
 

KEMISK-TEKNISKA 
LEVERANTÖRFÖRBUNDET 

  

 

BESÖKSADRESS - POSTADRESS - TELEFON - WEBB 
Storgatan 19 - Box 5501 - +46 8 783 82 40 - www.ktf.se 
Stockholm - SE-114 85 Stockholm - - - - 

 

160701 

Svanen 
Terhi Uusitalo 

Kopia: Susanna Vesterlund 

 

Utvärdering av Svanens kriterier till handdiskmedel och rengöringsmedel 
 

KTF kommenterar kortfattat några aspekter som har efterfrågats av Svanen. Fullständig information kan 

inte tas fram på grund av den korta tiden som medges. Vi har förstått att Svanen ska delta i ett möte i 

september med IIH, Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien, där mer ingående 

diskussioner och kommentarer kan ges. 

 

Parfym 
KTF anser att parfym fortsatt ska tillåtas i alla Svanens kriterier för tvätt- och rengöringsmedel så länge som 

det är ett marknadskrav att miljömärka tvätt- och rengöringsprodukter för att lansera dem på den svenska 

marknaden. Majoriteten av konsumenterna väljer parfymerade produkter. 

Parfymer är problematiska att hantera inom Svanens kriterier på grund av att deras klassificering gällande 

t.ex. miljöfara ändras ofta. När företagen är på väg att lansera en ny produkt så kan en ändring i parfymens 

klassificering plötsligt innebära att hela produkten kan bli underkänd i förhållande till Svanens kriterier. 

Detta kan ske i ett väldigt sent skede i godkännandeprocessen hos Svanen om man har otur. Parfymernas 

viktning gällande klassificeringar i förhållande till den mängd som ingår i produkten bör ses över.  

Palmolja 
KTF och handelns parter har tagit fram ett initiativ för hållbar användning av palmolja. Se KTFs hemsida: 

http://ktf.se/vill-du-veta-mer/palm-oil/  

Konserveringsmedel 
Alla flytande vattenbaserade produkter måste innehålla konserveringsmedel för att de ska bibehålla 

funktion och kvalitet under rimliga användningstider. Detta gäller alla kemiska produkter, tvätt- och 

rengöringsmedel, färg, lim, kosmetika och livsmedel etc. Vi ser inte att flytande produkter utan 

konserveringsmedel har någon framtid. 

http://ktf.se/vill-du-veta-mer/palm-oil/
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Konserveringsmedel som används i tvätt- och rengöringsmedel regleras av Biocidförordningen vilket gör att 

det är mycket strikt reglerat vad som får användas och inte. Alla godkända konserveringsmedel har någon 

form av inneboende risk, det ligger i sakens natur eftersom de är tänkta att hålla nere tillväxten av 

mikroorganismer. Det är inte rimligt att börja förbjuda enskilda konserveringsmedel i kriterierna då det är 

viktigt för konsumenter att det används olika konserveringsmedel i olika produkter för att det ska finnas ett 

val i det fall man blir sensibiliserad. 

Att byta ett konserveringsmedel i en produkt kräver omfattande utvecklingsarbete och långtidsprovningar 

avseende funktion och stabilitet. 

Det är nya lagkrav på märkning avseende konserveringsmedel på gång från 2017 och framåt. Det gör att 

konsumenter kommer att få bättre information på förpackningarna om ingående konserveringsmedel så att 

de kan göra rätt val. 

Låt biocidförordningen reglera konserveringsmedel. Det finns inte behov av ytterligare åtstramningar i 

Svanens kriterier. Det är tufft nog att uppfylla de krav som finns och som kommer inom denna lagstiftning. 

AISE Charter 
Det är relevant att titta på energiåtgång, vattenförbrukning och avfall, och inte bara ingående ingredienser, i 

miljömärkningskriterier generellt. AISE Charter är ett system som ser till hela livscykeln för en produkt, från 

tillverkningsfas till slutanvändning, och har funnits sedan 10 år tillbaka. AISE Charter används av mer än 200 

företag och för 85 % av alla produkter på EU-marknaden. Om Svanen avser att ta fram kriterier gällande 

energiåtgång, vattenförbrukning etc. så är det lämpligt att acceptera och följa de krav som finns i AISE 

Charter och inte utveckla något separat för den nordiska marknaden. 

Övrigt 
KTF anser att kriterierna för tvätt- och rengöringsmedel ska omarbetas från grunden. Det är inte längre 

möjligt att skruva på nivåer gällande ingående ämnen utan att produkternas funktion och kvalitet 

försämras. Andra initiativ, som t.ex. Chartern, och även lagstiftning har passerat Svanens krav gällande 

säkerhet hos ämnen och livscykeltänk för produkterna. Vi anser att Chartern ska accepteras som ett 

alternativ till Svanen på den svenska marknaden. 
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