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Vi har blivit uppmärksammade på att International Electrotechnical Commission 
Technical Committee 108 (IEC TC108) nu ska rösta om det slutgiltiga utkastet till IEC 
standard 60065-A2 Ed 7.0 (FDIS stage). Vi har tidigare tillskrivit Spegelkommittén då 
det gällde kapitel 7 i IEC 62368 Ed 1.0. De argument vi då angav gäller även nu (se 
bilaga).  
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Kapitel 21 i aktuell standard medför med största sannolikhet en kraftig ökning av 
användningen av potentiellt giftiga kemikalier, t.ex. bromerade och klorerade 
flamshyddsmedel (BFR och CFR) i tv-apparater. Utförlig information finns på 
http://greensciencepolicy.org/standards.shtml

Kapitel 21 i aktuell standard medför med största sannolikhet en kraftig ökning av 
användningen av potentiellt giftiga kemikalier, t.ex. bromerade och klorerade 
flamshyddsmedel (BFR och CFR) i tv-apparater. Utförlig information finns på 
http://greensciencepolicy.org/standards.shtml och 
http://greensciencepolicy.org/files/standards/MASTERWhitepaper_tv.pdf.  
 
Miljöriskbedömning kan bedömas efter dels fara, dels risk. Enligt kapitel 21 krävs att tv-
apparater ska klara test med tre minuters vertikal ljuslåga. Faran med en brinnande tv-
apparat är naturligtvis stor. Men risken är ändå låg – dvs antalet människor som riskerar 
hälsa eller liv på grund av tv-apparater som antänts av stearinljus är lågt. Det finns inte 
ens några aktuella data. Moderna tv-apparater innebär låg brandfara. Paragraf 21 handlar 
om en mycket liten hälsorisk, men kommer, om den genomförs, att medföra enorma 
kostnader för mänsklig hälsa.  
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För att möta kraven enligt paragraf 21 i IEC 60065 måste den elektroniska industrin 
använda stora mängder flamskyddskemikalier, vilket medför att både konsumenter och 
andra utsätts för allvarliga hälsorisker. Standarden kommer också att försvåra och ibland 

http://greensciencepolicy.org/standards.shtml
http://greensciencepolicy.org/standards.shtml
http://greensciencepolicy.org/standards.shtml
http://greensciencepolicy.org/standards.shtml
http://greensciencepolicy.org/files/standards/MASTERWhitepaper_tv.pdf
http://greensciencepolicy.org/files/standards/MASTERWhitepaper_tv.pdf


 
 
Läkare för Miljön 
c/o Eckerman, Statsrådsvägen 11 
SE 128 38 Skarpnäck, Stockholm, Sweden 

Hemsida www.dnsy.se/lfm  
E-mail lfm@dnsy.se  
 

 

2

omöjliggöra återanvändning och återvinning. När flamskyddsbehandlade tv-apparater 
brinner bildar de toxiska ämnen som dioxiner och furaner, som då utgör hälsorisker 
framför allt för brandmännen. Kemikalier tenderar att spridas med vind och vatten och 
drabbar alltså även icke-konsumenter. 
 
Faran för individen med att tillfälligt få i sig låga doser av flamskyddsmedel kanske är 
låg. Men eftersom det handlar om att stora befolkningar, kanske hela världens 
befolkning, under lång tid, kanske hela livet, exponeras för dessa medel så utgör de en 
stor risk. Implementeringen av paragraf 21 i IEC 60065 utgör betydligt större hälsorisk än 
hälsorisken från icke flamskyddade tv-apparater som antänts av stearinljus. Det är också 
tillverkarna av flamskyddsmedel som initierade det föreslagna kravet, i syfte att utvidga 
sina marknader. 
 
Vi ber er därför att beakta folkhälsan vårt beroende av en frisk miljö, och göra allt som 
står i er makt för att försäkra att Sverige röstar ”Nej” till IEC 60065-A2, med 
kommentaren att ”paragraf 21 och alla relaterade referenser ska tas bort i sin helhet”. 
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