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Remiss: Hållbarhetskriterier för kemisk-tekniska produkter 
 

Våra synpunkter gäller både dokumentet för Kemiska produkter och för Kosmetiska produkter. 
Allmänna synpunkter är generellt relevanta för båda kriteriedokumenten. För specifika kravkriterier 
framgår av rubrikerna vilka KravID – i kemiska produkter resp. kosmetiska produkter - våra 
synpunkter gäller. 

 

Allmänna synpunkter 
Kriteriedokumentens layout 
På båda kriteriedokumenten för kemisk-tekniska produkter måste det redan på framsidan tydligt 
framgå att dokumentet gäller kriterier för kemiska produkter resp. kosmetiska produkter. Det är 
väldigt opraktiskt att de ser exakt likadana ut och att man måste börja bläddra för att se vilket 
dokument man har framför sig, när man printat ut. 

Administrationen av bevis 
För att upphandlingar, där hållbarhetskriterier tillämpas, ska fungera optimalt är det viktigt att ha en 
förståelse för leverantörernas situation vad gäller administration. Våra sammanfattande synpunkter 
beträffande detta: 

 Beviskraven behöver rationaliseras. Annars blir anbudsgivarnas administration ohållbar. 
 Företag måste kunna ha förberett sitt bevismaterial för upphandlingar generellt. För 

professionell hygien och rengöring har företagen oändligt många mer eller mindre 
specialanpassade produkter och upphandlingarna är många till antalet. Därför måste 
administrationen för anbud förenklas i möjligaste mån. 

 Bevis bör i allmänhet kunna vara säkerhetsdatablad för produkter, plus ev. kompletterande 
dokumentation som bevis där data inte finns angivna i säkerhetsdatablad. Det ger ett samlat 
bevis. 

 Observera att säkerhetsdatablad från råvaruleverantörer är att betrakta som konfidentiellt 
material, varför krav på sådana försvårar den administrativa hanteringen. 

 Att hänvisa till miljömärkningslicenser som bevis är inte så enkelt som man kan tro (se mer 
nedan). Det riskerar att bli otroligt snårigt. Upphandlingar och miljömärkningslicenser löper inte 
parallellt och det kan bli problem att hänvisa till specifikt versionsnummer av 
miljömärkningskriterium. En möjlighet vore att hänvisa till ”vid upphandlingen gällande 
miljömärkningslicens”, lämpligen ”lägst version…2017”. 



Upphandlingskriterier och miljömärkning – en tillbakablick 
Vi har noterat att kriteriedokumenten genomsyras av kopplingar till miljömärkning, särskilt Svanen-
kriterier för handdiskmedel och rengöringsmedel. Därför vill vi ”backa tillbaka” i tiden och påminna 
om hur kriteriedokumentet för kemisk-tekniska produkter kom till från början för ca tjugo år sedan, 
under dåvarande EKU-delegationens ledning. 

Det diskuterades då om upphandlingar ”helt enkelt” skulle kunna kräva att produkter var 
miljömärkta eller uppfyllde miljömärkningskrav. Vi konstaterade att det inte är en enkel lösning, 
eftersom produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll i många fall är avancerade 
produkter och specialprodukter som inte faller in under något av miljömärkningskriteriernas 
omfattning. Därför ”kläcktes” idén att skapa ett ”paraplydokument” som omfattar samtliga kemisk-
tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll. Det innebar den stora fördelen 
att samtliga produkter som upphandlas omfattas av miljö- och hälsokrav – inte bara de produkter 
som omfattas av miljömärkningskriterier. ”Ribban” lades därmed faktiskt högre än om kraven bara 
hade varit miljömärkning. 

Så småningom diskuterades hur anbudsgivare skulle kunna verifiera att kraven uppfylldes. Det 
konstaterades då att säkerhetdatablad ofta är källan för informationen – i många fall tillverkarens 
säkerhetsdatablad och i vissa fall kompletterade med ”leverantörsförsäkran”. 

Upphandlingskriterier och miljömärkning – bevis/verifikat 
Tyvärr har ”leverantörsförsäkran” försvunnit som förslag på verifikat, samtidigt som information i 
anbud generellt lämnas undertecknade ”på heder och samvete”. Istället hänvisas till miljömärkning, 
som kan fungera som verifikat i de fall kraven i upphandlingskriterierna exakt överensstämmer med 
miljömärkningskriterier. 

Vi menar dock bestämt att det för samtliga kravkriterier måste finnas möjlighet att på annat sätt än 
med miljömärkningslicens verifiera att kravet uppfylls, t.ex. genom att acceptera ”annan likvärdig 
dokumentation”. En sådan skrivning är också nödvändig – och behöver förtydligas - eftersom många 
upphandlare kopierar upphandlingsmyndighetens förslag till verifikat, men utan att notera att de 
gäller just ”förslag”. I sådana fall godtar alltså upphandlaren endast de verifikat som angetts. 

Frågan om användning av miljömärkningskrav vid upphandlingar är för övrigt en mycket komplex 
fråga. Några aspekter att ha i åtanke är: 

 Miljömärkning är förenat med höga kostnader, åtminstone när det gäller Svanen-licenser. 
Ansökningskostnader, årsavgifter och inte minst administration i samband med 
produktansökningar och (om)formulering av produkter som passar in i de specifika kriterierna. 

 Miljömärkning är egentligen att betrakta som ett marknadsföringsinstrument. Företag gör 
bedömningar av vilka produkter/vilken produktserie man önskar miljömärka medan övriga 
produkter, som kan vara minst lika bra ur miljösynpunkt, säljs utan miljömärkning. 
Kostnads/nytta-aspekter finns givetvis med i bedömningen. För vissa produkter är miljömärkning 
helt enkelt för dyrt – de kan inte bära kostnaderna - eller så saknas kriterier. 

 Upphandlingar kräver viss administration för anbudslämnarna och inköparna för att vara 
förenliga med upphandlingslagstiftningen. Den här administrationen är helt annorlunda än 
administrationen för miljömärkningsansökningar. Administrationen följer alltså två helt skilda 
spår och miljömärkningsprocessen lever sitt liv, som tidsmässigt inte alls går hand i hand med 
upphandlingar – kriteriedokumentens giltighetstider, omformulering av produkter, 
ansökningstider för miljömärkningslicens etc. Det kan helt enkelt bli ett sammelsurium som är 



mycket svårt att hålla styr på när det gäller många kriteriedokument och en oändlig rad med 
produkter. 

I sammanhanget är det också viktigt att tänka på att miljömärkningen har som mål att premiera de 
”bästa” produkterna, medan man i upphandlingar rimligtvis ska sträva efter att få in många fler 
anbud för konkurrensens skull. Viktig är även insikten om att ansökan om miljömärkning innebär en 
helt annan hantering av stödjande dokumentation än vad som är möjligt vid en upphandling. Så finns 
t.ex. möjligheten att data från råvaruleverantörer – ofta av konfidentiell natur - kommuniceras direkt 
från råvaruleverantör till miljömärkningsorganisationens handläggare. Det är också möjligt att ha en 
dialog mellan företaget som ansöker om miljömärkningslicens och miljömärkningsorganisationens 
handläggare för att successivt sammanställa den dokumentation som krävs för 
miljömärkningsorganisationens bedömning. En liknande administrativ hantering är givetvis inte 
möjlig vid en upphandling. Där måste anbudsgivaren stå för verifikaten och den administrativa 
bördan måste vara rimlig för det upphandlingen gäller, annars tvingas alltför många leverantörer att 
avstå från att lämna anbud – en situation som självklart inte är önskvärd. 

Det måste också vara möjligt att lämna anbud och kunna verifiera att produkter uppfyller 
kravkriterierna t.ex. i sådana fall där leverantör säljer vidare/återförsäljer produkt från 
underleverantör. Leveranser i flera led får inte försvåras av alltför komplicerade krav på verifikat. 
Komplexiteten i de föreslagna kriteriedokumenten riskerar att få stor inverkan på administrationen i 
leverantörskedjorna och försvåra upphandlingar. 

I något fall diskuteras om ”innehållsdeklaration” kan föreslås som verifikat. Vi tycker att det kan 
finnas med som förslag till verifikat och hanteras på ett rimligt sätt som bevis. I en 
innehållsdeklaration skulle ingående ämnen exempelvis kunna ges med lämpliga 
koncentrationsintervall. Krav på exakta koncentrationer, d.v.s. recept, bör undvikas. 

 

Specifika synpunkter 
Tensiders nedbrytbarhet (KravID:11299 resp. KravID:11288) avancerat krav 
Vi är tveksamma till förslaget om att införa krav på att tensider ska vara anaerobt nedbrytbara och 
hänvisar till följande dokument: 

I Kommissionens rapport – KOM(2009) 230 slutlig - till Europaparlamentet och rådet om anaerob 
biologisk nedbrytning i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 
648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel drar man följande slutsats: ”Efter en systematisk 
bedömning av riskerna med förekomst av icke nedbrytbara tensider i olika anaeroba miljöer 
konstaterades att till skillnad från skadeverkningar som observerats när aerob nedbrytning inte sker, 
förefaller avsaknad av anaerob nedbrytning inte korrelera med någon tydlig risk för dessa miljöer. 
Det kan alltså konstateras att biologisk nedbrytbarhet under anaeroba förhållanden inte bör 
användas som ett ytterligare kriterium för miljögodkännande av tensider som LAS som är lätt 
biologiskt nedbrytbara under aeroba förhållanden”. Något nytt ställningstagande från Kommissionen 
har oss veterligen inte kommit sedan rapporten publicerades. 

Erfarenheten är att data från råvaruleverantörer i praktiken saknas i många fall. Bedömningen är att 
specifika krav på testdata från svensk sida sannolikt inte ändrar på den situationen. 

Om kravet ändå blir kvar i kriteriedokumentet anser vi att den tekniska specifikationen ska hänvisa 
till krav så som det finns formulerat i EU-blommans kriterier, som vi finner rimliga. 



Beträffande ’Information om kravet’ anser vi att texten i dokumentet för kemiska produkter bör 
ändras för att administrationen ska bli hanterbar: Om uppgifterna finns med i produktens 
säkerhetsdatablad bör det räcka som verifikat. Säkerhetsdatablad för samtliga ingående tensider i 
produkten behövs endast om uppgifterna inte finns i produktens säkerhetsdatablad. 

Ingående ämnens bioackumulerbarhet (KravID:10226 resp. KravID:11289) baskrav 
Vi tycker att kravet kan stå, men listan över föreslagna bevis bör utökas med data från ECHAs databas 
med REACH-registreringar alternativt intyg från underleverantör. 

Ingående ämnens miljöfarlighet (KravID:11286 resp. KravID:XXXX) avancerat krav 
Vi ifrågasätter relevansen av detta krav i dokumentet för kemiska produkter och menar att kravet på 
produktens miljöfarlighet redan indirekt fångar upp kravet på de ingående ämnena. Frågan har stötts 
och blötts vid flera tillfällen tidigare i arbetet med kriteriedokumentet, bl.a. då KemI var 
representerad med sakkunnig, och slutsatsen har just varit att kravet på produkter redan fångar 
relevanta krav. Vi anser inte att det finns anledning att ändra på tidigare slutsats. 

Om kravet ändå blir kvar, är frågan om det alls blir möjligt att bevisa att kravet uppfylls genom att 
hänvisa till miljömärkningslicenser. För det krävs en omfattande djupdykning i alla 
miljömärkningskriteriedokument. 

Viktigt även här är att lägga till i förslag till bevis: ”Råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad…..eller 
produktens säkerhetsdatablad där uppgifterna för de berörda ingående ämnena anges”. 

Parfym (KravID:10585 resp. KravID:11096) baskrav 
Förslag till verifikat bör ändras till ”IFRA-certifikat eller parfymleverantörernas specifikationer”. Att 
kräva både ock innebär en alltför tung administrativ börda. 

Oparfymerat (KravID:10586 resp. KravID:11095) baskrav 
Beträffande verifikatet ”Produktens innehållsdeklaration” i dokumentet för kemiska produkter anser 
vi att ett krav på sammansättning i viktprocent innebär en onödigt tung administration för att 
hantera sekretess. Som vi poängterat i våra allmänna kommentarer måste den här typen av bevis 
hanteras på ett rimligt sätt. Därför bör det tydliggöras att ingående ämnen exempelvis kan ges med 
lämpliga koncentrationsintervall i en innehållsdeklaration. Krav på fullständiga recept ska undvikas. 

Begränsning av specifika ämnen/ämnesgrupper (KravID:10587) baskrav 
Det är inte rimligt att miljömärkningslicens är det enda verifikat som godtas. Man måste kunna 
verifiera att produkten är fri från vissa ämnen även om man inte har en miljömärkt produkt. Därför 
bör verifikatet ”Produktens innehållsdeklaration” finnas med, men ett krav på sammansättning i 
viktprocent innebär en onödigt tung administration för att hantera sekretess. Som ett alternativ 
behöver listan över föreslagna verifikat kompletteras med ”intyg från underleverantör”. Produktens 
säkerhetsdatablad kan i vissa fall utgöra tillräckligt bevis. Observera att det inte kan krävas ett 
verifikat för samtliga krav. Så kan t.ex. ett säkerhetsdatablad visa att PBT-ämnen inte ingår, men ett 
annat verifikat kan krävas för ett annat krav. 

De haltgränser som finns angivna är relevanta eftersom de haltgränserna är de som används i kravet 
på innehållsdeklaration i EG 648/2004. Innehållsdeklaration enligt detergentförordningen bör också 
vara ett godtagbart bevis för de ämnen som ska deklareras enligt den och för de produkter där sådan 
deklaration är ett lagkrav. 

Beträffande hormonstörande ämnen anser vi att kravet bör tas bort. Vår bedömning är att ämnena 
som finns listade på ”Endocrine Disrupter Priority list” från DHI Water & Environment inte används i 



vår bransch, varför kravet knappast är relevant. Skulle kravet finnas kvar blir administrationen tung 
för att kunna verifiera att inget av de listade ämnena finns i produkten. 

Begränsning av specifika ämnen/ämnesgrupper (KravID:11295 resp. KravID:11291) avancerat 
krav 
När det gäller kemiska produkter är vår uppfattning att beviskraven här måste vara desamma som i 
kravet på basnivå. Så ska t.ex. PBT- och vPvB-ämnen deklareras i produktens säkerhetsdatablad i de 
fall sådana ämnen ingår. 

Beträffande kosmetiska produkter ska det framgå av INCI-listan/ingredienslistan vilka ämnen som 
ingår i produkten. I övrigt bör liknande bevis som för kemiska produkter kunna användas. Det är inte 
rimligt att miljömärkningslicens är det enda verifikat som godtas. 

Begränsning av biocider (KravID:10713 resp. KravID:11097) baskrav 
Vi anser att det är olämpligt att uttrycka sig som i inledningen, eftersom mekanismerna bakom 
resistensutveckling är mycket komplexa och det inte finns några entydiga belägg för att det finns ett 
samband mellan användning av de biocider som är aktuella i rengöringssammanhang, och 
resistensutveckling hos bakterier på det sätt som är fallet vid antibiotikaanvändning. För att inte ge 
en missvisande bild behöver därför bisatsen ”som kan leda till resistensbildning hos bakterier” 
strykas. Detsamma gäller motivtexten i dokumentet för kemiska produkter. Vi anser också att 
Upphandlingsmyndighetens formulering om ”överanvändning” är olycklig, eftersom det är ospecifikt 
vad som avses. 

Formuleringen under rubriken ’Teknisk specifikation’ bör uttryckas på annat sätt och snarare 
tydliggöra att produkter med antimikrobiell funktion klassas som biocidprodukter, vilka inte omfattas 
av de aktuella kriteriedokumenten för kemiska resp. kosmetiska produkter. 

Palmolja (KravID:11282 resp. KravID:11292) avancerat krav 
När det gäller det föreslagna upphandlingskravet om att palmolja, palmkärnolja, palmoljederivat och 
palmkärnoljederivat ska vara certifierade enligt RSPO, bedömer vi att kravet är för tidigt ställt. Det 
pågår världen över ett omfattande arbete med att säkerställa en miljöriktig hantering av nämnda 
råvaror – inte minst från stora multinationella kemibolag som BASF. Internationellt finns åtagande 
om att uppnå målet att 90 % palm-baserad olja som används i produkterna ska vara hållbart 
producerad år 2020, men i dagsläget är inte råvaruleverantörerna redo att enbart leverera certifierad 
palmolja i den omfattning som krävs. Så kan t.ex. ännu inte alla tensider, som behövs i kemiska 
produkter, levereras med certifikat. 

Att få fram dokumentation som verifierar att det föreslagna kravet uppfylls bedöms alltför 
administrativt betungande. Att använda Svanen-licens som verifikat är inte möjligt – inte ens för 
handdiskmedel – eftersom kravet där är annorlunda ställt och knappast tillämpligt vid offentlig 
upphandling. Spårbarhet genom balansräkning på köpt palmolja är extremt administrativt krävande 
och bör inte användas som krav. 

Alternativet – om man inte kan få fram bevis – riskerar att innebära ett sämre miljöval när det gäller 
råvaror, t.ex. råvaror baserade på petrokem eller andra vegetabiliska råvaror med betydligt lägre 
odlingseffektivitet. 

Eventuellt fungerar det föreslagna kravet bättre för kosmetiska produkter än för kemiska produkter, 
då tillgången på certifierade råvaror där bedöms vara bättre. 

BPHR stödjer det gemensamma initiativet från KoHF, Svensk handel och Livsmedelsföretagen om 
hållbar palmolja. Vår bransch följer noga utvecklingen på området och ställer sig bakom denna 



viktiga utveckling, men anser att det i dagsläget är orealistiskt att i det aktuella kriteriedokumentet 
redan nu ställa kravet. Vår bransch kan helt enkelt inte gå i bräschen för ett sådant omfattande 
åtagande som nu pågår. Vi föreslår därför att kravet skjuts på framtiden eller omformuleras till ett 
spjutspetskrav. Kanske är tiden mogen 2020 att införa kravet? 

Plastförpackningar (KravID:11284 resp. KravID:11293) baskrav 
Beträffande kraven på förpackning och förslutning behöver de anpassas efter verklighetens krav och 
tillåta specialförslutningar, t.ex. barnskyddande förslutningar och ventilerade förslutningar, eftersom 
dessa inte kan tillverkas i de ”önskade” materialen. Andra materialkrav som motiveras av regler för 
transport av farligt gods måste också accepteras. I många fall används oblat eller liner/tätning, som 
består av andra än ”önskade” material. De måste tillåtas, men eventuellt kan kravet vara att dessa 
ska vara separerbara från förslutningen. Frågan om oblat/tätning är relevant för såväl kemiska som 
kosmetiska produkter, medan krav på barnskyddande förslutning och farligt gods endast är 
tillämpligt på kemiska produkter. 

Plastklassningssymboler bör kunna krävas fortsatt, eftersom det inte är ett lagkrav men ger 
vägledning för materialsortering och -återvinning. 

Plastförpackningar (KravID:11287 resp. KravID:11294) avancerat krav 
När det gäller undantag från krav avseende metalldelar föreslår vi att listan på undantag 
kompletteras med ”Förpackningar/förslutningar där metalldelar lätt kan separeras”. Det kan gälla 
t.ex. metallfjädrar och nät i doseringssystem. Beträffande kosmetiska produkter behöver undantag 
ges för ”förseglingar som avlägsnas”, t.ex. metallförseglingen på tandkrämstuber. 

Kravet på att förpackningar ska vara vita eller ofärgade kräver undantag för ljuskänsliga produkter 
som kräver infärgade förpackningar för att få en rimlig hållbarhetstid. 

Kravet på att svarta plastmaterial inte får användas i förslutningar kräver undantag. Vissa 
rengöringsmedel är klassificerade som farligt gods och dessa produkter kräver förpackningar som är 
godkända för farligt gods. I de fallen testas förpackning i kombination med förslutning och 
förpackningen ska godkännas i sin helhet. I dagsläget är det mycket vanligt med svarta förslutningar 
på dessa godkända förpackningskombinationer. Producenten av rengöringsprodukter kan därför inte 
välja färg på förslutningarna. 

Av miljöskäl behövs ännu många år framåt också undantag från det avancerade förpackningskravet 
när det gäller påsar/pouches – både i kriterierna för kemiska produkter och för kosmetiska 
produkter. Påsar/pouches av monomaterial för förpackning av flytande produkter finns f.n. inte att 
tillgå och målet att nå dit ligger enligt förpacknings-/material-leverantörerna många år framåt i tiden. 
I nuläget finns inte den tekniska möjligheten att producera påsfilm av endast ett material som 
samtidigt uppfyller alla krav på täthet, svetsbarhet etc. 

Många producenter levererar flytande produkter förpackade i plastpåsar och s.k. bag-in-box. Dessa 
påsar består av flera plastmaterial p.g.a. att plastmaterialen har olika funktioner i förpackningen – ett 
plastmaterial behövs för att förpackningen ska vara tät, ett annat behövs för att påsen ska kunna 
svetsas ihop etc. 

Att i nuläget ta bort möjligheten att använda plastlaminat av flera material innebär att användningen 
av material med fossilt ursprung skulle öka dramatiskt. Med plastlaminat är det idag möjligt att 
använda endast ca 16 g/l produkt jämfört med ca 100 g/l produkt om produkten förpackas i 
monomaterial. Väsentligt i sammanhanget är också att det krävs betydligt mindre transporter av 
själva påsfilmen till producenten av den kosmetiska/kemiska produkten än vid transport av tomma 



plastflaskor. Detta gäller även vid transport till kund eftersom förpackningar av påsar tar mindre plats 
än flaskor. Materialet är också lättare (se ovan), vilket har betydelse för transporten. 

Vi menar att kravet på förpackningar av monomaterial är högst relevant, men att det kommer flera 
år för tidigt. Undantag behövs därför i båda kriteriedokumenten (kemiska resp. kosmetiska 
produkter) som innebär att plastlaminat accepteras för flytande produkter förpackade i 
plastpåsar/bag-in-box. Förutom de material som redan finns föreslagna behöver polyamin (PA) 
accepteras i påsförpackningar. 

Fosfat (KravID:11285) baskrav 
Vi föreslår att det nya kravet ändras till ett avancerat krav – om det överhuvudtaget ska vara kvar. 
Som kravet är skrivet bedömer vi att ett stort antal miljömärkta produkter faller bort. 

Beträffande förslag till bevis kan även nämnas att fosfat ska deklareras enligt förordningen om tvätt- 
och rengöringsmedel – för produkter som omfattas av den förordningen. Därför måste sådan 
deklaration, som redovisas i säkerhetsdatablad, finnas på listan över förslag till bevis. 

Av motivtexten framgår att fosfater är tillåtna i professionella tvätt- och rengöringsmedel. Vi 
konstaterar att fosfat där måste fortsätta att vara tillåtet. Skrivningen angående övergödning p.g.a. 
fosfor bedömer vi är irrelevant i detta kriteriedokument eftersom professionella verksamheter i 
princip alltid är anslutna till kommunal rening. 

 

BRANSCHFÖRENINGEN PROFESSIONELL HYGIEN & RENGÖRING 

 

Ulrika Flodberg 

 

Om BPHR: BPHR är branschorganisation för företag som importerar, tillverkar och marknadsför kemisk-tekniska produkter, 
redskap och maskiner för professionell hygien, rengöring och underhåll inom en rad olika marknadssegment. 
Medlemsföretagens produkter används inom en rad viktiga samhällsfunktioner såsom t.ex. personlig hygien, lokalvård, 
restauranger och storkök, livsmedelsindustri, industritvättar och andra tvätterier, verkstadsindustri och fordonsrengöring. 
Företagens kunder finns i såväl privat som offentlig sektor. 


