handlar om att minska våra utsläpp av naturfrämmande ämnen till nära noll 
(Naturvårdsverket 2012). Dess påverkan på människors hälsa och miljö ska vara försumbar 
och naturligt förekommande ämnen ska ligga vid bakgrundsnivåerna. Målet ska vara nått år 
2020, men det anses inte vara möjligt i dagsläget. Förutsättningarna har dock förbättrats 
genom skärpt lagstiftning inom EU och internationellt. Vissa välkända kemikalier har 
minskat i naturen, men vissa har också ökat eller minskar inte tillräckligt fort. En global 
ökning av kemikalie- och varuproduktion är ett direkt resultat av ökad konsumtion. En stor 
del av de varor som konsumeras i Sverige idag tillverkas i länder utanför EU som har 
undermålig kemikaliekontroll (Naturvårdsverket 2012). Vissa åtgärder måste tas för att 
förbättra chanserna att nå målen för Giftfri miljö. Några av dessa åtgärder är bland annat att 
utveckla metoder för att bedöma risker med hormonstörande ämnen, nanomaterial och 
kombinationseffekter av flera ämnen (cocktaileffekten). Kontrollen av kemiska ämnen i varor 
måste också utvecklas vidare. Vidare krävs det att alla företag och producenter i hela 
varukedjan utvecklar sitt arbete med att byta ut farliga ämnen (Naturvårdsverket 2012).  

 

2.3 Lagstiftning 
Lagstiftning är en viktig del i kemikaliehanteringsprocessen. En stor del av importen är 
reglerad, men man vet inte hur mycket som importeras utan tullkontroller. Det finns många 
lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar användandet och produktionen kring 
kemikalier som är konsumenttillgängliga. Nedan följer ett urval av dessa. 
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2.3.1 Miljöbalken 

Miljöbalkens (SFS 1998:808) hänsynsregler i kapitel 2 gäller för alla verksamheter eller 
åtgärder som bedrivs. Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 2 § säger att alla som bedriver eller 
anser bedriva en verksamhet eller åtgärd är skyldiga att skaffa sig den kunskap som krävs för 
att förebygga olägenheter mot människors hälsa eller miljö. I 2 kap 3 § (SFS 1998:808) står 
det att den som bedriver eller anser bedriva verksamhet eller åtgärd ska vidta de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som krävs för att 
förebygga, förhindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada på 
människors hälsa eller miljön. Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 4 § står det om kemiska 
produkter och att alla som bedriver en verksamhet eller åtgärd ska undvika att använda eller 
sälja sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller 
miljön om de kan ersättas med produkter som medför mindre risk. Detsamma gäller för 
varor som behandlats med en kemisk produkt. 

 

Miljöbalkens (SFS 1998:808) kapitel 14 handlar enbart om kemiska produkter och 
hanteringen av dessa. Bland annat står det i 14 kap 4 § (SFS 1998:808) att kemiska produkter 
inte får föras in i Sverige från länder utanför EU eller EES (Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet), släppas ut på marknaden eller användas utan att medlet är godkänt av 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer (oftast REACH EG 1907/2006). 
14 kap 12 § (SFS 1998:808) beskriver att kemiska produkter som yrkesmässigt tillverkas eller 
förs in till Sverige ska registreras i ett produktregister, dock står det i 14 § att regeringen kan 
meddela föreskrifter om undantag eller dispens från registreringsskyldigheten enligt 12 §. I 
övrigt står det i 14 kap 18 och 19 §§ (SFS 1998:808) att tillverkare av kemiska produkter ska 
underrätta myndigheten om det framgår att produktionen har ett aktivt ämne som kan ha 
skadliga effekter på människors hälsa, grundvatten eller miljö.  

 

2.3.2.Direktiv 
EG-direktiv och förordningar gäller inom den europeiska gemenskapen medan EEG-
förordningar och direktiv gäller inom den europeiska ekonomiska gemenskapen. 
Produktsäkerhetsdirektivet (EG 2001/95, SFS 2004:451) handlar om att varor och tjänster 
som säljs inte ska orsaka personskador. Om varorna säljs till företag eller material säljs för 
vidaretillverkning så är lagen inte tillämpbar. Det är inte alltid som produkten berörs av 
produktsäkerhetsdirektivet, men den kanske berörs av andra lagstiftningar. 

Ämnesdirektivet (EEG 67/548) och preparatdirektivet (EEG 1999/45) reglerar farliga 
kemiska produkters märkning. 

 

2.3.3 Förordningar och föreskrifter 

Det finns förordningar som kompletterar Miljöbalkens (SFS 1998:808) regelverk. Två av 
dessa är förordningen (SFS 1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, 
införsel och utförsel av kemiska produkter, samt förordningen (SFS 1998:941) om kemiska 
produkter och biotekniska organismer som är direkt kopplad till MB 14 kap (SFS 1998/808).  

GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) är det 
globala klassificeringssystemet för märkning av kemikalier. GHS identifierar farliga 
kemikalier och informerar användare om risker. CLP-förordningen (Classification, Labelling 
and Packaging), EG 1272/2008, om klassificering, märkning och förpackning av kemiska 
ämnen och blandningar har anpassats efter GHS för att fungera med ett bredare spektrum 
kemikalier. Riskerna med olika kemikalier meddelas genom standardfraser och piktogram på 
märkningar (figur 1) samt i säkerhetsdatablad. 

Piktogrammen används som underlag för internationella och nationella bestämmelser för 
transport av farligt gods (CLP 2013 och Kemikalieinspektionen 2013 b). 

I Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) finns kriterier för klassificering av 
kemikaliers hälso- och miljöskadliga egenskaper. KIFS har införlivat ämnesdirektivet (EEG 
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67/548) och preparatdirektivet (EEG 1999/45)  i den svenska lagstiftningen 
(Kemikalieinspektionen 2013 c). Kraven är att de kemiska produkterna som används ska ha 
tydlig och rätt märkt farosymbol (figur 1) med risk- och skyddsinformation på svenska. 
Märkningen ska informera om hälsoeffekter som befaras uppstå vid användningen av 
kemikalien och information om hur du ska skydda din hälsa och miljön. De företag som 
tillverkar eller importerar kemiska produkter till Sverige har ansvar att utreda hälso- och 
miljöriskerna med dessa. Utredningen fungerar som ett underlag till klassificeringen av 
kemikalien (Kemikalieinspektionen 2013 c). 

 
 
Figur 1. Piktogram över farliga symboler i samband med transporter. Piktogrammen sitter på förpackningar och  
beskriver riskerna med kemikalierna i dessa förpackningar (förordning (EG) 1272/2008). 
 
Livsmedelslagstiftningen har även lagstöd som handlar om förpackningsmaterial som 
kommer i kontakt med livsmedel. De mest relevanta för den här studien är Kommissionens 
förordning (EG 2023/2006) av den 22 december 2006 om god tillverkningssed när det gäller 
material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, Europarådets 
förordning (EG 1935/2004) av den 27 oktober 2007 om material och produkter avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel, Kommissionens förordning (EG 10/2011) av den 14 januari 
2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel 
samt LIVSFS 2011:7, Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel. Allmänt kan man säga att dessa lagtexter handlar om att 
material som kan komma i kontakt med livsmedel inte får överföra ämnen till livsmedlet i 
sådana mängder att de utgör en fara för människors hälsa, medför en oacceptabel förändring 
av livsmedlets sammansättning eller försämrar dess smak och lukt. 

2.3.4 REACH 

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) är en EG-
förordning (EG 1907/2006) som gäller i alla EU-länder och även Island, Norge och 
Liechtenstein sedan REACH införlivades i EES. Förordningen handlar om produktionen och 
säkert användande av kemikalier för att skydda människors hälsa och miljön från risker med 
kemikalier. Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA (European Chemicals Agency) har 
huvudansvar för REACH-förordningen (EG 1907/2006). REACH sammanställer en databas 
(kandidatförteckning) där man registrerar kemikaliers användningsområde, toxicitet och 
genomför provtagningar. Sedan utvärderas underlaget för att en bedömning ska kunna göras 
över kemikalien och dess hälso- eller miljöpåverkan (Kemikalieinspektionen 2013 d).  
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Användningen av vissa särskilt hälso- och miljöfarliga ämnen har begränsats med hjälp av 
utökade EU-regler. Kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen i REACH har under 
2012 uppdateras med 67 nya ämnen (Naturvårdsverket 2012).   

 

2.4 EFSA 
EFSA (European Food Safety Authority) är en av Europas viktigaste riskvärderingsverktyg 
när det gäller foder- och livsmedelssäkerhet. EFSA delar med sig av vetenskapliga fakta om 
redan existerande eller kommande risker bland livsmedel, bland annat genmodifierade 
grönsaker, insektsmedel men även tillsatser som kan följa med livsmedel som bland annat 
Bisfenol A. EFSA bildades för att förbättra EU:s livsmedelssäkerhet och öka 
konsumentsäkerheten samt bibehålla ett gott förtroende för EU:s livsmedelshantering 
världen över (EFSA 2013). 

 

2.5 Vanligt förekommande kemikalier i material 
Nedan följer vanliga material som används i livsmedelsförpackningar samt kemikalier som 
medföljer dessa. 

 

2.5.1 Plaster 

Syntetiska plaster är en produkt som finns överallt. I de allra flesta plaster har någon sorts 
kemisk tillsats använts för att få plasten att uppföra sig på ett visst sätt (Shaxson 2009, 
Thompson et al. 2009, refererad i Yeon et al. 2012, 453). De egenskaper man vill att plasten 
ska besitta är bland annat flamtålighet, färg och flexibilitet. De vanligaste plasterna är 
polyeten (LDPE eller HDPE beroende på hårdhet), polypropen (PP), polystyren (PS), 
polyvinylklorid (PVC eller V), polyetylentereftalat (PET eller PETE), Polyaktid (PTA) och 
polykarbonat (PC). Varje förpackning är märkt med en liten triangel innehållande en siffra 
mellan 1-7 och ibland förkortningen på plasten som använts (se figur 2). Numret visar vilken 
sorts plast produkten är gjord av. Vissa av dessa plaster går inte att återanvända, eller ens 
återvinna (Eartheasy 2012).  

 

Nummer 1 är den mest förekommande plasten, PET. PET-plast är tänkt att bara användas en 
gång. Använder man den fler än en gång ökas risken för urlakning av cancerogena ämnen och 
bakteriell tillväxt (Eartheasy 2012). PET-plast innehåller även i vissa fall Bisfenol A (Olea et 
al. 1996, refererad i Alonso-Magdalena et al. 2012, 202). Plasten går att återvinna. 

Nummer 2 är HDPE, en hård plast som används mest vid produktion av leksaker, oljedunkar 
och tvättmedelsförpackningar. HDPE-plast är väldigt tålig och klarar extrema temperaturer 
utan att brytas ner, den är därför klassad som ofarlig för människors hälsa (Eartheasy 2012). 

PVC-plast som är nummer 3 har fått smeknamnet ”poison plastic” på grund av att den 
innehåller så många hälsoskadliga ämnen och blandningar (Olea et al. 1996, refererad i 
Alonso-Magdalena et al. 2012, 202 och Froster, Hedenmark och Olsson 2012, 22). PVC-plast 
innehåller bland annat Bisfenol A, ftalater och bly. Den används mest vid tillverkningen av 
plastfolie, matoljeflaskor, trädgårdsslangar, datorkablar och djurleksaker men finns även i 
andra produkter (Eartheasy 2012).  

Nummer 4 är den andra formen av PE-plast, nämligen LDPE. Det är en mjukare plast som 
finns i till exempel brödpåsar, mjuka plastflaskor och vissa textilier som kläder och möbler. 
Den är relativt säker att använda då den inte antas vara särskilt giftig (Eartheasy 2012). 

PP-plast har nummer 5 och används mest vid plastlock på flaskor, smörförpackningar, 
chipspåsar, sugrör, tejp och rep. Den anses vara säker att återanvända (Eartheasy 2012). 

Den plast som är mest varierande i sin användning är nummer 6, PS-plast. Den används 
mycket inom snabbmatsbranchen i frigolitformar, engångsmuggar, plastbestick, 



6 
 

plasttallrikar men även i äggkartonger och frigolit som fyllningsmaterial och isolering av 
olika slag (Eartheasy 2012). PS-plast är en lätt och skör plast som lätt går sönder och sprids i 
naturen. Det är ett stort problem för miljön eftersom plasten bryts ner för långsamt. Allting 
som slängs hamnar till slut i havet och plast är ett av de marina djurens största hot. PS-plast 
antas läcka cancerogena ämnen, särskilt vid upphettning. De kemikalier man hittar i PS-plast 
går att koppla till hormonstörningar hos människor. Det rekommenderas att man bara 
använder PS-plast när det inte finns något annat alternativ (Eartheasy 2012). 

Den sista gruppen, nummer 7, är en ”övrigt grupp” (eller ”other”) där bland annat PC-plaster 
hör hemma. PC-plast används ofta i ”okrossbara glas”. Grupp sju  innehar plaster som 
innebär stora hälsoproblem eftersom de plasterna urlakar kemiska ämnen till sin omgivning 
(bland annat Bisfenol A). Plasterna i grupp 7 används mest till att tillverka plastflaskor, 
bildelar och förpackningar avsedda att hålla mat. Dessa plaster bör inte heller upphettas på 
grund av att de ämnen som kan migrera reagerar med värme. Plastförpackningar som är 
gjord av nedbrytbara råvaror som till exempel majsstärkelse hamnar också i grupp 7 med en 
extra märkning (ofta PLA, polyaktid, eller ”compostable”) som markerar att den är just 
komposterbar. Plaster märkta med PLA eller liknande är till för återanvändning, men resten 
av plasterna i grupp 7 är inte det (Eartheasy 2012). 

 
Figur 2. Visar trianglarna som finns på plastförpackningarna och dess nummer samt förkortningar (ACO 2012). 

2.5.2.Bisfenol.A 
Bisfenol A, förkortat BPA, är en kemikalie som liknar östrogen. Sådana kemikalier brukar 
kallas xenoöstrogener. Xenoöstrogener beter sig som naturligt östrogen i kroppen och 
kommer som en biprodukt från plastprodukter och vissa rengöringsmedel (Rubin 2011). 
Trots att man tidigare trodde att BPA var en svag xenoöstrogen så har senare studier visat att 
BPA är lika effektivt som östradiol när det gäller att reagera med kroppens östradiol-
receptorer och celler. Östradiol finns naturligt hos både män och kvinnor och är ett av de 
viktigaste hormonerna vid reproduktionsorganens utveckling och kroppens feed-backsystem. 
Hos män är östradiol ett viktigt hormon för bland annat spermieproduktion och för kvinnor 
vid bland annat livmoderutveckling samt bildning av bröstkörtlar och äggceller (Simpson et 
al. 2002, Hillier et al. 1994, Nelson och Bulun 2001, refererad i Alonso-Magdalena et al. 
2012, 201). Förutom könsutvecklingen hos människor spelar östradiol en stor roll för många 
andra funktioner i kroppens organ, som i till exempel levern, hjärnan och musklerna samt 
skelettet (Gustafsson 2003 och Heldring et al. 2007, refererad i Alonso-Magdalena et al. 
2012, 201-202). 

 
2.5.3.Bly 
Bly används som stabiliseringsmedel i PVC-plast. Grundämnet bly i sin metallform är inte 
reaktivt i sig, men när det korroderas blir det biologiskt aktivt och tas lätt upp i blodomlopp 
hos människor och djur. Bly ger bevisat försämrad intelligens och kognitiv förmåga, orsakar 
utvecklingsstörningar hos foster och kan skada nervsystemet (Froster, Hedenmark och 
Olsson 2012, 26-29). 

2.5.4.Silverjoner 
Silverjoner och nanosilver blir vanligare att använda som bakteriedödande medel (Froster, 
Hedenmark och Olsson 2012, 33). Silver används inte i livsmedelsförpackningar men på 
diskbänkar, i städdukar och andra material som kommer i kontakt med livsmedel. Det 
används även i träningskläder. De stora kedjorna som säljer träningskläder säljer ofta kläder 
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som innehåller just silverjoner som ska ge en torr och fräsch känsla även efter ett svettigt 
pass på gymmet. Silverjoner har en god antibakteriell förmåga, vilket förklarar varför man 
gärna använder det på diskbänkar eller i städdukar där man inte vill ha en flora som gynnar 
mikroorganismer (Fernholm et al. 2007, 97).  

2.5.5.Perfluoroktansyra 
PFC, eller perfluorerade ämnen, är kemikalier med starka kol-fluorbindningar. Det är ett 
samlingsnamn för bland andra perfluoroktansyra (PFOA) och perfluoroktansulfonat  (PFOS) 
(Lau et al. 2004, refererad i Toft et al. 2012, 2532). PFOA, eller perfluoroktansyra, är ett 
ämne som används vid framställningen av bland annat teflon och gore-tex. Det vill säga släta 
material som ska ha en yta som stöter ifrån sig smuts, fett och vätska (Kemikalieinspektionen 
2012 b). Det har även visat sig att det finns PFOA i popcornpåsar. PFOA:s stabila kol-
fluorbindningar medför att materialet blir resistent mot värme och kemiska och biologiska 
nedbrytningsprocesser. Detta har gett upphov till att PFOA är en av de största globala 
föroreningskällorna i vatten, mark och luft (Post et al. 2012, refererad i (Buhrke, Kibellus och 
Lampen 2013, 97). Perfluoroktansyra är väldigt svårnedbrytbara organiska ämnen och de 
som inte bryts ner omvandlas i naturen till persistenta ämnen, exempelvis 
perfluoroktansulfonat (PFOS). PFOS är ett PBT-ämne, det vill säga persistent, 
bioackumulerande och toxiskt. Det är ytterst giftigt och hormonstörande och ligger kvar 
väldigt länge i naturen och orsakar skador. Man tror även att dessa ämnen kan vara 
cancerframkallande (Kemikalieinspektionen 2012 b). 

2.5.6.Ftalater 
Ftalater är ett samlingsnamn för kemikalier som är baserade på ämnet ftalsyra (Froster, 
Hedenmark och Olsson 2012, 69). Ftalater används i bland annat plastmattor och elektronik 
men även som mjukgörare i PVC-plast, som används i bland annat plastfolie. Mjukgjord 
PVC-plast består av 30-50 % ftalater. Ftalaterna är inte kemiskt bundna till plasten vilket gör 
att de är lättflyktiga. Vi kommer i kontakt med ftalater via beröring, inandning (främst via 
damm) men även när det migrerat över till ett livsmedel som vi sedan äter eller dricker. 
Ftalater har olika lång nedbrytningstid i kroppen, men främst är det en snabb nedbrytning på 
bara ett par dagar. EU har klassat sex olika ftalater som reproduktionsstörande. En av dessa 
är DEHP, dietylhexylftalat, som är vanligt förekommande i PVC-plaster men som är 
förbjuden i till exempel barnleksaker. Reproduktionsstörningar har särskilt visat sig hos 
foster och nyfödda pojkars könsorgan. Man har sett minskad spermakvalitet, minskad 
fertilitet men även astma, allergier, diabetes och fetma som har direkt koppling till ftalater 
(Froster, Hedenmark och Olsson 2012, 69). 

2.6.Hälsoeffekter 
Bisfenol A som förekommer i många olika förpackningar som till exempel PVC-plast, plåtlock 
och konservburkar har påvisade cancerogena effekter. De är även bevisat att bisfenol A ger 
fosterutvecklingssvårigheter och är allmänt hormon- och reproduktionsstörande (Cooper, 
Kendig och Belcher 2011, 943-944). Bly används som stabiliserare i vissa plaster och är 
bevisat intelligensnedsättande. Bly i kroppen, särskilt hos spädbarn, ger lägre IQ och kan 
skada nervsystemet (Froster, Hedenmark och Olsson 2012, 26-29). Ftalater förekommer 
också i olika plaster och har även dessa bevisade effekter hos reproduktionsorganen, särskilt 
hos foster, unga pojkar och män (Froster, Hedenmark och Olsson 2012, 69). PFOA 
(perfluoroktansyra) är förutom hormonstörande också eventuellt cancerogen 
(Kemikalieinspektionen 2012 b). Silverjoner, eller nanosilver, har också bevisad skadlighet på 
arvsmassa och fertilitet (Froster, Hedenmark och Olsson 2012, 39). De ämnen som tillsätts i 
de flesta livsmedelsförpackningar har mer eller mindre bevisad skadlighet på människors 
hälsa. Dessa kemikalier fyller funktioner som till exempel bakteriedödande, konserverande 
eller ökar livslängden på våra livsmedelsförpackningar. Vissa ämnen tillsätts för att 
aluminiumburkar inte ska rosta och för att plastförpackningar ska ha rätt densitet. Många av 
de allra vanligaste plasterna som används har visat sig innehålla kemikalier som är direkt 
skadliga på våra kroppar (Yeon et al. 2012, 453-454). 
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2.6.1 Cocktaileffekten 

De olika kemikalier vi utsätts för varje dag kan vara t.ex. bisfenol A, perfluorerade ämnen, 
olika läkemedelsrester eller rengöringsmedel. En blandning av olika kemikalier som kan ge 
upphov till hälsoeffekter kallas ibland för cocktaileffekten (Livsmedelsverket 2011). I vissa 
fall har det visat sig att olika kemikalier kan bli mindre reaktiva när de blandas, men i de allra 
flesta fall blir risken för skada i kombination med olika kemikalier högre. Det finns oändligt 
många blandningar av kemikalier, eftersom det finns så många olika kemikalier, vilket gör 
det svårt att forska på alla olika blandningar som kan uppstå. De allra vanligaste 
forskningsområdena är PCB (polyklorerade bifenyler), ämnen som bildas vid upphettning av 
olika material och samverkanseffekter av olika miljögifter. 
 

2.6.2.Trender 
Vi blir sjukare av alla kemikalier vi kommer i kontakt med. Man har sett att barn oftare har 
astma och andra allergier om man har höga koncentrationer ftalater i hemmet (Froster, 
Hedenmark och Olsson 2012, 21-26, 65), att bly ger intelligensnedsättningar samt att 
bisfenol A har påvisad skadlighet på fertiliteten (Rubin 2011, 29). Under 1980 och 1990 
ökade halten av PFC-ämnen i modersmjölk och nedbrytningsprodukter av ftalater i blodet 
ökar ju mer vi utsätter oss för ämnena (Froster, Hedenmark och Olsson 2012, 46-47).  
Kemikalierna bryts ner långsamt i kroppen och man har sett att våra mormödrar har lika 
höga halter kemikalier i blodet som våra barn har. Man kan tydligt se att trenderna från 
kemikalierna föder ett allergisamhälle där allt fler har en eller flera allergier.  

I preciseringen till miljömålet Giftfri miljö står det angivet att den sammanlagda 
exponeringen för kemiska ämnen inte ska vara skadlig för människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden (Naturvårdsverket 2012). År 2010 var ca 5200 av de ca 14 000 
konsumenttillgängliga produkterna klassificerade som hälsofarliga. Från början av 1990-talet 
fram till idag så har inte antalet hälsofarliga konsumenttillgängliga kemiska produkter 
förändrats särskilt mycket förutom en mindre ökning på senare år (figur 3). En annan ökning 
som man kan se är allergiframkallande kemikalier i produkter. Nästan 40% av alla vuxna i 
Sverige har en allergi (Naturvårdsverket 2012). För 50 år sedan var allergisjukdomar mycket 
ovanliga (Froster, Hedenmark och Olsson 2012, 9). Vissa rengöringsmedel, färger och lacker 
med kemisk sammansättning är tydligt allergiframkallande. År 2010 innehöll ca 25% av alla 
kemiska konsumentprodukter allergiframkallande ämnen (figur 4). 

 
Figur 3. Antal konsumenttillgängliga kemiska produkter som är hälsofarliga respektive som inte är klassificerade 
som hälsofarliga. Figuren visar förändringen mellan åren 1990 och 2012 (Naturvårdsverket 2012). 
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Figur 4. Andel konsumenttillgängliga kemiska produkter som innehåller kända allergiframkallande ämnen i 
förhållande till samtliga konsumenttillgängliga produkter (år 1995–2010) (Naturvårdsverket 2012). 

Enligt Lagergren (2013) säger Åke Bergman som är miljökemist vid Stockholms universitet 
att kopplingen mellan folksjukdomar och hormonstörande kemikalier blir allt tydligare. Han 
säger att genetiska orsaker inte kan vara den enda förklaringen till ökningen och frekvensen 
av endokrina sjukdomar. Det endokrina systemet är det som kontrollerar och utsöndrar 
hormoner i kroppen. Bergman anser även att de hormonstörande effekter man kan se av de 
kemikalier vi omger oss med är minst ett lika stort hot som människans påverkan på 
klimatet. 
 

2.7.Normpack/Innventia 
Innventia är ett företag som arbetar med att hjälpa företag att använda mer resurssnåla 
processer och produkter från förnybara råvaror (Innventia 2013 a). De är en utomstående 
aktör med mål att arbeta med forskning som hjälper dem att komma fram till de mest miljö- 
och hälsovänliga metoderna för att ta fram bland annat livsmedelsförpackningar. Innventia 
har en näringslivsgrupp som kallas för Normpack. Målet för Normpack är att konsumenter 
ska kunna lita på att de livsmedelsförpackningar de köper är säkra ur hälsosynpunkt. 
Material eller förpackningar som har utvärderats och godkänts enligt NormpackNormen får 
en certifiering som försäkrar konsumenten om att varan är godkänd att vara i kontakt med 
livsmedel. Certifikatet är giltigt i 2 år (Innventia 2013 a). Normpack grundades 1981 och har 
idag medlemmar som representerar alla led i produktionskedjan för produkter som kommer i 
kontakt med livsmedel. Syftet är att etablera en svensk norm för egenskaperna hos material 
som kommer i kontakt med livsmedel (NormpackNormen), öka alla parters kunskap inom 
området och skapa ett kontaktforum för myndigheter, näringsliv och allmänhet med 
information om Normpacks verksamhet och tjänster (Innventia 2013 a). 

NormpackNormen är baserad på svensk lagstiftning och EG-direktiv samt lagstiftning och 
branschriktlinjer från olika länder i europa.  Den ändras ständigt i och med att lagstiftningen 
förändras. NormpackNormen beskriver kraven som produkten i kontakt med livsmedlet 
måste uppfylla (Innventia 2013 a). På Normpacks hemsida finns en guide till säkra 
livsmedelsförpackningar som de tagit fram som en hjälpreda. Där kan man se hur ett 
Normpackcertifikat ser ut, hur man ska förhålla sig till olika förpackningsmaterial och tänka 
säkert när det gäller livsmedelsförpackningar (Innventia 2013 b). 
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3.Material.och.metoder 
Information om olika förpackningar har hämtats från hemsidor från respektive företag som 
tillverkar dessa, bland annat Zip Trading och Aristo AB. Även Martin & Serveras hemsida har 
använts för att komplettera redan befintlig information med säkerhetsdatablad. 

Intervjuer skedde med ansvariga chefer för inköp på Martin & Servera för att komma fram 
till vilka produkter studien skulle handla om. Dessa inköpschefer har även bidragit med 
kontaktuppgifter till de aktuella leverantörerna för de olika produkterna som undersökts. 
Information har hämtats via mejlkontakt och telefonsamtal med leverantörer och 
producenter från ITS foil, film and paperproducts, Scanpan, Aristo AB och Vileda AB. Mycket 
av materialet är hämtat från Kemikalieinspektionens, Livsmedelsverkets och 
Naturskyddsföreningens hemsidor. Material är även hämtat ur böckerna ”Den flamsäkra 
katten” av Froster, Hedenmark och Olsson och ”Där guld glimmar blått” av Fernholm med 
flera. Annat material i form av vetenskapliga artiklar är hämtat i Web of Science, där sökord 
som användes var bland andra chemicals, Bisphenol A, PVC plastics, food, silver, immune 
system, containers, packaging, plastic, migration, leaching and health effect. 

 
Jag har använt mig av Norpacks/Innventias guide till säkra livsmedel för att göra min 
riskbedömning av de olika materialen man använder till livsmedelsförpackningar (Innventia 
2013 b), samt en rapport från livsmedelsverket som handlar om att ta fram riskprofiler för 
material i kontakt med livsmedel (Svensson och Olafsson 2011). 
Riskvärderingen gick ut på att utföra en riskprofil på utvalda material vid kontakt med 
livsmedel, och försöka hitta lösningar eller andra material i vissa av fallen. Riskvärderingen 
baserades på det som framkommit i studien, men baserades även på huruvida det finns nog 
med konkreta fakta och forskning kring materialen, dess migrering samt hälsoeffekter. Jag 
använde mig av en gradering utefter skadligheten på de kemikalier, tillsatser och material 
som undersöktes.  

 

De kriterier jag fokuserade på när jag utformade riskvärderingen var den hälsoskadlighet 
tidigare studier påvisat på de material, produkter och tillsatser som funnits med i studien. 
Riskvärderingen är även grundad på de migreringsegenskaper materialen/tillsatserna har i 
olika medier och temperaturer samt mina egna tolkningar av de resultat som presenteras. De 
egna tolkningar som gjorts är en rekommendation om säker användning av de olika 
materialen beroende på migrering, tidigare forskning, hälsoeffekter och huruvida det kan 
finnas andra alternativ till de material som undersökts. De olika material, kemikalier och 
tillsatser som påvisades i studien har givits olika graderingar i riskvärderingen i form av 
nummer mellan 1-4.  

 

I graderingen är hälsoeffekter som finns påvisade av kemikalierna i materialen med. Plast är 
den främsta delen i värderingen då de är de materialen det finns mest tidigare forskning 
kring. I tabell 1 kan man se graderingen av de material som funnits med i denna studie och 
tabell 2 visar de tillsatser som ligger till grund för graderingen av materialen. Graderingen 
utgick ifrån de tillsatser som migrerar från de ämnen som står i tabellen. Graderingen för 
både tabell 1 och 2 är i en fyrgradig skala där nummer 1 representerar hälsoskadligt, nummer 
2 är osäkert om det är hälsoskadligt, nummer 3 representerar att det är ofarligt för hälsan 
och 4 representerar att det finns för lite forskning på området för att vara säker. 

 

Graderingen ska vara lätt att läsa och förstå samt visa en enkel uppradning av de material och 
tillsatser som den här studien fokuserat på. Riskvärderingen ligger som grund för att hitta 
kriterier för Martin & Serveras sortimentsbeslut. 
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4 Resultat 
Olika material och tillsatser är bra vid tillverkning av olika produkter. Det finns många 
skillnader i dessa beroende på sammansättning av materialet. Nedan redovisas de material 
som finns i Martin & Serveras sortiment, kemikalier som följer med dessa, den eventuella 
migreringen till livsmedel samt hälsoeffekterna av kemikalierna. De material som följer 
nedan är plast, metall i stekpannor, kartong, aluminium och nanotextilier i enlighet med 
avgränsningarna för denna studie. De kemikalier som följer är perfluoroktansyra (PFOA), 
Bisfenol A (BPA), ftalater, bly och silverjoner. 

4.1 Plaster 
Martin & Servera köper in plastfolie från en leverantör som heter ITS foil, film & 
paperproducts. De plastmaterial de använder i plastfolien är polyeten (PE) och 
polyvinylklorid (PVC) (ITS foil, film & paperproducts 2013). De använder varken Bisfenol A 
eller ftalater som tillsatser i deras plaster och försäkrar att alla material och tester på 
materialet är reglerat efter europeisk lagstiftning (se bilaga 1). 

Zip Trading AB köper in och säljer vidare produkter tillverkade i Asien. Deras mål är att 
lagstiftning ska följas på deras leverantörers initiativ och att lagstiftningen alltid ska gå i 
första hand. Martin & Servera köper in en microsäker förvaringslåda (mealbox) som är 
tillverkad i PP-plast (Polypropylene). PP-plast tål temperaturer mellan -40°C till +121°C. 
Mealbox är även Normpackcertifierad och klarar på så sätt kraven i Normpacknormen (Zip 
Trading 2013, Innventia 2013 b).  

Martin & Servera köper även in en vinylhandske från Zip Trading som är gjord i PVC-plast 
(Polyvinyl chlorid). Det går inte att finna någon certifieringsinformation på deras hemsida för 
vinylhandskarna, och företaget har varit svåra att få tag i via mejlkontakt.  

4.1.1 Migrering från plast 

ITS foil, films and paperproducts anlitade ett bolag för provtagning och analys av deras 
produkter för att utvärdera om deras produkter migrerade ämnen till livsmedel (se bilaga 2). 
Vid provtagningen av plastfoliens migreringsegenskaper tog de två prover av plasten (storlek 
2 dm²) och placerade ett i 3 % ättiksyra och ett i olivolja under 10 dagar i 40˚C. Proverna 
utfördes i enlighet med Europarådets direktiv (EEG 82/711) som handlar om provtagning av 
migreringen från plastmaterial i kontakt med livsmedel.  Resultatet visade att plastfolien 
mätte migreringsvärden under gränsvärden enligt bland annat direktivet EG 2002/72 som 
handlar om plastmaterial som kommer i kontakt med livsmedel (se bilaga 2). Deras slutsats 
är att plastfilmen är säker att komma i kontakt med feta och sura livsmedel (med undantag 
av mjölkbaserade produkter) samt vatten under en period av 24 timmar i rumstemperatur 
(se bilaga 2), med tanke på migreringen. 

 

Mealbox från Zip Trading har en Normpackcertifiering vilket innebär att den klarar kraven i 
NormpackNormen när det handlar om migrering av kemikalier till livsmedel (Zip Trading 
2013, Innventia 2013 b).  

 

Vinylhandskarna från Zip Trading är gjorda av PVC-plast. Eftersom mejlkontakten och 
hemsidan inte tillgivit tillräckligt med information för att veta hur företaget förhåller sig till 
PVC-plasten i deras vinylhandskar så är det svårt att göra en bedömning av 
hälsoskadligheten. Däremot finns det mycket information om PVC-plast på grund av att den 
innehåller så många hälsoskadliga ämnen och blandningar, och på grund av det fått 
smeknamnet ”poison plastic”. Plasten bör inte användas vid hantering av mat på grund av att 
den läcker giftiga kemikalier under hela sin livstid (Froster, Hedenmark och Olsson 2012, 
22). PVC-plast har en stor utbredning och används till mycket eftersom den är billig att 
producera. I plasten använder man ftalater för att mjuka upp den, senare tillsätts bly för att 
stabilisera plasten. Tsumura et al. 2001 (refererad i Cao 2010, 25) gjorde en studie om 
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migrering av ftalater från PVC-handskar till livsmedel. Handskarna innehöll 41 % 
dietylhexylftalat (DEHP), 60,2 % adipat (DEHA), 74,8 % diisononylftalat (DiNP) och 27,9% 
butylbenzylftalat (BBzP) som alla är olika former av ftalater. Högre halter ftalater påfanns i 
livsmedel som hanterats med handskarna jämfört med de livsmedel som var orörda. De såg 
även att PVC-handskar som var steriliserade med alkohol ökade migreringen jämfört med de 
handskar som inte var steriliserade. De fann även att livsmedel paketerade i fabriker där 
PVC-handskar inte användes innehöll mindre mängder ftalater.  

 
4.1.2.Bisfenol.A  
Bisfenol A, BPA, är en vanlig kemikalie bland de flesta konsumentvaror. Kemikalien finns i 
till exempel mobiltelefoner, plastförpackningar av PVC-plast och vattenflaskor i PET-plast, 
konservburkar i aluminium och okrossbara glas (Procordia 2012 och Alonso-Magdalena et al. 
2012, 201). PVC-plast finns i både vinylhandskarna från Zip-trading och plastfolien från ITS 
film, foil and paperproducts. När man 1993 försökte fastställa de östrogen-bindande 
proteinerna i jäst fann man att BPA läckte från PC-plastflaskorna (polykarbonat) man 
använde i autoklaven och att de östrogena egenskaperna man funnit inte kom från jästen 
utan från plasten (Krishnan et al. 1993, refererad i Alonso-Magdalena et al. 2012, 203). Detta 
gav upphov till flera liknande studier som handlar om att BPA kan läcka från andra 
plastmaterial vid användning. Vissa studier har visat att BPA kan migrera till livsmedel från 
PVC-plastförpackningar vid upphettning (Kang et al. 2006, Richer et al. 2007, refererad i 
Alonso-Magdalena et al. 2012, 202). En studie från USA visade att 95 % av de personer som 
undersöktes hade BPA-rester i urinproven (Sajiki et al. 1999, Takeuchi och Tsutsumi, 2002 
och Calafat et al. 2005, refererad i Alonso-Magdalena et al. 2012, 202-203). Koncentrationen  
varierade mellan 0,2 – 1,6 ng/ml. 
 
4.1.3.Bly 
Vi får i oss bly från många olika källor. Bland annat från livsmedelsförpackningar, via luften, 
från maten vi äter och från vår omgivning (Froster, Hedenmark och Olsson 2012, 20-31). Bly 
används medvetet som stabiliserare i vissa plaster, men kommer även som biprodukt från 
förbränning av kol, olja och gruvdrift vid brytning av zinkmalmer. På grund av sin utbredning 
är det svårt att veta hur mycket att det bly vi får i oss som kommer från 
livsmedelsförpackningarna och livsmedlet i sig. Dock har Järup (2003, 176) uppskattat att av 
den totala blyhalten vi får i oss så kommer 10-15 % via de livsmedel vi äter.  

4.1.4.Ftalater 
Ftalater används som mjukgörare i plaster. I PVC-plast används dietylhexylftalater (DEHP) 
ofta som mjukgörare (Fei et al. 2012, 153 och Froster, Hedenmark och Olsson 2012, 69). Det 
bildas inga kemiska bindningar mellan DEHP och PVC-plasten så tillsatskemikalierna är 
lättflyktiga och släpps lätt ut i naturen (Tüzüm Demir och Ulutan 2012, 1949). 
Åldringsprocessen i PVC-plast innebär ofta ett sista steg där migreringen av ftalater sker. Det 
finns studier som visat att DEHP har olika hälsoeffekter hos människor, bland annat ökad 
risk för fetma och diabetes. DEHP-användningen har nästan upphört i Sverige de senaste 10 
åren med tanke på de hälsoeffekter som har uppmärksammats.  

Studier på urinprov från människor boende i industriländer har visat att personer är extra 
utsatta för mjukgörare i form av ftalater (Wenzel et al. 2005, refererad i Tüzüm Demir och 
Ulutan 2012, 1948). Ftalater tros vara cancerogena, framförallt DEHP (dietylhexylftalat). 
DEHP används vanligt i PVC som används som skyddande skikt i mjölkbilar. Tester visade 
att DEHP migrerade mellan 20-31 mg/ liter mjölk, vilket nästan var 40 % av koncentrationen 
i plasten (Wildbrett 1973 refererad i Cao 2010, 22). Vissa länder har förbjudit användandet av 
DEHP i PVC-skydd i mjölkbilar, bland dessa är Danmark och Norge (Petersen 1991 refererad 
i Cao 2010, 23). Både fetthalt och tid spelar roll i migreringen av ftalater till livsmedel. 
Gilbert (1977, refererad i Cao, 23) undersökte migreringen av olika ftalater till olika 
livsmedel. Skillnaden låg på mellan 14,5 mg/dm² vid 20 % fetthalt till 23,5 mg/dm² för 90 % 
fetthalt och migreringen ökade med nästan 10 mg/dm² beroende på tidsspannet (4,5 
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mg/dm² - 14 mg/dm² mellan 24 och 96 timmar). De livsmedel som ansågs ha högst 
migrering var generellt feta livsmedel som avokado, ost, mjölk, kycklingskinn och feta 
köttprodukter (Cao 2010, 24). 

4.2 Hälsoeffekter av plaster och dess tillsatser 
Några plaster har påvisat olika hälsoeffekter i djurförsök, speciellt PVC-, PS- och PC-plaster. 
På så vis kan man dra kopplingen till den ökade mängden ovanliga hälsoproblem hos 
människor eftersom vi kommer i kontakt med plast hela tiden (Kavlock et al. 2002, Fisher et 
al. 2003 och Borch et al. 2004, 2005 refererad i Yeon et al. 2012, 453-454). Exempel på dessa 
hälsoeffekter kan vara till exempel reproduktionsstörningar där könsorganen inte utvecklats 
helt, detta leder till svårigheter att föröka sig och hormonbalansen i kroppens feed-
backsystem fungerar inte optimalt. Andra hälsoeffekter man kunnat se är bland annat 
fosterskador som resulterat i mentala sjukdomar och utvecklingsstörningar.  
 
4.2.1.Bisfenol.A 
Under 1980-talet undersökte man LOAEL-värdet (Lowest observable adverse effect level) av 
BPA med hjälp av djurförsök. LOAEL-värdet låg på 50 mg/kg/dag, och med hjälp av det 
räknade man ut ett referensvärde eller ”säkerhetsdos” som ligger på 50 µg/kg/dag. Sedan 
dess har man dock kunnat se att BPA är mer reaktivt än vad man tidigare trott. Nyare studier 
har visat att BPA kan störa ut kroppens feed-backsystem även vid doser under 
referensvärdet. Särskilt känsliga grupper är spädbarn men även äldre barn har visat effekter 
av BPA-exponering (Richer et al. 2007, refererad i Alonso-Magdalena 2012, 203).  
 
Djurförsök har visat att BPA ger samma effekter som hos diabetiker vad gäller kroppsvikt och 
hormonmönster (Heap 2009, 1971). I bukspottskörteln regleras insulinpåslaget i kroppen via 
α (alfa) och β (beta) celler. I α- och β-cellerna finns östrogenreceptorer som vid kontakt med 
östrogen berättar för kroppen när och hur mycket insulin som ska produceras och extraheras 
(Nadal et al. 2004, 2009, Sutter-Dub 2002, refererad i Alonso-Magdalena 2012, 204). Det 
visade sig att xenoöstrogener, syntet-östrogener och östrogenkemikalier kunde agera som 
naturligt hormon i α-och β-cellerna. För höga koncentrationer vid fel tidpunkt kan rubba 
glukosbalansen i kroppen och i värsta fall kan det leda till diabetes (Ropero et al. 2008, 
refererad i Alonso-Magdalena 2012, 204). Djurförsök på möss visade att koncentrationer av 
BPA som låg vid 100 µg/kg gav mild insulinresistens och glukosintolerans (Alonso-
Magdalena et al. 2006, refererad i Alonso-Magdalena et al. 2012, 204).  

BPA har påträffats i moderkakan, navelsträngen, fostervattnet, blodet och bröstmjölken hos 
gravida kvinnor. Barn upp till 5 år förväntas ha den högsta BPA-exponeringen per kilo 
kroppsvikt enligt US National Toxicology Program (Calafat et al. 2009 refererad i Rubin 
2011, 28). Barn eller foster som blivit exponerade för halter BPA som ibland legat under 
referensvärdet 50 µg/kg/dag har fått försenad pubertet, förändrad prostata och 
östrogencykel, könsutvecklingen har genomgått onaturliga muteringar eller förändringar 
som stör den naturliga reproduktionen. Man tror även att förändringar i beteende som till 
exempel hyperaktivitet, aggressivitet, mottaglighet för drogberoende, sexualitet och 
psykologiska störningar har en koppling till den ökade BPA-exponeringen (figur 5). 
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Figur 5. Bevisade och antagna hälsoeffekter av bisfenol A-exponering. De hälsorisker som är skrivna med 
frågetecken är ännu inte bevisade och behöver mer studier för att kunna betraktas som fakta (Rubin 2011, 28). 

Hos vuxna har man sett att BPA-exponeringen kan leda till diabetes, hjärt- och kärl 
sjukdomar och förändrade leverenzymer. Hos kvinnor har man sett en ökning av missfall och 
för tidigt födda barn i samband med ökade halter BPA i blodet. Hos män har man sett sämre 
spermakvalitet som innebär bland annat DNA-skador på sperman (Rubin 2011, 29). Dock 
kan man inte se ett samband med BPA trots associationer mellan BPA och hälsoproblemen.  
 
4.2.2.Bly 
Bly kan förekomma i PVC-plaster som stabiliseringsmedel. 1994 förbjöds bly i bensin och 
sedan dess har man kunnat se en stor minskning av bly i blodet hos människor (Froster, 
Hedenmark och Olsson 2012, 21-28). Bly användes redan av grekerna i sina vattenledningar 
och det finns ett väldigt stort forskningsområde runt bly. Bly är bevisat cancerframkallande, 
reproduktionstoxiskt, det gör oss mindre fertila, bly i gravida kvinnors blod kan förhindra 
fostrets utveckling, det skadar barns nervsystem, ger inlärningssvårigheter och sänker 
intelligenskvoten. Ju högre halt bly ett barn haft i sina mjölktänder, desto mer bly har de 
utsatts för under sin uppväxt. De barn som haft höga blyhalter under uppväxten får sämre 
vokabulär, sämre grammatik och sämre koordination. Ju mer man forskat på bly desto lägre 
har gränsvärdena blivit och idag finns det inte en gräns som anses vara säker när det gäller 
exponering av bly (Froster, Hedenmark och Olsson 2012, 23). Sverige hade som mål att alla 
PVC-produkter skulle vara fria från bly till år 2002, men eftersom vi har mycket import av 
plastprodukter innehållande bly till Sverige så har det inte gått att hålla sig till det målet. En 
ny proposition, 2000/01:65, kom 2001 som sade att det nya målet var att minska 
blyförekomsten så långt som det är möjligt i nyproducerade plastråvaror i Sverige till år 2010 
(figur 6) (Kemikalieinspektionen 2011 b). 2002 slutade svensk produktion att använda bly i 
de flesta av sina plastprodukter, men inte i alla. 
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Figur 6. Blyföreningar i nyproducerade plastråvaror i Sverige ska vara så långt det är möjligt fritt från bly senast år 
2010. Blystabilisatorer har ersatts med andra stabilisatorer vilket visar på minskningen i grafen. Importerade 
plastvaror med blyinnehåll är inte med i grafen (Kemikalieinspektionen 2011 b). 

4.2.3.Ftalater 
Ftalater finns i vissa plaster och har många olika former. År 2008 listades DEHP 
(tillsammans med ett flertal andra ämnen) i ECHA som ”Substances of very high concern” på 
grund av att den visades giftig hos människors reproduktionssystem (Tüzüm Demir och 
Ulutan 2012, 1949). Den har förbjudits i barnleksaker och barnvårdsartiklar om halten 
överskrider 0,1 % (Froster, Hedenmark och Olsson 2012, 69). I Korea har man även förbjudit 
DEHP i livsmedelsförpackningar (Yeon et al. 2012, 465). Det finns bevis för många olika 
hälsoeffekter av ftalater både i djurförsök men även i studier som innefattar mänsklig 
exponering. Den största risken är på reproduktionsorganen och de hormoner som följer med 
könsutveckling och reproduktion. Det finns även tecken som tyder på att fertilitet har 
minskat och att astma, allergier, diabetes och fetma har ökat på grund av vår exponering till 
ftalater (Froster, Hedenmark och Olsson 2012, 69). Man har funnit samband mellan ftalater 
och för tidig bröstutveckling hos unga flickor, men man tror att det är den manliga 
populationen som får flest hälsoproblem kopplat till kön än vad kvinnor får av 
ftalatexponering (Colón et al. 2000 refererad i Yeon et al. 2012, 465).   

Undersökningar på olika ftalater visar på samma resultat, nämligen att ftalater kan ge oss 
fetma, göra oss trögtänkta och minska fertiliteten (Froster, Hedenmark och Olsson 2012, 63-
69). Enligt en dansk studie har mäns spermieproduktion minskat med 50 % de senare 50 
åren som en trolig effekt av ftalatexponering. Barn tar upp mer än vuxna på grund av deras 
storlek och vikt. Det är även farligare för barn att få i sig ftalater på grund av att de 
fortfarande är under utveckling. Carl-Gustaf Bornehag tog tester på damm i svenska familjers 
sovrum och kunde se att ju mer ftalater man hade i dammet, desto sjukare var barnen med 
tanke på allergier och astma (Froster, Hedenmark och Olsson 2012, 63-69). Även autism är 
vanligare hos barn som blivit exponerade för höga halter ftalater enligt Bornehag. Ftalater 
har en halveringstid i kroppen på lite mindre än ett dygn, så om man helt rensade bort alla 
produkter i sitt hem som innehåller ftalater så är man rent teoretiskt sett ftalat-fri efter två 
dygn. 

4.3.Metall.i.stekpannor 
Det danska företaget Scanpan exporterar sina produkter till 50 länder världen över. De 
profilerar sig med att de använder 100 % återvunnet material i sina produkter (Scanpan 
2013). Scanpan var först i världen att tillverka perfluoroktansyra-fria (PFOA) produkter. 
Martin & Servera köper in CTX-stekpannan från Scanpan. Scanpan använder en specialgjord 
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keramisk titanbeläggning till deras stekpannor som gör att de beter sig som teflon fast utan 
PFOA eller PFOS-ämnen. CTX-stekpannan klarar upp till 260◦C och är lätt att rengöra 
(Scanpan 2013). Det keramiska titan de använder ska vara ofarligt för människors hälsa. 
Scanpan har utvecklat en teknik där man sandblästrar den del av kärlet som skall beläggas. 
Därefter sprutar och bränner de in ytan med keramisk titanium och därefter beläggs den, 
detta sammantaget att man inte behöver använda sig av beläggning innehållande PFOA 
någon gång under processen. Denna sammansättning gör ytan så hård att man kan använda 
metallredskap utan att skada ytan samt att den tål överhettning bättre än andra pannor. Dock 
är mycket av informationen om Scanpans teknik företagshemligheter och svår att få tag i 
(Klang, muntl.).  

4.3.1 Migrering från stekpannor 

Det finns inga studier som undersökt keramiskt titan och dess migreringsegenskaper eller 
hälsoeffekter. Däremot har en undersökning visat att keramiska stekpannor har bättre non-
stickegenskaper än rostfritt stål och hade längre livslängd än de resterande materialen i 
undersökningen (Ashokkumar och Adler-Nissen 2011, 537-544). Det indikerar att materialet 
inte bryts ner nog snabbt för att ha en hälsoskadlig effekt. Scanpan försäkrar att de inte 
behöver använda PFC-ämnen i sin produktion av non-stickstekpannor (Scanpan 2013). 

 

De stekpannor som innehåller PTFE (polytetrafluoreten), som är en form av PFOA, kallas för 
non-stick. Det är vanligt att man säger teflon, men teflon är ett eget varumärke som tillhör ett 
amerikanskt företag som tillverkar non-stickkökstillbehör. Enligt Froster, Hedenmark och 
Olsson (2012, 117) så kan burfåglar dö av blödningar i lungorna om de vistas i köket när man 
värmer en non-stickstekpanna på spisen. Uppvärmningen frigör PFOA som används vid 
tillverkningen av non-stickstekpannor. Norska forskare undersökte vid vilken temperatur 
som non-stickkokkärl emitterade PFOA i gasform, och det visade sig att det var vid 189˚C. 
Normal stektemperatur ligger mellan 180 – 200˚C. (Renner 2001 refererad i Toft et al. 2012, 
2532). PFC-ämnen är tillåtna i livsmedelsförpackningar, livsmedelsprodukter och 
köksutrustning som man tror sedan migrerar över till livsmedlet (Froster, Hedenmark och 
Olsson 2012, 126). I kroppen hos en person med vanligt användande av PFOA-produkter 
finns 4 μg PFOA per liter blod. En normalt utvecklad kvinna har 0,5 μg s-östradiol per liter 
blod i kroppen. S-östradiol är den mest aktiva av kvinnans olika östrogener. Med andra ord 
finns det åtta gånger mer hormonstörande PFOA i vårt blod än det är av vissa naturliga 
östrogener.  
 

4.3.2.Hälsoeffekter.av.stekpannor.med.perfluoroktansyra 
PFOA kan leda till bland annat medfödda missbildningar, hormonrubbningar, 
reproduktionsstörningar och cancer (Froster, Hedenmark och Olsson 2012, 118-128). PFOA 
lagras inte i fettvävnad som de flesta andra bioackumulerande miljögifter vi omger oss av. 
Istället förenar de sig med lever- och blodserumproteiner. PFOA omvandlas ibland till PFOS 
(perflouroktansulfonat) som är kroniskt giftigt. Det finns påvisade samband mellan PFOS 
och ökade risker för cancer i urinblåsan.   

På grund av sina stabila klor-fluor bindingar ackumuleras PFOA i blodet och halveringstiden 
i kroppen räknas vara fyra år. Människor exponeras på grund av att de livsmedel vi äter och 
dricker är förorenade med PFOA (Olsen et al. 2007, refererad i Buhrke, Kibellus och Lampen 
2013, 97). I tester på råttor och möss fann man att exponering till PFOA och PFOS gav 
hanarna reducerade testosteronhalter och mössen hade mindre spermieproduktion än 
normalt (Biegel et al. 1995, Wan et al. 2011, refererad i Toft et al. 2012, 2533). En studie 
bland 105 danska män kunde finna ett samband mellan PFOA och PFOS-exponering och 
produktionen av spermier samt låga nivåer testosteron. Studien ansågs dock inte vara 
statistiskt signifikant (Joensen et al. 2009 refererad i Toft et al. 2012, 2533). En 
undersökning om PFC-exponering och spermieproduktion och morfologi fann flera tecken 
som tyder på att PFC-ämnen kan förändra spermiers kvalitet. Studien innehöll 588 män från 
olika länder i världen och de kunde se en tendens till att PFOS ger defekter på 
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spermiemorfologi, det vill säga dess fysiska utseende (Toft et al. 2012, 2535). Dock är de 
mesta av studierna på PFC-ämnen gjorda på djur, som har påvisade effekter hos deras 
reproduktionssystem. Men kan dock inte bevisa att det är på grund av PFC-ämnen som 
människors reproduktionssystem tagit skada, man kan endast se att det finns tendenser som 
tyder på detta (Toft et al. 2012, 2537).  

4.4.Kartong 
Aristo AB (2012) producerar både wellpapp-pizzakartonger och icke-wellpappkartonger och 
är också en av Martin & Serveras kunder. De icke-wellpappkartongerna tillverkas av Tamfold, 
som använder skandinaviska skogsråvaror med produktion i Falköping (Ohlsson muntl.). De 
producerar sina pizzakartonger enligt EG förordningarna 2023/2006 och 1935/2004 som 
reglerar produkter som kommer i kontakt med livsmedel samt god tillverkningsed för 
material som kommer i kontakt med livsmedel. De använder inte blekmedel i produktionen 
av kartongerna och rekommenderar att man förvarar torr eller fet mat i förpackningarna 
mellan -30˚C och + 50˚C (se bilaga 3). 

4.4.1 Migrering från kartong 

För att Aristo AB ska vara säker på den mikrobiella och kemiska säkerheten i produkterna så 
har bara nyfiber använts i produktionen (Aristo 2012). De har bara använt sig av kemikalier 
som godkänts och anses därmed säkra i kontakt med livsmedel. De kemikalier de använt står 
med i EG förordningarna 2023/2006 och 1935/2004 (se bilaga 3). Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) Recommendation XXXVI Paper and Board for food contact är en tysk 
branschriktlinje som analysen av Aristos pizzakartonger av icke-wellpapp genomgått. 
Analysmetoden de använt är ISO 15318:1999 som används vid bestämning av 7 specificerade 
PCB:er. Undersökningen innefattade olika tungmetaller och organiska miljögifter. De har 
även använt sig av en BS EN 1104:2005 standard, som används för att undersöka icke-
mikrobiell överföring till kartong som används i kontakt med livsmedel (se bilaga 3). 

Provsvaren visade att de tungmetaller, organiska miljögifter och icke-mikrobiella ämnena de 
undersökte alla var under gränsvärdena enligt BfR. De skriver även in att genmodifierade 
tillsatser inte medvetet används i deras produktion, men att det eventuellt blir kontamination 
vid frakt och hantering av produkterna. De skriver samma sak om Bovine Spongiform 
Encephalopathy (mer känt som galna kosjukan) och att inte heller ftalater tillkommer 
naturligt i produktionen (se bilaga 3). 
 

I en ny studie från 2009 (Fiselier et al. 2010, 619) har man funnit ett nytt ämne i 
livsmedelskartonger som migrerar till livsmedel. Ämnet heter Di(2-ethylhexyl) maleate 
(DEHM). Man undersökte 66 olika förpackningar och det högsta migreringsvärdet man fann 
var 1500 µg/ kg i en förpackning ris som fortfarande befann sig inom bäst-före datumet. Man 
kunde finna höga mängder långa kolkedjor (C-18) i livsmedlen som mest troligt kommit från 
DEHM. Det slutliga resultatet de kom fram till var bland annat att DEHM troligen migrerar i 
mängderna 50 µg/kg eller mer och att det i 10 % av fallen överskred 1 mg/kg (Fiselier et al. 
2010, 626). 

 
4.4.2.Hälsoeffekter.av.kartong 
De skadliga ämnen som kan följa med i kartongtillverkning är tungmetaller och kemikalier 
som tillkommer via kontamination. Från många håll försöker man minimera de skadliga 
ämnena som kan följa med kartong till exempel via lagstiftning som säger att man bara får 
använda nyfiber vid produktion av kartonger som ska komma i kontakt med livsmedel. Med 
nyfiber menar man att det inte får vara returkartong utan bara nya råvaror från skogen. 
Aristo AB:s pizzakartonger är både av wellpapp och av icke-wellpapp. Wellpapp är en kartong 
i tre lager som limmas ihop med ett lim gjort på majsstärkelse (Wallman och Nilsson 2011). 
Det finns inga belägg för att majsstärkelsen skulle vara skadlig för människors hälsa.  
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Aristo AB: tester fann inga rester av hälsoskadliga ämnen eller tungmetaller som var över 
gränsvärdena. Man fann inte heller andra ämnen som kunnat tillkomma via kontaminering 
(se bilaga 3).  

Fiselier et al. (2010, 619-626) gjorde tester på DEHM tillsammans med BfR (Bundesinstitut 
für Risikobewertung) och fann att ämnet inte var mutagent eller toxiskt. Trots det satte BfR 
ett gränsvärde för migrering på 50 µg/kg. 

4.5.Nanotextilier 
Vileda säljer en städduk som heter Micro Nano Tech som produceras i Tyskland (Sunebring 
muntl.) som är en del av Martin & Serveras sortiment. Duken består av Polyester fiber (det 
vill säga plast) som man splittrat ner till microfiber. I duken har de smält in silverpartiklar i 
form av silverjoner eller nanosilver. Silver är ett effektivt sätt att avlägsna bakterier på grund 
av sina antibakteriella egenskaper (Fernholm et al. 2007, 97). Vileda säger att dukens 
silverjoner bara är aktiv när duken är fuktig, och att silverjonerna är ofarliga för människor. 
De jämför skadligheten med att ha silversmycken på sig (Sunebring muntl.). 

  
4.5.1 Migrering av silver från nanotextilier 

Silverjoner, eller nanosilver, är inte ämnad att vara i direkt kontakt med livsmedel. Eftersom 
att nanoduken inte ska användas i kontakt med livsmedel så förekommer ingen direkt 
migrering från själva textilierna till livsmedel. Däremot kan den yta man skurar rent bli 
skiktad med silverjoner då silvret sitter löst bundet i tyget (Froster, Hedenmark och Olsson 
2012, 35). En sportstrumpa innehållande silverjoner som tvättats tio gånger har bara 10 % av 
silverjonerna kvar. I en studie av Benn och Westerhoff (2008, 4134) undersökte man 
sportstrumpor som innehöll mellan 2 och 1360 µg silver per strumpa. Strumporna 
genomgick 24 timmars tvättar och i slutändan hade de tappat mellan 1,5 och 650 µg silver. 
Vissa av strumporna de tvättade tappade nästan 100 % av sitt silver efter bara fyra tvättar, 
och andra tappade 1 %. De strumpor som tappade mindre hade betydligt högre halter silver 
än övriga innan de inledde tvättarna. Froster, Hedenmark och Olsson (2012, 34) skriver att 
det största problemet med silver i våra vatten från till exempel städdukar eller sportkläder är 
att reningsverken inte kan ta hand om allt silver. Silver är ett naturligt grundämne som 
hamnar i slammet från reningsverken, vilket blir ett problem eftersom man ska använda det 
slammet på åkrar där vi odlar våra livsmedel eller föder våra boskap. 

 
4.5.2.Hälsoeffekter.av.silver 
Silverjoner är en sorts nanopartiklar. Det finns ingen lagstiftning som reglerar 
nanorevolutionen i världen. I Sverige ingår nanopartiklar i biociddirektivet (EG 98/8) som 
just nu håller på att skrivas om för att hänga med i nanoutvecklingen och kommer att vara 
färdigt till årsskiftet 2013-2014 (Kemikalieinspektionen 2012 c). REACH (EG 1907/2006) 
reglerar bara produktion mellan 1-10 ton och att man då måste göra tester på dessa 
kemikalier som tillverkas genom att undersöka om den är allergiframkallande, hur giftig den 
är på kort sikt och om den eventuellt kan vara cancerogen. Eftersom att nanopartiklar är 
mycket mindre och väger mindre så krävs det en stor produktion för att komma upp i 1 ton. 
En 10 nanometer stor partikel kan göra mer skada än en 50 nanometer stor partikel 
(Fernholm et al. 2007, 100-101).  

Patienter med silverförband för att läka sår har visat sig ha bakterier i såret som blivit 
resistent mot silverjonerna i förbandet (Froster, Hedenmark och Olsson 2012, 35-36). Att 
silverjoner har en antibaktieriell egenskap har länge varit känt. Silver gör att bakteriernas 
DNA har svårare att reproducera sig, vilket innebär att de inte kan producera resistenta 
kedjor, och så småningom dör (Luoma 2008 refererad i Yu, Yin och Liu 2013, 78). Flera 
studier har visat att silverjoner kan skada arvsmassa, fortplantning och embryoutvecklingen 
hos olika organismer (Froster, Hedenmark och Olsson 2012, 39).  
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4.6.Aluminiumfolie 
Aluminiumfolien som Martin & Servera köper kommer också från ITS foil, films and 
paperproducts. De använder ett aluminium som de kallar för Alloy 8006 (se bilaga 4). 

4.6.1 Migrering från aluminium 

ITS aluminiumfolie har precis som deras plaster genomgått tester. Testerna utfördes i 
enlighet med den holländska branschriktlinjen Commodity Act Packaging and food utensils 
regulation of the Netherlands, förkortat det Warenwet (se bilaga 4). I testet ingick att 
undersöka innehållet i materialet, att undersöka migrationen och utföra liknande test som 
det som gjordes på plastfilmen. Två prover (2 dm²) placerades i vatten och  i olivolja under 
10 dagar i 40˚C. Resultatet visade att migreringen höll sig under gränsvärdena och att 
materialet innehöll de ämnen som står i det Warenwet. Aluminiumfolien anses säker att vara 
i kontakt med torra, blöta och feta livsmedel under 24 timmar i rumstemperatur (se bilaga 4). 

 

Semwal et al. (2006, 2427) utförde tester på aluminium, indalium, rostfritt stål och 
hårdadoniserat alumiunium och hur dessa reagerar med olika sura, basiska och neutrala 
lösningar. De fann att aluminiummigreringen var som högst i sura lösningar. Man såg 
samma migrering till sura livsmedel. WHO (World Health Organization) har satt ett 
tolererbart veckointag av aluminium på 7 mg kgˉ¹ som innebär ett dagligt intag av 50 mg om 
man väger 50 kg. Semwal et al. (2006, 2428-2430) fann att deras migreringsvärden låg på 
mellan 30.53 mg och 39.88 mg till livsmedlet vilket ger en daglig dos som ligger mellan dessa 
värden. De kom fram till att migreringen berodde på den kemiska sammansättningen av 
livsmedlet som de undersökte och att större delen av vårt aluminiumintag beror på migrering 
till de sura livsmedel vi äter, som till exempel krossade tomater. 

 

4.6.2.Hälsoeffekter.av.Aluminium 
ITS foil, films and paperproducts tester visade att aluminiumfolien var säker att vara i 
kontakt med livsmedel i ungefär 24 timmar. I en undersökning i Japan har man sett att 
aluminiumexponering är relaterat till benvävsuppmjukning och vissa neurologiska 
hälsoproblem (Neelam, Bamji och Kaladhar 2000 refererad i Semwal et al. 2006, 2425). 20% 
av det dagliga intaget av aluminium kommer från stekpannor, grytor och folier i aluminium 
som migrerar över till livsmedel (Greger et al. 1985, Regura et al. 1985 och Lin et al. 1997 
refererad i Nayak 2002, 102). Aluminium är ytterst nervtoxiskt och hindrar den naturliga 
utvecklingen av hjärnan vid höga halter (Yomoto et al. 2001 refererad i Nayak 2002, 105). 
Vid aluminiumförgiftning har man fastställt hälsoeffekter som minnesförlust, långsam 
motorik, försämrad koordination, epilepsiliknande anfall och minskad nyfikenhet. Höga 
halter aluminium i hjärnan har visat sig vara relaterat till Alzheimers-liknande demens, 
Downs syndrom, Parkinsson, nervfiberdegradering och en för tidigt föråldrad hjärna (Zatta 
et al. 1991, Crapper McLachlan och DeBoni, 1980 refererad i Nayak 2002, 105). Oral 
exponering av aluminium kan, förutom på hjärnan, även ge skador på skelettet, njurar, 
muskler och hjärta (Yokel och McNamara, 1985, Anthony et al. 1986, Santos et al. 1987, Chan 
et al. 1988 refererad I Nayak 2002, 104). 
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5.Diskussion 
 
5.1.Produkter.och.migrering 
De migreringstest som utförts på ITS:s plaster som funnits med i den här studien har visat att 
migreringen ligger på en nivå under satta gränsvärden. Testet har sponsrats av företaget som 
tillverkar produkten. De måste hålla sig efter lagstiftning och krav från kunder när det gäller 
migreringen, och de vill såklart ha ett gott rykte när det gäller deras egna produkter. Trots 
detta kan man tänka sig att det finns en partiskhet när det inte är ett utomstående företag 
som granskat företagets produkt. Trots detta test så förekommer det andra opartiska studier 
som visar på andra slutsatser när det gäller dessa plaster. ITS tillverkar sina plastfolier i PVC- 
och PE-plast. PE-plast anses vara säkert att använda i samband med livsmedel, medan PVC-
plast innehåller många olika kemikalier som kan migrera till livsmedel (Froster, Hedenmark 
och Olsson 2012). ITS egna studie på migreringen har visat att de följer lagstiftningen och 
inte använder ftalater eller bisfenol A i sina produkter (se bilaga 1), men man kan aldrig vara 
nog säker när det handlar om PVC-plast eller ”poison plastic” som är dess smeknamn. 

Vid undersökningen om huruvida kartongerna som Aristo AB producerar är hälsofarliga 
undersökte man tungmetaller, organiska miljögifter och icke-mikrobiella ämnen. De fann att 
de var under gränsvärdena och att de följer lagstiftningen när det gäller att bara använda sig 
av nyfiber. Det finns dock inget säkert sätt att testa om de bara använt nyfiber men Aristos 
pizzakartong är Normpackcertifierad, vilket ger ett ganska bra stöd för att lita på deras 
produkters säkerhet. 

 

Aluminium är väldigt giftigt och kan ge en mängd olika skador. ITS testade sin 
aluminiumfolie och fann att den var säker att vara i kontakt med livsmedel i 24 timmar. 
Undersökningen förklarar inte varför man använder sig av 24 timmar som en gräns. Detta 
kan bero på att migreringen ökar efter 24 timmar och att det är därför som gränsen finns 
eller att det används som en standard vid migreringsundersökningar. I testerna om 
migrering från plaster som ITS utförde använde man ättikssyra som en av de två 
testsubstraten. Ättikssyra är en sur lösning och hade kanske visat på högre migreringsvärden 
än de två tester med vatten och olja som utfördes på aluminiumfoliet. 

Företag som exempelvis Scanpan (som har lyckats hitta ett alternativ till PFOA i sina 
stekpannor för att ge dem en non-stick yta) är självklart mån om sin produkt och vill inte 
gärna prata om vilka andra kemikalier de använder. De säger att det handlar om 
företagshemligheter, men det behöver naturligtvis inte vara hela sanningen. Det finns inte 
nog med studier som behandlar keramiskt titan, och företaget själva har inte mer att säga om 
produkten än att det är helt säkert för människors hälsa. 

 

I städduken från Vileda används silverjoner som är en effektiv antibakteriell tillsats 
(Fernholm et al. 2007). Det undersökningar kan visa är att silverjoner och nanosilver släpper 
lätt från tyget när det blir blött och att näst intill allt silver försvinner efter några tvättar. De 
antibakteriella egenskaperna hos silvret dödar de bakterier som vi inte vill ha på våra ytor 
som vi rengör. Frågan är dock om silver även kan döda vår naturliga bakterieflora som vi har 
i kroppen? Om textilier med silver släpper mestadelen av sitt silver efter några tvättar, hur 
mycket släpper då städduken på ytan man vill rengöra? Och om man senare tillreder mat på 
den ytan, hur mycket följer då med maten? Detta är också ett ämne som behöver mer studier 
på området innan man kan göra en säker bedömning. De studier som existerar behandlar 
enbart migreringen från produkten, men inte hälsoskadligheten eller några gränsvärden. Att 
Vileda jämför silvertillskottet i städdukarna som att ha ett silversmycke på sig kanske är en 
underdrift. 

 

Det kan såklart vara både mer eller mindre ämnen som migrerar från de valda ämnena. När 
Innventia varit med och kontrollerat migreringen kan man känna sig rätt säker på att det är 
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en noga utförd undersökning. Både pizzakartongerna från Aristo och Mealbox i PP-plast från 
Zip trading är Normpackcertifierade. Innventias näringslivsgrupp Normpack är en 
utomstående aktör som enbart arbetar för att göra våra livsmedelsförpackningar så säkra 
som möjligt ur miljö- och hälsosynpunkt. Så även om de är avlönade av företagen som köper 
tjänsten, så har de ingen gömd agenda när det gäller resultatet på studierna. Det är trots allt 
Normpacks rykte det handlar om i det här avseendet, och de vill ju visa en viss kvalitet i sina 
tjänster. 
 

5.2 Hälsoeffekter 

Att Åke Bergman tycker att kemikaliernas påverkan på vår hälsa är ett lika stort hot som vår 
påverkan på miljön är en sanning med modifikation (Lagergren 2013). Det fortsatta 
användandet av kemikalier i livsmedelsförpackningar gör att vi kan se att fertiliteten hos män 
och kvinnor minskat och om trenderna fortsätter i samma riktning kommer det kanske sluta 
med att vi inte längre kan föröka oss på naturlig väg. Det vi inte vet om de kemikalier vi 
kommer i kontakt med är fortfarande mycket. Vi har inget sätt att veta hur den extrema 
cocktaileffekten vi utsätts för med 30 000 olika kemikalier dagligen påverkar våra kroppar 
och vår hälsa. De hälsoeffekter och miljöpåverkan som visas är fortfarande bara toppen på 
isberget. Den forskning som idag utförs på reproduktionsstörande och hormonstörande 
ämnen innefattar fortfarande nästan bara djurförsök med råttor och möss med korta 
livsspann. Råttor och möss har även en högre metabolism och de ämnen vi utsätter djuren 
för i försöken ackumuleras och bryts ner fortare i deras kroppar än hos oss. Osäkerheten är 
stor och vi borde hitta andra sätt att testa kemikalierna på som inte innefattar djurförsök som 
förutom att det ger stor osäkerhet även sätter oss i ett etiskt dilemma. 

 

Det finns gränsvärden och riktvärden man bör hålla sig under när det gäller migrering av 
hälsoskadliga ämnen. Bisfenol A, ftalater och bly är de tre vanligaste tillsatserna i PVC-
plaster och i vissa länder förbjuder de användandet av dessa på grund av de hälsofaror som 
följer med dessa. När ett ämne värderas som ”reproduktionsstörande” eller ”toxiskt” borde 
den europeiska lagstiftningen reglera dessa så att de inte längre är tillåtna i produkter och 
livmedelsförpackningar som är i direkt kontakt med livsmedel i Europa. Att inte veta på 
vilken nivå man ska sätta gränsvärdet för bly tyder på en osäkerhet trots omfattande 
undersökningar. Detta fenomen kan nog komma att bli trend bland gränsvärdes-
sättningarna bland våra livsmedelsförpackningar och dess kemikalier ju större området för 
studierna blir. 

 

5.3.Relevans.till.Martin.&.Serveras.kunder  
Martin & Servera köper sina produkter från leverantörerna i den här studien. Martin & 
Servera är beroende av att deras leverantörer följer aktuell lagstiftning och kundkrav som 
både de och deras kunder har. De måste kunna lita på att ITS, Aristo AB, Scanpan och Vileda 
talar sanning när de visar resultatet av sina migreringsundersökningar på deras produkter. 
Samtidigt är det läge att vara lite kritisk och hålla en bra dialog med leverantörerna. Även om 
ITS lovar att deras PVC-plastfilm inte innehåller BPA eller ftalater så visar studier att PVC-
plaster ofta, eller utan undantag, innehåller dessa olika ämnen (Eartheasy 2012). Och även 
om Vileda AB säger att deras putsdukar med nanoteknik är säker och kan jämföras med att 
använda ett silversmycke så finns det mycket kritik runt silverjoner och nanosilver som man 
borde vara lyhörd för. 
 
Även om Martin & Servera har kontakt med leverantörerna av deras produkter så kan man 
inte alltid veta att leverantörerna talar sanning, eller att de vet tillräckligt mycket för att ge 
tillförlitlig information. I flera av fallen i denna studie har personalen som kontaktats haft för 
lite kunskap om produkterna, varit ovilliga att dela informationen eller helt enkelt inte fått 
dela med sig av information om patenterade varor och så kallade ”företagshemligheter”. 
Förslagsvis borde Martin & Servera alltid undersöka om de företag de köper ifrån är 
Normpackcertifierade. NormpackNormen och Normpackcertifieringen är någonting man kan 
lita på i fråga om livsmedelssäkerhet. De följer lagstiftningen och försöker att ge oss en så 
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bra, trygg och säker märkning som möjligt. Detta gör att vi kan lita på att deras uppdrag 
gällande NormpackNormen och Normpackcertifieringen är professionellt utfört då vi köper 
våra livsmedelsprodukter med deras märkningar.......................................................                                                                  

 

De av Martin & Serveras leverantörer som har varit med i denna studie har i stort sett haft en 
säker produktion och säker hantering av sina varor. De flesta har gjort undersökningar för 
migrering och hälsoskadliga ämnen, och en del av dessa är Normpackcertifierade, vilket är en 
så hög säkerhet man kan få när det gäller kvaliteten med dessa produkter. Det Martin & 
Servera kan göra för att försäkra sina kunder om att deras produkter är säkra är att informera 
om hur man borde använda dessa produkter. Hur många gånger man kan använda dessa, i 
vilka temperaturer, till vilka livsmedel (feta, sura, torra), hur de ska källsorteras och 
återvinnas samt om de är säkra att vara i kontakt med livsmedel och i så fall hur länge. 

 

5.4.Säker.användning och förslag på alternativa lösningar 
Denna undersökning har visat att HDPE och PP är säkra plaster att ha i kontakt med 
livsmedel. HDPE-plast bryts inte ner under extrema temperaturer och är väldigt tåligt. PLA-
plast som är en plast baserad på majsstärkelse och som är helt biologiskt nedbrytbar är också 
en säker plast ur hälsosynpunkt (Eartheasy 2012).  

 

PET-plast är säker i vissa fall, men ibland har det visat sig att det kan innehålla Bisfenol A 
och kan urlaka cancerogena ämnen vid upprepad användning (Olea et al. 1996, refererad i 
Alonso-Magdalena et al. 2012, 202). PET-plasten bör bara användas en gång, aldrig 
upphettas, och pantas eller sorteras så fort man förtärt livsmedlet det håller. 

 

LDPE är relativt säkert då det inte hittills har gått att bevisa dess eventuella hälsoskadlighet 
(Eartheasy 2012).  

 

PVC, PS och PC plaster ska man vara försiktigare med. PVC-plast innehåller mycket 
blandningar av olika kemikalier och tungmetaller som kan migrera över till livsmedlet och 
orsaka hälsoproblem. Den bör inte användas i samband med livsmedel. PS-plast har ett stort 
användningsområde och kan finnas i allt från frigolit till äggkartonger. PS antas ha 
cancerogena egenskaper och migreringen av dessa blir högre vid upphettning av plasten 
(Eartheasy 2012). Kemikalierna i PS-plast går även att koppla till hormonstörningar hos 
människor.  PC-plast antas också migrera Bisfenol A till omgivningen och bör inte heller 
upphettas på grund av den förhöjda risken med migrering.  

 

När det gäller plasthandskar av PVC så är det svårt att byta ut den produkten. Vid 
livsmedelshantering får man höra att den personliga hygienen är den viktigaste delen. Detta 
betyder såklart att man ska tvätta händerna noga, undersöka att alla smycken är avplockade 
och att man inte har någonting som fastnat under naglarna. Vissa föredrar att arbeta utan 
handskar, och en del föredrar att arbeta med handskar på. Ibland kanske det finns som policy 
att man ska använda handskar vid varje hanteringssteg av livsmedlet, och att man bör byta 
handskar när man hanterar olika livsmedel. Och har man skador på nagelbanden eller på 
händerna så måste man använda handskar. Det finns inget alternativ till PVC-plast i 
plasthandskar på grund av de egenskaper man söker hos handskarna. Så köper man en färsk 
laxfilé i charkdisken och personalen har hanterat den med handskar, så kan du vara näst 
intill säker att det är PVC-plast i handskarna, och att man då har köpt en fisk som är skiktad 
med ftalater.  

 
Perflourerade ämnen (PFC) i stekpannor är cancerframkallande, hormonstörande och har en 
halveringstid i kroppen på fyra år vilket gör att den kan påverka oss i många år efter det att vi 
blivit utsatta för ämnet (Olsen et al. 2007, refererad i Buhrke, Kibellus och Lampen 2013, 97). 
Kan konsumenten hitta andra alternativ för dessa PFC-stekpannorna så är det att föredra.  
Ett bra alternativ är till exempel gjutjärn som bidrar med att öka järnhalten i livsmedlet man 
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tillagar och man riskerar på så sätt inte att få för låga järnvärden i blodet. Har man bara ett 
alternativ, att använda sig av stekpannor med PFC-ämnen, så bör man försöka att inte hetta 
upp dem över 180◦C då migreringen ökar efter 189◦C (Renner 2001 refererad i Toft et al. 
2012, 2532). 

När det gäller kartong bör man alltid se till att de är producerade av nyfiber och har 
genomgått tester på tungmetaller och migreringen av dessa. Det är särskilt svårt att köpa 
pizzakartonger och veta hur dessa reagerar vid kontakt med livsmedel. Det man kan tänka på 
är att man bör inte värma pizzan i kartongen efter att den svalnat av och att man bör äta 
pizzan på en tallrik istället för att äta den direkt ur kartongen då den mekaniska friktionen 
kan göra att ämnen följer med livsmedlet när man äter. 

Nanotextilier med silvertillskott bör undvikas. När man använder nanotextilier med 
silvertillskott kan man tänka på att varje gång den blir fuktig så migrerar silvret lättare. Man 
bör inte använda nanoduken i närhet av livsmedel eller på ytor där livmedel bereds. Det är 
lika effektivt att döda av bakterier med rengöringsmedel och en vanlig tygtrasa. Kan man bör 
man byta ut de nanotextilier med silvertillskott man har till textilier gjorda på bambufibrer 
för att få samma bakteriedödande effekt utan att riskera sin egen hälsa (Draböl muntl.).  

Aluminiumfolie bör användas inom 24 timmar då migreringshalterna bara mätts inom ett 
dygn. Man bör inte svälja aluminiumfolie om det följt med livsmedlet på grund av risken att 
bli aluminiumförgiftad. Aluminium migrerar högre halter i sura miljöer och i magsäcken har 
vi ett pH-värde runt 2. 

5.4.1.Riskvärdering.och.gradering.av.produkter 
Graderingen är baserad på denna studie och de resultat som presenteras som fakta samt 
rekommendationerna om säker användning. Riskvärderingen (tabell 1, tabell 2) visar en 
enkel och lättöverskådlig sammanfattning av ämnena och dess kemikaliers hälsoskadlighet. 
Syftet är att det ska vara lätt att göra en bedömning utefter informationen samlad i den här 
studien samt få en bild av hälsoskadligheten utan att behöva läsa mer ingående. 

Riskvärderingen visar en fyragradig skala där 1 betyder att ämnet eller produkten är 
hälsofarlig, 2 innebär att det är osäkert om produkten eller kemikalien är hälsofarlig, 3 
betyder att den är ofarlig för hälsan och 4 innebär att det behövs mer forskning på området 
för att kunna bedöma skadligheten. I tabell 1 kan man se produkterna och deras graderingar. 
I tabell 2 visas kemikalierna som följer med som tillsatser i produkterna i tabell 1.  

De i tabell 1 som fått graderingen 1 är Polystyren (PS), Polyvinylklorid (PVC) och 
Polykarbonat (PC) som alla är olika sorters plaster. De har fått graderingen på grund av de 
hälsoskadliga ämnen som migrerar från dessa till livsmedel vid bland annat upphettning. De 
som fått graderingen 2 är Polyeten (LDPE), Polyetylentereftalat (PET), som båda är 
plastsorter, samt nanotextilier på grund av att man inte kan säkerställa dess skadlighet, även 
om det är bevisat att de innehåller hälsoskadliga ämnen som kan migrera. De som fått 
gradering nummer 3 är Polyeten (HDPE), Polypropylen (PP), Polyaktid (PLA), som också är 
olika plaster, samt kartong och aluminium eftersom dessa material inte har några bevisade 
skadliga ämnen som migrerar vid kontakt med livsmedel. Den sista graderingen, 4, har givits 
till Non-stickkeramik på grund av att det inte finns tillräckligt med information eller studier 
för att säkerställa dess skadlighet. Den antas vara ofarlig för människors hälsa och inte heller 
ha några migreringsegenskaper, men vid den otillräckliga faktan som presenteras så är det 
svårt att göra en bedömning över dess hälsoskadliga egenskaper. 
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Tabell 1. Gradering av materialen i en fyrgradig skala där 1 är hälsofarligt, 2 är osäkert om det är hälsofarligt, 3 är 
ofarligt för hälsan och 4 är att det saknas forskning på området för att göra en kvalificerad bedömning. 

Material 1 2 3 4 

Polyeten (LDPE)  x   

Polyeten (HDPE)   x  

Polypropylen (PP)   x  

Polystyren (PS) x    

Polyvinylklorid (PVC) x    

Polyetylentereftalat (PET)  x   

Polykarbonat (PC) x    

Polyaktid (PLA)   x  

Non-stickkeramik    x 

Kartong   x  

Nanotextilier  x   

Aluminium   x  
 

De i tabell 2 som fått graderingen 1 är bly, Dietylhexylftalat (DEHP), Perfluorerade ämnen 
(PFC), Perfluoroktansyra (PFOA) och Bisfenol A (BPA) på grund av att dessa migrerar 
hälsoskadliga ämnen till livsmedel och omgivning samt att de har bevisade hälsoeffekter hos 
människor. Silverjoner från nanotextilier har fått graderingen 2 på grund av att man inte kan 
hälsoställa dess skadlighet, även om det är bevisat att de innehåller hälsoskadliga ämnen som 
kan migrera. Ingen har fått graderingen 3 på grund av att alla tillsatser i de olika materialen i 
denna studie visade sig vara skadliga på ett eller annat vis. Di(2-ethylhexyl) maleate (DEHM) 
fick graderingen 4 då de studier som gjorts på ämnet är få, och de som finns har visat att det 
inte är hälsoskadligt. 

 

Tabell 2. Gradering av tillsatser i materialen i en fyrgradig skala där 1 är hälsofarligt, 2 är osäkert om det är 
hälsofarligt, 3 är ofarligt för hälsan och 4 är att det saknas forskning på området för att göra en kvalificerad 
bedömning. 

Tillsatser 1 2 3 4 

Bly x    

Dietylhexylftalat (DEHP) x    

Perfluorerade ämnen (PFC) x    

Perfluoroktansyra (PFOA) x    

Silverjoner/Nanosilver  x   

Di(2-ethylhexyl) maleate (DEHM)    x 

Bisfenol A (BPA) x    
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6 Slutsatser 
 

Följande kemiska ämnen finns i utvalda produkter/livsmedelsförpackningar som kommer i 
kontakt med livsmedel: 

 BPA, ftalater och bly i PVC och PC-plaster (i vissa fall finns BPA även i PET-
plast). 

 PFC-ämnen i vissa stekpannor med non-stickegenskaper. Keramiskt titan i de 
stekpannor som tillverkas utan PFC-tillsatser. 

 Silverjoner/nanotextilier i städduken av mikrofiber. 

 Aluminium i aluminiumfolien. 

 Nyfibertillverkade pizzakartonger utan tillsatser. 

 
Följande kemiska ämnen migrerar från valda produkter/förvarings- och 
förpackningsmateriel till omgivning och livsmedel samt hälsoeffekter av dessa: 

 Ingen migrering från de utvalda produkterna från Martin & Serveras sortiment 
och deras leverantörers egna tester. 

 Plaster som PVC, PC och PET kan migrera ftalater och bisfenol A. Dessa är 
påvisat hormon och reproduktionsstörande. Kan även orsaka fetma, diabetes 
och cancer. 

 Perfluoroktansyra migrerar från vissa non-stickstekpannor vid upphettning. 
PFOA ger bland annat hormonrubbningar, reproduktionsstörningar, cancer 
och medfödda missbildningar. 

 Silverjoner/nanosilver. Finns ännu inga påvisade hälsoeffekter. 

 Aluminium. Ofarligt i låga doser. 

 
Den relevanta risken vid hantering och användning av berörda produkter, kopplat till Martin 
& Serveras kunder. 

 Väldigt relevant. Martin & Servera bör informera om säker hantering och 
säker användning av deras produkter vid kontakt med livsmedel. Martin & 
Servera bör rekommendera att deras leverantörer Normpackcertifierar sig. 
 

Nedan följer några alternativ till de material som används idag ur hälso- och miljösynpunkt: 

 Bara använda biologiskt nedbrytbar plast, PLA, utan tillsatser. LDPE och PP-
plast anses också säker vid kontakt med livsmedel. 

 Undvika non-stickstekpannor då osäkerheten kring huruvida de innehåller 
PFC-ämnen är hög. Alternativt använda gjutjärn. 

 Kartong anses säker, man ska dock undvika att få kartongrester i livsmedel 
och inte värma kartongen med livsmedel i. 

 Nanotextilier går att byta ut mot andra naturliga antibakteriella textilier, till 
exempel bambufiber.  

 Aluminiumfolie anses säker så länge man inte använder den längre än 24 
timmar vid kontakt med livsmedel. 
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Bilaga 1 – ITS Plastfolie i kontakt med livsmedel 

 
Food contact compliance statement 
Freshcling 

 
We, ITS bv, hereby declare that the product we deliver to your company referenced  
 
Naam product invullen en evt. klantnaam 
 
is produced under Quality and Hygiene certified Management System: 
- Quality: ISO 9001 by Lloyds  
- Hygiene: BRC/IoP Hygiene Standards including HACCP by LLoyds 
- Environment: ISO 14001 by Lloyds 
 
1. We confirm that this product fulfils the requirements on materials used for articles or component of articles 
intended to come into contact with food as described in the following European legislation : 

Framework Regulation (EC) N°1935/2004 
G.M.P Regulation (EC) N°2023/2006 
Regulation (EU) N°10/2011 and amendment 

Dutch Regulation Verpakkingen- en Gebruiksartikelen (Warenwet) 
 
2. Additive(s) and/or monomer(s) are listed in the positive list of regulation (EU) N°10/2011 and amendment 
 
3. Substance(s) with Specific Migration Limit : 
The above film could contain an additive or a monomer that has specific migration limit restriction. In referring to 
the food contact certificates provided by our suppliers, we are confident that the total additives level in this film is 
below the limit (we check that this/these substance(s) meet(s) the limits by worst case calculation or with the help 
of migration tests). 
Monomer / Additive PM Ref. Specific Migration 

Limit(s) (ppm): 
However, we have been given this information by our suppliers after signing a confidentiality contract and some 
of these additives form part of our know-how in the production of our food contact approved films. 
Consequently, we are not able to disclose the names of these additives. 
 
4. The overall migration and specific migration limits have been checked on the finished articles intended to come 
into contact with foodstuffs according to directives 82/711/EEC (and amendments) and 85/572/EEC, and as 
specified in article 22 of regulation (EU) N°10/2011 under the following conditions : 

A maximum contact time/temperature of 10 days / 40°C 
Food simulant: rectified olive oil 
A Surface/Volume ratio of 6 (expressed in dm ²/kg or dm²/L) 

 
5. Therefore this film is complying with the following application : 

- Any period at ambient temperature or below 
- Period less than 2 hours at temperatures up to 70°c or period less than 15 minutes at temperature up to 
100°c 

 
6. Dual use additives 
To the best of our knowledge based on supplier’s declaration and /or confidentiality requirements, this product 
contains: 
 
Dual used Additive PM Ref. Conc. Maxi (ppm) 
Details of the substances present are available on request provided there are not confidentiality issues. 
 
7. We have implemented a traceability system as requested from Art. 17 Regulation (EC) N°1935/2004 via the 
number on the box/number on core in conjunction with the date of production. 
 

8. We hereby confirm that we do not use intentionally for the production of our films: 
Phthalates 
BADGE, NODGE & BFDGE 
BPA (Bisphenol A) 
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9. The above film is suitable for wrapping foodstuffs as examples described below: 
 

                   
Margarine and butter                Cheese                       Meat 
 

                     
 Fish                                          Sandwich                    Fruit, vegetable and frozen 
                                                                                      product 

                                                
        Micro-wave oven                                               Freezer (subject to  individual trials)                                               
    For defrosting and reheating. 
   Avoid direct contact with food. 
    Migration tests carried out in 
    distilled water at 100°C for 1  
hour& olive oil at 150°C for 30 min  

 
This film is not suitable for: 

                 
    Pure fat and oil, food              Traditional oven, infrared oven  
Preserved in an oily medium      and multi purpose oven  

 
 
10. Warehouse rules: 

Optimal storage conditions: 15/20°C away from humidity. Film properties may be.  
altered in extreme storage conditions 
 

 
The recipient should pay particular attention to any change in the packaged product, its intended use and also to 
any modification in the material’s processing conditions and make sure that the contents and packaging are 
compatible, as directed in this declaration. 
 
This certificate is only valid when the film is used in normal and foreseeable conditions, provided that the 
handling and storage conditions are also appropriate for preservation of the material’s specific characteristics. 
 
11. The present declaration is valid 1 year after the date of its issue provided no new regulation comes in force and 
no modification of the product likely to modify the specifications is made during that period. 
 
 
 Yvonne Hulleman                                                                                                                  Apeldoorn,  20-03-2013                                                   
Quality department                                                                                                                                           
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Bilaga 2 - TNO:s undersökning om migrering från 
plastfolie.med.mera
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Bilaga 3 - Tamfoldcertifikat för migrering från kartong 
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Bilaga 4 - TNO:s undersökning över migrering från 
aluminium 
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