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Öppet brev till Käppalaförbundet, Box 3095, 181 03 Lidingö 

cc: samtliga kommuner anslutna till Käppalaverket 

Svenskt Vatten 

Käppalaförbundets reklamkampanj ”Städa naturligt!” 

Käppalaförbundet, som representerar 11 medlemskommuner anslutna till 
Käppalaverket, sprider i sin påkostade kampanj en rad missuppfattningar och 
vilseledande information på temat ”Städa naturligt!” och ”Kemikalier i 
avloppet, nej tack!”. I kampanjen rekommenderas användning av diverse 
livsmedel för rengöring – utan att nämna att livsmedlen också är eller består 
av kemikalier. 

Med sin kampanj riktar Käppalaförbundet därmed kritik mot branschen, som 
står för tillverkning och marknadsföring av rengöringsprodukter enligt gällande 
lagstiftning, utan att först kontakta och presentera eventuella problem för 
branschen. Därför begär vi svar från Käppalaförbundet på en rad frågor om 
vilka problem Käppalaverket, som ett av världens mest effektiva 
avloppsreningsverk, identifierat till följd av hushållens användning av 
rengöringsmedel. 

 

Om vår bransch 

Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet (KTF) är branschorganisation för företag som importerar, 
tillverkar eller marknadsför kemtekniska konsumentprodukter som kosmetiska produkter, 
tvättmedel och rengöringsmedel. Föreningen har närmare 150 medlemsföretag. 

Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien (IIH) är branschorganisation för företag 
som importerar, tillverkar eller marknadsför kemisk-tekniska produkter, redskap och maskiner för 
professionell hygien, rengöring och underhåll inom en rad olika marknadssegment. Föreningen har 
17 medlemmar. 

Vår bransch står alltså för rengöringsprodukter för såväl konsument- som all form av professionell 
användning i samhället. 
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Om Käppalaförbundet 

Enligt information på Käppalaförbundets webbplats är Käppalaförbundet ett kommunalförbund som 
består av elva medlemskommuner. Käppalaförbundet har som uppgift att ta hand om och rena 
medlemskommunernas avloppsvatten. Reningen sker i Käppalaverket som är ett av världens mest 
effektiva avloppsreningsverk. 

Käppalaförbundets kampanj ”Städa naturligt!” 

Vi har noterat att Käppalaförbundet sedan mitten av april gått ut med en påkostad kampanj med 
annonser i ett stort antal lokaltidningar i Stockholmsområdet, i Stockholms tunnelbana, på 
webbplatser, i sociala medier och t.o.m. med en film som visar ett litet barn som ”slabbar” runt med 
rengöringsmedel och citroner i ett kök. 

Helt uppenbart riktar Käppalaförbundet i sin kampanj kritik mot vår bransch. Därför finner vi det 
anmärkningsvärt att Käppalaförbundet dragit igång en sådan omfattande kampanj utan att först ta 
kontakt med oss som i allra högsta grad är berörda av kampanjens konsekvenser. 

Så som kampanjen är utformad sprider den dessvärre en rad missuppfattningar och vilseledande 
information. Vi ser allvarligt på att Käppalaförbundet inte tagit sitt ansvar för att den 
samhällsinformation man sprider ger korrekta fakta och samtidigt inte misskrediterar en hel 
bransch. Med den låga kvalitén på informationen i kampanjen visar Käppalaförbundet ett förakt för 
allmänheten och de grundläggande kemikunskaperna i samhället. 

Kampanjen vilseleder 

Exempel på kampanjens vilseledande slogans och informationsbudskap är: 

 ”Kemikalier i avloppet, nej tack!”. Samtidigt rekommenderar Käppalaförbundet användning av 
ättika, såpa m.m., vilka självfallet också är kemikalier. Vad avser Käppalaförbundet med 
”kemikalier” när man samtidigt rekommenderar vissa kemikalier? 

 ”Städa naturligt! Vårstäda med citron, ättika och såpa. Lika rent men snällare mot avloppet och 
miljön”. Hur har Käppalaförbundet gjort jämförelsen för att påstå att det blir lika rent med de 
rekommenderade livsmedlen och produkterna som med ett anpassat rengöringsmedel (som 
man kan anta att kampanjen avser)? I vilka avseenden är de livsmedel och produkter som 
Käppalaförbundet rekommenderar ”snällare” mot avloppet och miljön? 

 ”Vad ska du med starka kemikalier till när du har allt du behöver i ditt skafferi?”. Begreppet 
”starka” existerar inte i kemikalielagstiftningen utan är ett värdeladdat ord, som närmare måste 
definieras. Vad är det Käppalaförbundet avser med begreppet ”starka”? De livsmedel m.m. som 
Käppalaförbundet rekommenderar är också kemikalier, så vad menar Käppalaförbundet? 

 ”Rengöringsmedel kan innehålla kemikalier som är skadliga för vår miljö men också för dig”. 
Vilka kemikalier menar Käppalaförbundet specifikt här? 
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 ”Använd våra tips och städa naturligt, utan onödiga kemikalier”. Vad menar Käppalaförbundet 
med ”onödiga kemikalier” eller vem ska bedöma vad som är onödigt? De s.k. städtips som ges 
och som kallas ”naturligt” syftar också på kemikalier. Exempel på sådant är citronsyra som finns 
i citroner och som också de flesta rengöringsmedel för toalett och badrum är baserade på. Så 
vad avser Käppalaförbundet med ”naturligt”? 

 ”Alla miljömärkta tvättmedel är dessutom fosforfria”. Nuvarande svensk lagstiftning och 
kommande EU-lagstiftning betyder i praktiken fosfatförbud och sedan flera år finns endast 
fosfatfria tvätt- och maskindiskmedel för konsumentanvändning på den svenska marknaden. 
Därför tillför inte miljömärkning någon miljönytta i det här avseendet. 

 Kampanjens reklamfilm visar ett litet barn som av sin (oansvariga) far tillåts härja fritt i köket 
och slabba runt med till synes obegränsade mängder kemikalier. Den här bilden går stick i stäv 
med branschens strävan att ge korrekta användarinstruktioner, t.ex. beträffande dosering, 
säkerhetsåtgärder etc. Vi anser därför att filmen är ett sällsynt dåligt föredöme. 

Lagkrav på rengöringsmedel 

Det är viktigt att känna till att rengöringsmedel – liksom andra kemiska produkter - omgärdas av en 
komplex lagstiftning som syftar till att förhindra skador på hälsa och miljö i samband med 
användning, hantering och transport. Av särskild relevans för vår bransch är: 

 Reach-förordningen, EG nr 1907/2006 
 CLP-förordningen, EG nr 1272/2008 
 Förordning om tvätt- och rengöringsmedel, EG nr 648/2004 
 Biocidförordningen, EU nr 528/2012. 

Lagstiftningen ställer bl.a. krav på att kemiska produkter ska vara klassificerade och märkta med 
avseende på fysikaliska faror och hälso- och miljöfaror, t.ex. frätande eller irriterade verkan på hud, 
allvarlig ögonskada eller ögonirritation, hud- eller luftvägssensibilisering (allergi), brandfarlighet och 
miljöfarlighet. Tvätt- och rengöringsmedel får enligt förordningen 648/2004 endast innehålla 
dokumenterat lätt nedbrytbara tensider. Biocidförordningen omfattar regler bl.a. för produkter som 
marknadsförs som bakteriedödande. För produkter som ska användas professionellt krävs också 
att säkerhetsdatablad levereras till kunden. Inom den yrkesmässiga rengöringen ställs mycket höga 
krav på renhet och arbetsmiljö. Detta kräver effektiva, sammansatta kemisk-tekniska hjälpmedel 
som minst uppfyller alla lagstadgade krav på märkning, arbetsmiljö och miljö etc., d.v.s. en 
helhetssyn vad gäller effektivitet, ekonomi, hälsa och miljö. 

Några motsvarande lagkrav på klassificering och märkning, säkerhetsdatablad etc. finns inte för 
livsmedel. Det innebär t.ex. att varningsmärkning saknas på glasflaskan med ättika som livsmedel, 
trots att ättika består av ättiksyra som är officiellt klassificerat som brandfarligt och frätande. 
Varningsmärkning saknas också på citroner, trots att de bl.a. innehåller limonen som är officiellt 
klassificerat som allergiframkallande vid hudkontakt, hudirriterande, miljöfarligt och brandfarligt. 
Biocidförordningen omfattar inte ättika som livsmedel, men biocidförordningens krav skulle gälla om 
samma ättika såldes som kemisk produkt med påstående om att det är konserverande och håller 
bakterier och mögel borta. 
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Så tar vår bransch ansvar 

A och O i vår branschföreningsverksamhet är att agera ansvarsfullt. Att följa gällande lagstiftning är 
en självklarhet för samtliga medlemsföretag. Vi har också sedan årtionden arbetat i dialog med 
myndigheter och avloppsreningsverk för att minska skadliga effekter av kemiska ämnen och i vissa 
fall helt avveckla skadliga ämnen som t.ex. Nonylfenoletoxylat. Ett exempel på en sådan aktuell 
dialog är KTFs kontakter med Svenskt Vatten i det s.k. uppströmsarbetet. Där har KTF fått 
uppfattningen att normala rengöringsprodukter inte innehåller de ämnen som man i 
uppströmsarbetet identifierat som möjliga problem och som man därför vill undvika. 

I branschen sker också en kontinuerlig produktutveckling där kemiska ämnen byts ut mot nya 
ämnen med förbättrade hälso- och miljöegenskaper. Ett viktigt led i produktutveckling är att 
optimera de ingående ämnena i syfte att uppnå en så effektiv produkt som möjligt för sitt ändamål 
och som så kostnadseffektivt som möjligt ger det resultat som eftersträvas. 

Frågor för Käppalaförbundet att besvara 

Vi anser att man måste kunna kräva att en kampanj med så stor spridning mot allmänheten och 
med en så tung instans som Käppalaförbundet som avsändare, baserar sig på vederhäftiga fakta 
och sakargument. Kampanjen kastar dessvärre skugga över rengöringsprodukter och riskerar att 
skada förtroendet för vår bransch. Därför begär vi svar från Käppalaförbundet på följande 
väsentliga frågor: 

 Varifrån kommer initiativet till kampanjen? Hur har beslut om kampanjen fattats? Politiskt eller 
av sakkunnig inom Käppalaförbundet? Vem ansvarar för kampanjen? 

 Käppalaverket, som är ett av världens mest effektiva avloppsreningsverk, antyder i kampanjen 
att man har problem att ta emot rengöringsmedel i avloppsvattnet från hushållen. Vilka är 
driftsproblemen? Beror problemen på brister i konstruktion eller dimensionering? 

 Vilka rengöringsmedel skapar problem i Käppalaverket? Har man kunnat identifiera vilka 
ämnen eller råvarukategorier som orsakar problemen? Vilka resthalter eller 
nedbrytningsprodukter är det fråga om? Finns mät/analysvärden att ta del av? 

 Upplever Käppalaverket problem med de rengöringsmedel som saluförs i EU? Är kraven på 
biologisk nedbrytbarhet som gäller enligt förordningen om tvätt- och rengöringsmedel 
EG nr 648/2004 otillräckliga? 

 Hur har fosforhalterna i vattentillflödet påverkats av det svenska förbudet mot fosfater i tvätt- 
och maskindiskmedel? Finns beräkningar på halten P från rengöringsmedel i övrigt? Vilken 
minskningspotential räknar man med att det finns med ”miljömärkta” produkter som kampanjen 
rekommenderar? 

 Kampanjen rekommenderar matvaror, t.ex. citroner, som surt avkalkningsmedel. På vilket sätt 
menar Käppalaförbundet att Käppalaverkets funktion förbättras av att människor använder 
citroner istället för färdigformulerade rengöringsmedel, vilka för konsumentbruk främst är 
baserade på citronsyra? 
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 Har Käppalaförbundet underlag för jämförelser av ekologiska avtryck från produktion och 
användning av livsmedel respektive färdigformulerade rengöringsmedel anpassade för 
specifika ändamål? 

 Vilka kontakter har Käppalaförbundet tagit med rengöringsmedelsbranschen för att beskriva de 
upplevda problemen? 

 Hur avser Käppalaförbundet att följa upp resultat och konsekvenser av kampanjen? 

Vi ser fram emot svar på våra frågor snaras möjligt, då vi ser att Käppalaförbundets kampanj 
försvårar vårt arbete som seriös bransch att kommunicera adekvat information till kunder och 
användare. 

 

KEMISK-TEKNISKA LEVERANTÖRFÖRBUNDET 
BRANSCHFÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELL OCH INSTITUTIONELL HYGIEN 

 

Ulrika Flodberg 


