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Professionell rengöring – 
Rengöringsteknik och fakta om produkter. Regler och ansvar.

Översyn av boken oktober 2014. Uppdateringar och rättningar enligt nedan.
Fortsatta uppdateringar publiceras på www.iih.se under fliken Dokument.

Sid 3 Första och andra stycket. Ny förordning (EG) 1223/2009 om 
 kosmetiska produkter gäller. Stryk därför ”och hygieniska”.

Fjärde stycket. EG-förordningar ersätter till stor del tidigare direktiv 
och svenska lagar och förordningar och är direkt bindande i EUs med-
lemsstater. Byt därför ut ”svensk lagstiftning” mot ”gällande lagstift-
ning”.

Sid 21 Avnitt Doftämnen, sista stycket. Ändra texten till ”…överensstämma  
 med den europeiska kosmetikaförordningen…”.

  Avsnitt Färgämnen, sista meningen. Ändra till ”…enligt EUs kosmeti- 
 kaförordning”.
  	 	
Sid 29 Säkerhet och personlig skyddsutrustning

Tredje stycket. Frasen inom parentesen (Risk för allvarlig ögonskada) 
ersätts enligt nya klassificerings- och märkningsreglerna i CLP med 
”Orsakar allvarliga ögonskador”.
Sista stycket. Beträffande hänvisning till exemplet på säkerhetsdatablad 
läs kommentarer till texten på sid 56-57.

Sid 32 Avsnittet Hudproblem. Stryk ordet ”Extrema” och ta bort parenteserna  
 i texten ”Extrema pH-värden (<4 eller >11)…”.

Sid 33 Den första lila rutan. Komplettera texten inom parentes i andra stycket:  
 ”…( bakterier, svamp och virus)…”.

Sid 34 Första stycket, näst sista meningen. Ändra texten till: ”…effektivt på  
 bakterier, svamp och virus…”.

Sid 36 Lagar, förordningar och föreskrifter av särskilt intresse

Kosmetikadirektivet är ersatt av Kosmetikaförordningen.
Biociddirektivet är ersatt av Biocidförordningen.

Sid 38 Miljöbalken

 Kapitel 14 Kemiska produkter och biotekniska organismer

Första stycket, andra meningen. Stryk ”Dit hör även kosmetiska och hy-
gieniska produkter samt biocidprodukter”.
 Tredje stycket. Stryk: ”…t.ex. förordning om kemiska produkter och 
biotekniska organismer, förordning om kosmetiska och hygieniska 
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produkter och förordning om biocidprodukter”. Ändra: ”Successivt har 
EG-förordningar (REACH, CLP, biocid-, kosmetik-) övertagit detalj-
regleringen av produkterna.

Kapitel 15 Avfall och producentansvar

Första punkten. Ändra till ”Med avfall avses varje föremål eller ämne 
som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av 
med”.

Sid 39 Producentansvar för förpackningar

Tredje stycket. Komplettera med följande text: ”Reparegistret AB upp-
hörde den 1 april 2014 genom att REPA fusionerade med FTI”. Stryk 
därför: ”Förpackningsavgifterna administreras av REPA (Register för 
ProducentAnsvar), som är en del av FTI”. Ersätt ”REPA” med FTI i föl-
jande mening: ”Svenska företag kan ansluta sig till FTI och betala ….”. 
 Sista meningen, ändra till: ”Ägare till FTI är materialbolagen Plastkret-
sen, MetallKretsen och Returkartong”. Komplettera med följande text: 
”Mer information finns att läsa på www.ftiab.se”.

Sid 42 Hur påverkar REACH tillverkare av rengöringsprodukter (formulerare)?

 De två första punkterna ersätts av följande text:

”En formulerare är skyldig att:

• För ämnen och blandningar. Säkerställa att säkerhetsdatabladen är  
 uppdaterade och tillhandahålla dessa till mottagaren.

• För varor. Säkerställa att mottagaren får tillräcklig och uppdaterad  
 information så att varan kan hanteras på ett säkert sätt. Om varan  
 innehåller över 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på kandidatför- 
 teckningen måste informationen om att ett sådant ämne ingår i varan  
 framgå på ett tydligt sätt.”

  Hur påverkar REACH professionella användare av rengöringsmedel?

Första punkten ersätts av följande text:

• ”För produkter som är faroklassificerade kan det i säkerhetsdatabla- 
 det, eller dess eventuellt tillhörande exponeringsscenarier, finnas  
 ytterligare instruktioner för hur produkten ska användas. Det är an- 
 vändarens skyldighet att kontrollera att den aktuella användningen  
 omfattas av de anvisningar som ges, annars ska leverantören kontaktas.”

Sid 44 forts  Klassificering och märkning

EGs CLP-förordning

CLP-förordningen har följande nummer: Förordning (EG) nr 
1272/2008 med ändringar.
 Andra stycket. Ändra enligt följande: ”Företagen får tillämpa…., men 
senast den 1 december 2010 skulle de ha klassificerat enligt CLP när det 
gäller kemiska ämnen och senast den 1 juni 2015 måste de klassificera 
enligt CLP när det gäller blandningar…”.
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Tredje stycket, första meningen. Komplettera: ”…enligt CLP har svarta 
symboler mot vit bakgrund…”.
 Sista stycket. Stryk: ”och hygieniska”.
 Bilder i vänstermarginalen. Ändra bildtext: ”Några exempel på faropik-
togram enligt CLP”. Stryk orden under varje piktogram. Piktogrammen 
åtföljs enligt CLP istället av signalorden ”Fara” eller ”Varning”.

Sid 47  Biocidprodukter

Ersätt kapitlet med följande text:
Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet för prövningen av ansök-
ningar för godkännande av biocidprodukter i Sverige. Kravet på god-
kännande regleras i 14e kapitlet i miljöbalken (1998:808) och förordning 
(EU) nr 528/2012 (biocidförordningen). EU:s biocidförordning började 
tillämpas den 1 september 2013. Då upphörde biociddirektivet (direktiv 
98/8/EG) att gälla. Samtidigt måste vissa svenska regler ändras respek-
tive upphävas.
 EU:s biocidförordning syftar till att harmonisera den inre marknaden 
för biocidprodukter i EU och till att säkerställa en hög skyddsnivå för 
människor, djur och miljö. Under en övergångsperiod får medlemslän-
derna behålla äldre nationella regler.
 För biocidprodukter vars verksamma ämne har godkänts inom EU 
regleras prövningen i EU:s biocidförordning. Tillvägagångssättet för 
prövning av biocidprodukter enligt äldre nationella regler regleras i för-
ordning (2000:338) om biocidprodukter samt i Kemikalieinspektionens 
föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel.
 En biocidprodukt definieras i Miljöbalken (1998:808) som ett kemiskt 
eller biologiskt bekämpningsmedel som är avsett att förebygga eller 
motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.
 I EU:s biocidförordning finns 22 produkttyper, t.ex. desinfektionsme-
del för mänsklig hygien, för veterinärmedicin och för ytor som kommer 
i kontakt med livsmedel och djurfoder. För dessa produkter gäller inte 
krav på godkännande i dagsläget, men de ska ändå märkas enligt reg-
lerna för biocidprodukter (KIFS 2008:3). Bl.a. följande information är 
viktig för användare:

• Texten ”Läs medföljande anvisningar” om produkten åtföljs av ett  
 informationsblad

• Den tid som behövs för att biocidprodukter ska verka

• Sista användningsdatum vid normala lagringsförhållanden.

För de undantagna produkterna kommer krav på godkännande att gälla 
allteftersom deras verksamma ämnen godkänns enligt biocidförordning-
en (EU) nr 528/2012. Produkterna fasas alltså in successivt i godkännan-
desystemet.
 Observera också att övriga lagar och regler som gäller för kemiska pro-
dukter även gäller kemiska biocidprodukter, både de som idag godkänns 
och de som inte behöver ett godkännande.
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Sid 48  Kosmetiska produkter

Stryk ”och hygieniska” i rubriken.
Ersätt kapitlet med följande text:
”Reglerna för kosmetiska produkter är desamma inom alla länder i EU/
EES genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1223/2009 
om kosmetiska produkter. I förordningen definieras kosmetisk produkt 
enligt följande:
 Ämnen eller blandningar som är avsedda att appliceras på människo-
kroppens yttre delar eller på tänder och slemhinnor i munhålan i ute-
slutande eller huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem eller 
förändra deras utseende, skydda dem, bibehålla dem i gott skick eller 
korrigera kroppslukt.
 Denna definition omfattar de produkter som normalt förknippas med 
kosmetiska och hygieniska syften såsom tvålar, krämer, parfym och de-
korativ kosmetik.
 Den generella principen i kosmetikaförordningen är att tillverkaren 
eller importören ansvarar för produktsäkerheten. Grundläggande är att 
produkterna ska vara säkra för människors hälsa vid normal eller rim-
ligen förutsebar användning. Produkterna ska därför tillverkas enligt 
s.k. god tillverkningssed och genomgå en säkerhetsbedömning. Det 
ska också finnas dokument med produktinformation tillgänglig för till-
synsmyndigheter och produkterna ska vara anmälda till ett register hos 
Europeiska kommissionen. Utöver den generella principen om tillverka-
rens eller importörens ansvar gäller restriktioner för vissa ämnen, t.ex. 
ämnen som är avsedda att användas som färgämnen och konserverings-
medel.
 Enligt kosmetikaförordningen får medlemsländerna avgöra vilket 
språk viss produktmärkning ska anges på. Sverige kräver att denna 
märkning ska vara på svenska genom 4§ förordning (2013:413) om kos-
metiska produkter.

Produktens märkning ska innehålla:

• Namn och adress till den ansvariga personen inom EU/EES

• Tillverkningspartiets nummer eller referens (s.k. batch- eller sats-
 nummer)

• En förteckning över produktens beståndsdelar (s.k. ingrediensför- 
 teckning)

• En uppgift om hållbarhet och att hållbarhetstiden löpt ut

• Den kosmetiska produktens vikt eller volym.”

Sid 49 forts  Kosmetiska produkter

Första stycket. Ersätt med följande text: ”Ytterförpackning och behållare 
till en kosmetisk produkt ska normalt bära all erforderlig märkning. Un-
dantag är innehållsförteckning och upplysning om försiktighetsåtgärder. 
Dessa får hänvisas till via s.k. hand i bok-piktogram om utrymmet på 
ytterförpackningen eller behållaren (om denna är den enda förpack-
ningen) inte medger läsbar märkning. Innehållsförteckningen ska vara 
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skriven med så kallade INCI-namn enligt en förteckning utgiven av 
EU-kommissionen.”
 Lägg till följande mening: ”Alla kosmetiska produkter som tillhan-
dahålls på den svenska marknaden ska fr.o.m. den 11 juli 2013 uppfylla 
gällande lagstiftning i EU och Sverige”.

Sid 50 Brandfarliga och explosiva varor

Första stycket. Lag (1988:868) har upphävts och ersatts av Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är det-
samma som tidigare.
 Andra stycket. I Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva 
varor ger regeringen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka varor som på 
grund av sina egenskaper eller sin sammansättning eller av annan orsak 
ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor. MSB har bl.a. gett 
ut föreskrifter om aerosolbehållare (MSBFS 2014:1) och föreskrifter 
om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 
2013:3).
Tredje stycket. Med hantering avses i denna lag tillverkning, bearbet-
ning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 
omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, 
överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
Fjärde stycket. Reglerna för märkning av brandfarliga och explosiva va-
ror, se hänvisning som tidigare till sid 43.

Sid 51  Transport av farligt gods

Andra stycket, femte meningen. Komplettera: ”Lagen om transport av 
farligt gods talar…”.
 Tredje stycket, första och tredje meningen. Byt ut ”Förordningen” mot 
”Lagen”.
 Tredje stycket, andra meningen. Komplettera: ”…till någon annan för 
transport…”.
 Fjärde stycket, femte meningen. Ändra: ”Företag som transporterar 
större mängder farligt gods, som inte kan undantas, omfattas ofta…”.

ADR-S
Första stycket, andra och tredje meningen. Byt ut ”författningssamling” 
mot ”föreskrifter”.

Sid 52 forts  Transport av farligt gods

Andra punkten. Komplettera: ”Vissa undantag för begränsade mängder 
finns”.
 Fjärde punkten. Komplettera: ”Farligt gods som ej är begränsad 
mängd ska förses…”.
 Sista punkten. Komplettera: ”Vid transport av större mängder farligt 
gods som ej är undantaget måste man…”.
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Sid 53  Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen

Andra stycket. Kemiska arbetsmiljörisker: AFS 2000:4 har ersatts av 
2011:19 med ändringar. Ändring pågår p.g.a. nya regler för märkning av 
kemiska produkter. Hygieniska gränsvärden: AFS 2005:17 har ersatts 
av AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden. Stryk ”och åtgärder mot luft-
föroreningar”.

Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4

Rubriken. Ändra till ny föreskrift AFS 2011:19.

Sid 54 forts  Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar AFS 
2005:17

Rubriken. Ersätt med följande: ”Hygieniska gränsvärden AFS 2011:18”.

Sid 56 Säkerhetsdatablad

Första stycket, sista meningen. Ändra till ”…gäller inte kosmetiska pro-
dukter”.
 Andra stycket, sista två meningarna. Ändra till ”Anvisningarna …. av 
säkerhetsdatablad ändrades…” respektive ”Bl a infördes…”.
 Tredje stycket, andra meningen. Ändra till ”CLP innebär till exempel 
nya faropiktogram”.
 Tredje stycket. Komplettera efter meningen ”Under övergångsperio-
den…” med ”Från den 1 juni 2015 ska klassificeringen i säkerhetsdata-
bladen bara anges enligt CLP”.
 Fjärde stycket. Komplettera med följande text: ”För att underlätta 
kommunikationen med arbetsmiljöansvariga och användare kommer 
informationen från exponeringsscenarierna i många fall att föras in i 
säkerhetsdatabladet. Även s.k. GEIS (Generic Exposure Information 
Sheet) kommer att användas. Läs mer nedan i kommentarerna till 
sid 60 om skyddsblad. Läs också mer ovan i kommentarerna till sid 42 
om hur REACH påverkar professionella användare.

Sid 57 forts  Säkerhetsdatablad

Andra stycket. Komplettera med följande text: ”Se sid 53-55”.
Se även kommentarer ovan till sid 53-54.

Sid 58-59  Exempel på säkerhetsdatablad

Kommentar: Säkerhetsdatablad utformade enligt nya regler från 2010 
är betydligt utförligare med bl.a. tydligare underrubriker. Huvudrub-
rikerna till de 16 avsnitten är dock desamma som tidigare, varför de 
generella kommentarerna i exemplet i boken fortfarande är relevanta.
 I förklaringen till avsnitt 8: Ersätt AFS 2000:4 med AFS 2011:19.
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Nuförtiden publicerar de flesta företag säkerhetsdatablad på sina webb-
platser. Se aktuella exempel från IIHs medlemsföretag genom att söka 
på respektive företags webbplats. Länkar till medlemmarna finns på 
www.iih.se, fliken Medlemmar, klicka Medlemsförteckning.

Sid 60  Så kan ett skyddsblad se ut

Första stycket. Ändra hänvisningen till ny föreskrift AFS 2011:19, som 
ersatt AFS 2000:4. Ersätt texten med följande text: ”Råd till arbetsgi-
varen som ska se till att användarna på den lokala arbetsplatsen har den 
information som behövs för en säker hantering (se även AFS 2011:19, 
sid 53)”.
 Punktlistan, första punkten. Ändra enligt följande: Stryk ”…och 15”.
Kommentar: För leverantörsföretagen innebär det stora svårigheter 
att få de automatiska datasystem som används för att generera de nya 
mycket omfattande säkerhetsdatablad, som krävs enligt REACH-för-
ordningen, att också automatiskt generera skyddsblad. För att underlät-
ta säkerhetskommunikationen med användare och hjälpa arbetsgivare 
att ta sitt arbetsmiljöansvar, går leverantörerna därför successivt över 
till att använda generella skyddsblad/generell skyddsinformation. 
Den europeiska branschföreningen AISE har för detta ändamål lan-
serat ett system kallat GEIS (Generic Exposure Information Sheet). 
Se www.aise.eu, fliken Our activities, klicka på REACH, klicka vidare på 
Safe use information for end-users.

Sid 61  Piktogram till hjälp för rätt användning

Första stycket, sista meningen: Ändra till följande text: ”Det finns också 
piktogram för storkökshygienprodukter”.
 Andra stycket, andra meningen. Komplettera texten enligt följande: ”…
hjälp för städ- och storkökspersonal…”.
 Efter andra stycket. Lägg till följande stycke: ”Den europeiska 
branschorganisationen AISE har under 2014 uppdaterat piktogrammen 
och infört några nya. Läs mer på www.aise.eu, fliken Library, klicka på 
Artwork, klicka vidare på Industrial and Institutional application Picto-
grams.
 Sista stycket. Ersätt med följande text: ”IIH hjälper till att utbilda an-
vändare av städ- och storkökshygienprodukter genom att tillhandahålla 
informationsmaterial bl.a. till arrangörer av städutbildningar. Informa-
tionsmaterial kan beställas från IIH, se www.iih.se, fliken Dokument.

Sid 62  Så kan du ställa miljökrav…

Första stycket, första meningen. Stryk ”…som ägs av kommun, landsting 
och näringsliv…”.
Första stycket, andra meningen. Byt ut ”yrkesmässig rengöring” mot 
”professionell hygien, rengöring och underhåll”.
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Andra stycket. Stryk sista meningen ”Verktyget hittar…”. Komplettera 
med följande text: ”Sedan den 1 juli 2014 är Miljöstyrningsrådets verk-
samhet kring hållbar upphandling en del av Konkurrensverket. Kriteri-
erna för hållbar upphandling nås via www.kkv.se, fliken Upphandling”.
 Sista stycket. Ändra hänvisning till Svanens webbplats: www.svanen.se.

 Sid 64 Hur hitta rätt myndighet på området kemikalier, hälsa och miljö?

Kemiska ämnen och produkter

Första meningen. Komplettera texten: ”… Kemikalieinspektionen som 
central myndighet i Sverige…”.
Lägg till följande mening: ”ECHA är den europeiska kemikaliemyn-
digheten.”

Sid 65 forts  Hur hitta rätt myndighet på området kemikalier, hälsa och miljö?

Komplettera med följande:
Miljöanpassad upphandling

har Konkurrensverkets avdelning för upphandlingsstöd hand om sedan 
Miljöstyrningsrådets verksamhet kring hållbar upphandling flyttades 
dit den 1 juli 2014.

Uppdatering_Prof_23nov.indd   8 2014-11-25   00.39


