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Marknadstäckning – segment 
IIH är branschorganisation för företag som importerar, tillverkar och marknadsför kemisk-
tekniska produkter, redskap och maskiner för professionell hygien, rengöring och underhåll 
inom personlig hygien, lokalvård, restauranger, storkök, livsmedelsindustri, industritvättar, 
tvätterier, verkstadsindustri och fordonsrengöring. Kunderna finns inom såväl privat som 
offentlig sektor. Föreningen har ca 20 medlemmar. 
 

IIHs mission 
IIH verkar i Sverige för att skapa förståelse för samhällets behov av hygien, rengöring och 
underhåll samt nyttan av branschens produkter. 
 
Det övergripande målet med verksamheten är att vara en konkurrensneutral plattform där 
medlemsföretagen genom samverkan skapar de bästa tänkbara förutsättningarna för att verka 
på den svenska marknaden som en del av EU. 
 

IIHs huvuduppgift 
IIHs huvuduppgift är att främja branschens utveckling genom att: 
 representera branschen vid kontakter med nationella och internationella myndigheter och 

organisationer 
 vara ett aktivt diskussions- och samverkansforum för medlemmarna. 
 

Arbetsform och verksamhetsområden 
A. Underlätta för medlemmarna genom att bevaka, tolka och bemöta bl.a. lagstiftning och 

förslag till lagstiftning som motverkar eller försvårar företagens försäljning. 
B. Skapa effektiva verktyg som underlättar för medlemmarna att minimera tids- och 

kostnadskrävande administration samt ge direkta kostnadsbesparingar. 
C. Förbättra förutsättningarna på marknaden för branschens framtida utveckling. 
D. Genom regelbunden mötesordning och rekrytering av nya medlemmar skapa en 

konkurrensneutral mötesplats för erfarenhetsutbyte och samverkan, såväl mellan 
medlemsföretagen som gentemot andra branschorganisationer. 

 
Verksamhetsområdena A och B sköter kansliet i huvudsak på egen hand i samråd med tekniska 
kommittén och i vissa fall med styrelsen - ofta också resurseffektivt i samverkan med kansliets 
övriga branschföreningar. Verksamhetsområdena C och D kräver större engagemang från 
medlemsföretagen och framför allt från styrelsen och marknads- och kommunikationsgruppen. 
 

Konkreta arbetsuppgifter 
1. Bevaka och tolka lagar och förordningar i Sverige och EU - särskilt på kemikalieområdet. 
2. Bevaka offentliga upphandlingsregler. 
3. Bevaka miljömärkningsfrågor och andra miljöfrågor. 
4. Fungera som lobbyorganisation och remissinstans inom ovanstående områden. 
5. Göra PR för att öka kännedomen om IIH. 
6. Sprida information och kunskap inom IIHs kompetensområden. 
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7. Utforma branschgemensamma policies, rekommendationer etc. 
8. Ta fram statistikuppgifter till gagn för medlemsföretagen. 
9. Fungera som nätverk för medlemsföretagen och även med andra intressenter. 
10. Bevaka allmänna utvecklingstrender i branschen och driva gemensamma 

utvecklingsprojekt (teknik och marknad). 
 
På så sätt gör IIH nytta för tillverkare och leverantörer, kunder och användare. 
 
Föreningen arbetar utgående från vetenskapliga fakta och branschens praktiska erfarenheter 
med bl.a. lagstiftningsfrågor, produktfrågor samt hälso- och miljöfrågor. Basen i föreningens 
arbete är bl.a. arbetet med svensk och internationell lagstiftning, information samt 
utbildningsverksamhet. Dessa frågor bearbetas regelbundet i föreningens tekniska kommitté. 
Marknadskommitténs uppdrag är att stärka IIHs profil och genomslag på marknaden genom att 
verka för en seriositet i branschen. Gemensamma frågor belyses från såväl teknisk som 
marknadsmässig och för branschen strategisk synvinkel, genom ett tätt nätverk mellan teknisk 
kommitté, marknadskommitté och styrelse. Som komplement erbjuds föreningens medlemmar 
vid behov ett konkurrensneutralt forum för diskussioner i enskilda ärenden. Dessutom kan 
medlemmarna få ytterligare hjälp som en merservice, såsom konsulthjälp i frågor som kräver 
fördjupad bearbetning, t.ex. säkerhetsrådgivning för Farligt gods. 
 
IIH har regelbunden kontakt med och besvarar remisser från myndigheter. Genom medlemskap 
i och närkontakt med motsvarande europeiska branschorganisation utbyts erfarenheter om 
lagstiftning, produktfrågor etc. med andra länder. Senaste nytt om produktområdet bevakas 
genom elektronisk mediebevakning, elektroniska nyhetsbrev, tidskrifter, forskningsrapporter 
och personliga kontakter. Nyheter om kemikalier, lagstiftning och andra viktiga branschfrågor 
presenteras i nyhetsrulle på IIHs webbplats (lösenordskyddat för medlemmar). 
 
Kansliet administrerar även Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF) (f.d. Kemisk-Tekniska 
Leverantörförbundet (KTF)), Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF) (en sammanslagning 
av tidigare Sveriges Fog- och Limleverantörers Förening (Lim.se) och Sveriges 
Färgfabrikanters Förening (Sveff)), Svenskt Växtskydd och Branschföreningen för 
Storköksleverantörer (BFS), med vilka IIH samverkar i frågor av gemensam karaktär, såsom 
kemikalielagstiftnings-, hygien- och miljöfrågor. Kanslisamverkan borgar för en effektiv 
behandling av lagstiftningsfrågor m.m. och ger branscherna synergieffekter som bidrar till att 
hålla nere föreningens kostnader. Föreningens administration ombesörjs av 
KTF Organisation AB. Kansliets nya paraplynamn är Kemisk Tekniska Företagen (KTF). 
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IIHs styrelse 2017 
Ordförande  Björn Rylander (till årsmötet 2017) Sterisol AB 

Lars Larsson (från årsmötet) Hako Ground&Garden AB 
 
vice Ordförande Mats-Erik Ohlsson Gipeco AB 
 
Ledamöter  Peter Sahlström CCS Hygien A/S 

Erik Hantoft  Clemondo AB (f.d. Lahega Kemi AB) 
Christian Forslund Diversey Sverige AB 
Johan Wikström Ecolab AB 
Roland Andersson Nilfisk Advance AB 
Tomas Brucefors Rekal Svenska AB 

   
  Ulrika Flodberg IIH 
 

IIHs kansli  
Olof Holmer, ekotoxikolog. 
VD för KTF Organisation AB och ansvarig för kansliet KTF. 
 
Ulrika Flodberg, Fil. Kand., toxikolog. 
VD för IIH. 
 
Lorena Costa, assistent. 
Ansvarig för administration såsom arrangerande av konferenser och sammanträden, 
registerhantering, fakturering och beställningar. 
 
Övriga medarbetare på kansliet är, Emma Jansson, Fil. Mag. miljövetenskap, Henrik Jansson, 
Fil. Mag. biologi, Peter Jansson, Fil. Mag. biologi, Anna Melvås, civ.ing., Madelaine 
Nordstrand, civ. ekon., och för Svenskt Växtskydd Anders Normann, ekotoxikolog, och Ida 
Björling, agronom. 
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IIHs verksamhet under 2017 
Verksamheten har bedrivits i linje med föreningens mission och huvuduppgift. 
Arbetsinsatser/projekt beskrivs här nedan under respektive verksamhetsområde. 
 
Lagstiftningsärenden har som vanligt utgjort ryggraden i verksamheten och hanterats i nära 
samarbete med systerorganisationerna på kansliet – under året främst beträffande rättsärende 
på temat seriositet i branschen, utredningen om bekämpningsmedelsskatten, tillståndskraven 
för överlåtelse av ”särskilt farliga produkter” utvecklingen och tillämpningen av 
biocidproduktförordningen.  
 

A. Underlätta för medlemmarna genom att bevaka och tolka 
lagstiftning och bemöta förslag till lagstiftning som motverkar 
eller försvårar företagens försäljning 

Lagstiftningsärenden allmänt 
IIH har, i nära samverkan med kansliets övriga branschföreningar, under verksamhetsåret följt 
utvecklingen på lagstiftningsområdet genom remisser och rapporter från Miljödepartementet, 
Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap m.fl. myndigheter. 
 
Bevakning av EU-lagstiftning (t.ex. CLP, REACH, biocidförordningen) har också varit viktig. 
 

Europasamarbetet inom AISE 
Genom AISE (Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits 
d’Entretien) följer IIH kontinuerligt förslag bl.a. om ny och ändrad klassificering som 
diskuteras och beslutas på EU-nivå. IIH bevakar också AISEs lobbyarbete i olika angelägna 
frågor och arbetar till gagn för medlemsföretagen i det nätverk som branschen utgör i Europa 
och nationellt. 
 
IIH har under året bevakat möten med AISEs PC&H Steering Group (Professional Cleaning & 
Hygiene, f.d. I & I panel), som koordinerar och ”filtrerar” ärenden som är av intresse för 
professionell rengöring och hygien och ser till att PC&H-aspekterna – inte minst ur SME-
synvinkel – bevakas av relevanta arbetsgrupper inom AISE. Prioriterade ärenden som bevakats 
och behandlats av gruppen är frågor som rör bl.a. biocider, REACH och att tydliggöra den 
professionella rengöringsbranschens roll i samhället. 
 

Myndighetsremisser 
Remissbehandling sker i huvudsak i samarbete med kansliets branschföreningar, framför allt 
med KoHF, och i vissa fall i samverkan med vår europeiska branschorganisation AISE. Tack 
vare goda kontakter med myndigheter och departement samt argument i form av fakta och 
erfarenheter från branschen, har kansliet haft framgångar i arbetet. IIH och KoHF har också 
haft stor hjälp av AISE som arbetar mycket effektivt till stöd för branschen. Kansliets 
remissarbete och annat lobbyarbete syftar till att minska medlemsföretagens administration och 
kostnader. 
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Under 2017 har följande remisser behandlats: 
Arbetsmiljöverket 
 Remiss om hygieniska gränsvärden 
 Remiss om kemiska arbetsmiljörisker och rörmärkning 
Kemikalieinspektionen 
 Remiss om ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska 

produkter och biotekniska organismer i fråga om särskilt farliga kemiska produkter 
 Remiss om bekämpningsmedel 
 Remiss om register för nanomaterial 
 Yttrande om begränsningar av mikroplaster i tvätt- och rengöringsmedel och kosmetiska 

produkter som lämnas kvar på huden 
Länsstyrelsen i Skåne 
 Remiss om kemikalieförteckning på ämnesnivå 
MSB 
 Remiss om hantering av brandfarlig gas 
 Remiss om hantering av brandfarlig vätska 
Regeringen 
 Remiss om triklosan och andra konserveringsmedel i kosmetiska produkter 
 Remiss om mikroplaster – Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag 
 

Biocidförordningen 
IIH har, genom AISE och kontakter med Kemikalieinspektionen, bevakat utvecklingen av 
biocidförordningen och medlemsföretagen har informerats kontinuerligt. IIH har särskilt följt 
utvecklingen av relevanta ämnen som godkänns som aktiva substanser. Även reglerna för 
märkning av behandlade varor har diskuterats vidare. 
 
Företagen förbereder sig nu för att desinfektionsmedel successivt ska komma in i 
godkännandeproceduren. Därför håller IIH, via AISE, bevakning på utvecklingen när det gäller 
verksamma ämnen och deras väg genom utvärderingsprogrammet på EU-nivå. Av särskilt stort 
intresse för branschen är den pågående utvärderingen av etanol och andra alkoholer. 
 
IIH har under 2016 i övrigt fokuserat på situationen på konserveringsmedelsområdet. Se 
under C Miljömärkning. 
 

REACH-förordningen 
Kansliets branschföreningar har gemensamt hållit i bevakningen av lagstiftningsprocessen när 
det gäller EU:s kemikalielagstiftning, REACH. Under året har kansliet fortsatt arbetet med att 
informera medlemskretsen om nyheter från ECHA samt eventuella vägledningar som kommit 
från ECHA eller andra organisationer. Vi har även bevakat de kemiska ämnen som blir aktuella 
för lagstiftningsförslag och informerat medlemmarna fortlöpande. 
 
Tolkning och hantering av exponeringsscenarier 
Information om exponeringsscenarier och SUMI (Safe Use Mixtures Information) finns på 
AISEs webbplats https://www.aise.eu/our-activities/regulatory-context/reach/safe-use-
information-for-end-users.aspx. Kansliets har hållit två workshops om hur man arbetar med 
exponeringsscenarier. 
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CLP-förordningen 
Kansliets branschföreningar har gemensamt hållit i bevakningen också av 
lagstiftningsprocessen när det gäller EU:s klassificerings- och märkningslagstiftning. 
 

DetNet 
DetNet är AISEs initiativ till en databas med expertbedömning av klassificering av ett stort 
antal ramformuleringar. Bakgrunden till systemet är att undvika övermärkning av produkter – 
och därmed minskad respekt för varningsmärkningen – vilket i många fall blir konsekvensen 
av det nya klassificerings- och märkningssystemet CLP. 
 
DetNet har fortsatt att växa under året. Det är nu ett mycket väl använt system med ca 225 
medlemsföretag inom EU. 
 
F.n. saknas produkter i DetNet med s.k. extrema pH, vilka är intressanta särskilt för 
professionella produkter. Därför bevakar IIH utvecklingen av DetNet i samarbete med AISEs 
PC&H Steering Group. 
 

Överlåtelse av ”särskilt farliga produkter” 
Den svenska särlagstiftningen på området har inneburit administrativa problem och därmed 
onödiga kostnader för företagen, eftersom reglerna inneburit att ett stort antal vanligt 
förekommande produkter omfattats av krav på tillstånd från länsstyrelser för överlåtelse. 
Kansliet tog 2010 initiativ till kontakt med miljödepartementet i frågan och KemI fick 2011 ett 
regeringsuppdrag att utreda frågan. En remiss om förslag till ändringar i lagstiftningen kom 
försommaren 2012. IIH och kansliets systerföreningar lämnade yttranden och uppvaktade 
departementet för att förtydliga. Vi har särskilt tryckt på att den nya CLP-klassificeringen leder 
till att ännu fler vanligt förekommande produkter (en del t.o.m. miljömärkta) hamnar i de 
klassificeringskategorier som omfattas av kravet på överlåtelsetillstånd. 
 
Någon vecka innan CLP trädde ikraft den 1 juni 2015 kom beskedet om att ärendet helt lagts 
ner på miljödepartementet – ett politiskt beslut. Därmed var vi tillbaka på ”ruta ett”. IIH skrev 
då ett brev adresserat till dåvarande miljöminister Åsa Romson (mp) och argumenterade för att 
på nytt få upp ärendet på miljödepartementets agenda. Trots påstötningar på departementet 
under hösten 2015 var svaret som tidigare: ”ärendet är under beredning”. Strax innan julen 2015 
fick IIH besked om att det skulle ske en ”dragning” för statssekreteraren på departementet. 
 
I januari 2016 fick IIH besked om att miljödepartementet inte accepterar vårt förslag om att 
återuppta arbetet med en översyn av lagstiftningen avseende särskilt farliga kemiska produkter. 
Detta föranledde kansliet att ha möte med handläggare och jurist på miljödepartementet i början 
av 2016. Vid mötet diskuterades tänkbara möjligheter för att trots allt få till stånd en ändring i 
lagstiftningen för att komma bort från tung administration men med bibehållen säkerhetsnivå. 
 
IIHs tekniska kommitté sammankallades strax därefter till telefonmöte för att diskutera hur vi 
skulle gå visare. Frågan diskuterades också i styrelsen våren 2016 och det beslutades att IIH i 
samarbete med dåvarande KTF skulle tillskriva Kemikalieinspektionen och be om en ändring i 
föreskrifterna KIFS 2008:2 som slår fast vilka produktklassificeringar som ska betraktas som 
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”särskilt farliga”. Sommaren 2016 fick kansliet besked om att KemI under hösten skulle göra 
en översyn av lagstiftningen. 
 
KemI arbetade hösten 2016 med en översyn av faroklasser och undantag i reglerna om 
yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter. Ett 
ändringsförslag skickades till IIH och tekniska kommittén gick igenom alla ändringsförslag vid 
ett telefonmöte i november 2016. Tekniska kommittén fokuserade på KemIs förslag att inte 
ändra kravet vad gäller klassificeringen Skin Corr 1A, eftersom det är denna klassificering som 
ställer till problem för vår bransch. KemI kallade till ett möte i november 2016 då vi fick tillfälle 
att framföra våra synpunkter på förslaget. IIH kompletterade efter mötet med att skriftligen 
sammanfatta våra synpunkter. IIH fick också tillfälle att bidra med fakta till KemIs 
konsekvensutredning. 
 
Remiss om nya föreskrifter skickades ut vid årsskiftet 2016/2017. KemI föreslog där att kravet 
på tillstånd för yrkesmässig överlåtelse av produkter klassade Frätande på huden i farokategori 
1A slopas. KemI föreslog också att kategorin STOT RE 1 lyfts ut ur begreppet särskilt farliga 
produkter. Båda förslagen bedömdes mycket positiva för vår bransch. 
 
IIH tillstyrkte KemIs förslag och en ny föreskrift trädde ikraft den 1 juli 2017. Därmed har IIH, 
efter mer än sju års arbete, nått framgång då krav på tillstånd för yrkesmässig överlåtelse av 
särskilt farliga produkter tagits bort. Föreskrifterna om särskilt farliga produkter finns i KIFS 
2017:7, kapitel 4. 
 

Förordningen om tvätt- och rengöringsmedel 
IIH har via AISE hållit bevakning på eventuella förändringar i förordningen om tvätt- och 
rengöringsmedel. Förordningen utvärderades under 2016/2017 och vi förväntar oss att förslag 
till eventuella ändringar offentliggörs under våren 2018. AISE har arbetat för att få bort kraven 
på dubbel märkning, eftersom många produkter även omfattas av märkningskrav från CLP och 
biocidförordningen. 
 

Kosmetiska produkter – lagstiftning 
Genom ett nära samarbete med KoHF, har lagstiftningen för kosmetiska produkter i Sverige 
och inom EU bevakats effektivt. Systerorganisationen KoHF:s medlemskap i den europeiska 
branschorganisationen Cosmetics Europe borgar för ett effektivt arbete på EU-nivå. 
Medlemskapet där innebär dels deltagande från KoHF:s sida i styrgrupp för nationella 
föreningar och dels i mer tekniskt och regulatoriskt orienterade s.k. expertgrupper. 
Expertgrupperna hanterar konserveringsmedel och konservering, med fokus på att bevara den 
totala s.k. ”konserveringspaletten” för kosmetiska produkter, samt expertgrupp om ingredienser 
med fokus på deras miljöegenskaper, t.ex. plastpartiklar. Vidare innebär medlemskapet att 
KoHF deltar i seminarier o. dyl. främst med fokus på informations- och erfarenhetsutbytet om 
EU:s kosmetikaförordning. 
 
Under året har regelbunden dialog med Läkemedelsverket ägt rum. På dessa möten har kansliet 
fungerat som en länk mellan myndigheten och medlemsföretagen och mötena har lett till en 
ökad ömsesidig förståelse för varandras ståndpunkter. Kansliet verkar också vid dessa möten 
för att informera myndigheten om branschens syn på lagförslag m.m., sett från lokal och 
europeisk synvinkel. Myndigheten har fått en ny ledning och delvis nya handläggare och 
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dialogen har åter gått mot ett sakligt utbyte av hållning och konsekvenser när det gäller tekniska 
och regulatoriska frågor. 
 
Av visst intresse för IIH är att KoHF deltagit i Kemikalieinspektionens dialoggrupp för 
initiativet ”giftfri vardag”, som riktas mot allt ifrån utökad konsumentinformation till eventuella 
förslag på riskminskning avseende innehållsämnen i bl. a kosmetiska produkter. Dialogen har 
på senare tid sett en viss förskjutning mot frågor som rör produktområdets miljöpåverkan. 
Under 2017 har fokus legat på följande tre regeringsuppdrag: 
 Regeringsuppdrag om mikroplaster i kosmetiska produkter som sköljs av 
 Regeringsuppdrag om att förtydliga och förenkla processer i det europeiska regelarbetet. 

Detta avser allt ifrån säkerhetsvärdering/riskbedömning till tekniska anpassningar av 
förordningen 1223/2009 om kosmetiska produkter. 

 Regeringsuppdrag om att utvärdera behovet av att uppdatera kosmetikaförordningens lista 
över tillåtna färgämnen. 

 
Regeringsuppdraget om mikroplaster i kosmetiska produkter som sköljs av har resulterat i 
ändrade regler - detta genom att regeringen har antagit ett nationellt förbud. Villkoren anges i 
ändringsförordningen SFS 2018:55. 
 
För IIH har det också varit värdefullt att KoHF informerat media m.fl. genom position papers 
och pressmeddelanden exempelvis avseende enskilda ingredienser som varit i fokus, t.ex. 
mikroplaster och ”hållbar palmolja” (RSPO = Roundtable on Sustainable Palm Oil). 
 
Även KoHF:s engagemang i frågan om kosmetikabranschens finansiering av forskning om s.k. 
alternativa testmetoder är av värde för IIH, eftersom det har betydelse för att företagen också i 
framtiden ska kunna säkerställa innehållet i produkterna. 
 
Under 2017 har totalt sex s.k. tekniska anpassningar adderats bilagorna till förordningen 
1223/2009 om kosmetiska produkter. Dessa inkluderar anpassningen om ytterligare 
begränsning av konserveringsmedlet methylisothiazolinone (MI) i produkter som sköljs av. 
Begränsningen av MI är kanske den anpassning som är av störst allmänintresse för tillverkare 
av dessa produkter. All lagstiftning kan hittas hos generaldirektorat DG Growth hos 
Europakommissionen. 
 

Reglering av mikroplaster 
Under hösten 2017 har KemI arbetat med ett regeringsuppdrag angående eventuell nationell 
reglering av mikroplaster i kosmetiska produkter som inte sköljs av (se Kosmetiska produkter 
– lagstiftning ovan). I arbetet tittar myndigheten också på en eventuell nationell reglering av 
mikroplaster i andra kemisk-tekniska produkter såsom rengöringsmedel. Bl.a. har definitionen 
av mikroplast diskuterats för att kunna bedöma konsekvenser av eventuell reglering. IIH har 
tillsammans med berörda branschföreningar inom KTF varit engagerad i referensgruppen för 
utredningen och deltagit i möten. Regeringsuppdraget kommer att redovisas under mars 2018. 
Därefter tar regeringen beslut om hur de går vidare med ärendet. 
 
Kansliet har lämnat synpunkter till mikroplastutredningen och IIH har kompletterat med 
kommentarer, bl.a. beträffande fortsatt dialog och tankar om att arbeta med mikroplastfrågan i 
samband med revidering av Upphandlingsmyndighetens kriterier för kemisk-tekniska 
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produkter. Huvudsakliga synpunkten från KTF är att eventuell reglering av mikroplaster måste 
göras på EU-nivå och basera sig på en definition förankrad på EU-nivå. 
 

Medicin-tekniska produkter 
2016 började AISE engagera sig i frågan om gränsdragning mellan biocidprodukter och 
medicin-tekniska produkter och startade upp en specifik PC&H Medtech TF. IIH anslöt sig till 
denna arbetsgrupp och bevakar arbetet där och förmedlar information till medlemmarna. 
 
IIH har i samarbete med KoHF startat en referensgrupp för att arbeta med frågor som rör 
medicintekniska produkter – detta främst med anledning av att en ny förordning om 
medicintekniska produkter publicerats under 2017. Det har bedömts finnas ett behov av att i 
organiserad form verka branschgemensamt för att avhandla frågor om lagstiftningen, såsom 
gränsdragningsfrågor, produktinnehåll och märkning. En utbildning om förordningen om 
medicin-tekniska produkter hölls i slutet av 2017. Se mer under avsnitt D nedan. 
 

Skatt på bekämpningsmedel 
Frågan om bekämpningsmedelsskatten (Lag 1984:419 om skatt på bekämpningsmedel) och 
risken för att medlemsföretagen ska krävas på skatt – i värsta fall retroaktivt –diskuterades på 
nytt i styrelsen under 2016. Bedömningen är att skatten utgör ett hot mot desinfektionsmedel 
och det finns en oro i branschen för att beskattning ska ske när biocidprodukter inom en inte 
alltför avlägsen framtid genomgår godkännande. 
 
Redan 2006/2007 tog IIH tillsammans med andra branschorganisationer upp frågan med 
finansdepartementet och begärde en översyn av lagen från 1984, men ingen förändring har 
genomförts från departementets sida. 
 
Mot bakgrund av de stora investeringsbeslut med anledning av biocidförordningen, som 
företagen står inför skrev IIH 2016 till finansminister Magdalena Andersson med en begäran 
om att få klarhet i skattefrågan. I skrivelsen hänvisade vi till de gamla skrivelserna till 
finansdepartementet. IIH har vid kontakt med ansvarig tjänsteman fått besked om att våra 
skrivelser finns samlade i en file som ett öppet, icke avslutat ärende. 
Bekämpningsmedelsskatten fanns också med i budgetpropositionen för 2016, vilket innebär att 
något skulle göras under 2017. 
 
Hösten 2016 tillsatte finansdepartementet en utredare med uppdrag om översyn av 
bekämpningsmedelsskatten och IIH anmälde sig till referensgruppen. I slutet av 2016 fick IIH 
tillfälle att besvara en första grundläggande enkät angående befintliga styrmedel och 
lagstiftning. Utredningen har arbetat under 2017 och IIH har fått tillfälle att delta i möten med 
fokus på bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel, d.v.s. biocider. IIH har också fått 
möjlighet att skriftligen kommentera utredningens förslag och svara på frågor. Främst har vi 
betonat att biocidlagstiftningen, liksom annan lagstiftning gällande kemiska ämnen och 
produkter, under en följd av år utvecklats för att säkerställa skyddet för hälsa och miljö. Så har 
biocidlagstiftningen skärpts och förtydligats med Förordning om biocidprodukter (EU) nr 
528/2912 och fångar därmed effektivt upp miljö- och hälsofrågorna. Förordningen innebär ett 
godkännandeförfarande med ständig revidering och tillåter endast produkter med acceptabel 
miljö- och hälsoprofil. Arbetet har lett fram till att utredningen avser att föreslå att 
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beskattningen på bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel tas bort. Det förslaget har 
IIH gett sitt fulla stöd till. 
 
Utredningen rapporterade till finansdepartementet i slutet av 2017 Förslaget innebär att skatten 
på bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel tas bort. En remiss väntas i början av 2018. 
 

Transport av farligt gods 
Medlemsföretagen har vid behov hållits informerade om reglerna för farligt gods och inbjudits 
till kurser genom kansliet. 
 
Kansliets säkerhetsrådgivare har under året blivit medlem i den nybildade föreningen för 
säkerhetsrådgivare, SFGS. Föreningen driver bl.a. fråga om att ökad tillsyn av transporter som 
innehåller farligt gods är nödvändig för att upprätthålla sunda konkurrensvillkor. 
 

Ekodesigndirektivet 
IIH har bevakat Ekodesign-direktivet för att ha en beredskap om det fortsatta arbetet med att 
utforma konkreta ekodesignkrav för olika produkttyper kommer in på områden av relevans för 
IIH-företagens produkter. 
 

WEEE- och RoHS-direktiven 
IIH har i kanslisamverkan med BFS bevakat EU:s båda direktiv, WEEE och RoHS och deras 
implementering i svensk lagstiftning. WEEE-direktivet gäller avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska produkter. RoHS-direktivet gäller reglerna om 
begränsning av användning av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. 
 
Ett reviderat WEEE-direktiv antogs och publicerades 2012. I samråd med Naturvårdsverket 
uppdaterade IIH då sin branschrekommendation om tolkning av direktivet. Hösten 2014, när 
motsvarande svenska förordning publicerades och trädde ikraft, kom det fram att 
Naturvårdsverket ändrat sin tolkning till att producentansvaret omedelbart skulle omfatta 
storköksapparater. IIHs systerorganisation BFS gjorde då kraftfulla insatser för att få 
Naturvårdsverket att stå fast vid sin tidigare tolkning – producentansvar från 2018. I 
diskussionen, som även har relevans för IIH, hävdade BFS bestämt att storköksapparater inte 
är hushållsapparater och därför inte ska omfattas av producentansvar redan nu. 
Naturvårdsverket slog dock fast sin nya tolkning med motiveringen att andra länder gjort den 
tolkningen och att det är ”funktionen” hos produkterna som styr om de omfattas eller inte. IIH-
medlemmarna (särskilt relevant för maskinleverantörerna) har hållits informerade om den nya 
situationen. IIH har fortsatt bevakat situationen. 
 

Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik 
Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik började gälla den 1 juli 2017. IIHs 
systerorganisation BFS ägnade hela första halvåret till att informera medlemsföretagen om den 
nya lagen – en svår uppgift eftersom tydlig och klargörande information från myndigheterna 
publicerades först i ett sent skede. BFS genomförde också enkätundersökningar bland 
medlemmarna för att kartlägga i vilken utsträckning medlemsföretagen drabbas av den nya 
skatten (hur många produkter och hur många företag). IIH arbetar parallellt med BFS i 
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kemikalieskattefrågan. Bedömningen är att det framför allt är professionella dammsugare som 
omfattas av skatten – detta trots att så väl Finansdepartementet som Skatteverket gått ut med 
information om att det är ”konsumentvaror” och ”vitvaror” som beskattas i syfte att minska 
förekomsten av flamskyddsmedel i ”hemmiljö”. Konstruktionen i lagen, där man valt att 
definiera omfattningen i form av ett antal s.k. KN-nummer (tulltaxenummer), visade sig i 
praktiken drabba även produkter för professionellt bruk, trots att det inte varit lagstiftarnas 
avsikt och att konsekvenser för vår bransch helt förbisetts av utredarna. 
 
Experter från Skatteverket och Tullverket medverkade i BFS’ årsmöte 2017 och i samråd med 
myndigheterna formulerade BFS en branschrekommendation till medlemsföretagen (se mer 
under avsnitt B och avsnitt D). Berörda IIH-medlemmar bereddes tillfälle att delta i BFS-mötet. 
 
Genom kontakter med Svenskt Näringsliv fick kansliet tillfälle att medverka i ett större 
reportage om kemikalieskatten i Dagens Industri i samband med skattens införande. 
Tillsammans med övriga berörda branscher har vi pekat på problem med den nya lagen, såsom 
den orimliga administration den innebär för berörda företag i förhållande till det skattebidrag 
som väntas komma från vår bransch. 
 
Kansliet har under hösten 2017 haft fortsatt kontakt med berörda myndigheter och med bl.a. 
Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv för att bevaka konsekvenser av lagens införande. 
Frågan om en eventuell förändring av KN-nummer har diskuterats. 
 

Giftinformationscentralen och produktanmälan till KemI 
ECHA arbetar vidare med det EU-harmoniserade formatet för inrapportering till 
giftinformationscentralerna i Europa. Under 2016 publicerades beslutet om vad som ska 
rapporteras. Under 2017 har diskussionerna förts om hur inrapporteringen ska ske, t.ex. om det 
ska göras genom en central databas eller inte. Ikraftträdandet är 2020 för produkter för 
konsumentanvändning, 2021 för produkter för yrkesmässig användning och 2024 för produkter 
för industriell användning. ECHA och medlemsstaterna fortsätter att arbeta med den praktiska 
implementeringen för inrapportering. Ett verktyg för att generera en så kallad UFI-kod (Unique 
Formula Identifier) är färdigt. Nu diskuteras vägledning samt IT-lösningar. Kansliet fortsätter 
att bevaka utvecklingen och framför synpunkter till de europeiska föreningarna som deltar i 
ECHAs arbetsgrupper. 
 

Produktregistret 
KemI kallade hösten 2016 till möte för att informera om ett regeringsuppdrag beträffande PFAS 
(polyfluorerade ämnen). KemI arbetade med ett förslag att utöka kraven på rapportering till 
produktregistret för att på så sätt följa utvecklingen av användningen av PFAS-ämnen. IIH 
deltog i mötet och framförde både på plats och därefter skriftligen kansliets alla 
branschföreningars synpunkter om att vi ställer oss ytterst tveksamma till att detta är ett lämpligt 
sätt för myndigheten att skaffa sig mer kunskap om utvecklingen på området. Under 2017 har 
inget nytt framkommit i frågan. 
 
KemI har under 2017 beslutat att införa krav på registrering av nanomaterial. Kansliet lämnade 
remissyttrande till KemI våren 2017 och avstyrkte förslaget, men det drevs igenom ändå. 
Pigment är undantagna från kravet men alla andra råvaror i produkterna som uppfyller 
kriterierna för avsiktligt tillsatt nanomaterial ska registreras. Kansliet har dialog med KemI med 
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syfte att se till att registreringen blir praktiskt utformad och att den ska orsaka så lite 
administrativ börda som möjligt. Det är troligt att det blir en utökning av nuvarande 
produktregister. 
 

Hantering av brandfarliga varor 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar med en revidering av 
föreskrifterna för hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Vägledning för mindre 
verksamheter ska också tas fram av MSB. IIH-medlemmar har bidragit med förslag i arbetet. 
MSB har skickat ut förslag till nya föreskrifter för hantering av brandfarlig gas och för hantering 
av brandfarlig vätska under 2017. Kansliet har besvarat dessa remisser. 
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B. Skapa effektiva verktyg som underlättar för medlemmarna att 
minimera tids- och kostnadskrävande administration samt ge 
direkta kostnadsbesparingar 

Medlemsinformation 
Medlemmarna har, främst via nyhetsrulle på den lösenordskyddade delen av IIHs webbplats, 
hållits informerade om aktuella ärenden avseende kemikalielagstiftning, hygien- och 
miljöfrågor, offentlig upphandling, rapporter, standarder, seminarier m.m. Till tekniska 
kommittén har dessutom kontinuerligt sänts specialinformation av teknisk art, t.ex. information 
som gör det möjligt att på ett tidigt stadium ha kännedom om kommande ändringar i 
lagstiftningen, t.ex. om ämnesklassificeringar. Den branschanpassade medlemsinformationen 
sparar resurser åt företagen, som själva slipper lägga ner arbete på omfattande bevakning. 
 

Utbildning 
Kansliet har knutit till sig konsultbyrån ToxIntelligence, som ansvarar för kansliets 
gemensamma utbildningar. Detta görs via en separat kanal – KTF Utbildning – som är tänkt att 
aptitligt presentera utbildningsverksamheten samtidigt som administration och 
anmälningsförfarande förenklats. Se länk http://ktfutbildning.se/. 
 
Avsändaren till KTF Utbildning är Kemisk Tekniska Företagen (KTF), d.v.s. kansliets samtliga 
branschföreningar. Branschorganisationerna ser det som en viktig uppgift och som en stor del 
av sin verksamhet att öka medlemmarnas och omvärldens kunskaper om angelägna ämnen. 
Därför omfattar utbildningarna inom KTF Utbildning såväl branschanpassade grundläggande 
kurser inom relevanta lagstiftningar som djupdykningar ner i specifika ämnesområden som 
inspirerande och intresseväckande utbildningar inom aktuella frågeställningar. 
 
Kurserna erbjuds alltså även företag som inte är medlemmar i någon av kansliets 
branschföreningar, handel och övriga intresserade organisationer. Medlemsföretagen får dock 
kraftigt rabatterade kursavgifter. 
 
Under 2017 genomfördes följande kurser och event: 
 Solfrukost, 9 februari 
 Ekologisk kosmetika – vad är det och hur certifierar du produkterna? 16 mars 
 Frukostseminarium: Måste vi ha konserveringsmedel? 31 mars 
 Kosmetika – märkningsregler, mikroplaster, årets soltrender och korrekt marknadsföring, 

20 april 
 Exponeringsscenarier – tvådagars workshop, 9-10 maj 
 Frukostseminarium: COOPs ”Ekoeffekten” fälld i domstol, 7 september 
 CLP i praktiken, 5 oktober 
 Marknadsföring – Hur tillämpas lagstiftningen? 21 november 
 Så blir din export en succé, 5 december 
 Den nya förordningen om medicinteknik, 5 december. 
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IIHs branschrekommendationer, policies etc. 
Doseringsangivelser 
IIHs tekniska kommitté har diskuterat frågan om kundkrav om att doseringsangivelser ska 
finnas på produktetikett. Med anledning av detta har IIH formulerat en branschrekommendation 
med hänvisning till kravet som det utformats i samråd med Upphandlingsmyndigheten. 
Rekommendationen innebär att för produkter med manuell dosering ska doseringsanvisningar 
finna på förpackningen eller i produktblad. Tekniska kommitténs 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. 
 
Krav på uppdatering av säkerhetsdatablad 
Frågan om de administrativt betungande kundkrav på frekvent uppdatering av 
säkerhetsdatablad, utöver vad lagstiftningen kräver, har diskuterats i IIHs tekniska kommitté. 
Krav eller rekommendationer kommer från flera håll, t.ex. Svanens handläggare och IKEM. 
KemI har dock tydlig information på sin webbplats om vad som gäller enligt lagstiftningen. 
 
Baserat på diskussionen har IIH arbetat med en tydliggörande text/rekommendation med länk 
till KemIs text, att publicera på IIHs webbplats och på LinkedIn. 
 

Piktogram 
IIH sprider fortlöpande information om piktogram, bl.a. då kursarrangörer efterfrågar 
kursuppsättningar av såväl IIHs piktogrambroschyr som -plansch. 
 

Samköpsrabatter 
IIHs samarbete med DLF (Dagligvaruleverantörers Förbund) syftar till att erbjuda IIHs 
medlemmar samköpsrabatter som ger förmånliga priser på hotell, bilköp m.m. Gällande avtal 
publiceras på IIHs webbplats för medlemmarna och medlemmarna informeras om aktuella 
erbjudanden. 
 

Miljömärkning 
IIHs roll gentemot Svanen är att försöka komma till rätta med den konkreta administrativa och 
för företagen kostnadskrävande hanteringen av miljömärkningsfrågor. Dessa problem har 
tidigare år diskuterats i såväl tekniska kommittén som i styrelsen. IIH har alltså bedömts göra 
mest nytta genom att fortsätta att påtala administrativa svårigheter och komma med 
konstruktiva förslag till Svanen, men flera administrativa problem kvarstår fortfarande, trots att 
IIH påtalat dem vid upprepade tillfällen. 
 
Sedan 2015 är kansliets Anna Melvås Svenskt Näringslivs representant i Svenska 
Miljömärkningsnämnden. Genom nära kontakt med henne har IIH bevakat aktuella läget på 
miljömärkningsområdet och framfört synpunkter då nämnden behandlat ärenden som berör vår 
bransch. Genom den här kontakten samt genom AISE, bevakas också utvecklingen när det 
gäller EU-blomman. IIH-medlemmarna har informerats fortlöpande om läget beträffande 
Svanens kriteriedokument och kriteriearbetet inom EU Ecolabel. 
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Under 2016 kontaktades IIH med anledning av att Svanen startat en utvärdering av kriterierna 
för handdiskmedel och rengöringsmedel. IIH gav kort skriftligt svar. Hösten 2016 bjöd IIHs 
tekniska kommitté in representanter för Svanen i syfte att mer djupgående ge kunskapsbidrag 
till Svanens kriteriearbete – främst beträffande konserveringsmedel. En presentation – 
användbar även i andra sammanhang – färdigställdes inför mötet. Medlemsföretagen vittnar om 
en situation där kraven i miljömärkningskriterier och andra kundkrav på sikt leder till att det 
inte längre finns några alternativa konserveringsmedel kvar eller att de är så få att det leder till 
en betydande risk för sensibilisering hos produktanvändare. Förutom konserveringsmedel togs 
följande punkter upp till diskussion på mötet med Svanens representanter: Parfymer, 
råvarudeklarationer, effektivitetstest och behovet av förenklad administration. 
 
Under 2017 har IIH haft förnyade kontakter med Svanen och bett om uppdatering av läget 
beträffande de synpunkter vi tidigare framfört. Ett nytt möte mellan IIHs tekniska kommitté 
och företrädare för Svanen hölls hösten 2017. Vid mötet diskuterades Aksab-ärendet (se nedan 
under rubrik C), krav beträffande frekvensen för uppdatering av säkerhetsdatablad, 
effektivitetstester/användartester, s.k. challenge-tester av konserveringsmedel, giltighetstid för 
kriterier, parfym, konserveringsmedel, licenskostnader och intyg från råvaruleverantörer. Vid 
mötet ifrågasattes också Svanens nuvarande arbetsformer. 
 
IIH har i slutet av 2017 lämnat synpunkter på förslag till reviderade kriterier för 
Svanenmärkning av rengöringsmedel och handdiskmedel. I yttrandet trycker vi bl.a. på de 
allvarliga konsekvenser som en åtstramning av antalet tillgängliga konserveringsmedel får. IIH 
påminner i yttrandet också om ett antal administrativa problem för företagen i hanteringen av 
Svanenlicenser samt belyser problem med Svanens nuvarande arbetsformer i samband med 
kriterierevidering.  
 
IIH har också lämnat synpunkter på förslag till reviderade kriterier för Bra Miljöval-märkning 
av kemiska produkter. 
 

Miljöanpassad upphandling 
IIH har i många år varit engagerad i Miljöstyrningsrådet kriterier för kemisk-tekniska 
produkter. Miljöstyrningsrådets verksamhet inlemmades sommaren 2014 i Konkurrensverkets 
upphandlingsavdelning, men efter regeringsskiftet 2014 flyttades verksamheten under 2015 
över till den nya Upphandlingsmyndigheten. IIH har kontakt med den tjänsteman som är 
ansvarig för vårt kriterieområde och är behjälplig när myndigheten har frågor, t.ex. från 
inköpare. 
 
Under 2017 har avstämning gjorts beträffande myndighetens planering av uppdatering av 
kriterierna för kemisk-tekniska produkter – ett kriteriedokument som används flitigt av 
inköpare. Frågan om upphandlingskrav beträffande miljömärkning har också diskuterats, 
liksom sociala krav vid upphandling. 
 
Krav på sociala villkor har blivit allt vanligare i upphandlingssammanhang. IIHs styrelse har 
därför diskuterat ett eventuellt tydliggörande i IIHs medlemskrav om uppförandekod på 
området sociala hänsyn. 
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Hjälpmedel vid upphandling av kemisk-tekniska produkter 
IIH återupptog under 2015 arbetet och färdigställde ett hjälpmedel för inköpare vid upphandling 
av kemisk-tekniska produkter – främst maskindisk- och torkmedel. Hjälpmedlet är en excelfil 
med vissa på förhand ifyllda uppgifter och kalkyler. Excelfilen fungerar alltså som mall för 
upphandlingar. Ett följebrev med ingående förklaringar och instruktioner för excelfilens 
uppbyggnad färdigställdes våren 2016. Efter avstämning med medlemsföretagen publicerades 
mallen på IIHs webbplats och medlemsföretagen uppmanas att kommunicera den med berörda 
kunder. 
 
Bakgrunden till arbetet är att det vid utvärdering av anbud i en upphandling kan vara svårt att 
göra rättvisande jämförelser av priser och kostnader. Vår erfarenhet är att svårigheterna är 
särskilt stora just när det gäller maskindiskmedel och torkmedel. Syftet med hjälpmedlet är att 
underlätta dels för leverantörer att lämna anbud på ett enhetligt sätt och dels för upphandlare 
att göra rättvisande jämförelser mellan anbud. Under 2017 har vi återkommit till frågan om hur 
vi bäst når spridning av vårt upphandlingshjälpmedel. 
 

Upphandling Region Skåne: Extern remiss 
IIH har lämnat synpunkter till inköpare på Region Skåne, som gått ut med en extern remiss 
inför upphandling av ”Kemtekniska produkter för kök och städ samt städredskap”. 
 

Byggbranschens krav på kemisk-tekniska produkter 
IIH-medlemmarna besväras av och till av miljö- och hälsokrav från bygg- och 
fastighetsbranschen eller kommuner som tillämpar olika sådana krav. Det gäller t.ex. Sunda 
Hus och Byggvarubedömningen. IIH har under året i samverkan med övriga kansliet bevakat 
byggbranschens miljökrav. 
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C. Förbättra förutsättningarna på marknaden för branschens 
framtida utveckling 

Åtgärder mot oseriöst agerande: Stämning i marknadsdomstolen 
I linje med KoHFs (f.d. KTFs) arbete mot oseriösa aktörer har även IIH agerat och inledde i 
slutet av 2014 en juridisk process i syfte att stämma ett konkurrerande företag i 
marknadsdomstolen, eftersom företaget under lång tid sålt produkter med felaktig 
varningsmärkning och tillhandahållit felaktiga säkerhetsdatablad. Åtgärder mot oseriösa 
företag har bedömts vara särskilt viktigt i den situation som rått, när flera omfattande 
förändringar på lagstiftningsområdet som krävt stora resurser genomförts, t.ex. CLP, som 
trädde ikraft 2015. 
 
Under 2015 och 2016 lades ett oerhört omfattande arbete ner på stämningsansökan i 
marknadsdomstolen mot det företag som felat enligt ovan och därefter frågor från domstolen. 
Det har samlats bevis mot det berörda företaget och det har krävts förtydliganden för att ge 
marknadsdomstolen tillräckligt underlag när det gäller den komplexa lagstiftning som kemiska 
produkter lyder under. Vid 2016 års slut hade marknadsdomstolen inte hunnit ta upp ärendet 
till förhandling. Marknadsdomstolen upphörde under 2016 och ersattes av Patent- och 
marknadsdomstolen. 
 
Den nya domstolen arbetade vidare med ärendet huvudförhandling hölls i juni, vid vilken IIH 
fick tillfälle att svara på några frågor. Dom föll i augusti 2017 och IIH vann på samtliga punkter 
och företaget dömdes att betala IIHs kostnader i målet. Ett pressmeddelande – ”Aksab Kemi 
AB döms för lagstridig och otillbörlig marknadsföring” – spreds bl.a. via IIHs webbplats och 
LinkedIn. 
 
IIH har, sedan domen föll, arbetat med att följa upp med åtgärder baserat på lärdomar från 
”caset”. Kontakter har påbörjats med KemIs tillsynsavdelning, Svanen, Bra Miljöval, ISO-
certifieringsorgan, inköpsorganisationer m.fl. Syftet är att förebygga liknande case i framtiden 
och förhindra oseriösa företag från att agera på marknaden. 
 
Ett möte med KemIs tillsynsavdelning har börjat förberedas i slutet av 2017. IIHs tekniska 
kommitté har tagit upp Aksab-ärendet vid möte hösten 2017 med företrädare för Svanen. 
Svanens produktkontroll har ifrågasatts då Aksab har ett stort antal Svanenmärkta produkter 
och dessutom haft marknadsföring på sin hemsida om Svanenmärkning utan koppling till 
specifika produkter. Beskedet från Svanen är att en översyn av Aksabs miljömärkningar pågår. 
 

Biocidutbildning för KemI 
KemI hade bett IIH hålla en utbildning för berörd personal om biocider/desinfektionsmedel för 
professionellt bruk – särskilt inom sjukvård och livsmedelshantering. Utbildningsseminariet 
ägde rum på KemI den 1 februari 2016. Ca 40 personer från KemIs olika berörda avdelningar 
samt Giftinformationscentralen deltog i seminariet. IIHs tekniska kommitté hade förberett en 
presentation med stöd av en presentation som AISE tidigare hållit för myndigheter på 
Europanivå. Syftet med utbildningen var att ge KemI de kunskaper de behöver för att kunna ta 
sig an ansökningar om produktgodkännanden från vår bransch. 
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Seminariedeltagarna visade intresse för att, som komplement till presentationen, få komma ut 
på studiebesök på relevant industri (livsmedel el. dyl.) eller till sjukvård. Arbete med att hitta 
lämpligt ställe och tillfälle för studiebesök har pågått under 2017. 
 

Hearing om förslag till tvärsektoriell nationell handlingsplan mot 
antibiotikaresistens 
IIH har deltagit i en hearing angående tvärsektoriell nationell handlingsplan mot 
antibiotikaresistens, arrangerad av Folkhälsomyndigheten och övriga berörda myndigheter. 
Efter hearingen framförde vi från KTF-kansliet skriftliga kommentarer, bl.a. för att säkerställa 
att skrivningarna om biocidprodukter formuleras på ett korrekt sätt i handlingsplanen. 
 

Böcker om professionell rengöring 
Ett omfattande uppdateringsarbete gjordes under hösten 2014 för att IIHs värdefulla 
faktaböcker ’Professionell rengöring’, ’Professionell rengöring och hygien’ och ’Professionell 
rengöring och lokalvård’ ska behålla sin aktualitet. Böckerna försågs med bilagor med aktuella 
fakta och en klisterdekal med texten ”Innehåller bilaga med uppdatering”. Böckerna fortsätter 
att sälja, bl.a. tack vare samarbetsavtal med Städbranschen Sverige. I slutet av 2017 har arbetet 
med en ny översyn av böckerna påbörjats. 
 

IIHs webbplats 
Under 2017 har IIHs webbplats moderniserats och lagts upp i en molnfunktion. Webbplatsen 
har som tidigare hållits uppdaterad och fungerat som informationskälla för såväl medlemmar 
som utomstående. 
 

IIHs företagssida på LinkedIn 
IIH startade hösten 2017 en företagssida på LinkedIn. Tanken är att publicera utåtriktad 
information på IIHs webbplats och att sedan sprida budskap genom att hänvisa dit från 
LinkedIn-sidan. När publicering sker informeras IIH-medlemmarna och uppmanas att ”gilla” 
och ”dela” för att IIHs budskap ska spridas i yrkesnätverken på LinkedIn. 
 

Branschstatistik 
Med utgångspunkt från den aggregerade branschstatistiken för 2016 har marknads- och 
kommunikationsgruppen diskuterat de historiska data mot bakgrund av händelser i omvärlden.  
 
Branschens utveckling under perioden 2010-2016, delbransch för delbransch, presenterades i 
form av linjediagram, cirkeldiagram och stapeldiagram för årsmötet. 
 

Hygiennätverk och hygienkonferens 
I november 2014 medverkade IIH i samverkan med systerorganisationerna i dåvarande KTF 
och BFS i arrangemanget av en hygienkonferens med flera av landets högskolor, som verkar 
inom bl.a. kökshygienområdet. Detta var ett värdefullt tillfälle att informera om 
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branschföreningarna och utöka kontaktnätet med högskolorna. Kansliet har under 2015 och 
2016 hållit fortsatt kontakt med hygiennätverket. 
 
I november 2017 anordnade högskolornas hygiennätverk en ny hygienkonferens på Uppsala 
universitet i samverkan med KTF-kansliet. 
 

Prevents studiehandbok: Kemiska hälsorisker 
IIH har fått tillfälle att kommentera relevanta avsnitt i Prevents studiehandbok om kemiska 
hälsorisker, som skulle genomgå en revidering under hösten 2015. Kapitlet om 
rengöringsmedel bedömdes vara av låg kvalité och behöver en total översyn. IIH har bidragit 
med en ny text baserat på lämpliga delar av IIHs faktabok Professionell Rengöring. IIH har 
hållit kontakt med näringslivets representant i arbetet med Prevents bok och fått besked om att 
projektet blivit kraftigt försenat, men att arbetet återupptagits i slutet av 2017. 
 

Lunds universitet: Forskningsprojekt om städspray 
IIH-representanter har på försommaren 2017 deltagit i ytterligare ett referensgruppsmöte 
angående forskningsprojekt om städspray. Det är Lunds universitet, institutionen för Ergonomi 
och Aerosoler, som fått anslag från Afa för att bedriva projektet. Syftet är att studera effekt på 
andningsvägar av aerosoler som bildas vid sprayning av rengöringsmedel på professionell nivå 
samt effekt på muskler och leder till följd av själva sprayandet. Under 2016 inleddes de 
praktiska försöken och försökspersoner fick besvara viktiga frågor i enkäter och vid 
läkarundersökningar. 
 

Handhygien 
Med anledning av uttalanden främst riktade till allmänheten i bl.a. TV och radio från Agnes 
Wold, professor i klinisk bakteriologi, har IIH diskuterat behovet av saklig information om 
handhygien och desinfektion i professionella verksamheter. Ett informationsblad baserat på 
texter ur IIHs faktaböcker om professionell rengöring håller på att sammanställas.  
 

Marknadsföring av ekovatten och kemikaliefri städmetod 
IIH har under året bevakat utvecklingen när det gäller några av Sveriges kommuner m.fl. 
aktörer, som beslutat att införa kemikaliefri städmetod och användning av s.k. ekovatten. Även 
en teknik för tvätt med s.k. ultrarent vatten utan tvättmedel sprider sig bland t.ex. kommunala 
bostadsbolag. I marknadsföringen av kemikaliefria rengöringsmetoder förekommer också 
begrepp som partikelfritt, ”virvlat” och avjoniserat vatten. IIH bevakar utvecklingen. 
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D. Genom regelbunden mötesordning och rekrytering av nya 
medlemmar skapa en konkurrensneutral mötesplats för 
erfarenhetsutbyte och samverkan, såväl mellan 
medlemsföretagen som gentemot andra branschorganisationer 

Arbetsordning och ansvarsfördelning 

 

Styrelsen 
• Gör prioriteringar och beslutar i alla 

övergripande och strategiska frågor 
samt följer upp beslut. 

Marknads- och 
kommunikationsgruppen 

• Ett utskott till styrelsen. Arbetar 
med kommunikation om vad IIH 
kan erbjuda inkl. paketering av 
budskap, inhämtning av 
marknadsinformation, statistik etc. 

Tekniska kommittén 
• Arbetar i samråd med IIH-kansliet 

med att: 
– bevaka, tolka och bemöta 

lagstiftning och 
remissförslag 

– skapa effektiva verktyg som 
underlättar för 
medlemmarna. 

– Tekniska kommittén har 
250 års samlad 
branscherfarenhet! 

 
 

Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsårets fyra sammanträden, varav ett per telefon, diskuterat flera 
väsentliga strategiska frågor och fortlöpande bedömt vilka ärenden IIH ska prioritera – allt i 
syfte att leda IIH-arbetet i linje med vår mission. Fokus har legat på arbetet med stämningen av 
ett företag i marknadsdomstolen och domen som föll i augusti 2017. 
 

Marknads- och kommunikationsgruppen 
I marknads- och kommunikationsgruppen erbjuds alla medlemsföretag representation med 
marknadschef, produktchef eller annan person i ansvarig ställning beträffande marknadsföring, 
försäljning etc.  
 
Marknads- och kommunikationsgruppen har varit mycket aktiv under 2017 och hållit fem 
möten, varav två per telefon. Fokus har legat på kommunikationsfrågor: Förslag till byte av 
namn och logotype; en plan för kommunikation via LinkedIn i syfte att dra ”trafik” till IIHs 
webbplats; agerande som uppföljning av domen i Patent- och marknadsdomstolen. För att lära 

Styrelsen

Tekniska kommittén

Marknads- och 
kommunikationsgruppen
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sig att använda LinkedIn som ett effektivt kommunikationsverktyg genomförde IIH i augusti 
2017 en utbildning om sociala medier och speciellt LinkedIn och startade i samband med den 
en företagssida på LinkedIn. 
 
När det gäller kommunikationsplan har Marknads- och kommunikationsgruppen föreslagit 
”ämnen” att lyfta fram på hemsidans utåtriktade nyhetsrulle och på LinkedIn. 
 
Beträffande namnbyte för IIH, vars namn upplevs som krångligt och föråldrat, har Marknads- 
och kommunikationsgruppen konstaterat att de viktiga ord som ska finnas med i det nya namnet 
är Branschförening, Professionell, Hygien och Rengöring. Det nya namnet föreslås bli 
Branschföreningen Professionell Hygien & Rengöring. Diskussioner har förts om alternativa 
förkortningar och förslag till logotype har presenterats för styrelsen. 
 
Marknads- och kommunikationsgruppen hade i vanligt ordning ett möte under våren 2017 med 
fokus på branschstatistik. Inför mötet hade en preliminär rapport över aggregerad 
branschstatistik för 2016 sänts ut och gruppens ordförande ledde en genomgång av rapporten 
baserad på den presentation som gjordes 2016. Presentationen uppdaterades med diagram för 
2016. 
 
Vid IIHs årsmöte 2017 presenterades den uppdaterade statistikpresentationen. 
 

Tekniska kommittén 
I tekniska kommittén erbjuds alla medlemsföretag representation med teknisk chef, miljöchef 
eller motsvarande. 
 
IIHs tekniska kommitté, som utgör ”ryggraden” i IIH, har haft två möten under året. Årets första 
möte fokuserade på remissbehandling av KemIs förslag till ändringar i föreskrifterna om 
särskilt farliga produkter. Mötet hösten 2017 fokuserade på uppföljande åtgärder med anledning 
av domen i Patent- och marknadsdomstolen: Kontakter med KemIs tillsynsavdelning, Svanen 
och Bra Miljöval, ISO-certifieringsorgan etc. Till höstens möte hade också representanter för 
Svanen bjudits in för att diskutera aktuella remisser samt de administrativa problem som IIH 
påpekat vid flera tillfällen men som fortfarande kvarstår. 
 
Tekniska kommittén har genom erfarenhetsutbyte bevakat utvecklingen på hälso- och 
miljöområdet och tillsammans skapat riktlinjer för branschens arbete när det t.ex. gäller 
tolkningen av lagar och förordningar. Tekniska kommittén har också fungerat som ”bollplank” 
när det gäller IIHs yttranden över remissförslag från myndigheter, 
miljömärkningsorganisationer m.fl. 
 

Referensgrupp för medicintekniska produkter 
IIH har i samarbete med KoHF startat en referensgrupp för att arbeta med frågor som rör 
medicintekniska produkter – detta främst med anledning av att en ny förordning om 
medicintekniska produkter publicerats under året. Det har bedömts finas ett behov av att i 
organiserad form verka branschgemensamt för att avhandla frågor om lagstiftningen, såsom 
gränsdragningsfrågor, produktinnehåll och märkning. Gruppen har haft två möten under 2017. 
KTF Utbildning höll i början av december 2017 en utbildning om medicintekniska produkter 
på initiativ av referensgruppen. 
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Årsmötet 
Årsmötet hölls den 3 maj 2017. Björn Hell, marknadsdirektör på Diversey Care, presenterade 
marknads- och kommunikationsgruppens branschstatistik för 2016 
 

Medlemsvärvning 
Värvning av seriösa företag har sedan tidigare ingått som en strategi i IIHs arbete för att minska 
utrymmet för oseriösa aktörer på marknaden. 
 
Viktigt är att IIH har en hög marknadsrepresentation för att ge oss större trovärdighet och bättre 
påverkansmöjligheter, inte minst i kontakter med myndigheter. Fokus för värvningsarbetet är 
företag inom produktområdet professionell personlig hygien, där marknadstäckningen bedömts 
vara relativt låg. Under 2017 har ett nytt medlemsföretag med fokus på städmaskiner 
tillkommit. 
 

Europasamarbetet inom AISE 
Som medlem i AISE (Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des 
Produits d’Entretien) har IIH, i samarbete med KoHF, deltagit i möten med National 
Associations Committee och där haft erfarenhetsutbyte med systerorganisationerna i Europa. 
IIH har också deltagit i möte med AISEs PC&H Steering Group. Se även under A 
Europasamarbetet inom AISE. AISE har de senaste åren arbetat för att stärka PC&H 
(Professional Cleaning & Hygiene). 
 

Övrigt Europa-samarbete 
Genom systerföreningen KoHF, har IIH regelbundet delgivits information om förslag till och 
faktiska förändringar i lagstiftningen om kosmetiska produkter. Detta informationsutbyte har 
skett genom KoHF medlemskap och deltagande i AISEs systerförening Cosmetics Europe (den 
europeiska kosmetika-, hygienprodukt- och parfymföreningen). Se även under A 
Hygienprodukter – lagstiftning. 
 

Samverkan med SBS 
IIH har återupptagit kontakt med Städbranschen Sverige (SBS) och vid möte med SBS’ nya 
ordförande diskuterat samarbete kring faktaspridning och arbetet för en seriös bransch. 
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Stockholm den 16 april 2018 
 
 
 
Lars Larsson, ordf.   Roland Andersson 
 
 
 
Tomas Brucefors   Christian Forslund 
 
 
 
Erik Hantoft    Mats-Erik Ohlsson 
 
 
 
Peter Sahlström   Johan Wikström 
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Förkortningar 
 
AISE Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits 

d’Entretien 
BFS Branschföreningen för Storköksleverantörer 
CLP Classification, Labelling, Packaging 
DLF Dagligvaruleverantörers Förbund 
GEIS Generic Exposure Information Sheet 
ECHA European Chemicals Agency 
I&I Industrial & Institutional 
IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige 
KoHF Kosmetik- och hygienföretagen 
KTF Kemisk Tekniska Företagen 
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
PC&H Professional Cleaning & Hygiene 
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
RoHS Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and 

electronic equipment 
RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil 
SBS Städbranschen Sverige 
SOU Sveriges offentliga utredningar 
SUMI Safe Use Mixture Information 
SVEFF Sveriges Färg och Lim Företagare 
svhc Substances of very high concern 
TF Task Force 
WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment 

 


