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Bra Miljöval Kemiska produkter 

Generella synpunkter 

Vi anser inte att det finns anledning för Naturskyddsföreningen att ställa krav som frångår principen om vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Att ställa krav som innebär att ämnen, som utvärderats av EUs vetenskapliga kommitté och 
befunnits säkra att använda, inte accepteras i Bra Miljöval, tycker vi är fel. Det är inte seriöst av Naturskyddsföreningen 
att sätta sig över den typen av vetenskapliga utvärderingar. 

Specifika synpunkter 

1.1 

Vi föreslår att Bra Miljöval tillämpar samma definition av ingrediens som tillämpas i Upphandlingsmyndighetens kriterier 
för kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll: 

”Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten i halter över 0,01%. Som ingående ämnen räknas 
avsiktligt tillsatta ämnen och föroreningar från råvarorna och i produkten. Som föroreningar räknas 
reaktionsprodukter, biprodukter och nedbrytningsprodukter.” 

1.20 

Kravet är otydligt formulerat. Vi föreslår att Bra Miljöval uttrycker kravet på samma sätt som i Upphandlingsmyndighetens 
kriterier för kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll: 

”Produkten ska endast innehålla biocider i syfte att konservera produkt eller råvara.” 

”Undantag: Desinfektionsmedel, produkttyp 1, 2 och 4 enligt bilaga 5 i biocidförordningen (Förordning 
(EU) nr 528/2012).” 

1.21 

I kravet anges ”Är produktens användningsområde sådant att produkten kommer i mera långvarig kontakt med huden…”. 
Det här – ”mera långvarig kontakt..” - anser vi är en alltför ospecifik formulering som kan tolkas godtyckligt. 

1.22 

Kravet på en policy eller motsvarande för att öka andelen förnybar råvara ”över tid” anser vi är ett så luddigt krav att det 
är ytterst tveksamt om det kan ställas. Att övergången till förnybar råvara ska ske på ett sätt som är ”socialt och 
miljömässigt hållbart” är ytterligare ett krav som är så ospecifikt att det kan ifrågasättas. 

1.23 

I kravet anges ”Licenstagaren ska därutöver veta den totala andelen förnybar råvara i produkten samt vad råvaran består 
i”. Här behövs ett förtydligande vad som avses. Menas råvarans ursprung eller vad? 
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1.25 

Det kan finnas anledning att granska rimligheten i detta krav närmare, då det finns en risk för att tillgången på MB-
tillverkade (Mass Balance) råvaror är begränsad. 

5.6 

Även här anges kravet ”Är produktens användningsområde sådant att produkten kommer i mera långvarig kontakt med 
huden…”. Det här – ”mera långvarig kontakt..” - anser vi är en alltför ospecifik formulering som kan tolkas godtyckligt. 

Kravet så som det är formulerat bedömer vi inte är relevant för kemiska produkter som inte är kosmetiska produkter och 
bör helt enkelt tas bort från kriterierna för kemiska produkter. 

9.1 

Tidigare fanns ett alternativ till att färgen ska vara godkänd livsmedelstillsats: ”..alternativt vara lättnedbrytbar enligt 
OECD 301 och klara krav 15.5-15.6 under Övriga tillsatser”. Att som nu kräva att färg ska vara godkänd livsmedelstillsats 
(färgämne) enligt tillsatsförordningen (EG) nr 1333/2008 anser vi inte är ett rimligt krav för kemiska produkter, som ju inte 
ska ätas eller användas på hud. Erfarenheten är att det är svårt att hitta livsmedelsgodkända färger som är stabila i höga 
och låga pH. Eftersom rengöringsprodukter ofta har högt eller lågt pH innebär det svårigheter att använda 
livsmedelsfärger. 

10.1 och 10.9 

Erfarenheten från dagens krav på 0,5% parfym är att redan det är en låg halt. Halterna begränsas också av andra krav, 
t.ex. krav på sensibiliserande ämnen. En halvering av tillåten parfymhalt, som nu föreslås, innebär problem särskilt som 
också mer koncentrerade produkter efterfrågas. Dessa krav i kombination leder till att halten parfym i brukslösningen blir 
alltför låg för att ge önskad doft och för att dölja andra råvarors egendoft. God doft är en viktig egenskap på 
rengöringsmedel för många kunder och användare. Syftet med en begränsning av parfymhalten bör vara att begränsa 
risken för sensibilisering och halten anpassas efter det målet. 

14.1 

Tidigare gällde nedbrytbarhetskravet organiska ingredienser, men i förslaget till nya kriterier har ordet ”organiska” tagits 
bort, vilket innebär problem. Vi anser att den gamla formuleringen ska gälla fortsatt, detta med anledning av att 
nedbrytbarhetstesterna inte är avsedda för oorganiska ämnen. 

16.1 

Tidigare gällde kravet på högst 75 vikt %, vilket fungerade praktiskt. Den nu föreslagna gränsen på högst 72 vikt % 
innebär dock problem. För att kunna dosera bör produkter inte vara för tjock och trögflytande, dels eftersom en sådan blir 
svår att pumpa i automatiska system och dels eftersom mycket av produkten fastnar i doseringsmått då sådant används. 

16.2 

En begränsning av vattenhalten till högst 75% i grovrengöringsmedel kommer att begränsa urvalet av produkter. När det 
t.ex. gäller produkter för rengöring i storkök kan så koncentrerade produkter ge negativa effekter vid exempelvis 
avsköljning/avspolning. Detta gäller inte minst alkaliska lutbaserade produkter (grovrengöringsmedel). 

16.7 

Enligt förslaget ska kravet på högst 81 vikt % vatten bl.a. gälla fönsterputsmedel. Vi undrar varför. Moderna 
fönsterputsmedel innehåller mycket vatten och en mindre mängd alkohol att jämföra med äldre produkter där 
alkoholhalten var högre. Det nya kriterieförslaget skulle innebära en återgång till gammal teknik med mycket alkohol, 
vilket ökar halten VOC. 
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Produkter med alltför hög aktivhalt fungerar erfarenhetsmässigt inte praktiskt, utan lämnar efter sig en kladdig/grå film på 
fönstret. Vanligtvis innehåller fönsterputsmedel 5 till 10% lösningsmedel/alkohol och lite tensid (<1%). Vad menar Bra 
Miljöval att produkten ska innehålla i övrigt för att nå en aktivhalt på 19%? 

Huvuddelen av fönsterputsmedel sprayas och ett undantag (16.8) gäller för produkter som säljs i form av 
sprayförpackningar. Det här undantaget löser dock inte problemet med de produkter som säljs i storförpackning och som 
ska hällas över i en refillsprayflaska. Fönsterputs säljs både som koncentrat och färdigblandad i storförpackning. Det är 
en fördel att använda färdigblandad fönsterputs från leverantören eftersom tillverkarna av rengöringsprodukter använder 
vatten som är renare än vanligt kranvatten. Koncentrerad fönsterputs som späds med kranvatten får en betydligt sämre 
kvalitet med risk för flammor/grånade ytor p.g.a. salter i vattnet. Problemet är särskilt stort i delar av landet där vattnet är 
särskilt kalkrikt. 

Kravet 16.7 bör alltså inte gälla fönsterputs. 

17.16 m.fl. punkter där liknande krav ställs 

Vi undrar vad syftet är med kravet på en faktor om max 2 som ställs beträffande rekommenderad dosering för mjukt 
respektive hårt vatten. Att hålla nere doseringarna är viktigt och något branschen arbetar med, men att sätta kriterier på 
det här högst ovetenskapliga sättet blir fel eftersom förhållandet styrs av kemiska reaktioner. Konsekvensen blir att man 
riskerar att ge felaktiga/olämpliga doseringsanvisningar, då det istället är en siffra som styr. Vår bestämda uppfattning är 
att företagen ska tillåtas ge de doseringsanvisningar som är motiverade. Det räcker att andra krav håller doseringarna 
nere. 

Ett exempel: Korrekt doseringsanvisning enligt den kemiska förmågan för produkten är 3 ml/l för mjukt vatten och 10 ml/l 
för hårt vatten. Då tvingas företaget att höja doseringen till 5 ml/l och 10 ml/l för att följa kravkriteriet. Anledningen är att 
det inte är lämpligt att underdosera vid hårt vatten och istället tvingas man ge en anvisning som innebär överdosering vid 
mjukt vatten. 

19.3 

Här ställs en rad krav på förpackningsmaterial. Vi undrar om kravet också gäller kapsyler, triggrar, lock etc. 

När det gäller kravet på förnyelsebar råvara, är det viktigt att känna till att emballage redan i dagsläget utgör en hög andel 
av produktkostnaderna i vår bransch som dessutom är hårt prispressad. Det krav som nu föreslås innebär kraftigt ökade 
kostnader och därmed risk för betydande prishöjningar för Bra Miljöval-märkta produkter. Synpunkter från 
material/förpackningsleverantörer är att de återvunna materialen är svårare att bearbeta och leder till mer spill. Från 
material/förpackningsleverantörer kommer också signaler om att PP baserad på förnyelsebar råvara inte finns tillgänglig 
förrän om ett antal år. Även PET baserad på förnyelsebar råvara är på utvecklingsstadiet och ännu inte kommersiellt 
tillgänglig. 

I vår bransch krävs det ofta emballage som är godkänt för transport av farligt gods. I dagsläget har det återvunna 
materialet sådana kvalitetsbrister att det inte svarar upp emot kraven vid transport av farligt gods. Återvunnet material är 
svårkontrollerat, kvalitén varierar och det kan innehålla odefinierade föroreningar. Förpackningsproducenter tillverkar ofta 
också förpackningar till livsmedelsindustrin, men kan inte få livsmedelsgodkännande på förpackningar av återvunnet 
material. Vi kan därför konstatera att kravet på återvunnet material lämpar sig bäst för mindre tekniskt krävande 
produkter. Kravet som det var formulerat tidigare bör därför bli kvar. 

19.7 

Idag är återvinningsgraden 98% för wellpapp i Sverige och det råder brist på returfiber till förpackningsproducenterna. 
Skulle branschen leva upp till Bra Miljövals krav på 100% returråvara skulle returfiber ta slut efter 1½ år. Returfiber kan 
bara användas 6 till 7 gånger innan fibrerna blir för korta för att fungera mekaniskt. De förpackningar som idag är 
tillverkade av 100% returfiber är inte av samma kvalité som de som även innehåller en viss andel nyfiber. I vår bransch, 
där företagen säljer till professionella kunder, krävs en viss styrka i materialet eftersom emballagen är stora (t.ex. 3x5 l i 
en kartong). Reglerna för transport av farligt god ställer också höga krav på styrka och hållfasthet hos emballagen. Dessa 
krav är mycket svåra att uppfylla med 100% returfiber. 
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19.13 

Vår bransch med försäljning till professionella kunder, innebär att produkter oftast säljs i flerpack, t.ex. 3x5 l eller 6x 1 l, 
förpackade tillsammans i en transportförpackning – en kartong. För vår bransch är det därför ett orimligt krav att 
produkten vid försäljning till slutkund endast får bestå av en förpackning. Ett undantag för transportförpackningar är helt 
enkelt nödvändigt. 
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Ulrika Flodberg 

 

Om IIH 

IIH 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, t.ex. lokalvård, restauranger och storkök, 

livsmedelsindustri, tvätterier, fordonsrengöring och personlig hygien. Kunderna finns inom såväl privat som offentlig sektor. 

Föreningen har ca 20 medlemsföretag. IIH representerar 75–95 % av marknaden beroende på delbransch. 

 


