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Remiss av förslag till reviderade kriterier för Svanenmärkning av 
rengöringsmedel samt handdiskmedel 
 
Kommentarer från IIH gäller produkter för professionellt bruk. 
Av praktiska skäl slår vi ihop kommentarerna till de båda remissförslagen om rengöringsmedel och 
handdiskmedel, eftersom många kommentarer är av generell karaktär som gäller båda dokumenten. 
Sammanfattningsvis avstyrker vi förslagen till reviderade kriterier för rengöringsmedel och handdiskmedel 
och menar att de måste omarbetas. 
 
O1 Beskrivning av produkten 
Kravet på doseringsanvisning behöver ändras och utformas i linje med Upphandlingsmyndighetens kriterier 
för kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll: 
”För produkter med manuell dosering ska doseringsanvisningar finnas på förpackning eller i produktblad”. 
Upphandlingskravet är alltså att dosering anges antingen på etikett eller i produktblad. Vår bedömning är att 
det är rimligt att lämna detta beslut till tillverkaren, som kan avgöra hur märkningen ska utformas för att all 
lagstadgad information ska få plats och bli tydlig. Vi accepterar alltså inte kravet att doseringsangivelser ska 
finnas på etikett. 
 
O2 Klassificering av produkt 
Undantaget avseende professionella produkter, där klassningen Skin Corr 1A, 1B, H314, är satt på grund av 
pH, tycker vi är bra. 
 
O3 Hållbara råvaror 
Eftersom en Svanen-märkt produkt har ett fastställt recept som inte får ändras, blir det svårt för företag att 
kontinuerligt arbeta med att öka andelen förnybara råvaror. En sådan förändring kräver i allmänhet en 
omformulering av produkten. Kravet om mål på företagsnivå ställer också till problem för företag som 
endast har någon enstaka eller något fåtal Svanen-märkta produkter. Punkt 1 i kriterieförslaget behöver 
därför tas bort. 
 
O4 Certifierade råvaror från oljepalmer 
Att råvaruproducenten eller producenten av den Svanen-märkta produkten ska visa med balansräkning 
och/eller fakturor att andelen certifierad palmolja i råvaran motsvarar mängden inköpt certifierad 
palmoljeråvara är ett orimligt krav, eftersom fakturor räknas som affärshemligheter. 
Innan kravet på RSPO-certifierade råvaror från oljepalmer slås fast, bedömer vi att kravets rimlighet behöver 
stämmas av med råvaruleverantörsledet. Bl.a. behöver tillgången på certifierade råvaror säkerställas. 
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O6 Ämnen som inte får ingå 
Kravet på innehåll av mikroplaster är inte relevant, eftersom det konstaterats i enkätundersökning av vår 
europeiska branschorganisation AISE att mikroplaster inte används i rengöringsprodukter och 
handdiskmedel i Europa. F.n. arbetar Kommissionen och ECHA med mikroplastfrågan och en definition från 
Svanens sida måste under alla förhållanden harmoniseras med den definition som kommer att gälla på EU-
nivå. 
 
O7 Parfym 
Vi har vid flera tillfällen påtalat problemet med Svanens krav beträffande parfym i produkter för 
professionellt bruk och påminner om detta igen. 
Att sprejprodukter (rengöringsmedelskriterierna) för professionellt bruk inte tillåts vara parfymerade, enligt 
Svanens krav, skapar en mycket olycklig situation. Kravet leder till en oacceptabel konkurrensnackdel för IIH-
företag, då kunder – inom såväl privat som offentlig sektor – istället går ut och köper konsumentprodukter 
eller doftsprejer i butik. Kravet är kontraproduktivt och behöver ses över för att bli rättvist eller helt tas bort. 
Parfymkravet i handdiskmedelskriterierna anser vi är snåriga och knappast till gagn för professionella 
användare, då produkter för professionellt bruk i många fall formuleras just med tanke på den professionella 
användaren och hänsyn tas till önskemålen där om parfymeringsgrad. Även här behöver parfymkravet ses 
över för att bli rättvist eller helt tas bort. 
 
O8 Konserveringsmedel 
Vi har tidigare presenterat för representanter för Svanen fakta om behovet av konserveringsmedel samt 
branschens erfarenheter och då särskilt belyst de allvarliga konsekvenser en åtstramning vad gäller antalet 
tillgängliga konserveringsmedel får. Nu påminner vi om denna viktiga problematik, som alltså handlar om de 
krav som riktas mot konserveringsmedel och som leder till att det finns färre och färre konserveringsmedel 
att använda. En ytterligare begränsning, som nu föreslås från Svanens sida, kan bl.a. förväntas få allvarliga 
konsekvenser för utvecklingen när det gäller allergier i samhället. En sådan utveckling vänder vi oss bestämt 
emot. Det kan inte vara rimligt att Svanen ska medverka till en förvärrad situation när det gäller 
sensibilisering och allergier i samhället. 
Krav på begränsningar i konserveringsmedelshalt leder också till problem. En alltför låg koncentration i 
produkter, som sedan ska spädas till brukslösning, innebär risk för att brukslösningens hållbarhet minskar 
p.g.a. mögeltillväxt. Detta leder till att produkter i t.ex. refill-sprej-förpackningar måste kasseras. Sådan 
onödig kassation är en miljöaspekt som vi anser att Svanen ska beakta. 
När det gäller krav på Challengetester o dyl. är vår uppfattning att det enda rimliga är att det ska räcka med 
konserveringsmedelsleverantörens testdata och rekommenderade användning. 
 
O14 och O15 Effektivitetstest (O13 i handdiskmedelskriterierna) 
Vi har tidigare framfört synpunkter och påminner om att kravet på effektivitetstester/användartester är 
mycket tidsödande och innebär en stor arbetsbelastning – både för leverantörer och de verksamheter där 
användartester ska utföras. Från leverantörshåll bedöms kravet inte längre fylla någon funktion, eftersom 
företag inte kommer ut på marknaden med produkter som inte är effektiva och problemet med ineffektiva 
produkter ”löser sig själv”, för den händelse det skulle förekomma. Att ansöka om Svanen-licens är helt 
enkelt en alltför dyr process för att företag ska ”chansa” på att få igenom en produkt som inte fungerar 
tillfredsställande i praktiken. 
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O16 Återvinningsdesign (O14 i handdiskmedelskriterierna) 
När det gäller de föreslagna kraven beträffande material i flaskor, korkar, triggers etc. måste en betydligt 
noggrannare konsekvensanalys göras innan nya krav införs. Här kan man inte stirra sig blind på vad som blir 
lättast att återvinna. För rengöringsprodukter/tensidinnehållande produkter måste ett säkerhetstänk ha 
högsta prioritet. Erfarenheten från branschen är att täthetsproblem/läckage kan uppstå vid olämpligt 
materialval – kapsyl i kombination med flaska/dunk – vid förpackning av produkter som innehåller ytaktiva 
ämnen. Det finns ofta också behov av ytterligare ”förstärkning” med s.k. oblat i kapsylen för att förhindra 
läckage. 
Även frågan om etikettmaterial måste analyseras vidare innan nya krav införs. Här bör man rimligtvis kunna 
dra lärdomar från livsmedels/dryckesvarubranschen vad gäller hantering och materialåtervinning. 
 
O18 Sprejprodukter - förpackning 
Skumprodukter kan ha fördelar i vissa applikationer, men kravet behöver ändå sättas på en rimlig nivå 
baserat på olika aspekter. Åtgången av produkt blir väsentligt högre när skum används, eftersom en mindre 
del av produkten har kontakt med själva ytan och resten ligger uppe i skummet. För t.ex. glasrengöring är 
det inte lämpligt att använda skum. 
 
Övriga allmänna kommentarer 
Uppdatering av säkerhetsdatablad 
Från Svanens sida förekommer det att man begär att säkerhetsdatablad ska uppdateras med en viss 
frekvens, vilket inte är i linje med gällande lagstiftning. Ett sådant krav innebär en orimligt tung 
administration för företagen, som ofta har hundratals produkter i sitt sortiment. 
Kravet är dessutom meningslöst om handläggare inte har kompetens att upptäcka brister och felaktigheter i 
säkerhetsdatabladen. Ett praktexempel på detta är Aksab Kemi AB (med ett stort antal Svanen-märkta 
produkter) som stämts i Patent- och marknadsdomstolen enligt lagstridighetsprincipen p.g.a. sina felaktiga 
säkerhetsdatablad. 
 
Kriteriedokumentens giltighetstid 
IIH anser att det är viktigt med långa giltighetstider för Svanens kriteriedokument. Tidig information om nya 
kriterier är också mycket viktig. Detta eftersom den administration som krävs för att svara upp emot kraven, 
dokumentera, inhämta intyg från råvaruleverantörer etc. är så krävande och tidsödande. 
 
Licenskostnad/”Mängdrabatt” 
Inom vissa produktområden tillämpar Svanen ”mängdrabatt” på licensansökningar. Detta är en modell som 
får till konsekvens att små företag med något fåtal produkter betalar lika mycket som företag som anmäler 
flera produkter. Den ordningen leder till att företag söker sig till Bra Miljöval i st. f. till Svanen. 
 
Intyg från råvaruleverantörer 
IIH har i många år påtalat det administrativa problemet med krav på intyg från råvaruleverantörer och redan 
för många år sedan har IIH informerats om att Svanen bygger en databas för att underlätta administrationen 
kring råvaruintygen. Vi har nyligen informerats om att databasen nu är på gång, men ännu inte fått 
klartecken på att den är i praktiskt bruk. Vi påminner därför igenom om detta problem och det 
administrativt betungande arbete råvaruintygen innebär för berörda företag. 
 
Miljömärkningskriteriernas fokus 
IIH kan konstatera att Svanens kriterier nuförtiden fokuserar på arbetsmiljö samtidigt som det kan 
ifrågasättas om miljömärkningen alls har någon positiv effekt på miljön. Flera av de problem vi påtalat 
riskerar att leda till att Svanen underminerar sitt eget varumärke. 
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Svanens arbetsformer 
IIH ser också problem i Svanens nuvarande arbetsformer i samband med kriterierevidering. Vi föreslår att 
branschen i ett tidigare skede involveras i arbetet – detta för att undvika att remissförslag innehåller krav 
som innebär betydande problem för branschen. Den nuvarande situationen innebär att arbetet för berörda 
företag och för oss som branschorganisation blir tungt, när vi kommer in och ska ge synpunkter först när 
kraven formulerats i en remiss. För företagen krävs ett betydande arbete med att bedöma och beräkna 
konsekvenserna av förändringar som förts in i remissförslag. Därför föreslår vi att Svanen i ett tidigt skede 
arrangerar någon form av kriteriemöte/workshop, utan att för den skull behöva gå tillbaka till den modell 
som gällde långt tillbaka i tiden då expertgrupper arbetade med kriterierna. 
Företagen konstaterar att nuvarande arbetssätt drar stora resurser, som bättre skulle kunna användas t.ex. i 
syfte att uppnå resultat som innebär större miljöförbättringar. Frågan är om det inte rent av behövs ett helt 
nytt ”grepp” istället för att fortsätta i samma hjulspår där kriterierna hela tiden ”skruvas åt”. 
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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, bl. a lokalvård. Kunderna finns inom 
såväl privat som offentlig sektor. 
 


