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EnviroPlanning sätter tvätt- och maskindiskmedel 

under luppen  

  

EnviroPlanning har fått i uppdrag att undersöka innehållet i europeiska tvätt- och maskindisk-

medel. 
 

Innehållet i tvätt- och diskmedel skiljer sig åt mellan europeiska länder. Det finns flera orsaker till det, olika 

tvättvanor och vattenkvalitet är några. Fyra konsumenttidningar i Belgien, Italien, Spanien och Portugal 

samarbetar därför om att undersöka hushållskemikaliers effektivitet och innehåll. EnviroPlanning har sedan 

2010 regelbundet granskat innehållet och pekat ut de kemikalier som är sämst för hälsa och miljö. 

Tidningarna har sedan vägt in miljöaspekterna i sin rekommendation av vad som är ett bra köp i de olika 

länderna. 

 

- Innehållet i både tvättmedel och 

maskindiskmedel har ändrat sig de 

senaste åren. Mest på grund av att 

fosfat näst intill förbjudits i produkterna 

eftersom det bidrar till övergödningen av 

våra vatten. Det är positivt, men 

samtidigt har en del svårnedbrytbara 

ämnen som är dåligt undersökta börjat 

användas i låga halter. Det visar de 

utredningar vi håller på med just nu. Det 

säger Helena Norin, teknikansvarig för 

Hållbar kemikaliehantering på 

EnviroPlanning AB. 

 

-En stor skillnad jämfört med den 

nordiska marknaden är att det finns 

väldigt få miljömärkta tvätt-, disk- och 

rengöringsmedel i Sydeuropa. Detta 

trots att EU Ecolabel (EUs officiella 

miljömärkning) firar 25 år i år, fortsätter 

Helena. I Sverige har andelen miljö-

märkta produkter länge varit hög, 

mycket på grund av att de båda 

miljömärkningarna Svanen och Bra 

Miljöval sporrar varandra och att svenska konsumenter är miljömedvetna. 

 

EnviroPlanning har sedan företagets start 2000 arbetat med kemikaliers risker för hälsa och miljö. Kunderna 

finns hos både myndigheter, kommuner, företag och organisationer. Uppdragen har en stor bredd, allt ifrån 

att hjälpa företag ansöka om miljömärkning till att granska biståndsprojekt med kemikaliekoppling.  

 

-Uppdragen knyter ofta an till olika regelverk. Antingen hjälper vi kunden att uppfylla regelverk, eller så 

är vi ett stöd i att skapa regelverk, säger Tony Johansson, VD. 
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För mer information kontakta: 

Tony Johansson, VD, tel 0705-39 72 40, tony.johansson@enviroplanning.se 

För mer bildmaterial, Annika Andersson, tel 0709-10 98 89, annika.andersson@enviroplanning.se 

 

 

 

EnviroPlanning är ett kunskapsorienterat konsultföretag som erbjuder tjänster inom akvatisk 

biologi, biologisk mångfald, miljösäkrad samhällsbyggnad och hållbar kemikalieanvändning. 

Företaget som har säte i Göteborg, är medarbetarägt, har 18 anställda och omsätter cirka 40 

MSEK. 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

 


