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Miljömedveten upphandling av kemisk-tekniska produkter för tvätt, disk, rengöring m m                                
 
Svenska Kommunförbundet har i samarbete med Landstingsförbundet i form av en 
handbok ställt samman upphandlingsunderlag och kravspecifikationer - vilka beaktar såväl 
miljö- och hälsoskyddsaspekterna som funktionskraven - för inköp av kemisk- tekniska 
produkter. Handboken förläggs av Kommentus Förlag AB (beställningsnummer 7099-147-2) 
och behandlar främst produkter för skiftande slag av yrkesmässig rengöring. En reviderad 
utgåva väntas bli klar i sommar. 
 
Det har kommit till vår kännedom att stiftelsen ALTERNATIVET i en skrivelse riktad till 
producenter och leverantörer av kemisk-tekniska produkter begärt in uppgifter om vilka 
varor i sortimentet som uppfyller nämnda kravspecifikationer. Därefter har stiftelsen (ref S 
Sobota) i meddelande till kommunala inköpare under hänvisning till utbytesregeln i lagen 
om kemiska produkter krävt att inköpare ska byta ut kemikalier. Vidare har stiftelsen 
sammanställt ett register på varor med "godkända" kemikalier av vilket delar presenterats i 
veckotidningen Miljömagasinet ALTERNATIVET. Möjlighet finns att abonnera på registret 
och miljöpolitiker och miljöorganisationer kommer att erhålla registret direkt utan 
beställning. 
 
Svenska Kommunförbundet vill understryka att förbundet inte står bakom registret och vill 
ge följande kommentarer. 
 
I skrivelsen och tidningen talas om "godkända" kemikalier och kemiska produkter som 
"godkänts" enligt Kommunförbundets kriterier. Detta är fel. Det finns överhuvudtaget inga 
"godkända" kemikalier för tvätt, disk, rengöring m m. Enda undantaget vad gäller 
kemikalier är att kemiska bekämpningsmedel, för t ex ogräs- och skadeinsektsbekämpning i 
jordbruk, inte får importeras, saluföras eller användas utan att vara godkända av 
Kemikalieinspektionen. 
 
ALTERNATIVET reserverar sig för alla eventuella felaktigheter i registret och hänvisar till 
tillverkarnas produktansvar. 
 
Förbundet anser att inköp av kemisk-tekniska produkter bör ske enligt den ordning som 
beskrivs i vår handbok. Först då kan en varas miljö- och hälsoegenskaper få en korrekt 
bedömning. Vidare måste varan uppfylla kravet på att fungera och vara effektiv för sitt 
ändamål. Detta är särskilt viktigt för produkter som är avsedda för yrkesmässig användning. 
Låt därför personalen först prova och godkänna varan innan avtal tecknas med 
leverantören. Därmed tror vi att man kan undvika att miljömedveten upphandling får dåligt 
rykte på grund av att det finns för många s k miljövänliga produkter som inte fungerar. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Per Fahlin, tfn 08 - 772 41 93 och Bengt 
O Renberg, tfn 08 - 772 42 37. 
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