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Abstract 

I avloppsvattnet förekommer både naturliga och antropogena ämnen som kan orsaka en negativ 

miljöpåverkan, såsom eutrofiering och en syrefattig recipient. Förekomsten av näringsämnen och 

organiskt material kan också vara en värdefull resurs, för det slam som återstår efter reningsstegen i 

avloppsreningsverket kan användas för att höja näringshalten i till exempel skogar och på åkermark. 

För att minska risken för skador på reningsprocessen, en negativ miljöpåverkan på recipienten genom 

skadliga ämnen som passerar genom avloppsreningsverket samt en negativ miljöpåverkan på grund av 

ett förorenat slam är det betydelsefullt att fokusera på mängden skadliga ämnen som förs till 

anläggningen. Syftet med examensarbetet är att kartlägga förekomsten av hushållskemikalier hos sex 

hushåll i Västerås som är anslutna till det kommunala reningsverket, studera befintlig litteratur som 

beskriver vad som sker med utvalda kemikalier då de når avloppsreningsverk i allmänhet, och sedan 

jämföra detta med Kungsängsverket. De sex hushållens sammanlagda antal produkter var 293 stycken, 

varav 66 var rengöringsprodukter, 16 tvättprodukter, 112 badrumsprodukter och 99 stycken var 

garageprodukter. Vid kommunala reningsverk är det främst kväveavskiljningen och den biologiska 

reningen som riskerar att ta skada vid förekomst av kemikalierna. Beståndsdelarna i färg visar en 

toxicitet för vattenlevande organismer, vilket även parabener och zinkpyrition gör. Triclosan är toxisk 

för vattenlevande organismer, akutgiftig för däggdjur och kan leda till mikrobiell resistens. 

Fosforföreningar omvandlas till fosfater i vattenmiljöer och ökar risken för eutrofiering.  
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Sammanfattning  

I avloppsvattnet förekommer både naturliga och antropogena ämnen och dessa kan orsaka en negativ 

påverkan på både miljö och avloppsreningsverkets reningsprocess. Till exempel kan utsläpp av 

näringsämnen gynna tillväxten av cyanobakterier, något som i sin tur ger en ökad risk för eutrofiering. 

När sedan mikroorganismerna bryts ner sker det under aeroba förhållanden, och det kan orsaka en 

syrefattig recipient. Förekomsten av organiskt material och näringsämnen kan också vara en värdefull 

resurs, för efter de olika reningsstegen återstår ett slam som bland annat kan användas för att höja 

näringshalten i till exempel skogar och på jordbruksmark. För att minska risken för skador på 

reningsprocessen, en negativ miljöpåverkan på recipienten genom skadliga ämnen som passerar 

genom avloppsreningsverket samt en negativ miljöpåverkan på grund av ett förorenat slam är det 

betydelsefullt att fokusera på mängden skadliga ämnen som förs till anläggningen.  

Syftet med examensarbetet är att kartlägga förekomsten av hushållskemikalier hos sex hushåll i 

Västerås som är anslutna till det kommunala reningsverket, studera befintlig litteratur som beskriver 

vad som sker med utvalda kemikalier då de når avloppsreningsverk i allmänhet, och sedan jämföra 

detta med Kungsängsverket (det kommunala reningsverket i Västerås). Det som beskrivs under 

”Hushållskemikaliers reningsmöjligheter och miljöpåverkan” börjar med en historisk återblick, från att 

det smutsiga vattnet transporterades i rännstenar i gränderna till utformningen av den biologiska och 

kemiska reningen. Denna historik har som syfte att inleda till den moderna avloppsreningen som 

beskrivs under ”Vatten- och slamhantering” och att ge en uppfattning av reningsprocessens 

utveckling. En beskrivning görs sedan av hur vatten- och slamhanteringen ser ut vid det kommunala 

avloppsreningsverket i Västerås. Bilaga 1-6 är en sammanställning med kemikalierna som förekom 

hos hushållen. De sex hushållens sammanlagda antal produkter var 293 stycken, varav 66 var 

rengöringsprodukter, 16 tvättprodukter, 112 badrumsprodukter och 99 stycken var garageprodukter.  

Många av de utvalda kemikalierna som är beskrivna i litteraturstudien har påträffats hos flera av 

hushållen i flera produkter vilket är orsaken till att de blivit belysta i arbetet. Andra kemikalier som är 

beskrivna i det här arbetet har endast påträffats i enstaka produkter, men de har tagits med eftersom 

andra studier visat att de har en negativ påverkan på reningsprocess och miljö. 

En sammanställning av vilka produkter som de olika kemikalierna påträffats i finns under ”Resultat 

från inventeringen”. Fokuseringen har placerats på isotiazolinon, xenobiotiska organiska föreningar, 

zinkpyrition, miljöpåverkan orsakad av färg, miljöpåverkan orsakad av oorganiska salter, triclosan, 

tensider, fosfater och tungmetaller. Av det kan sammanfattningsvis sägas att kväveavskiljningen kan 

störas av metaller och en del organiska ämnen, och de organiska halterna kan också vid särskilt höga 

halter påverka mikroorganismernas nedbrytningsprocess. Den biologiska reningen kan slås ut av 

toxiska ämnen och överbelastas vid en tillförsel av syreförbrukande ämnen. Om olja tillförs reningen 

försämras slammets förmåga att sjunka och det kan resultera i slamflykt. Konserveringsmedlet 



 

 
 

isotiazolinon kan hämma eller slå ut nitrifikationen men studier visar att biociden kan renas effektivt 

vid mekanisk och biologisk rening. Parabener har antibakteriella egenskaper vilket kan resultera i att 

den biologiska reningen slås ut och zinkpyrition hämmar mikroorganismers tillväxt. Triclosan har 

antibakteriella egenskaper, något som också riskerar att slå ut bakterierna i avloppsreningsverket. 

Många slutsatser visar att verkens biologiska och kemiska steg inte klarar av att oskadliggöra 

baktericiden. 96 % av ämnet renas genom aktivslammetoden enligt andra studier och den 

reningsmetoden används vid Kungsängsverket.  

Vattenlevande organismer kan ta skada av persistenta ämnen eftersom de kan ackumuleras i 

sedimenten på botten då de har en tendens att bindas till partiklar. Metaller är ett exempel på ämnen 

som kan vara persistenta och som kan samlas i slammet. Vid återföring till jordbruksmark kan en hög 

blyhalt i slammet lösa sig i marken och ansamlas i växtens rotvävnad, vilket bland annat resulterar i att 

fotosyntesen hämmas. Hos kärlväxter kan för höga halter av koppar ge en brist på klorofyll. 

Nedbrytningen av förnan kan stanna av i stor grad vid höga koncentrationer av tungmetallen eftersom 

även bakterier och svampar påverkas. Kvicksilver omvandlas till metylkvicksilver av 

mikroorganismer och är mycket toxisk för miljön. Den bioackumuleras lätt och har en lång 

halveringstid och orsakar bland annat celldelningsproblem och kromosomskador. 

Cellulosanedbrytningen störs om höga koncentrationer förekommer i humusskiktet. Hos kärlväxter 

kan höga koncentrationer av nickel leda till att rotutvecklingen och cellsträckningen hämmas. 

Citrusterpentin, xylen, toluen, kathon, bronopol, folpet, fluorpolpet, diklofluanid, totylfluanid, arsenik, 

nonylfenoletoxylat och ftalater är exempel på beståndsdelar i färg som är toxiska för vattenlevande 

organismer. Nonylfenoletoxylat är också bioackumulerbart och reproduktionsstörande, och även 

ftalater är också bioackumulerbara. Även parabener och zinkpyrition har en toxisk effekt på 

vattenlevande organismer, och salthalterna i flera xenobiotiska organiska föreningar kan orsaka 

jordföroreningar. Också triclosan är toxisk för vattenlevande organismer och lågt akutgiftig för 

däggdjur. Baktericiden har även påträffats i biota, sediment, luft och mark och det finns även 

indikationer på att dess antibakteriella egenskaper kan leda till mikrobiell resistens. Alla föreningar 

som innehåller fosfor kan i vattenmiljöer omvandlas till fosfater som i sin tur ger en ökad risk för 

eutrofiering. 
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Definitioner  
Aerob: i närvaro av syre 

Anaerob: utan tillgång av syre 

Anoxisk: fritt syre finns inte tillgängligt men nitrat finns att tillgå som oxidationsmedel  

Antropogen: skapad av människan 

Autotrofa bakterier: bakterier som bildar biomassa med koldioxid som kolkälla  

Dagvatten: ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten 

Dispersion: blandning av två komponenter 

Dränvatten: vatten som avleds genom dränering 

Duplikat ledningssystem: spillvatten och dagvatten avleds i separata ledningar 

Essentiellt: livsnödvändigt 

Eutrofiering: uppstår vid en ökad tillförsel av näringsämnen till en vattenmiljö i en sådan omfattning 
att ekosystemets ursprungliga karaktär förändras 

Flock: flera partiklar som oregelbundet slagits samman  

Fotolys: nedbrytning av ett ämne genom en fotokemisk reaktion  

Gråvatten: avloppsvatten från bad, disk och tvätt 

Heterotrofa bakterier: bakterier som bildar biomassa med organiska föreningar som kolkälla  

Hydrofil: vattentilldragande 

Hydrofob: vattenavvisande 

Kombinerat ledningssystem: spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning 

Metaboliter: nedbrytningsprodukter 

Mobilitet: rörlighet  

Persistent: långlivad  

Polymer: en kemisk förening i form av en kedja som består av repeterande enheter  

Recipient: vattenområde som mottar utsläpp 

Respiration: ett externt oxidationsmedel tar upp elektroner från en energikälla och energi konserveras i 
cellen 

Råslam: ostabiliserat slam 
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Skibord: tröskel placerad i bassängutlopp eller ränna över vilken vätska strömmar 

Slamflykt: avgången slam från sedimenteringsbassäng till avloppsvattnet är onormalt stor 

Spillvatten: förorenat vatten från hushåll, serviceinrättningar och industrier 

Suspenderat material: i avloppsvatten uppslammade ämnen 

Svartvatten: klosettvatten 

Toxicitet: giftighet 

Xenobiotisk: kemiskt främmande ämne som tillförs kroppen i större mängder 
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1. Inledning  
Omkring åtta miljoner människor i Sverige bor i någon form av tätort, vilket innebär en anslutning till 

ett kommunalt avloppsnät. Lite mindre än en miljon hushåll är anslutna till en enskild 

avloppsanläggning, och de kommunala avloppsreningsverken uppgår till omkring 200 st. 

(Naturvårdsverket, 2011a) I avloppsvattnet är många ämnen naturliga och essentiella, men vissa är 

också antropogena. I höga koncentrationer kan också naturliga ämnen orsaka en negativ 

miljöpåverkan, recipienten kan till exempel bli syrefattig av organiskt material. Utsläpp av 

näringsämnen gynnar tillväxten av cyanobakterier, något som i sin tur ger en ökad risk för 

eutrofiering. När sedan mikroorganismerna bryts ner sker det under aeroba förhållanden, och det kan 

orsaka en syrefattig recipient. Vattenlevande organismer kan ta skada av metaller och persistenta 

ämnen, eftersom de kan ackumuleras i sedimenten på botten då de har en tendens att bindas till 

partiklar. (Naturvårdsverket, 2011b) 

Trots att den främsta anledningen till avloppsreningen är en minskning av den negativa påverkan på 

miljön är det också betydelsefullt att betona förekomsten av organiskt material och näringsämnen som 

kan vara värdefulla resurser. (Naturvårdsverket, 2011a) Efter att avloppsvattnet renats återstår ett slam, 

och ett användningsområde för detta är på åkermarken som jordförbättringsmedel. Även skogar kan 

ges en högre näringshalt med avloppsslammet för att på så sätt ersätta bland annat näringsämnen som 

genom ihållande skogsbruk och försurning lakas ur. Det kan också vara en del i anläggningsjord för att 

näringshalten för växter ska bli balanserad. Slammet kan också användas vid täckning av deponier, 

och energi kan utvinnas ur det genom förbränning. (Naturvårdsverket, 2011d) 

Naturvårdsverket (2011c) omtalar att enligt miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten och 

slamspridning på mark som miljöfarlig verksamhet. Några av de riktlinjer som regeringen angivit för 

att VA – systemet ska bli kretsloppsanpassat och hållbart är att det mellan jordbruk och samhälle ska 

uppstå slutna kretslopp för humusämnen och näringsämnen. Användningen av slam ska varken i 

dagsläget eller i ett framtida skeende orsaka negativa effekter på miljön. 

För avloppsreningen är enligt Naturvårdsverket (2011c) de mest aktuella miljökvalitetsmålen  

• Grundvatten av god kvalitet 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Myllrande våtmarker 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

• Ingen övergödning 
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• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 

Utsläpp av fosfor och kväve är handlingen i ett av delmålen i målet ”Ingen övergödning” och att man 

ska använda fosforn i avloppsslam på produktiv mark är handlingen i ett av delmålen i målet ”God 

bebyggd miljö”. 

Under ett dygn når 54 miljoner liter avloppsvatten Kungsängsverket i Västerås, en anläggning som har 

en utformning så att vattnet genomgår mekanisk, kemisk och biologisk rening. Från det slam som 

bildas utvinns det biogas, och det används också som jordförbättringsmedel eftersom det innehåller 

växtnäring. För att det här ska kunna fungera krävs det bland annat att halten tungmetaller och andelen 

icke-önskvärda organiska föreningar är låga. (Mälarenergi, 2012b) Det här är beståndsdelar som kan 

förekomma i hushållskemikalier, och i det här arbetet har en inventering av just hushållens 

kemikalieinnehav genomförts. En litteraturstudie gjordes därefter som fokuserade på 

reningsmöjligheter av utvalda kemikalier vid kommunala avloppsreningsverk, skador på 

reningsprocessen som de kan orsaka samt kemikaliers miljöpåverkan.  

1.1. Problemformulering 
Syftet med den här rapporten är att kartlägga förekomsten av hushållskemikalier hos sex hushåll i 

Västerås som är anslutna till det kommunala reningsverket, beskriva vad som sker med utvalda 

kemikalier då de når avloppsreningsverk i allmänhet och sedan jämföra detta med Kungsängsverket 

samt att belysa kemikaliernas påverkan på reningsprocess och miljö.  

Utifrån detta har följande frågeställningar uppkommit:  

• Vilka rengörings-, tvätt-, badrums- och garageprodukter besitter olika hushåll och vilka 
kemikalier innehåller dessa? 

• Vad sker med de utvalda kemikalierna när de når avloppsreningsverk i allmänhet, och hur 
påverkar de dess rening?  

• Vilka paralleller kan dras från ovanstående punkt till Kungsängsverket i Västerås? 

• Hur påverkar de utvalda kemikalierna miljön? 

1.2. Mål 
Utbildningsmålen med det här examensarbetet är att uppfylla kriterierna för examensarbete inom 

utbildningsprogrammet Mark-och vatteningenjör med inriktningen miljöteknik. Personliga mål är att 

få en fördjupning inom vattenreningstekniken och att bli mer insatt i hushållskemikaliers påverkan på 

avloppsreningen och vilken miljöpåverkan de kan ge upphov till. Inventeringssammanställningen 

skulle kunna användas av Mälarenergi AB i informationskampanjer och även som material inom 

arbetsområden där det finns kemikaliemål.  
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1.3. Avgränsning 
Avgränsning gjordes så att läkemedel samt kemikalier i livsmedel inte är medtaget med tanke på det 

här examensarbetets tidsramar och omfattning. Fokuseringen är istället placerad på rengörings-, tvätt-, 

badrums- och garageprodukter. Avgränsning gjordes också så att det är kemikaliernas väg till 

Kungsängsverket via spillvattenledningarna som studeras. Anledningen till detta är att det endast är en 

del av dagvattnet som når anläggningen då det mesta har sitt utlopp i olika vattendrag eller direkt till 

Mälaren utan att ha passerat reningsverket.  

2. Metod 
Nedan beskrivs hur materialinsamlingen för den här rapporten gått till. Fokuseringen är placerad på 

deltagare, urval, och litteraturstudie.    

2.1. Deltagare 
Sex hushåll deltog i studien och av dessa var tre enfamiljshus och tre flerfamiljshus. Anledningen till 

att sex hushåll valdes berodde dels på tidsramarna för det här examensarbetet, dels på att produkterna 

från sex hushåll ansågs ge tillräckligt material för vidare arbete med frågeställningarna gällande 

utvalda kemikaliers påverkan på reningsprocessen och utvalda kemikaliers miljöpåverkan. 

Anledningen till att tre enfamiljshus och tre flerfamiljshus valdes var för att se om det fanns någon 

skillnad i besittningen av de olika produkttyperna mellan de olika hushållsvarianterna. Typen av urval 

var ett icke – sannolikhetsurval, närmare bestämt en sammanslagning mellan ett kvoturval och ett 

kedjeurval. Vid ett kvoturval bestäms enligt Bryman (2011) ett antal kategorier som ska uppfyllas, där 

det i det här fallet först innebar att deltagarna som deltog i varianten av den traditionella 

enkätundersökningen skulle uppfylla kombinationen av att bo i ett flerfamiljshus och vara anslutna till 

Kungsängsverket. Efter det skulle kombinationen av att bo i enfamiljshus och vara anslutna till 

Kungsängsverket i Västerås uppfyllas av andra individer som deltog i varianten av den traditionella 

enkätundersökningen. Det beslutades sedan att tre hushåll skulle delta i den första kombinationen och 

tre hushåll i den andra. Urvalet av respondenter som passade in i kvoterna valdes inte ut slumpmässigt, 

utan skedde genom ett kedjeurval. Det innebar att ett antal personer som var betydelsefulla för 

undersökningen kontaktades och dessa användes sedan för att kunna knyta vidare kontakter med fler 

respondenter (Bryman, 2011). Hushåll 1 bestod av en person, hushåll 2 av två personer, hushåll 3 av 

två personer, hushåll 4 av en person, hushåll 5 av två personer och hushåll 6 bestod av två personer. 

Alla deltagare var vuxna personer. 

2.2. Procedur 
Kartläggningsmetodiken kan användas om det är en företeelse som ska beskrivas eller förklaras. Med 

hjälp av stickprov kan en frågeunderssökning utföras och metoden för urvalet är beskriven under 

Deltagare. Materialinsamlingen kan ske med hjälp av muntliga eller skriftliga enkäter. Vid förberedda 

svarsscheman är det i många fall lämpligt att samla in kvantitativt material, till exempel siffror eller 
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intervall. Om ett område på svarsschemat ger utrymme för kommentarer kan även möjligheten för en 

kvalitativ materialinsamling öka, och möjligheten kan också öka om det i enkäten finns påståenden 

som respondenten graderar. Efter att kartläggningen påbörjats går det inte att lägga till, ta bort eller 

uttrycka frågorna på ett annat sätt. (Höst m fl., 2011) Den här inventeringen gjordes med hjälp av en 

kvantitativ metod vilket i det här fallet innebar en variant av en traditionell enkätundersökning. 

Inventeringens syfte var att besöka ett antal hushåll för att kartlägga de rengörings-, tvätt-, badrums- 

och  garageprodukter som släpps ut till spillvattenledningarna. Det här gjordes genom att de olika 

produkternas innehållsförteckningar togs tillvara och sammanställdes, se bilaga 1-6.  

När inventeringen sedan var klar påbörjades arbetet med att skildra utvalda kemikaliers negativa 

påverkan på miljön och deras negativa konsekvenser på reningsstegen. Litteraturstudien utfördes 

enligt den metod som Bryman (2011) beskriver. Metoden innebär att litteratur som redan är bekant 

läses samtidigt som nyckelord, tankar och litteraturens referenser antecknades. Sedan formuleras 

nyckelord som är aktuella för den egna rapportens frågeställningar för att användas vid sökningar i 

databaser och bibliotek. I den litteratur som sökts fram läses abstracts och intressanta verk väljs ut. De 

utvalda verken bearbetas med beskriven metod, bortsett från att redan bekant litteratur läses. Under 

tiden som arbetet med de utvalda verken sker söks ny litteratur med beskriven metod, med start från 

att redan bekant litteratur läses.  

Alla kemikalier som framställs under ”Hushållskemikaliers reningsmöjligheter och miljöpåverkan” 

påträffades under inventeringen, och med tanke på tidsramarna är dessa kemikalier utvalda från bilaga 

1-6. Skildringen i litteraturstudien består av kemikalier som påträffats i många produkter och hos flera 

av hushållen, eller som kan ge upphov till negativa effekter enligt andra studier. Samtidigt som arbetet 

med litteraturstudien pågick gjordes ett kvalitativt besök vid Kungsängsverket i Västerås för en 

genomgång av anläggningens reningssteg. Underlaget från besöket användes till beskrivningen av hur 

vatten- och slamhanteringen vid det kommunala avloppsreningsverket i Västerås fungerar. Skildringen 

ges under rubriken ”Vatten- och slamhantering”. 

3. Resultat  
Nedan skildras först en historik om avloppsvattenreningen och en beskrivning av hur vatten- och 

slamhanteringen är utformad vid Kungsängsverket. Sedan beskrivs kemikaliers påverkan på 

reningssteg och miljö med underrubriker. Sist presenteras resultatet från inventeringen.  

3. 1. Hushållskemikaliers reningsmöjligheter och miljöpåverkan  
Litteraturstudien börjar med en historisk återblick över vatten- och avloppshanteringen i särskilt 

Stockholm och Västerås. Denna historik har som syfte att inleda till den moderna avloppsreningen 

som beskrivs under ”Vatten- och slamhantering” och att ge en uppfattning av reningsprocessens 

utveckling. Beskrivningen av reningsprocessen skildrar hur hanteringen av vatten och slam är 
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utformad vid det kommunala avloppsreningsverket i Västerås, Kungsängsverket. Syftet med den 

beskrivningen är att bidra till en ökad förståelse för de utvalda kemikaliernas förlopp då de når 

reningsverket. Till sist skildras utvalda kemikaliers negativa påverkan på reningssteg och miljö. 

Många av de utvalda kemikalierna har påträffats hos flera av hushållen i flera produkter vilket är 

orsaken till att de blivit belysta i arbetet. Andra kemikalier som är beskrivna i det här arbetet har 

endast påträffats i enstaka produkter, men de har tagits med eftersom andra studier visat att de har en 

negativ påverkan på reningsprocess och miljö. En sammanställning av i vilka produkter som de olika 

produkterna påträffats i finns under ”Resultat från inventeringen”. 

3.1.1. Historik om avloppsvattenreningen 

Nedan beskrivs en översiktlig tidsangivelse över det historiska förloppet gällande vatten- och 

avloppshanteringen. Årtalen som tas upp rör i första hand Stockholm och Västerås, och om ingenting 

annat anges har Svenskt Vatten AB (2007a) använts som referens under den här rubriken.  

Mitten av 1500-talet: avloppsreningen i Gamla Stan i Stockholm, och antagligen i övrig tät 

bebyggelse i Sverige, var utformad med rännstenar i gränderna. Inom byggnaderna kunde det finnas 

ledningar för att transportera det smutsiga vattnet, men dessa mynnade sedan ut till rännstenarna och 

fördes till avloppstrummor. Rengöringen skulle enligt bestämmelser ske genom att husägaren som 

bodde högst upp i längan vid ett visst klockslag skulle städa rent i rännstenen och sedan föra smutsen 

och det orenade vattnet nedåt. Därefter skulle nästa person i raden göra likadant och till slut skulle all 

orenlighet ha nått vattnet.  

1641: ledningarna inom byggnaderna blev förbjudna i Stockholm men de fortsatte trots allt att 

användas 

1661: Stockholm ansågs vara fint utifrån ett internationellt perspektiv, och det beslutades därför att 

förändringar skulle ske gällande renhållningen. För att komma runt problemet med den motbjudande 

lukten beslutades det att speciella pråmar skulle fungera som uppsamlingsplats för avfallet, och det 

fraktades sedan ner till vattensamlingar.  

Slutet av 1700-talet: för att latrintömningen skulle förbättras i Stockholm bestämdes det att särskilda 

stationer skulle upprättas för uppsamling av latrintunnor, varifrån de sedan skulle transporteras till 

pråmarna. Den som tagit på sig ansvaret för dessa transporter sa efter ett antal år ifrån sig det på grund 

av den outhärdliga stanken, och det ledde till att var och en fick ansvar för de egna transporterna. 

Mitten av 1800-talet: i Västerås hämtades dricksvattnet från ett antal rena källor, vatten för disk och 

tvätt togs direkt ur Svartån och det förorenade vattnet slängdes sedan ut på gatorna. För att komma 

runt en del av problemet med den motbjudande lukten så ställdes det upp regler om minsta avstånd  

mellan grannen och sina egna gödselhögar och avträden. Fastighetsägare skulle också ansvara för att 

hålla rännstenarna rena så att flytande föroreningar skulle kunna flöda fram. (Mälarenergi, 2011a) 
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1860: byggandet av de första vattenledningarna och vattenklosetterna började i Stockholm, men 

privata brunnar och pumpar på torgen användes fortfarande för vattenhämtning.  

1863: Västerås stadsfullmäktige diskuterade om kloaker skulle anläggas för att avleda illaluktande och 

ansamlat vatten. (Mälarenergi, 2011a) 

1874: stadsfullmäktige i Västerås tog upp frågan om vattenledningar skulle anläggas. (Mälarenergi, 

2011a) 

1885: Västerås stadsfullmäktige beslutade att en anläggning för vattenledning och att ett 

avloppssystem skulle anläggas, med Lillån samt Svartån nedanför Slottsbron som recipienter. 

(Mälarenergi, 2011a) 

1890: avloppslösningar fanns vid alla gator som var bebyggda i Stockholm 

1906: Vattenverket vid Hässlö i Västerås togs i drift (Mälarenergi, 2011a) 

1911: Sveriges första kommunala avloppsreningsverk med biologiska bäddar anlades i Skara 

1936-1938: Kungsängsverket i Västerås uppfördes (Mälarenergi, 2011a) 

1942: den första anläggningen för aktivslam uppfördes  

1965: Kungsängsverket i Västerås byggdes ut med an aktivslamanläggning (Mälarenergi, 2011a) 

Början av 1980-talet: tre fjärdedelar av Sveriges tätortsbefolkning hade biologisk och kemisk rening 

Början av 1990-talet: nio tiondelar av Sveriges tätortsbefolkning hade biologisk och kemisk rening 

3.1.2. Vatten – och slamhantering 

I fig.1 visas en översikt över Kungsängsverkets reningsprocess och sedan beskrivs de olika metoderna. 

 

Fig. 1. Översikt över Kungsängsverkets reningsprocess (Mälarenergi, 2012c) 



 

9 
 

Beskrivningen i nedanstående text skildrar utformningen av vatten- och slamhanteringen vid 

Kungsängsverket, det kommunala avloppsreningsverket i Västerås. Först skildras hanteringen av 

vattnet och därefter slamhanteringen.   

Galler och silar  
Processen börjar med en mekanisk rening. Den består först av galler och silar som rensar bort större 

avfall, till exempelvis trasor. Det avfall som fastnar i gallren och silarna, det så kallade rensgodset, 

fraktades förr till deponi. I och med att organiskt avfall inte längre får deponeras, med undantag för 

dispens, är det nuförtiden vanligt att rensgodset förbränns. Rensgodset kan tvättas i speciella 

renstvättar, där det organiska materialet återförs till det inkommande avloppsvattnet efter att det 

tvättats ut ur rensgodset, för att öka möjligheten att anläggningar för förbränning accepterar att ta emot 

avfallet. (Svenskt Vatten AB, 2007b) 

 

Sandfång 

Ett sandfång skiljer ut sand, grus och liknande objekt för att slitage på den kommande 

reningsutrustningen ska undvikas och för att det inte ska ansamlas på bassängbottnarna. För att 

undvika att även det organiska materialet avskiljs eller att avskiljningen blir för dålig beroende på den 

varierande storleksordningen, är det fördelaktigt att sandfånget är luftat. Då får vattnet en cirkulerande 

rörelse genom den inblåsande luften, och den rörelsen beror inte på tillrinningen utan istället på 

luftflödet. Genom detta samlas sanden till exempel i en ficka som det sedan pumpas bort från, och 

genomgår efter det en tvättning för att kunna användas som täckmaterial vid deponier. Sandfånget vid 

Kungsängsverket illustreras i fig. 2. (Svenskt Vatten AB, 2007b) 

 

Fig. 2. Sandfånget vid Kungsängsverket (Mälarenergi, 2012d) 

Kemisk fällning  

I avloppsvattnet förekommer dels oorganiskt fosfor i form av polyfosfat och ortofosfat, och dels 

organiskt bunden fosfor. För att minska förekomsten av näringsämnet är en metod att använda kemisk 

fällning. Då tillsätts ett fällningsmedel, till exempel metallsalter, vilket resulterar i fosfatutfällning, 

partikelfällning och hydroxidfällning. Det innebär att ortofosfaten binds till de slamflockar som bildas, 

flockar bildas av små partiklar som slås samman, och under tiden som föroreningarna sedimenterar så 
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sveps de in genom hydroxidfällningen. Det krävs att olösliga föreningar kan bildas mellan ortofosfat 

och metalljonerna, och exempel på joner som uppfyller det kravet är Al(III) och Fe(III). Det 

syreförbrukande materialet minskar också genom kemisk fällning och likaså metallhalterna. När den 

kemiska fällningen sker före den biologiska reningen benämns metoden som förfällning. Aluminium 

eller järn kan tillsättas i verkets inloppsränna, men vid förfällning kan kemikalierna också tillsättas 

mellan sandfånget och försedimenteringen. Det här resulterar i att flockar bildas, vilka avskiljs i 

bassängen för försedimentering. Samtidigt som reduktionen av fosfor sker reduceras också det 

partikulära organiska materialet, och både fosforn och det organiska materialet avskiljs ytterligare 

genom överskottsslammet i det biologiska steget. En fördel med att inblandningen av kemikalierna 

sker före den biologiska reningen är att hastigheten för nitrifikationen vid den biologiska 

kväveavskiljningen kan öka. För i och med att en stor del av det organiska materialet redan skiljts av 

innebär det att andelen mikroorganismer som bryter ner BOD är lägre, och det gör att de nitrifierande 

bakterierna inte får en lika hög konkurrens. (Svenskt Vatten AB, 2007b) 

Kväveavskiljning 

Två anledningar till att en kväveavskiljning av avloppsvattnet bör ske är för att det kan orsaka 

eutrofiering och syrebrist i recipienten. Faktorer som påverkar eutrofieringen är ljus, mikroorganismer, 

närsalter och kolkällan eftersom dessa beståndsdelar tillsammans ökar algtillväxten. Faktorerna är 

dock beroende av varandra, så tillväxten ökar inte om något ämne saknas. Källorna till kväve är främst 

biltrafiken samt skogs- och jordbruk, och den andel mikroorganismer som krävs för att tillväxten av 

alger ska öka är liten. Det gör att det framför allt är fosforförekomsten i orenat vatten som det är 

motiverat att reglera. Om en syrerik recipient nås av kväveformerna ammoniak eller ammonium 

kommer de att oxideras till nitrit och nitrat av mikroorganismer. Oxidationen kräver syrgas vilket 

resulterar i att syrehalten i recipienten minskar. Syrebristen gör att fosfor, främst från avlopp och 

jordbruk som samlats i sediment under de senaste seklen, frigörs och den näringstillförseln orsakar 

igenväxning genom den ökade algtillväxten. Kväve kan förekomma i följande oxidationsstadier, 

skrivna i ordning från det lägsta oxidationstalet till det högsta:  

• Organiskt bundet kväve 

• Ammoniak och ammoniumjon 

• Kvävgas 

• Lustgas 

• Kvävemonoxid  

• Nitritjon 

• Kvävedioxid 
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• Nitratjon  

För bakteriernas tillväxt krävs det också kväve och det gör att en del av näringsämnet assimileras även 

om det inte finns någon specifik kväverening vid verket. Vid avloppsreningsverk som är utrustade 

med en aktivslamanläggning forslas en del kväve bort med överskottsslammet. Beroende på det 

inkommande organiska materialet ökar tillväxten av mikroorganismerna olika mycket men de kan 

reducera omkring 10-30 % av mängden kväve. Vid biologisk kväveavskiljning omvandlas kväve till 

kvävgas som sedan avgår till atmosfären genom nitrifikation och denitrifikation. Nitrifikation innebär 

att ammoniumjonerna omvandlas till nitritjoner med hjälp av ammoniumoxiderande bakterier. 

Nitritjonerna omvandlas sedan till nitratjoner med hjälp av nitritoxiderande bakterier. Bakteriernas 

gemensamma namn är autotrofa nitrifierare och kräver aeroba förhållanden. De nitrifierande 

bakterierna använder kol från koldioxid för att bygga upp cellerna, och bakterierna är också känsliga 

för giftverkande ämnen. Denitrifikation innebär att bakterierna reducerar kvävet i nitraten i anoxiska 

miljöer då de inte kan reducera syrgas. Nitratjonerna reduceras då till nitritjoner och sedan kvävgas. 

De här heterotrofa bakterierna använder kol från organiskt material för att bygga upp cellerna, och  

glykol och metanol kan tillsättas som kolkällor för att öka denitrifikationshastigheten. Den hastigheten 

påverkas också av bakteriernas respiration och temperaturen. (Svenskt Vatten AB, 2007b) 

Försedimentering  

Sedimenteringen som är placerad efter den mekaniska reningen, försedimenteringen, nyttjas bland 

annat för att slammet inte ska orsaka alltför stor belastning på den efterföljande reningen. Det här sker 

genom att slammet sjunker ner till botten i särskilda bassänger, och tömningen sker genom att det 

sedimenterade materialet förs till speciella fickor med hjälp av skrapor. I slutet av reningsprocessen 

säkerställs det utgående vattnets kvalitet genom eftersedimentering. Försedimenteringen och 

eftersedimenteringen vid Kungsängsverket illustreras i fig. 3 respektive fig. 4. 

          

Den vänstra figuren, fig. 3, visar Kungsängsverkets försedimentering och den högra figuren, fig. 4, visar Kungsängsverkets 

eftersedimentering (Mälarenergi, 2012d)   

30-40 % av den suspenderade substansen innehåller mycket små partiklar, och det gör att 50-70 % av 

den suspenderade substansen avskiljs i försedimenteringen. Näringsämnena fosfor och kväve minskar 

i detta steg med 10-15 % och BOD med 30 % i och med substansen innehåll av näringsämnen och 
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organiskt material. Vid tillfällen då det är nödvändigt att brädda sker det efter försedimenteringen. 

(Svenskt Vatten AB, 2007c) 

Aktivt slam  
Det organiska materialet bryts ner av tillväxande mikroorganismer i en biobassäng, och därmed sker 

en syreförbrukning. Slammets uppehållstid är längre än vattnets och för att den organiska massan ska 

reduceras till en tillräcklig grad krävs det att slammängden i luftningsbassängen når en stor volym. Det 

här uppnås genom att returslam pumpas tillbaka till biobassängen från eftersedimenteringen medan det 

slam som är jämförbart med vad som växt till transporteras bort som överskottsslam. För att 

sedimenteringen ska vara verkningsfull krävs det att slammet har egenskaper för att på ett effektivt sätt 

bilda flockar. Organismer som sammanfaller med flockar eller som växer i dem återförs till 

reningsförloppet efter sedimentation, men mikroorganismer som har ett fritt tillstånd förs iväg i det 

utgående vattnet. De biologiska processerna kräver syre och därför är aktivslambassängerna luftade. 

(Svenskt Vatten AB, 2007c) Den biologiska reningen vid Kungsängsverket illustreras i fig. 5.  

 

Fig. 5. Den biologiska reningen vid Kungsängsverket. (Mälarenergi, 2012d) 

Av de problem som kan uppstå vid aktivslammetoden är slamsvällning, som finns i varianterna viskös 

och filamentös, det vanligaste. Den viskösa slamsvällningen innebär att produktionen av extracellulära 

polymerer är stor vilket ger en dålig sedimentering och ett slamrikt utgående vatten. Den filamentösa 

slamsvällningen, den vanligaste av de två varianterna, innebär att de filamentbildande bakterierna är 

för många vilket ger ett svårsedimenterbart slam. Skumning är ett annat vanligt problem som innebär 

att sedimentationen förhindras på grund av ett skum på ytan av bassängerna. Det här skummet kan 

orsakas av filamentbildande mikroorganismer och leder bland annat till ett slamrikt utgående vatten 

och igentäppning av gasledningarna i rötkamrarna. Mellan biobassängerna och 
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eftersedimenteringssteget tillsätts polymer för att förbättra flockbildning och flockstyrkan. Det 

huvudsakliga syftet med eftersedimenteringen är att säkerställa kvaliteten på vattnet som mynnar i 

recipienten. (Svenskt Vatten AB, 2007c) Innan utloppet utvinns värme och kyla med hjälp av en 

värmepump från det renade vattnet (Mälarenergi 2012c) 

Slamförtjockning 

Det skräp som gallret släppt igenom vid inloppet avlägsnas i en slamsilpress, som skickar renset till en 

renstvätt, varifrån det sedan transporteras till förbränning. Slammet förs vidare till en förtjockare som 

placeras i slambehandlingssteget för att en del av vattnet ska kunna avskiljas som slamvatten, vilket 

gör att slamvolymen minskar. Olika varianter ur ett allmänt perspektiv för den här behandlingstypen är 

sedimenteringsförtjockare, vilken är den vanligaste, och flotationsförtjockare som framför allt inriktas 

på slam som stabiliserar i närvaro av syre, slam från den kemiska reningen samt slam från 

aktivslamanläggningar. Det finns även mekanisk förtjockning som liknar slamavvattning eftersom 

mekanismer för silning eller centrifuger används. Frigöringen av gasbubblor och bildandet av större 

partikelsamlingar blir smidigare om slammet genomgår en långsam omrörning, vilket det gör i en 

variant av sedimenteringsförtjockning kallad kontinuerlig förtjockare. I den modellen pumpas 

blandningen av slam och vatten in i en bassäng som har formen av en cirkel, och när slammet 

sedimenterat dras det till en slamficka genom skrapblad på botten. För att omrörningen ska vara just 

långsam har de här skrapbladen grindar, och en skrapa på ytan avlägsnar flytslammet till en speciell 

ficka. I utkanten av bassängen finns ett skibord där slamvattnet dras över. (Svenskt Vatten AB, 2007c) 

Ett höjt tryck gör att slammet blir lättare än vattnet eftersom luft löser sig i vattnet, och det tillämpas i 

flotationsförtjockare. Den tillsatta luften i det lösta tillståndet frigörs som luftbubblor när trycket 

reduceras, och när slampartiklar samlas vid dessa flyter de upp till ytan. (Svenskt Vatten AB, 2007c) 

Stabilisering  

Slammet transporteras sedan till en rötkammare, där det organiska materialet bryts ner i en anaerob 

miljö under omrörning. Rötningen sker i olika delsteg, där det första är hydrolys. Då löses 

sammansatta organiska ämnen upp och bryts, under inverkan av enzymer som bakterierna avsöndrar, 

ner till vattenlösliga enklare föreningar. Det andra steget, syrabildningen, innebär att bakterier bryter 

ner det organiska materialet till fettsyror. Det sista steget är metanbildningen där metanbakterier 

producerar koldioxid och metan. Dessa steg innebär att kolhydrater bryts ner till socker som bryts ner 

till alkoholer, fetter bryts ner till fettsyror som bryts ner enkla fettsyror, och äggviteämne bryts ner till 

aminosyror som bryts ner till ammoniak. Alla dessa steg ger slutprodukten rötgas som ofta består av 

30-35 % koldioxid och 65-70 % metan. Temperaturen i rötkammaren behöver vara jämn för att de här 

processerna ska kunna ske, och ofta värms råslammet upp av värmeinnehållet som det utrötade 

slammet har. Med hjälp av en slam/vatten- värmeväxlare där varmvatten tillför värmen håller slammet 

den jämna temperaturen i och med att det cirkulerar genom den anordningen. (Svenskt Vatten AB, 

2007c) Vid Kungsängsverket finns det två rötkammare där slammet uppehålls under totalt 20 dagar. 
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Gasen transporteras sedan till en fläkt och tork vid Kungsängsverket och sedan trycks den i en ledning 

genom staden till Växtkraft vid Gryta avfallsstation för att användas som fordonsgas. (Mälarenergi 

2012c) 

Avvattning  
Slamvolymen minskas ytterligare genom att slammet transporteras till avvattning, vilket sker i en 

centrifug. Då förs slammet ut till kanterna och vattnet samlas vid centrum eftersom slammets fasta 

partiklar är tyngre än vattnet. Vattnet som återgår till vattenreningssteget benämns som rejektvatten 

och det slam som koncentreras kallas för slamkakan. Halten suspenderad substans behöver vara låg i 

rejektvattnet för att upprepad behandling av samma slam ska undvikas. Konditionering av slammet, 

det vill säga att avvattningen underlättas genom att slamstrukturen ändras, kan ske genom en 

kemikalietillsats. Ändringen innebär att små partiklar slås samman till större vilket minskar den totala 

partikelytan, och det gör i sin tur att mängden kapillärvatten och vatten som binder till partikeln via 

adsorption minskar. Den här kemikalietillsatsen kan bestå av organiska polymerer, eller också 

oorganiska medel för flockning såsom järnsalter och kalk kombinerat eller aluminiumsalter. Ett 

flockningsmedel som ofta används som kemikalietillsats är polymeren polyakrylamid. För att 

framställa polyakrylamid används akrylamid som är en monomer, och den är cancerframkallande, 

mutagen och giftig. Den klassas inte som miljöfarlig men däremot hälsofarlig, polyakrylamid som 

ingetdera. Polyakrylamid är dock biologiskt svårnedbrytbart. Det slam som är avvattnat har en ts- halt 

på 25-30 %. (Svenskt Vatten AB, 2007c) 

Användningsområde av slam 
Ett användningsområde för slam är på åkermarken som jordförbättringsmedel. Gränsvärdena för 

metaller och riktvärdena för organiska ämnen klaras av omkring 60 % av det slam som bildas vid 

svenska avloppsreningsverk. Även skogar kan få en förhöjd näringshalt med avloppsslammet, för att 

på så sätt ersätta bland annat näringsämnen som genom ihållande skogsbruk och försurning lakas ur. 

Slammet kan också vara en del i anläggningsjord för att näringshalten för växter ska bli balanserad. 

Den här sortens jord kan användas vid till exempel täckning av deponier eller vid markbyggnad. 

Energi kan också utvinnas ur slammet genom förbränning. (Naturvårdsverket 2011d) Från 

Kungsängsverket tas slammet omhand av Ragnsells för att sedan användas som jordförbättringsmedel 

i jordbruk och som deponitäcke. (Mälarenergi 2012c) 

3.2. Kemikaliers påverkan på reningssteg och miljö 
Nedan ges en beskrivning av negativa effekter som utvalda kemikalier kan orsaka med avseende på 

miljö och avloppsreningsverk. De utvalda kemikalierna påträffades vid inventeringen, de flesta i flera 

produkter och hos flera hushåll.  

3.2.1. Skador på reningsprocessen  

Suspenderande ämnen, fosfor, kväve och ämnen som kan brytas ner biologiskt är de ämnen som 

avloppsreningsverken är utformade för att rena. En del organiska ämnen och metaller riskerar att störa 
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processerna, vilket till exempel kan vara en störning av kväveavskiljningen. De kan också vara 

persistenta, toxiska och bioackumulerbara. Organiska ämnen kan även hämma mikroorganismernas 

nedbrytningsprocesser, särskilt då halterna är höga. Andra skador på reningsprocessen är att den 

biologiska reningen kan slås ut av toxiska ämnen eller överbelastas vid en tillförsel av syreförbrukande 

ämnen. Om komplexbildare stannar i vattenfasen kan det leda till en försämrad kemisk rening och det 

aktiva slammet sjunker inte lika lätt vid en tillförsel av olja då slamflykt kan uppstå. Höga halter av till 

exempel sulfat och ammonium kan orsaka korrosion på ledningsnät av betong, fett kan orsaka 

igensättning och flyktiga ämnen kan öka risken för explosion. (Svenskt Vatten AB, 2007a) 

3.2.2. Ett urval av kemikalier som påträffades under inventeringen 

Nedan skildras först en kort sammanfattning av några kemikalier som finns i en del produkter som 

påträffades hos hushållen. Sedan ges en mer detaljerad framställning av andra kemikalier från 

hushållens produkter. Många av de utvalda kemikalierna har påträffats hos flera av hushållen i flera 

produkter vilket är orsaken till att de blivit belysta i arbetet. Andra kemikalier som är beskrivna i det 

här arbetet har endast påträffats i enstaka produkter, men de har tagits med eftersom andra studier visat 

att de har en negativ påverkan på reningsprocess och miljö. En sammanställning av i vilka produkter 

som de olika kemikalierna påträffats i finns under ”Resultat från inventeringen”.  

Glycerol är ett annat namn för glycerin och används som ett fuktbevarande ämne i många 

badrumsprodukter. Andra förekommande fuktbevarande kemikalier är citronsyra och xylitol. 

Cetrimonim chloride, phenoxyethanol, sodium methylparaben, potassium sorbate, benzyl benzoate, 

salicylsyra och citronsyra är exempel på konserveringsmedel. (Codecheck, 2011) Hexyl cinnamic 

aldehyd, farnesol, citronellol, isoguenol, kumarin, och geraniol är exempel på olika dofter. (Eriksson 

m fl., 2003) Hexyl cinnamal, linalool, eugenol och limonen är andra kemikalier som används som 

doftämnen. Eugenol har också antibakteriella egenskaper. (Codecheck, 2011) 

3.2.3. Isotiazolinon 

Isotiazolinon används som ett konserveringsmedel inom många rengörings- och badrumsprodukter för 

att få en kontroll över bakterier och svampar enligt Brauch m fl.(2007) och ett laboratorieförsök som 

densamma utförde hade som syfte att bestämma förekomsten av biociderna  

  

• 5- klor- 2- metyl- 3- isothiazolon 

• 2- octyl- 3- isothiazolon 

• 2- metyl- 3- isothiazolon 

• 1, 2- benziisothiazolinon 

• 4,5- diklor- 2- oktyl- 3- isothiazolon  
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i vattenmiljöer. Prover togs vid ett kommunalt avloppsreningsverks inlopp och utlopp, ett verk med en 

sammanlagd kapacitet på 875 000 personekvivalenter. 40 miljoner kubikmeter vatten från hushåll och 

industrier kommer varje år till avloppsreningsverket som har en mekanisk och biologisk rening. 

Försöken visade att reningsverket på ett effektivt sätt reducerar biociderna och dessa kemikalier kunde 

inte påträffas i de prover som togs i vattenmiljön. Kathon är en isotiazolinon och är toxisk för 

vattenlevande organismer (Ekobygg, 2011). 

3.2.4. Xenobiotiska organiska föreningar  

Xenobiotiska organiska föreningar tillförs till gråvattnet främst genom rengörings-, tvätt- och 

badrumsprodukter från hushållen. Salthalterna i de olika produkterna kan göra att det finns en risk för 

jordföroreningar. Konserveringsmedel är ett exempel på en xenobiotisk organisk förening, och 

konserveringsmedel och antioxidationsmedel är de två delar som gruppen konserveringsmedel består 

av. Fenoler kan ersättas av antioxidanterna butylhydroxianisol och butylhydroxitoluen, vilka även 

används i petroleumprodukter och i plast. Andra användningsområden för butylhydroxitoluen är bland 

annat tvål och färger. Dessa antioxidanter är toxiska för vattenlevande organismer, bioackumulerbara 

och persistenta. Nonylfenol är ett endokrinstörande ämne och används bland annat som mjukgörare 

och i rengöringsmedel. Även en anaerob nedbrytning av det non- joniska tvättmedlet 

nonylfenoletoxylater kan leda till att nonylfenol bildas. Oktylfenol, nonylfenol och 4- metylfenol har 

påträffats i vattenmiljöer. (Eriksson m fl., 2003) 

Fenoxiättiksyra, citronsyra, bensoesyra, etanol och metanolparaben är andra exempel på 

konserveringsmedel. Parabener har antibakteriella egenskaper och används bland annat i tvättmedel 

och badrumsprodukter. Parabener visar svaga tecken på att ge östrogena effekter och är lågt toxisk för 

vattenlevande organismer. (Eriksson m fl., 2003) 

Emulgeringsmedel kan användas för att fett och vatten inte ska separeras från varandra och bilda två 

lager. Vanligtvis består den här sortens kemikalier av en polär och en icke- polär del, vilket till 

exempel kan vara fettsyror i långa kedjor och dess motsvarande alkoholer. Exempel på detta kan vara 

octadecanol och hexadecanol. (Eriksson m fl., 2003) Ett annat exempel är glycol distearate 

(Codecheck, 2011). 

3.2.5. Zinkpyrition  

Tre olika användningsområden för zinkpyrition är som ett konserveringsmedel i badrumsprodukter, 

som den aktiva substansen i mjällschampon och som ett bekämpningsmedel i båtbottenfärger. 

Anledningen till dessa användningsområden kommer från kemikaliens egenskaper som en hämmare 

av mikroorganismers tillväxt. Det gör att mikroorganismer inte fördärvar badrumsprodukternas 

hållbarhet, problem med mjäll kan avhjälpas eftersom jästsvampen som leder till en ökad produktion 
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av hudflagor hindras, och vattenlevande organismer som havstulpaner som gärna fäster på båtbotten 

bekämpas. (Hök & Rydholm, 2004) 

Zinkpyrition är mycket toxisk för vattenlevande organismer och det krävs endast en låg koncentration 

för att negativa effekter ska uppstå. Kemikalien bryts snabbt ner under inverkan av solljus och bildar 

bland annat de mindre toxiska produkterna kopparpyrition och omadindisulfid. Nära vattenytan är 

fotolys den mest effektiva nedbrytningsmetoden och vid djupare nivåer och i sediment är den 

mikrobiella aktiviteten den mest verksamma. På djupt vatten och i sediment sker både den aeroba och 

den anaeroba biologiska nedbrytningen snabbt för att sedan avta i hastighet. (Hök & Rydholm, 2004) 

Både zinkpyrition och nedbrytningsprodukten omadindisulfid har en stark bindningskraft till sediment 

och en låg rörlighet. Under aeroba förhållanden påträffas omkring en femtedel av den mängd 

zinkpyrition som anträffas i vattenmiljön i just vattnet och resten hittas i sedimenten. I och med att 

omkring åtta miljoner av Sveriges befolkning är anslutna till ett kommunalt avloppsledningsnät 

anländer en stor del av kemikalien till avloppsreningsverket. Nedbrytningen under fotolys är 

begränsad både under tillförseln till verket i ledningarna och under reningsprocessen. I och med att 

zinkpyrition har en egenskap som hämmare av mikroorganismers tillväxt så kan ett antagande om att 

kemikalien även är toxisk för bakterierna i avloppsreningsverket göras. I och med att mjällschampo 

kan användas dagligen leder det till att transporten till verket blir regelbunden. (Hök & Rydholm, 

2004) 

3.2.6. Miljöpåverkan orsakad av färg  

Beståndsdelar i färg är tillsatser, lösningsmedel, pigment och bindemedel. Olika lösningsmedel som 

bland annat har en negativ påverkan på vattenlevande organismer är citrusterpentin, xylen och toluen. 

Tillsatser som bland annat är mycket toxiska för vattenlevande organismer är kathon (vilket är en 

isotiazolinon), bronopol, folpet, fluorpolpet, diklofluanid, totylfluanid och arsenik. En undergrupp i 

tillsatser är dispergeringsmedel som används för att pigmenten i färgen ska finfördelas och till 

exempel nonylfenoletoxylat är toxiskt, bioackumulerbart och reproduktionsstörande. Ett annat 

miljöfarligt dispergeringsmedel är alkylfenoletoxylater där bland annat nonylfenoletoxylater bildar en 

undergrupp. Mjukgörare är en annan grupp tillsatser som används för att sprödheten i färgen ska 

motverkas, och bland dessa finns gruppen ftalater där många varianter är toxiska för vattenlevande 

organismer och bioackumulerbara. Densamma miljöpåverkan återfinns hos klorparaffiner som även 

bildar dioxiner vid förbränning. (Ekobygg, 2011) Lignin är ett naturligt bindemedel och håller 

samman fibrerna i träd, andra namn är sulfitlut och lignosulfonat. Det används också som 

dammbindningsmedel på grusvägar och i lim och dispergeringsmedel. Lignin orsakar låg negativ 

påverkan på vegetationen och vid nedbrytning uppstår inte några produkter som ger en negativ 

miljöpåverkan. Koncentrationen av tungmetaller som bly, krom, kvicksilver och kadmium beror på 

inom vilket område som trädet vuxit och hur tungmetallhalten såg ut där. (Alzubaidi, 1999) 
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3.2.7. Miljöpåverkan orsakad av oorganiska salter 

Kalciumklorid och magnesiumklorid sprids till mark och vatten i första hand genom salturlakning. 

Kalcium är liksom magnesium essentiellt för vegetationen, men kloridjonerna bioackumuleras lätt i 

växtcellernas membran och minskar upptagningsförmågan av näringsämnen och vatten. Hålrummen i 

jorden minskar eftersom lösningar av kalciumklorid inte klassas som ackumulerbara i jorden vilket 

leder till att perkoleringen av syre försvåras. Nära saltbehandlade vägar kan dricksvattnet bli otjänligt 

eftersom kloridhalten i grundvattnet kan öka vid dessa områden. (Alzubaidi, 1999) 

3.2.8. Triclosan 

Triclosan används särskilt för impregnering av textilier och som ett tillskott i hygienprodukter och 

köksartiklar med anledning av den klorerade fenolföreningens antibakteriella egenskaper. Det här är 

egenskaper som också riskerar att slå ut bakterierna i avloppsvattenreningsverket. I vattenmiljön kan 

det orsaka skadliga långtidseffekter och baktericiden är för vattenlevande organismer, såsom fisk och 

alger, mycket giftig. Triclosan är lågt akutgiftig för däggdjur och bör klassas som ej lätt nedbrytbar 

eftersom det ännu inte gjorts tillräckliga tester, men i en aktivslamprocess har tester i labbskala dock 

visat att biociden bryts ner fullständigt. Enligt EU klassas triclosan som ett miljöfarligt ämne. 

(Magnusson, 2003) 

Magnusson (2003) beskriver att triclosan är ett lipofilt ämne och också ganska hydrofilt och 

baktericiden kan möjligtvis bioackumuleras. Studier som Adolfsson-Erici m fl. (2003) utfört har visat 

att triclosan kan överföras till spädbarn genom amning och det antibakteriella ämnet har också hittats i 

gallblåsan hos regnbågslax som satts efter tre svenska avloppsreningsverk. Även i slammet och i det 

renade vattnet påvisades närvaro av triclosan och många slutsatser visar att verkens biologiska och 

kemiska steg inte klarar av att oskadliggöra baktericiden. Studier av Remberger m fl. (2002) har också 

visat att den klorerade fenolföreningen även förekommer i biota, sediment, luft och mark. Det finns 

även indikationer på att dess antibakteriella egenskaper kan leda till mikrobiell resistens.  

Användningen av vatten per person har betydelse för avloppsvattnets innehåll av triclosan, särskilt vid 

utländska avloppsreningsverk. Innehållet beror också på reningstekniken som används; 58-86 % renas 

genom en biobädd och 96 % renas genom aktivslammetoden. Svenska avloppsreningsverk har visat på 

höga halter triclosan i slammet, och det är även en indikation på att ämnet är svårnedbrytbart. 

(Magnusson, 2003) 

3.2.9. Tensider  

Ur ett globalt perspektiv är det vanligt med den anjoniska tensiden LAS i tvättmedel. Alla tensider har 

en hydrofob och en hydrofil del och är en effektiv del i tvättmedel eftersom tensiden är verkningsfull 

när det gäller att avlägsna partiklar och ge dem ett dispergerat tillstånd. Det här tillståndet uppstår 

eftersom partiklens yta i många fall är svagt negativt laddad, och tensidens hydrofoba del binder till 

denna yta. Den negativt laddade sulfongruppen strävar å andra sidan åt att skapa så stort avstånd som 
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möjligt mellan sig och partiklen, och det ger en utsträckning som gör att partikeln fortsätter att hållas i 

lösning. Den här tensiden är inte tillåten i miljömärkta tvättmedel bland annat för dess toxiska 

egenskaper gentemot organismer i vattenmiljöer, och i allmänhet ger längre kolkedjor en högre 

toxicitet. Ju längre kedjan är desto lägre är också vattenlösligheten, och i den formen kan det 

bioackumuleras hos fiskar genom upptagning via gälarna. Den här tensiden kan vara löst, bunden till 

partiklar eller utfälld i avloppsreningsverkens inkommande vatten och toxiciteten är högst i den lösta 

formen. Det LAS som är bundet till partiklar är svårt att bryta ner utan det förs istället vidare genom 

slamsteget och förblir opåverkat genom rötningsdelen. Det LAS som istället förekommer i löst form 

bryts i relativt stor omfattning ned av det aktiva slammet. (Provtagningar har visat att LAS fortfarande 

kunde hittas i jord som deponerats i 15 till 30 år och att LAS och de tillhörande metaboliterna i 

anknytning till ett verk återfunnits i grundvattnet.) (Magnusson, 2003) 

Sodium palamate, sodium laureth sulfate och cocamidopropyl är tre kemikalier som fungerar som 

tensider. Sodium palmate, och andra påträffade kemikalier som glyceryl stearate, kan framställas av 

palmolja. Ett sådant ursprung kan resultera i att regnskog och torvmark i Malaysia och Indonesien 

fördärvas i samband med att oljan tillverkas (Codecheck, 2011).  

3.2.10. Fosfater  

Det finns regelverk som uppger att fosfathalten i tvättmedel max får vara 0,2 viktprocent och att 

motsvarande siffra för maskindiskmedel är 0,5. I produkter som är fria från fosfater kan 

fosforföreningen fosfonat, vilket är salter och estrar av fosfonsyra, ingå. Alla föreningar som 

innehåller fosfor kan i vattenmiljöer omvandlas till fosfater som i sin tur ger en ökad risk för 

eutrofiering. Reningsverken har en väl utbyggd fosforreduktion och fosforhalterna i det utgående 

vattnet kontrolleras. (Kemikalieinspektionen, 2010)  

3.2.11. Tungmetaller 

Tungmetaller kan nå avloppsreningsverket genom spillvattenledningarna från hushåll men också från 

trafiken genom kombinerade ledningar. Fig.6. visar en karta över spillvattenledningarna (röda) och de 

kombinerade ledningarna (svarta) i Västerås kommun som når Kungsängsverket Nedan beskrivs den 

miljöpåverkan som metallerna kan ha då de förts ut på åkermarker genom slammet.  
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Fig. 6. De röda ledningarna är spillvattenledningar i Västerås kommun som når Kungsängsverket och de svarta ledningarna 

är kombinerade ledningar i Västerås kommun som når Kungsängsverket (Mälarenergi, 2012e) 

Mellan slammets organiska beståndsdelar, särskilt partiklarna med en mindre storlek, och 

tungmetallerna finns det en stark adsorberande bindningskraft. Den här dragningskraften gör också att 

mobiliteten i jord är mycket liten, men vid ett lågt pH löses de dock ut och spridningsrisken till 

grundvatten och ytvatten ökar. Vid sådana situationer kan metallerna föras tillbaka till åkermarken 

genom våtdeposition. När tungmetallerna förs ut till åkermarken ackumuleras de på platsen, och halten 

ökar i takt med att slamtillförseln ökar. Särskilt koppar, nickel, krom och zink är betydelsefulla 

näringsämnen i mikroform men den förekommande halten avgör skaderisken. Om någon tungmetall 

saknas som näringsämne för växtligheten kan den ersättas med en annan, zink kan till exempel 

substitueras av kadmium. (Ljung, 2003) 

3.2.12. Bly 

Bly som är löst i marken och som förekommer i en hög koncentration ansamlas i växtens rotvävnad 

och leder bland annat till att fotosyntesen hämmas. Halten bly till reningsverket kan också öka om 

ledningarna består av tungmetallen. (Ljung, 2003)  
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3.2.13. Kadmium 

Kadmium kan ackumuleras i både växter och djur och ett lågt pH ökar den förmågan. Om slammet 

används på åkermarken är risken att grödorna tar upp tungmetallen större om marken har en hög 

vätejonskoncentration. En anrikning av kadmium kan bland annat orsaka njurskador och störningar av 

kalcium- och fosfatomsättningen. I utländska reningsverk har höga kadmiumhalter i slammet orsakats 

av att vatten från sopförbränning leds till reningsverket, att det kan finnas många anläggningar för 

bilvård där vattnet inte recirkulerar samt att konstnärsfärger med kadmiuminnehåll når 

avloppsreningsverket. (Ljung, 2003) 

3.2.14. Koppar 

Hos kärlväxter kan för höga halter av koppar ge en brist på klorofyll. Nedbrytningen av förnan kan 

stanna av i stor grad vid höga koncentrationer av tungmetallen eftersom även bakterier och svampar 

påverkas (redan då halten når tre till fyra gånger högre än bakgrundshalten). Kopparkoncentrationen i 

slammet beror mycket på vattnets hårdhet, ju högre andel magnesium- och kalciumjoner desto lättare 

löser sig tungmetallen. Om ledningarna består av koppar kan en korrosion uppnå både vid mjukt och 

hårt vatten, och en då kan pH- justering vara en kostsam men effektiv metod. Grundämnet kan också 

nå reningsverket beroende på svaveldioxidkoncentrationen i luften, eftersom en hög halt kan orsaka 

korrosion av koppartak. (Ljung, 2003) En förutsättning för att regnvattnet från koppartaken ska nå 

reningsverket är dock att ledningarna är kombinerade. Vid duplikatsystem, som är det allra vanligaste, 

rinner regnvattnet istället till en recipient. 

3.2.15. Kvicksilver 

Koncentrationen av kvicksilver i slammet har minskat genom lagar som förbjuder det i särskilda 

produkter. Tungmetallen omvandlas till metylkvicksilver av mikroorganismer och är mycket toxisk för 

miljön. Den bioackumuleras lätt och har en lång halveringstid och orsakar bland annat 

celldelningsproblem och kromosomskador. Cellulosanedbrytningen störs om höga koncentrationer 

förekommer i humusskiktet. Halten kvicksilver i avloppsvattnet varierar ofta vilket kan bero på att den 

förs fram i partikelform och att den alltså inte brukar förekomma i löst form. De här partiklarna är 

tunga och förflyttas sakta utmed ledningsbottnen. Den heterogena förekomsten av metallen i slammet 

kommer då att påverka provresultaten. En annan anledning till att kvicksilver når reningsverket är 

amalgam som finns kvar i ledningarna. (Ljung, 2003) Tandläkarkliniker brukar dock ha 

amalgamavskiljare som vattnet passerar igenom innan det släpps till det kommunala ledningsnätet 

(Landstinget Västmanland, 2012) 

3.2.16. Nickel 

Hos kärlväxter kan höga koncentrationer av nickel leda till att rotutvecklingen och cellsträckningen 

hämmas. Industrier som fokuserar på till exempel bilvård eller rostfritt stål är en källa till att nickel når 

reningsverket. Metallens löslighet i vetten gör att det är en svår kemikalie för reningsverkens att rena. 
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(Ljung, 2003) En studie av Levlin m fl. (2001) visade också att fällningskemikalien som används för 

fosforreduceringen kan bidra till en ökad nickelhalt i slammet.  

3.2.17. Zink 

Hastigheten för det organiska materialets nedbrytning störs om halten zink är 3-4 gånger högre än 

bakgrundskoncentrationen, och det gäller också för mineraliseringen av kväve och fosfor. 

Tungmetallen är en källa till zinkkoncentrationen i reningsverket, och i de fall som kombinerade 

ledningar används tar regnet med sig zink från galvaniserade ytor. (Ljung, 2003) 

3.3. Resultat från inventeringen 
De produkter som innehåller de kemikalier som är beskrivna i litteraturstudien presenteras i tabellerna 

1-11 nedan. Som framställningen visar har samma kemikalie påträffats i många produkter och hos 

många hushåll vilket är anledningen till att dessa valts att skildras i litteraturstudien. Tabellerna nedan 

visar också att en del kemikalier endast påträffats i enstaka produkter och hos enskilda hushåll, men 

dessa har också fått en centrering i litteraturstudien eftersom andra studier visat att de har en negativ 

påverkan på reningsprocess och miljö. Tabell 12 är en sammanställning över hushållens sammanlagda 

antal produkter och det sammanlagda antalet specifika produkttyper. Tabelltexterna är skrivna ovan 

tabellerna, och tabellerna läses som spalter från vänster till höger.  

Tabell 1. Produkter inehållande isotiazolinon.                                                  Tabell 2. Produkter innehållande zinkpyrition.  
 

 
 

  

                                     Tabell 3. Produkter innehållande decanol. 
                                    

 

 

  

                                      Tabell 4. Produkter innehållande triclosan.  
 

 

 

 

 

 

Rengöring  

Ica Skona allrengöring 

Yes diskmedel 

Tvätt 

Comfort sköljmedel 

Badrum 

Euroshopper handtvål 

Family fresh refreshing handwash 

Gunry flytande tvål 

Happiness body lotion 

Head and shoulders mjällbalsam 

Head and shoulders schampo mot 

mjäll 

Jardins du Monde shower gel 

Sunsilk lively clean and fresh balsam 

Sunsilk lively clean and fresh schampo 

V05 schampo färgat hår 

Wella balsam 

Wella schampo 

Wella schampo colour protection  

Garage 

Turtle Wax nanotech glass cleaner 

Turtle bilschampo  

Badrum  

Head & shoulders mjällbalsam  

Head & shoulders schampo mot mjäll  

Badrum  

Aco hudlotion  

Eucerin protecting lip and face stick  

Nivea body lotion  

Nivea moisturishing sun lotion  

Badrum  

Deep river deodorant 
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Tabell 5. Produkter innehållande etanol.                                       Tabell 6. Produkter innehållande citronsyra.  

 

 

 

 

 

Rengöring  

Absorb läderrengöring  

Yes diskmedel  

X-tra allrengöring  

Badrum 

Aco hudlotion  

Apoliva flytande handtvål  

Ap soleil solmjölk  

Apoteket handdesinfektion  

Barnängen normalt balsam  

Bliw vildkaprifol handtvål  

Bliw vildros  

Comfort gel sensitive  

Deep blue shave gel  

Dove beauty body lotion  

Dove summer glow body lotion  

Eco-cleansing mousse  

Eldorado tvål, milk  

Grafitti hårinpackning  

Head & shoulders mjällbalsam  

LdB creme rich lotion  

LdB lotion  

Luxury body lotion  

Luxury foam bath  

Natural bath and shower gel  

Nivea body lotion  

Nivea moisurishing sun lotion  

Nivea sun spray  

Shockwaves mousse  

Sunsilk lively clean & fresh balsam  

Vaseline intensive care, dermatolocical lotion  

X-tra schampo  

X-tra shower gel  

Yours intimately beckham  

Garage 

Adekerna Bränsle Röd  

Kemetyl T-Röd Bränsle  

Rengöring  

Coop Änglamark WC Rent  

Eldorado fönsterputs 

Ica Skona WC Rent  

Kalkosan kalklösnings - och rengöringsmedel  

MP52 kalklösare 

Badrum 

Aco face ansiktsvatten  

Aco vårdande ansiktscreme  

Apoliva flytande cremetvål  

Axe shower gel  

Barnängen aloe vera yoghurt schampo  

Barnängen duschcreme  

Barnängen esentials flytande tvål  

Barnängen normalt balsam  

Barnängen normalt schampo  

Barnängen yoghurt duschcreme  

Bliw lavendel  

Bliw vildkaprifol handtvål  

Comfort gel sensitive  

Dove beauty bath  

Dove original deodorant  

Dove summer glow body lotion  

Eco-cleansing mousse  

Eldorado balsam normal  

Eldorado schampo normal  

Eldorado tvål, milk  

Eucerin protecting lip and face stick  

Euroshopper handtvål  

Family fresh refreshing handwash  

Flux 

Garnier fructis schampo  

Gunry flytande tvål  

Happiness body lotion  

Head and shoulders mjällbalsam  

Jardins du Monde shower gel  

LdB shower  

LHP antiseptisk ansiktskräm  

Medstop schampo  

Palmolive liquid handwash  

Palmolive naturals dusch creme  

Rexona  
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           Tabell 8. Produkter innehållande klorid. 
.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 7.Produkter innehållande paraben.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Schwarzkopf gliss total repair schampoo 

Sport dubbeldusch  

Sunsilk lively clean & fresh schampo  

TRESemmé body conditioner  

TRESemmé body schampo  

V05 schampo färgat hår  

Wella schampo 

Wella schampo colour protection  

X-tra balsam  

X-tra schampo 

X-tra shower gel  

Yours intimately beckham  

Rengöring  

X-tra diskmedel  

Tvätt  

Ica sköljmedel  

Badrum 

Aco lindrande kylbalsam  

Apoliva flytande cremetvål  

Axe shower gel  

Barnängen aloe vera yoghurt schampo  

Barnängen barntvål  

Barnängen duschcreme 

Barnängen essentials flytande tvål  

Barnängen normalt balsam  

Barnängen normalt schampo  

Barnängen yoghurt duschcreme  

Bliw vildkaprifol handtvål  

Bliw vildros  

Dove beauty bath  

Eldorado balsam normal  

Eldorado tvål, milk  

Euroshopper handtvål  

Family fresh refreshing handwash  

Garnier fructis schampo  

Grafitti hårinpackning  

Gunry flytande tvål  

Happiness body lotion  

Head & shoulders mjällbalsam  

Head & shoulders schampo mot mjäll  

High tech lighter milkyway  

Jardins du Monde shower gel  

LdB shower  

Rengöring  

Häxan original putsmedel  

Häxan silverputs  

Badrum 

Aco face ansiktsvatten  

Aco hudlotion  

Aco vårdande ansiktskräm  

Ap soleil solmjölk  

Barnängen normalt balsam  

Comfort gel sensitive  

Dove beauty body lotion  

Dove summer glow body lotion  

Eyedust  

Grafitti hårinpackning  

Head & shoulders mjällbalsam  

High tech lighter milkyway  

Lactacyd flytande tvål  

LdB creme rich lotion  

LdB lotion  

Luxury body lotion  

Maria nila creator fibrous moulding wax 

Natural bath and shower gel  

Nivea body lotion  

Nivea sun spray  

Protectyl efter sol  

Shockwaves mousse  

Stomatol tandkräm  

Vaseline intensive care, dermatolocical lotion 

Medstop schampo  

Naturell balsam  

Palmolive liquid handwash  

Palmolive naturals dusch creme  

Shockwaves mousse  

Schwarzkopf flexible foam spray  

Schwarzkopf gliss total gliss repair schampo 

Sport dubbeldusch  

Sunsilk lively clean & fresh balsam  

Sunsilk lively clean & fresh schampo  

TRESemmé body conditioner 

TRESemmé body schampo  

V05 schampo färgat hår  

Wella balsam  

Wella schampo color protection  
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Tabell 9. Produkter innehållande tensid. 
 

 

 

 

                 

 

 

                   
    

 

                    
 
 
  
 
 
                    Tabell 11. Produkter innehållande zink. 
  

 
 

 

                                                                                Tabell 10. Produkter innehållande koppar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wella schampo  

X-tra balsam  

X-tra schampo  

X-tra shower gel  

Yours intimately beckham  

Spar fönsterputs  

Ta Bort fläcklösaren  

Ta Bort fläckspray  

Vanish oxi action gel  

Vim oxy gel  

WC duckactive gel  

X-tra allrengöring  

X-tra diskmedel  

Yes diskmedel  

Tvätt 

Comfort sköljmedel  

Euroshopper kulörtvättmedel  

Hemköp sköljmedel  

Ica Skona parfymfri kulörtvätt  

Ica Skona sköljmedel  

Javex blekmedel  

Softlan sköljmedel, outdoor fresh  

Spar koncentray sköljmedel  

Sun classic blekmedel 

Via color flytande tvättmedel  

Via kulörtvätt  

Y3 tvättmedel  

Rengöring  

Ajax allrengöring  

Ajax Badrum  

Ajax fönsterputs  

Ajax Professional  

Besongross WC-block 

Blåvitt fönsterputs  

Cilit Bang  

Cilit Bang, ny koncentrerad formula  

Cilit Bang power remover  

Cilit Bang smuts och mögel  

Coop Änglamark WC rent  

Duck WC-rengöringsmedel  

Effekt WC Rens  

Eldorado fönsterputs  

Fenom allrengöring  

Häxan original putsmedel  

Ica Skona allrengöring  

Ica Skona WC rent  

Jif Cream  

Kärcher glasrengöring  

LTO stone & wood cleaner  

Mr Muscle stålrent  

Pledge möbelspray  

SC Johnson Parkett Polish  

Självklart fönsterputs  

Spar allrent  

Garage 

Petrosolprodukt koncentrerad spolarvätska  

Turtle bilschampo  

Turtle superavfettning  

Turtle wax extreme nanotech glass cleaner  

Badrum  

Head & shoulders schampo mot mjäll  

Garage 

Alcro komplett grund-och täckfärg metall 

Grass GTI 

Garage  

Grass GTI 
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Tabell 9. Hushållens sammanlagda antal produkter.  

Produkttyp  Antal  

Rengöring 66 

Tvätt 16 

Badrum 112 

Garage 99 

 Sammanlagt 293 

4. Diskussion och slutsats 
Avsnittet är uppdelat i olika underrubriker och visas nedan. Indelningen gjordes till Urval, Felkällor 

och bortfall, Spillvattenledningar och dagvattenledningar, Litteraturstudie, Skador på reningsprocess 

och miljö samt Förslag till fortsatt arbete.  

4.1. Urval 
Ett beslut togs om att det skulle vara lämpligt att sex hushåll valdes ut för att delta i varianten av 

enkätundersökningen. Anledningen till det berodde på det här examensarbetets tidsramar och 

omfattning. Urvalet var ett icke – sannolikhetsurval, närmare bestämt en sammanslagning av ett 

kvoturval och ett kedjeurval. Översiktligt innebär ett kvoturval att ett antal kvoter ska uppfyllas, och i 

den första kategorin skulle deltagarna bo i flerfamiljshus och vara anslutna till det kommunala 

avloppsnätet. I den andra kategorin skulle deltagarna bo i enfamiljshus och vara anslutna till det 

kommunala avloppsnätet. Anledningen till att tre av hushållen skulle vara flerfamiljshus och att tre 

skulle vara flerfamiljshus var för att se om det fanns någon skillnad bland besittningen av 

hushållskemikalier bland de två hushållstyperna. Inventeringen visade att enfamiljshusen hade fler 

garageprodukter jämfört med flerfamiljshusen. En orsak kan vara att många i den först nämnda 

hushållstypen har ett eget garage och därmed kanske varor som behöver underhållas. En annan teori är 

att personer i den här kategorin även underhåller sin egen bostad på ett djupare plan jämfört med 

personer i den andra kategorin.  

Respondenterna som deltog valdes ut genom ett kedjeurval, vilket innebar att ett antal personer som 

var betydelsefulla för undersökningen kontaktades och dessa användes sedan för att kontakta 

ytterligare deltagare. Detta resulterade i att hushåll 1 bestod av 1 person, hushåll 2 av två personer, 

hushåll 3 av två personer, hushåll 4 av en person, hushåll 5 av två personer och hushåll 6 bestod av två 

personer. Alla deltagare var vuxna personer. Hushållen hade tillsammans 293 produkter, och av dem 

var 66 st. rengöringsprodukter, 16 st. var tvättprodukter, 112 st. var badrumsprodukter och 99 st. var 

garageprodukter. Man kan i det här sammanhanget observera att det endast var två av hushållen som 

innehade garageprodukter, och det var två enfamiljshus. Andelen rengörings-, tvätt-, och 

badrumsprodukter per hushåll varierade något men dessa produkttyper påträffades hos alla hushållen.  

Hushållens sammansättning skulle kunna vara en faktor till att besittningen av hushållskemikalier såg 

ut på just det här sättet, men fler inventeringar krävs för att några tillförlitliga slutsatser om det ska 
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kunna dras. Om urvalen då är sannolikhetsurval skulle till exempel ett medelvärde kunnat dras över en 

större population.  

4.2. Felkällor och bortfall 
En felkälla kan vara avläsningsfel från innehållsförteckningarna och ett bortfall är det faktum att en del 

av hushållsprodukterna tagits från originalförpackningar och placerats i till exempel egna askar utan 

att varumärket eller innehållsförteckningen följt med. I bilaga 1-6 är en del produktnamn utskrivna 

utan att deras innehåll är medskrivna, och hos en del av produkterna finns endast en del av innehållet 

med. Faktumet att innehållsförteckning saknas har främst påträffats bland garageprodukterna, och det 

är i första hand bland rengörings- och tvättprodukterna som det saknas en fullständig 

innehållsförteckning. På dessa produkter stod inte innehållet med under inventeringen vilket är 

anledningen till att alla kemikalier som produkterna innehåller inte är utskrivna i bilaga 1-6. 

Produktnamnen har trots allt tagits med eftersom en del av syftet med det här examensarbetet var att 

inventera vilka rengörings-, tvätt-, badrums- och garageprodukter som hushållen besitter.  

4.3. Spillvattenledningar och dagvattenledningar 
Läkemedel är inte medtagna i den här rapporten med tanke på examensarbetets tidsramar och 

omfattning. Istället är fokuseringen placerad på produkter som används för rengöring, tvätt, hygien 

och i garage. Kemikalierna som används till de tre första grupperna når Kungsängsverket genom 

spillvattenledningarna, men det finns en skillnad vid en jämförelse med den sista gruppen. 

Garageprodukter kan nå verket genom spillvattenledningarna om till exempel en trasa sköljs av i ett 

handfat eller vid spill eller biltvätt på ett garagegolv som har en golvbrunn kopplad till en 

spillvattenledning. De kan även nå ut till dagvattenledningarna om till exempel bilen tvättas av på 

gatan under inverkan av kemikalier. Den största mängden dagvatten har sitt utlopp i olika vattendrag 

eller direkt till Mälaren utan att ha passerat reningsverket, vilket innebär att ett dagvatten som är 

påverkat av kemikalier ökar risken för en förorenad recipient.  

Här bör även beteendet om utsläppen till avloppsnätet som aldrig ska ske beaktas. Kemikalier som är 

överblivna, gamla eller liknande ska lämnas på speciella återlämningsplatser, vilket i flera fall kan 

vara återbruket, och ska alltså inte hällas ut till avloppsnätet.  

4.4. Litteraturstudie 
En av frågeställningarna i det här arbetet har varit att beskriva vad som sker med de kemikalier som 

valts ut när de når avloppsreningsverk i allmänhet, och att sedan koppla samman detta med 

Kungsängsverket i Västerås. Mitt tillvägagångssätt för detta har varit att fokusera på andra studier och 

se om kemikalierna har påträffats i miljön efter att ha genomgått rening vid dessa avloppsreningsverk. 

Om så är fallet så har jag antagit att anläggningens reningsteg inte är tillräckliga för att fullständigt 

oskadliggöra kemikalien. Sedan har jag jämfört de här avloppsreningsverkens reningssteg med 

Kungsängsverkets utformning. Om hanteringen av vattnet var likadan gjorde jag ett antagande om att 
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inte heller Kungsängsverket har en utformning för att oskadliggöra kemikalierna fullständigt, och att 

de därför kan påträffas i Mälaren dit det renade vattnet mynnar. Fokuseringen har också varit placerad 

på skador som kemikalierna kan orsaka på verkens reningsprocess och på den miljöpåverkan som de 

kan orsaka. 

En del av kemikalierna som valts ut har påträffats hos flera av hushållen och i många produkter vilket 

är anledningen till att jag valde att skriva om dem i litteraturstudien. Några av kemikalierna som jag 

belyst har dock påträffats enbart i någon produkt hos något hushåll, men andra studier har visat att de 

har en negativ påverkan på reningsprocess och miljö, så därför har jag tagit med dem. 

4.4.1. Skador på reningsprocess och miljö 

Isotiazolinon påträffades främst i badrumsprodukter, men även i några rengörings-, tvätt-, och 

garageprodukter. Zinkpyrition fanns endast i enstaka badrumsprodukter, vilket även var fallet för 

decanol och triclosan. Etanol påträffades i några rengöringsprodukter, i ett flertal badrumsprodukter 

och i enstaka garageprodukter. Citronsyra och parabener fanns i några rengöringsprodukter och i flera 

badrumsprodukter. Klorid fanns i någon enstaka rengöringsprodukt och i flera tvättprodukter, vilket 

även tensider gjorde men med garageprodukter som tillägg. Koppar och zink påträffades i enstaka 

garageprodukter. 

En anledning till att många badrumsprodukter innehåller flera av de kemikalier som valts ut kan bero 

på deras utförliga innehållsförteckningar. Jag har baserat det här arbetet på det innehåll som fanns på 

produkten, och det var fullständigt skrivet enbart på badrumsprodukter.  Det kan därför vara flera av 

rengörings-, tvätt-, och garageprodukterna som också innehåller dessa kemikalier men som alltså inte 

tagits med på rund av att produkten hade en bristfällig innehållsförteckning. Många av de kemikalier 

som valts ut har också antibakteriella egenskaper vilket gör att de ofta används som 

konserveringsmedel. 

De antibakteriella egenskaperna hos många konserveringsmedel  kan vara beskaffenheter som är 

eftertraktade i många hushållsprodukter, men när de når avloppsreningsverket riskerar de att hämma 

eller slå ut kväveavskiljningen och den biologiska reningen enligt bland annat Brauch m fl. (2007). 

Kväveavskiljningen kan också störas av metaller och ett antagande kan göras om att dessa 

grundämnen förekommer i till exempel färg som påträffats som garageprodukter hos vissa av 

hushållen. Vattenbaserad färg kan av många antas vara miljövänlig vilket inte behöver vara fallet. En 

orsak till att varje enskild individ inte använder miljömärkta produkter kan vara att dessa inte anses 

vara lika verkningsfulla. Många lever också här och nu och väljer billiga alternativ. En allmän 

uppfattning kan vara att man vet att rengöringsprodukter kan orsaka skada men man tror inte att olika 

badrumsprodukter kan ge negativa miljöeffekter.   
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Hök & Rydholm (2004) skriver att zinkpyrition är mycket toxisk för vattenlevande organismer. 

Samtidigt har den flera olika användningsområden, så som ett konserveringsmedel i 

badrumsprodukter, som den aktiva substansen i mjällschampon och som ett bekämpningsmedel i 

båtbottenfärg. För den enskilda individen kan det faktum att zinkpyrition används från 

badrumsprodukter till båtbottenfärger innebära att kemikalien lättare accepteras. För en inställning 

skulle kunna vara att om någon beståndsdel tillåts användas direkt ute i vattendragen i båtbottenfärger 

så orsakar det inte någon negativ effekt på miljön om man använder badrumsprodukter innehållande 

denna beståndsdel. När det gäller mjällschampon så kan det vara viktigt att betona att mjäll uppstår av 

en jästsvamp, men att många använder dessa produkter trots att de endast har torr hårbotten.  

Triclosan är en omtalad kemikalie som blivit uppmärksammad för sin toxicitet för miljön, bland annat 

av Magnusson (2003), och arbetet med att omtala triclosan kan vara en anledning till att kemikalien 

inte påträffats i någon tandkräm i den här inventeringen. Kemikalien påträffades dock i en produkt, en 

deodorant, hos ett av hushållen. Just dess antibakteriella egenskaper är eftertraktade i till exempel 

hygienartiklar men samma egenskaper riskerar att slå ut mikroorganismerna vid avloppsreningsverket. 

Om man ser på halten fosfater i tvättmedel och maskindiskmedel så finns det regelverk som anger 

maxvärdet. Kemikalieinspektionen (2010) skriver om att det däremot är tillåtet att använda 

fosforföreningar i fosfatfria produkter, men alla föreningar som innehåller fosfor kan i vattenmiljöer 

omvandlas till fosfater vilket ökar risken för eutrofiering. Man har arbetat med att minska halten 

fosfater och uppnådde goda resultat, men med den fria handeln inom EU kommer fosfor i en ny 

skepnad.   

4.5. Förslag till fortsatt arbete  
Garageprodukterna hade inte någon särskilt utförlig innehållsförteckning, inte heller rengörings- och 

tvättprodukterna. Ett förslag till fortsatt arbete skulle därför kunna vara att ta reda på dessa och se vad 

de har för miljöpåverkan och påverkan på reningsprocessen. 

Ett annat förslag till fortsatt arbete skulle kunna vara en liknande inventering, men med en större 

population. Om urvalet då är ett sannolikhetsurval skulle slutsatser om flera hushåll i Västerås som är 

anslutna till det kommunala reningsverket kunna dras.  

Ett tredje förslag till fortsatt arbete skulle kunna vara att även samla in kvalitativt material vid en 

liknande inventering. Då kunde data om varför och i vilken omfattning som kemikalierna som 

hushållen besitter ges.  

Ett fjärde förslag till fortsatt arbete skulle kunna vara att också dokumentera besittningen av 

läkemedel. 
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Ett femte förslag till fortsatt arbete skulle kunna vara att jämföra effekterna på reningssteg och miljö 

som produkterna från den här inventeringen orsakar med enbart miljömärkta produkter.  
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Bilaga 1. Produkter som påträffades hos hushåll 1 (flerfamiljshus) 
 

Rengöringsprodukter 

 

 

 

 

 
   

Grumme gul såpa 

såpa (förtvålad tallolja) 15-30 % 

parfym <0,2% 
 

Ica skona allrengöring 

<5% anjontensider 

<5% amforära tensider 

<5% nonjontensider 

parfym 

konserveringsmedel(benzisothiazolinone, methylisothiazolinone) 

C1 19140 
 

Självklart fönsterputs 

biologiskt nedbrytbara produkter 

erytalkohol 12,0 %, tensid 0,2 % 
 

Spar allrent 

tvål 

nonjontensider 

MGDA 

parfym(limone) 

färg <5% 
 

Yes diskmedel 

15-30 % anjoniska tensider 

Effekt WC Rens 

< 5% natriumhypoklorit 

< 5% anjoniska tensider 

< 5% nonjoniska tensider 

<5% kalkrengöringsmedel 
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5-15 % nonjoniska tensider 

methylisothiazolinone 

phenoxyethanol 

parfum 
 

Tvättprodukter 

Euroshopper kulörtvättmedel 

< 5% nonjoniska tensider 

< 5% anionic surfactants (anjontensider) 

< 5% enzymes (proteas) 

< 0,1 % parfym 

natriumsilikater 
 

Hemköp sköljmedel 

5-15 % katjontensid 

parfym (butylphenyl, methylpropional,citronellol, hexyl cinnamal, linalool, amyl cinnamal) 

färgämne 

konserveringsmedel (sodium hydroxymethylglycinate) < 5% 
 

Ica skona parfymfri kulörtvätt 

5-15 % nonjontensider 

< 5% polykarboxilater 

< 5% tvål 

< 5% enzymer (protease, amulase, lipase, mannanase, cellulase) 

< 5% PVPI 

natriumkarbonater 

natriumsilikater 

cellulose gum 

polyether/polyestercopolymer 

trisodium 

dicarboxymethyl 

alaninate 
 

Ica sköljmedel 

katjontensider 5-15 % 

parfym 

dipropylene glycol 

magnesium chloride 

konserveringsmedel(benzisothiazollnone, methylisothiazollinone) 
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dimethicone 

färgämne 
 

Badrumsprodukter 

Aquafresh tandkräm 

aqua 

hydrated silica 

sorbitol 

glycerin 

PEG-6 

sodium lauryl sulfate 

aroma 

xanthan gum 

titanium dioxide 

acrylates/C10-30 alkyl acrylatecrosspolymer 

sodium fluoride 

sodium saccharin 

chondrus crispus (carrageenan) 

sodium hydroxide 

limonene 

C1 73360 

C174160 
 

Barnängen aloe vera yoghurt schampo 

aqua 

sodium laureth sulfate 

disodium cocamphodiace tate 

PEG-7 glyceryl cocoate 

sodium chloride 

propylene glycol 

glycol distea rate 

laureth-2, sodium benzoate 

glycerin 

polyquaternium-10 

citric acid 

parfum 

PEG-55 propylene glycol oleate 

laureth-4 

salicylic acid 

styrene copolymer 

cocamidopropyl betaine 
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niacinamide 

panthenol 

hydrogenated castor oil 

yogurt 

alo barbadensis leaf extract 
 

Barnängen barntvål 

sodium palmate 

sodium palm kernelate 

aqua 

palm acid 

glycerin 

lauryl glucoside 

palmkernel acid 

parfum 

sodium lactate 

sodium chloride 

methyl hydrogeated rosinate 

tetrasodium EDTA 

tetrasodium etidronate 

C1 77891 
 

Barnängen normalt balsam 

aqua 

cetaryl alcohol 

cetrimonium chloride 

paraffinum liquidum 

distearoylethyl hydroxymethylmonium methosulfate 

phenoxyethnol 

lactic acid 

ceteareth-20 

glyceryl stearate 

sodium methylparaben 

parfum 

amodimethicone 

niacinamide 

panthenal 

calcium chloride 

citric acid 

trideceth-5 

glycerin 

hexyl cinnamal 
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trideceth-10 

limone 

geraniol 
 

Barnängen normalt schampo 

aqua 

sodium laureth sulfate 

disodium cocoamphodiace tate 

sodium chloride 

glycol disteorate 

citric acid 

sodium benzoate. Laureth-4 

PEG-7 glyceryl cocoate 

parfum 

salicylic acid 

cocamidopropyl betaine 

polyqua ternium-10 

niacinamide 

panthenol 

calcium chloride 

hydrogenated castor oil 

glycerin 

hexyl cinnamal 

limone 

 geraniol 
 

Dove beatu body lotion 

aqua 

glycerin 

stearic acid 

isopropyl palmitate 

glycol stearate 

dimethicone 

stearamide AMP 

glyceryl stearate 

cetyl alcohol 

triethanolamine 

carbomer 

hydroxyethylcellulose 

disodium EDTA 

menthol 

camelia sinensis leaf extract 
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cucurnis sativus fruit extract 

parfum 

phenoxyethanol 

methylparaben 

propylparaben 

alpha-isomethyl ionone 

benzyl alcohol 

butylphenyl methylpropional 

citronellol 

hexyl cinnamal 

hydroxyisohexyl 3-cyklohexene carboxaldehyd 

limonene 

inalool 

C1 19140 

C1 42090 
 

Eldorado balsam normal 

aqua 

cetearyl alcohol 

glycerin 

cetrimonium chloride 

parfum 

amodimethicone 

C11-15 Pareth-7 

C12-16 Pareth-9 

Trideceth-12, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol 

citric acid 

panthenol 
 

Eldorado schampo normal 

aqua 

sodium laureth sulfate 

cocamidopropyl betaine 

sodium chloride 

glycareth-2 cocoate 

glycol distearate 

decyl glucoside 

parfum 

PEG-7 glycerylcocoate 

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol 

panthenol 
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citric acid 

C1 47005 

C1 15510 
 

Eldorado tvål, milk 

aqua 

sodium laureth sulfate 

sodium chloride 

glycol Distearate 

cocamide MEA 

laureth-10 

formic acid 

cocamidopropyl betaine 

phenoxyethanol 

bensoic acid 

dehydroacetic acid 

glycerin 

cocamide DEA 

parfum 

citric acid pH, approx.:5,5 
 

Euroshopper handtvål 

aqua 

sodium laureth sulfate 

sodium chloride 

cocamidopropyl betaine 

cocamide DEA 

parfum 

citric acid 

methylisothiazolinone 
 

Flux 

aqua 

glycerin 

alcohol denat 

xylitol 

aroma 

polysorbate 80 

potassium sorbate 

citric acid 
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sodium saccharin 

sodium fluoride 

C1 42051 

mentha piperita 
 

Grafitti hårinpackning 

water 

glyceryl stearate SE 

cetearyl alcohol 

behentrimonium chloride 

polyquaternium 7 

perfume 

phenoxyethanol 

aqua and hudrolised silk 

methyl paraben 

butyl paraben 

ethyl paraben 

propyl paraben 
 

Happiness body lotion 

aqua 

cetearyl alcohol 

caprylic/capric triglyceride 

paraffinum liquidum 

ceteareth-20 

stearyl alkohol 

steareth-21 

glycerin 

tocophery acetate 

citric acid 

parfum 

dimethicone 

methylchloroisothiazolinone 

methylisothiazolinone 

magnesium chloride 

magnesium nitrate 

tetrasodium EDTA 

benzophenone-4 

CI 42090 

CI 17200 
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LdB creme rich lotion 

aqua 

olus oil 

octyldotecanol 

glycerin 

butyrospermum parkii butter 

cetearyl alcohol 

creatine 

tocopheryl acetate 

glyceryl stearate SE 

potassium cetyl phosphate 

dimethicone 

parfum 

carbomer 

potassium stearate 

sodium hydroxide 

phenoxyethanol 

methylparaben 

Propylparaben 

anise alcohol 

benzyl benzoate 

citronellol 

eugenol 

geraniol 

hydroxycitronellal 

hydroxyisohexyl 3-cyciohexene carboxaldehyde 

linalool 

alpha-isomethyl ionone 

butylphenyl 

methylpropional 

C119140 
 

LdB lotion 

aqua 

stearic acid 

glycerin 

C12-15 alkyl benzoate 

cetyl alkohol 

butyrospermum parkii butter 

isopropyl myristate 

dimethicone 

silk amino acids 
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camelia sinensis extract 

creatine 

propylene glycol 

glycol stearate 

PEG-100 stearate 

 parfum 

glyceryl stearate 

panthenol 

carbomer 

tocopheryl acetate 

sodium hydroxide 

phenoxyethanol 

methylparaben 

ropylpparaben 

bensoic acid 

ammyl cinnamal 

benzyl salicylate 

citronellol 

alpha-isomethyl ionone 

buthylphenyl 

methylpropional 

limone 

linalool 

hydroxyisohexyl 3-cyklohexene carboxaldehyde 
 

Luxury body lotion 

aqua 

paraffinum liquidum 

cetyl alcohol 

isopropyl palmitate 

glycerin 

ceteareth-25 

glyceryl stearate 

dimethicone 

stearic acid 

parfum 

imidazolidinyl urea 

carbomer 

triethanoleamine 

methylparaben 

propylparaben 

plus minus C1 19140 

plus minus C1 14700 
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Luxury foam bath 

aqua 

sodium laureth sulfate 

glycerin 

acrylates/C10-30 alkyl acrylates crosspolymer 

triethanolamine 

parfum 

DMDM Hydantoin 

mica 

plus minus C1 77891 
 

Natural bath and shower gel 

aqua 

sodium laureth sulfate 

cocamidopropyl 

betaine 

phenoxyethanol 

fucus vesiculosus extrakt 

5-bromo-5-nitro-1, 3-dioxane 

methylparaben 

propylene glycol 

butylparaben 

ethylparaben 

isobutylparaben 

propylparaben 

parfum 

C1 16255 
 

Naturell balsam smultron 

aqua 

behenoylPG trimonium chloride 

cetyl alcohol 

cocodimonium hydroxypropyl hydrolyzzed wheat protein 

creatine 

fragaria vestea 

parfum 

sodium chloride 

hexylene glycol 

propylene glycol, 2—bromo-2-nitropropane-1,3-diol 

potassium 

hydroxide 
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benzyl alkohol 

limone 
 

Pepsodent tandkräm 

aqua 

sorbitol 

hydrated silica 

PEG-32 

sodium lauryl 

sulfate 

aroma 

sodium fluoride 

sodium saccharin 

cellulose gum 

eugenol 

C177891 
 

Rexona 

cyclopentasiloxane 

aluminium zirconium tetrachlorohydrex GLY 

stearyl alcohol 

C12-15 alkyl bensoate 

PPG-14 butyl ether 

hydrogenated castor oil 

parfum 

polyethylene 

dimethicone 

helianthus annuus seed oil 

citric acid 

BHT 

caprylic/capric triglyceride 

gelatin crosspolymer 

cellulose gum 

sodium benzoate 

aqua 

glutaral 

hydrated silica 

sodium starch octenylsuccinate 

maltodextrin 

hydrolysed corn starch 

silica 
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alpha-isomethyl ionone 

benzyl alkohol 

benzyl salicylatecitronellol 

geraniol 

hydroxycitronellal 

limonene 
 

Stomatol tandkräm 

aqua 

hydrated silica 

sorbitol 

propylene glycol 

glycerin 

cellulose gum 

sodium C14-16 olefin sulfonate 

aroma 

titanium dioxide 

sodium saccharin 

sodium methylparaben 

sodium fluoride 
 

Vaseline intensive care, dermatolocical lotion 

aqua 

glycerin 

petrolatum 

paraffinum liquidum 

stearic acid 

helianthus annuus 

glycol stearate 

cetyl acetate 

glyceryl stearate 

triethanolamine 

dimethicone 

PEG-40 stearate 

cetyl alkohol 

stearamide AMP 

acetylated lanolin alkohol 

cholesterol 

lecithin 

borago officinalis 

ascorbyl palmitate 
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magnesium aluminium silicate 

carbomer 

disodium EDTA 

phenoxyethanol 

methylparaben 

propylparaben 
 

Wella balsam 

aqua 

stearyl alcohol 

cyklopentasiloxane 

cetyl alcohol 

stearamidopropyl dimethylamine 

dimethicone 

glutamic acid 

benzyl alcohol 

parfum 

EDTA 

buthylphenyl methylpropional 

magnesium nitrate 

methylchloroisothiazolinone 

magnesium chloride 

methylisothiazolinone 
 

Wella Schampo 

aqua 

ammonium laureth sulfate 

ammonium lauryl sulfate 

sodium chloride 

glycol distearate 

citric acid 

sodium citrate 

ammonium xylensulfonate 

cocamide MEA 

dimethicone 

cetyl alcohol 

sodium benzoate 

parfum 

disodium EDTA 

cuar hydroxypropyltrimonium chloride 

hydrogenated polydecene 
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DMDM hydantoin 

tetrasodium EDTA 

trimethylolpropane tricaprylate/tricaprate 

linalool 

butylphenyl methylpropional 

hexyl cinnamal 

benzyl calicylate 

citronellol 

limone 

paraffinum liquidum 

methylchlorisithiazolinone 

methylisothiazolinone 

tocopherol 
 

X-tra schampo 

aqua 

sodium laureth sulfate 

cocamide DEA 

cocamidopropyl betaine 

sodium chloride 

citric acid 

glycerin 

parfum 

phenoxyethanol* 

bensoic Acid* 

dehydroacetic Acid* (*konserveringsmedel) 
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Bilaga 2. Produkter påträffade hos hushåll 2 (flerfamiljshus) 
 

Rengöringsprodukter 

Grumme grön såpa 

såpa(förtvålad tallolja) 15-30 % 

parfym 

färgämnen 
 

Ica skona WC rent 

<5% nonjontensider 

citronsyra 

myrsyre 

parfym 
 

Svinto tvålull 

finspunne tvålull  

tvål 15-30% (tvålen är baserad på naturliga och biologiskt nedbrytbara ingredienser 

natriumkarbonat <5% 

glycerin <5% 
 

Ta bort fläcklösaren 

15-30 % anjontensider 

5-15 % nonjontensider 
 

Yes diskmedel 

15-30 % anjoniska tensider 

5-15 % nonjoniska tensider 

methylisothiazollinone 

phenoxtethanol 

parfym 
 

Tvättprodukter 

Via kulörtvätt 

15-30 % zeoliter 

5-15 % nonjontensider 

5-15 % anjontensider 

< 5 % tvål 
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<5 % fosfonater 

< 5 % parfym 

< 5% enzymer 
 

Badrumsprodukter 

Aco hudlotion 

aqua 

paraffinum liquidum 

glycerin 

cetyl acetate 

paraffinum liquidum 

stearic acid 

glyceryl stearate 

octyldodecanol 

cetearyl alkohol 

stearyl acetate 

oleyl acetate 

acetylated lanolin alkohol 

triethanolamine 

BHT 

methylparaben 

propylparaben 
 

Aco lindrande kylbalsam 

aqua 

calamine 

glycerin 

calcium hydroxide 

cellulose gum 

bentonite 

benzalkonium chloride 

sodium benzoate 
 

Adidas performance anti perspirant  

water (aqua) 

aluminium chlorohydrate 

PEG-15 stearyl ether 

steareth-2 

steareth-20 

fragrance (parfum) 

allanton 
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limone 

cyklopentasioxane 

linalool 

cocomarin 

citral 

silica dimethyl silylate 

ethylhexylglycerin 

acacia senegal gum 
 

Ap soleil solmjölk 

aqua 

dimethicone 

glycerin 

propylene 

glycol 

butylene glycol 

aluminium starch octenylsuccinate 

C12-15 alkyl benzoate 

urea 

PVP/bicoseine 

copolymer 

4-methylbenzylidene camphor 

mangifera indica 

butyl methoxybenzoylmethane 

octyl triazone 
ceteth-20 blaeis gunesis 
elaesis guneeisis 

 

sesamum indicum 

parfum 

carbomer 

sorbitan stearate 

methylparaben 

PVP/bicoseine 

tetrasodium EDTA 

phenoxyethanol 

sosium hydroxide 

allantoln 

tocopheryl acetate 

ethylparaben 

acrylates/ C10-30 alkyl acrylate crosspolymer 

propylparaben 

butylparaben 
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Deep river deodorant 

N-butane 

alkohol denat. 

isobutane 

propane 

parfum 

isopropyl 

myristate 

triclosan 
 

Dove beauty bath 

aqua 

sodium laureth sulfate 

glycerin 

cocamidopropyl betaine 

parfum 

cocamide MEA 

isopropyl palmitate 

guar hydroxypropyltrimonium chloride 

acrylates copolymer 

styrene/ acrylates copolymer 

PPG-12 

sodium lauryl sulfate 

sodium chloride 

citric acid 

sodium benzoate 

alpha-isomethyl ionone 

benzyl alkohol 

butylphenyl methylpropional 

citronellol 

hexyl cinnamal 

limonene 

linalool 

C1 15985 
 

Dove summer glow body lotion 

aqua 

glycerin 

isopropyl palmitate 

stearic acid 

dihydroxyacetone 

glycol stearate 
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PEG-100 stearate 

dimethicone 

cyklopentasiloxane 

dimethicocol 

stearamide AMP 

cetyl alkohol 

glyceryl stearate 

squalane 

polysorbate 60 

erythrulose 

potato starch modified 

hydroxyethyl 

acrylate/sodium acrylodimethyl tauratecopolymer 

sorbitan isostearate 

caramel 

maltodextrin 

citric acid 

disodium EDTA 

parfum 

phenoxyethanol 

methylparaben 

propylparaben 

alpha-isomethyl ionone 

benzyl alkohol 

butylphenyl methylpropional 

citronellol 

coumarin 

geraniol 

hexyl cinnamal 

limone 

linalool 

C1 16255 

C1 47005 
 

Eucerin protecting lip and face stick 

caprylic/capric 

triglyceride 

C20-40 alkyl stearate 

octyldodecanol 

butylene glycol dicaprylate/dicaprate 

myristyl 

myristate 

cetearyl alkohol 
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cera alba 

simmondsia chinensis 

butyl methoxydibenzoylmethane 

titanium dioxide 

polyglyceryl-3 diisosterate 

ethylhexyl triazone 

bis-ethylhexyloxphenol methoxyphenyl triazine 

cera microcristallina 

synthetic wax 

tocopheryl acetate 

tocopherol 

ascorbyl palmitate 

lecithin 

polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate 

trimethoxycaprylylsilane 

aqua 

glyceryl stearate 

glyceryl oleate 

citric acid 
 

Eyedust 

mica 

propylparaben 

eventuellt 

iron oxides 

titanium dioxide 

polyethylene 

terephialate 
 

Family fresh refreshing handwash 

aqua 

sodium laureth sulfate 

PEG-4 rapeseedamide 

sodium chloride 

sodium cocoamphoacetate 

glycerin 

parfum 

styrene/acrylates cocopolymer 

DMDM hydantoin 

citric acid 

cocoglucoside 

methylisothiazolinone 
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betula alba leaf extract 

sorbitol 

C1 19140 

C1 42090 
 

Gripen remover (nagellack) 

ethyl acetate 

butyl acetate 

isopropyl myristate 

ethoxydiglycol 

parfum 

citronellol 

geraniol 

limone 
 

High tech lighter milkyway 

petrolatum 

lanolin 

beeswax 

tocopheryl 

acetate 

what germ oil 

slyrene/DVB copolymer 

propylparaben 

titanium dioxide 

mica 

iron oxides (black, red, yellow) 

bismuth 

oxychloride 

maganese violet 

chromium hydroxide green 

ultramarines (blue, pink, violet) 

castor oil 
 

Jardins du Monde shower gel 

aqua 

sodium laureth sulfate 

ammonium lauryl sulfate 

parfum 

cocamidopropyl betaine 

lauryl glucoside 
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glycerin 

sodium chloride 

tetrasodium EDTA 

nelumbo nucifera 

magnesium chloride 

citric acid 

polyquaternium-10, butylphenyl ionone 

BKT 

linalool 

methylisothiazolinone 

C1 17200 
 

Lactacyd flytande tvål 

aqua 

ammonium lauryl sulfate 

TEA lauryl sulfate 

hydrogenated peanut oil 

lactic acid 

lactose 

lactis proteinum 

PEG –2 stearate 

glycol stearate 

hydroxyethyl ethylcellulose 

sodium hydroxide 

sodium methylparaben 

methylparaben 

cholesterol 

phosphoric acid 
 

Maria nila creator fibrous moulding wax 

aqua 

petrolatum 

polysorbate-60 

PEG-100 stearate 

glycerylstearate 

ceteth-20 

cetaryl alkohol 

lanolin 

parfum 

PEG 90000 

benzyl salicylate 

methylparaben 
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propyl paraben 

linalool 

geraniol 

citroellol 

hexyl cinnamal  
 

Nivea sun spray 

aqua 

ethylhexyl methoxycinnamate 

glycerin 

cateareth-20 

butylene glycol dicaprylate/dicaprate 

C12-15 alkyl benzoate 

glyceryl stearate 

butyl methoxydibenzolymethane 

ethylhexyl triazone 

methylpropanediol 

tocopheryl acetate 

taurine 

sodium phenylbenzimidazole sulfonate 

VP hexadecene copolymer 

ceteareth-12 

cetearyl alkohol 

cetyl palmitate 

1,2-hexanediol 

caprylyl glycol 

trisodium EDTA 

phenoxyethanol 

methylparaben 

linalool 

benzyl benzoate 

benzyl salicylate 

hydroxyisohexyl 3-cyklohexene carboxaldehyde 

alpha-isomethyl ionone 

eugenol 

butylphenyl methylproplonal 

hydroxycitronellal 

geraniol, limonene 

citronellol, coumarin 

BHT 

parfum 
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Pepsodent tandkräm 

aqua 

sorbitol 

hydrated silica 

PEG-32 

sodium lauryl sulfate 

aroma 

sodium fluoride 

sodium saccharin 

cellulose gum 

eugenol 

 C177891 
 

Protectyl efter sol 

aqua 

glycerin 

alkohol denat 

butylene glycol 

propylene glycol 

urea 

caprylic/capric 

triglyceride 

dimethicone 

parfum 

stearic acid 

behenoxy dimethicone 

cetearyl alkohol 

carbomer 

methylparaben 

allanton 

ceteareth-33 

xanthan gum 

butylphenyl methylpropional 

ethylparaben 

aloe barbadensis 

sodium hydroxide 

propylparaben 

butylparaben 

tetrasodium EDTA 

maltodextrin 

alpha-isomethyl 

ionone 

hydroxycitronellal 
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mangiferin 

C1 42090    
 

Schwarzkopf flexible foam spray 

aqua (water) 

dimethylether 

alkohol denat iso alkohol 39-CI 

butane 

polyquaternium-4 

panthenol 

PEG-40 hydrogenated castor oil 

lactic acid 

chitosan 

cetrimonium chloride 

methoxy PEG/PPG 7/3 aminopropyl dimethicone 

parfum ifragment 
 

Schwarzkopf gliss total repair schampoo 

aqua 

sodium laureth sulfate 

disodium cocamphodiacetate 

sodium chloride 

PEG-7 glyceryl cocoate 

PEG-12 dimethicone 

polyquaternium-10 

propylene glycol 

glycerin 

lactic acid 

panaz ginseng root extract 

arginine 

acetyl tyrosine 

arctium majus root extract 

hydrolysed soy protein 

polyqua termium-11 

niacinamide 

omithine HCl 

citrulline 

biotin 

panthenol 

cocodimonium hydroxypropyl hydrolyzed keratin 

hydrolyzed keratin 

citric acid 
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parfum 

sodium benzoate 

laureth-2 

hydrogenated castor oil 

PEG-55 Propylene glycol oleate 

mica 

PEG 14-M 

vanillin 

linalool 

C177891  
 

Shockwaves hårspray 

alkohol 

denat 

butane 

propane 

isobutane 

octylacrylamide/acrylates/butylamindethyl 

methacrylate 

copolymer 

aqua 

aminomethyl propanol 

parfum 

linalool 

limone 

hexyl cinnamal 
 

Shockwaves mousse 

aqua 

propane 

PVP 

butane 

VP/VA copolymer 

isobutane 

chitosan 

phenoxyethanol 

polyouaternium-16 

formic acid 

parfum 

disodium EDTA 

cetrimonium chloride 

laureth-4 
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methylparaben 

linalool 

citronellol limone 

hexyl cinnamal polyaminopropyl biguanid 
 

Yours intimately beckham 

aqua/water/eau 

sodium laureth sulfate 

disodium laureth sulfosuccinate 

cocamidopropyl betaine 

PPG-1-PEG-9 lauryl glycol ether 

parfum/fragrance 

PEG-18 glyceryl oleatae/cocoate 

PEG-60 hydrogenated castor oil 

alpha-isomethyl ionone 

BHT 

butylphenyl 

methylpropional 

citric acid 

cocamidopropylamine oxide 

disodium EDTA 

hydroxycitronellal 

limonene 

linalool 

PEG-200 

hydrogenated glyceryl palmate 

PEG-7 glyceryl cocoate 

polyquaternium-7 

sodium chloride 

trisodium sulfosuccinate 

benzoic acid 

phenoxyethanol 

sodium benzoate 

EXT. D&C violet N*2 (C1 60730). FD&C yellow N*5 (C1 19140) 
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Bilaga 3. Produkter som påträffades hos hushåll 3 (flerfamiljshus) 
 

Rengöringsprodukter 

Ajax Allrengöring 

< 5% nonjoniska tensider 

<5 % polykarboxylater 

<5% tvål, parfym 

DMDM hydantoin 

2-bromo-2-nitropropane-1,3 –diol 
 

Ajax Badrum 

< 5% anjoniska och nonjoniska tensider 

 < 5% parfym 

 < 5% salicylic acid 

< 5% butylphenyl methylpropional 

< 5% hexyl cinnamal 
 

Ajax Professional 

< 5% anioniska tensider 
 

Cilit bang 

< 5% nonjoniska tensider 

parfym 
 

Cilit bang, ny koncentrerad formula 

< 5% nonjoniska tensider 

parfym 

linalool 
 

Duck WC-rengöringsmedel 

< 5% nonjoniska tensider 

organisk syra 

polysackarid 

parfym 

färgämnen 
 

Mr Muscle 
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natriumhydroxid 

natriumklorid 

natriumstearat 
 

Tvättprodukter 

Ica skona sköljmedel 

5-15 % katjontensider 

konserveringsmedel (potassium sorbate) 
 

Sun classic: (5-15 % syrebaserat blekmedel)   

< 5 % polykarboxylater 

nonjoniska tensider 

parfym 

enzymer 

benzyl salicylate 

citronellol 

hexyl cinnamal 

limone 

linalool 
 

Via kulörtvätt 

15-30 % zeoliter 

5-15 % nonjontensider 

5-15 % anjontensider 

< 5% tvål 

< 5% fosfonater 

< 5% enzymer 
 

Badrumsprodukter  

Barnängen fräsch och olja duschcreme 

aqua 

sodium laureth sulfate 

cocamidopropyl betaine 

parfum 

glycerin 

litchi chinensis friut extract 

prunus amygdalus dulcis oil 

polyquaternium-7 

PEG-7 glyceryl cocoate 
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propylene glycol 

laureth-2 

PEG-40 hydrogenated castor oil 

sodium chloride 

PEG-55 propylene glycol oleate 

trideceth-9 

citric acid 

butylphenyl methylpropional 

hexyl cinnamal 

linalool 

hexyl salicylate 

citronellol 

alpha-isomethyl ionone 

sodium benzoate 

C1 42090 

C1 47005 
 

Colgate tandkräm 

sorbitol 

aqua 

hydrated silica 

sodium lauryl sulfate 

aroma 

PEG-12 

cellulose gum 

cocamidopropyl betaine 

sodium fluoride 

sodium saccharin 

hydroxypropyl methylcellulose 

menthol 

glycerin 

limone 

C1 42090 

C1 77891 
 

Garnier fructis schampo 

aqua/water 

sodium laureth sulfate 

coco-betaine 

glycerin glycol distearate 

sodium chloride 

niacinamide 
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cocamidemipa 

saccharum officinarum extract/sugar cane extract 

sodium benzoate 

sodium cocoate 

sodium hydroxide 

PPG-5-ceteth-20 

polyquaternium-10 

salicylic acid 

dimethicone 

camellia sinensis extract/camellia sinensis leaf extract 

benzyl alkohol 

linalool 

pyrus malus extract/applefruit extract 

carbomer 

pyridioxine HCl 

citric acid 

butylphenyl methylpropional 

methyl cocoate 

citrus  medica  limonium peel extract/lemon peel extract 

parfum/fragrance 
 

Palmolive Liquid handwash 

aqua 

sodium C12-13 pareth sulfate (*A)/ sodium laureth sulfate (*B 

cocamidopropyl betaine 

sodium chloride 

styrene/acrylates 

copolymer 

cocamide MEA 

parfum 

sodium salicylates 

sodium benzoate 

glycol distearate 

polyquaternium-7 

citric acid 

tetrasodium EDTA 

laureth-4 

sine adipe lac 

aloe barbadensis leaf extract 

olea europea oil 

limone 

 linalool 

The body shop shower gel 
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TRESemmé body conditioner 

aqua (water, eau) 

cetearyl alkohol 

quaternium – 80 

stearamidopropyl dimethylamne 

hydroxyethylcellulose 

dimethicone 

glyceryl stearate 

parfum (fragrance) 

citric acid 

quaternium – 80 

propylene glycol 

PVP 

glycerin 

disodium PEG-12 dimethicone sulfosuccinate 

steareth-21 

disodium EDTA 

linalool 

hexyl cinnamal 

oleamine oxide 

limone 

geraniol 

hydrolyzed soy protein/vegetable amino acids/lysine hydroxypropyltrimonium chloride 

butylphenyl methylpropional 

hydroxycitronellal 

citronellol 

methacrylamide/vinyl imidazole copolymer 

amyl cinnamal 

methylchloroisothiazolinone 

methylisothiazolinone 

polysorbate 20 

hydrolyzed keratin 

soluble collagen 

hydrolyzed silk 

tocopheryl acetate 

panthenol 

ascorbic acid 

niacinamide 

biotin 
 

TRESemmé body schampo 
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aqua (water, eau) 

ammonium lauryl sulfate 

ammonium laureth sulfate 

cocamidopropyl betaine 

cocamide mea 

parfum (fragrance)  

sodium cocoyl isethionate 

sodium methyl cocoyl taurate 

sodium lauroamphoacetate 

methoxy  PEG/PPG –7/3 aminopropyl dimethicone 

guar hydroxypropyltrimonium chloride 

propylene glycol 

dipropylene glycol 

tetrasodium EDTA 

citric acid 

bisamino PEG/PPG/41/3 aminoethyl PG-propyl dimethicone 

quaternium-80 

phenethyl benzoate 

linalool 

sodium xylenesulfonate 

hexyl cinnamal 

limone, 

geraniol 

butylphenyl methylpropional 

PVP 

VP/methacrylamide/vinyl imidazole copolymer 

methylchloroisothiazolinone 

PEG-18 glyceryl oleate/cocoate 

methylisothiazolinone 

polyquaternium-7 

polysorbate 20 

hydrolyzed keratin 

hydrolyzed soy protein/vegetable aminoacids/lysine hydroxypropyltrimonium chloride 

soluble collagen 

hydrolyzed silk 

tocopheryl 

acetate 

panthenol 

ascorbic acid 

ammonium chloride 

niacinamide 

biotin 
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Bilaga 4. Produkter som påträffades hos hushåll 4 (enfamiljshus) 
 

Rengöringsprodukter 

Ajax fönsterputs 
de tvättaktiva ämnena är biologiskt lätt nedbrytbara enligt OECDs 
testmetoder 301 A-F. innehåller bla < 5% anjoniska tensider 
 

Cilit bang 

< 5% nonjontensider 
katjontensider 
parfym 
 

Glade air freshner 
 

Grumme gul såpa 

Såpa (förtvålad tallolja) 15-30 %.  
Parfym (< 0,2 %) Produkten inehåller kraven för Bra Miljöval och är helt biologiskt nedbrytbar 
 

Jif cream 

< 5% anjoniska tensider 
nonjoniska tensider 

tvål 

parfym 

benziothiazolinone 
limonene 
butylphenyl methylpropional 
hexyl cinnamal 
amyl cinnamal 
citronellol 
linalool 
geraniol 
alpha isomethyl ionone 
coumarin 
citral 
isoeugenol 
benzyl alkohol 
methyl 2 octynoate 

eugenol 
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benzyl benzoate 

farnesol 
 

X-tra allrengöring 

5-15 % anjoniska tensider (natriumlauryletersulfat) 
Under 5 % nonjoniska tensider (etoxylerad isodekanol 
cocamide DEA) 
sodium benzoate (konserveringsmedel) 
vatten 
etanol denat (denatonium benzoat) 
urea 
natriumkarbonat 
glycerin 
natriumklorid 
parfym (tensiderna är snabbt nedbrytbara enligt OECD:s kriterier) 
 

X-tra diskmedel 

5-15 % anjontensider (sodium laureth sulfate) 
< 5% nonjoniska tensider (cocamidopropyl betaine) 
konserveringsmedel (potassium sorbate) 

parfum 

aqua 

sodium chloride 

sodium cumensulfonate 
glycerin 

propylene glycol 

propyl gallate 

färg C1 19140 
C1 42090 
 

Tvättprodukter 

Comfort sköljmedel 

5-15 % katjoniska tensider 
<5% parfym 
hexyl cinnamal 
butylphenyl methylpropional 
limonene 
eugenol 

citronellol 
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benzisothiazolinone 
 

Via kulörtvätt 

15-30 % zeoliter 
5-15 % nonjontensider 
5-15 % anjontensider 
< 5% tvål 
< 5% fosfonater 
< 5% enzymer 
 

Badrumsprodukter 

Barnängen barntvål 

sodium palmate 

sodium palm kernelate 
aqua 

palm acid 

glycerin 

lauryl glucoside 
palmkernel acid 
parfum 

sodium lactate 

sodium chloride 

methyl hydrogeated rosinate 
tetrasodium EDTA 
tetrasodium etidronate 
C1 77891 
 

Barnängen normalt balsam 

aqua 
cetearyl alkohol 
cetrimonium chloride 
paraffinum liquidum 
distearoylethyl hydroxymethylmonium methosulfate 
phenoxyethanol 
lactic acid 
ceteareth-20 
glyceryl stearate 
sodium methylparaben 
parfum 
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amodimethicone 
niacinamide 
panthenal 
calcium chloride 
citric acid 
trideceth-5 
glycerin 
hexyl cinnamal 
trideceth-10 
limonene 
geraniol 
 

Barnängen normalt schampo 

aqua 

sodium laureth sulfate 

disodium cocoamphodiace tate 
sodium chloride 

glycol disteorate 
citric acid 

sodium benzoate 
Laureth-4 
PEG-7 glyceryl cocoate 
parfum 
salicylic acid 
cocamidopropyl betaine 
polyqua ternium-10 
niacinamide 
panthenol 
calcium chloride 
hydrogenated castor oil 
glycerin 
hexyl cinnamal 
limonene 
geraniol 
 

Bliw vildkaprifol handtvål 

aqua 

sodium laureth sulfate 

cocamidopropyl betaine 

sodium chloride 
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sodium lauroyl glutamate 
glycol distearate 
PEG-150 distearate 
cocamide MEA 
betaine 
laureth-10 
propylene glycol 
hippophae rhamnoides 
(seabucktorn) extract 
parfum 
citric acid 
phenoxyethanol 
bensoic acid 
dehydroacetic acid 
potassium sorbate 
 

Colgate tandkräm 

sorbitol 
aqua 
hydrated silica 
sodium lauryl sulfate 
aroma 
PEG-12 
cellulose gum 
cocamidopropyl betaine 
sodium fluoride 
sodium saccharin 
hydroxypropyl methylcellulose 
menthol 
glycerin 
limonene 
C1 42090 
C1 77891  
 

Dove bauty body lotion 

aqua 

glycerin 
stearic acid 
isopropyl palmitate 
glycol stearate 

dimethicone 
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stearamide AMP 
glyceryl stearate 
cetyl alcohol 
triethanolamine 
carbomer 
hydroxyethylcellulose 
disodium EDTA 
menthol 
camelia sinensis leaf extract 
cucurnis sativus fruit extract 
parfum 
phenoxyethanol 
methylparaben 
propylparaben 
alpha-isomethyl ionone 
benzyl alcohol 
butylphenyl methylpropional 
citronellol 
hexyl cinnamal 
hydroxyisohexyl 3-cyklohexene 
carboxaldehyd 
limonene 
linalool 
C1 19140 
C1 42090 
 

Dove original deodorant 

cyklopentasiloxane 
aluminium zirconium tetrachlorohydrex GLY 
stearyl alkohol 
C12-15 alkyl benzoate 
PPG-14 butyl ether 
hydrogenated castor oil 
parfum 
dimethicone 
polyethylene 
helianthus annuus seed oil** (source of vitamins E and F) 
steareth –100 
BHT 
citric acid 
alpha-isomethyl ionone 

benzyl alkohol 
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benzyl benzoate 
benzyl salicylate 
butylphenyl methylpropional 
citronellol 
geraniol 
hexyl cinnamal 
hydroxycitronellal 
isoeugenol 
limonene 
linalool   
 

Sunsilk lively clean & fresh balsam 

aqua 
cetearyl alkohol 
stearamidpropyl dimethylamine 
behentrimonium chloride 
dimethicone 
parfum 
dipropylene glycol 
lactic acid 
amodimethicone 
PEG-7 propylheptyl ether 
cetrimonium chloride 
phenoxyethanol 
maltodextrin 
aspalathus linearis leaf extract 
PEG-150 distearate 
tocopheryl acetate 
methylchloroisothiazolinone 
methylisothiazolinone 
sodium chloride 
disodium EDTA 
DMDM hydantoin 
magnesium nitrate 
magnesium chloride 
benzyl salicylate 
butylphenyl methylpropional 
citronellol 
hexyl cinnamal 
limonene 
linalool 
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Wella balsam 

aqua 

stearyl alkohol 

cyklopentasiloxane 

Sunsilk lively  clean & fresh schampo 

aqua 
aqua, sodium laureth sulfate (A)/ Sodium C12-13 Pareth Sulfate (B)* * se 
påtryckt bokstav A/B i produktionskoden 
cocamidopropyl betaine 
sodium chloride 
glycol distearate 
parfum 
dimethicol 
TEA-dodecylbenzensulfonate 
guar hydroxypropyltrimonium chloride 
carbomer 
tocopheryl acetate 
maltodextrin 
aspalathus linearis leaf extract 
PPG-12 
citric acid 
sodium hydroxide 
disodium EDTA 
DMDM hydantoin 
sodium benzoate 
sodium laureth sulfate (B)* 
magnesium nitrate 
magnesium chloride 
triethanolamine 
TEA-sulfate 
methylchloroisothiazolinone 
methylisothiazolinone 
benzyl salicylate 
butylphenyl methylpropional 
citronellol 
hexyl cinnamal 
limonene 
linalool 



 

74 
 

cetyl alcohol 
stearamidopropyl dimethylamine 
dimethicone 
glutamic acid 
benzyl alcohol 
parfum 
EDTA 
buthylphenyl methylpropional 
magnesium nitrate 
methylchloroisothiazolinone 
magnesium chloride 
methylisothiazolinone 
 

Wella schampo 

aqua 

ammonium laureth sulfate 

ammonium lauryl sulfate 

sodium chloride 

glycol distearate 

citric acid 

sodium citrate 
ammonium xylensulfonate 
cocamide MEA 
dimethicone 
cetyl alkohol 
sodium benzoate 
parfum 
disodium EDTA 
cuar hydroxypropyltrimonium chloride 
hydrogenated polydecene 
DMDM hydantoin 
tetrasodium EDTA 
trimethylolpropane tricaprylate/tricaprate 
linalool 
butylphenyl methylpropional 
hexyl cinnamal 
benzyl calicylate 
citronellol 
limonene 
paraffinum liquidum 

methylchlorisithiazolinone 
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methylisothiazolinone 
tocopherol 
 

Garageprodukter 

AdeKerna Bränsle Röd 

etanol – isopropanol 
 

Alg – och mosstvätt 

ingående kemikalier är biologiskt lätt nedbrytbara, < 10 % bensalkoniumklorid 
 

Bayer Garden Myrr 

verksam beståndsdel deltametrin 0,05 vikt-% 
 

Beckers elit lasyr 

bindemedel alkylolja 
 

Beckers expo villafärg 

bindemedel  
 

Beckers fönsterkitt vit 

2-butanonoxim 
koboltförening 
 

Beckers fönsterfärg 
 

Beckers lack 

lacknafta > 30% 
 

Beckers metallgrund och täck 

bindemedel alkyl 
 

Beckers plomb grund – och täckfärg röd 

alifatnafta medeltung 
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Biltema bättringsfärg 

< 700 g/l VOC 
Aceton (10-30 % 
butylacetat (1-5 %) 
butan/isobutan/propan (30-40 %) 
 

Biltema cykelolja 
 

Biltema klarlack 

aceton 15-20 %,  
butan/isobutan/propan 30-40 % 
 

Biltema spolarvätska 

isopropylalkohol 
 

Biltema universalfett 
 

Black arrow bromsvätska 

butyltriglykol 
borsyrarester av polyglykoletrar 
polyglukoler 
 

Black arrow vattenpumpsmörjning 

20 % isopropanol 
 

Bostik Trälim 
 

Bröderna Nelsons insektsspray 
 

Casco lasyrfärg cuprinol 

diklofluanid 
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CRC Remspray 
 

Flygger råvit lackfärg 

koboltkarboxylat 
2-butanonoxim  
 

Flygger spray 
 

Glasfiber spackel 
 

Icopal icokitt för skarvklistring av skarvpapp 

nafta (petroleum),  
väteavsvavlad tung (< 0,1 % bensen) 
 

Ji-Te ytterdörrsolja 

aromatiska kolväten 
alifatiska kolväten 
 

Koncentrerad spolarvätska 
 

Landora villafärg 

DCOIT cas. Nr 64359-81-5 
 

Master Primer grå 

etylacetat 10-30 %, MER 
 

Master snabblack aromatfri, kromatfri, blyfri 

butylacetat 10-30 %,  
etylacetat 10-30% 
 

Mekanex olja för växellådor 
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OK bilvax 

vaxer 
silikon 
polermedel 
förtjockningsmedel 
färg 
parfym 
konserveringsmedel 
vatten 
 

OK bilvård monteringspasta för ljuddämpare 

60-100 % natriumaluminiumsilikater 
 

Plastic Padding 

PP100 innehåller styrenmonomer 
härdare innehåller dibensoylperoxid 
 

Reflekt högtäckande utefärg 

bindemedel alkrylat 
 

SAAB lackstift 
 

SAAB touch-up paint 
 

Scandia oil sågkedjeolja 

kalciumsulfonat 
 

Tvåtaktsolja 

kalciumsulfonat 
 

Tändvätska 

N-paraffin C 10-13 
nafta (petroleum) vätebehandlad tung 
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YKSI batterivätska 
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Bilaga 5. Produkter som påträffades hos hushåll 5 (enfamiljshus) 
 

Rengöringsprodukter 

Ajax original allrengöring 

< 5% nonjoniska tensider 
polykarboxylater 
tvål 

parfym 
DMDM hydantoin 
2-bromo-2-nitropropane-1,3 diol 
anyl cinnamal 
hexyl cinnamal 
butylphenyl methylpropional 
citronellol 
hydroxycitronellol 
linalool 
limonene 
 

Coop Änglamark WC rent 

< 5% nonjontensider (fettalkoholetoxylat 8EO) 
vatten 
myrsyra 
citronsyra 
mjölksyra 
xantangummi 
färg (C1 16255 
C1 47005 
C1 42090) 
 

Fubrima puts 

water 
silica earth 
ammonium citrate 
isopropyl alcohol 
ammonium oxalate 
soaft soap 
colour 
parfume 
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Hagerty silver clean 
 

Häxan original putsmedel 

< 5% nonjontensider 
parfym 
methylparaben 
 

Häxan silverputs 

water 
silica 
earth 
octadecyl-3-mercaptopropionate 
alcohol 
steareth-10 
pine oil 
oleth-2 
methylparaben 
tetrasodium EDTA 
simethicone 
 

X-tra diskmedel 

5-15 % anjontensider (sodium laureth sulfate 
< 5% nonjoniska tensider (cocamidopropyl betaine) 
konserveringsmedel (potassium sorbate) 
parfum 
aqua 
sodium chloride 
sodium cumensulfonate 
glycerin 
propylene glycol 
propyl gallate 
färg C1 19140 
C1 42090 
 

Yes diskmedel 

15-30 % anjoniska tensider 

5-15 % nonjoniska tensider 
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methylisothiazolinone 
phenoxyethanol 
parfum 
 

Tvättprodukter 

Javex blekmedel 

< 5% väteperoxid 
< 5% tvål 
< 5% amfotera tensider 
< 5% fosfonat 
< 5% parfym  
 

Softlan sköljmedel, outdoor fresh 

5-15 % katjoniska tensider 
parfym 
benzyl salicylate 
butylphenyl methylpropional 
lactic acid, hexyl cinnamal 
eugenol 
geraniol 
alpha-isomethyl ionone 
benzyl alkohol  
 

X-tra color maskintvättmedel 
 

Badrumsprodukter 

Apoliva flytande cremetvål 

aqua 

sodium laureth sulfate 

cocamidopropyl betaine 

sodium chloride 
sodium lauroyl glutamate 
glycol distearate 
PEG-150 distearate 
cocamide MEA betaine 
laureth-10 
propylene glycol 

hippophae rhamnoides (seabucktorn) extract 
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parfum 
citric acid 
phenoxyethanol 
benzoic acid 
dehydroacetic acid 
potassium sorbate 
sodium benzoate 
 

Aquafresh tandkräm 

aqua  

hydrated silica 

sorbitol 
glycerin 
PEG-6 
sodium lauryl sulfate 
aroma 
xanthan gum 
titanium dioxide 
acrylates/C10-30 alkyl acrylatecrosspolymer 
sodium fluoride 
sodium saccharin 
chondrus crispus (carrageenan) 
sodium hydroxide 
limonene 
C1 73360 
C174160 
 

Bliw vildros 

aqua 

sodium laureth sulfate 

cocamidopropyl betaine 
sodium chloride 
sodium lauroyl glutamate 
glycol distearate 
PEG-150 distearate 
cocamide MEA betaine 
laureth-10 
propylene glycol 
hippophae rhamnoides (seabucktorn) extract 

parfum 



 

84 
 

citric acid 
phenoxyethanol 
benzoic acid 
dehydroacetic acid 
potassium sorbate 
sodium benzoate 
 

Medstop schampo 

aqua 

sodium laureth sulfate 

sodium cocoamphacetate 
disodium laureth sulfosuccinate 
sodium chloride 

panthenol 

hydroxypropyl guar hydroxypropyltrimonium chloride 
citric acid 
sodium benzoate 
 

Pepsodent tandkräm 

aqua 

sorbitol 

hydrated silica 
PEG-32 
sodium lauryl 

sulfate 

aroma 
sodium fluoride 
sodium saccharin 
cellulose gum 
eugenol 
C177891 
 

Sensodyne Pro -emalj 

aqua 

sorbitol 

hydrated silica 

glycerin 
potassium nitrate 

PEG-6 
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cocamidopropyl betaine 
aroma 
xanthan gum 
sodium saccharin 
sodium fluoride 
titanium dioxide 
sodium hydroxide 
limonene 
anise alkohol 
 

Sport dubbeldusch 

aqua 

sodium laureth sulfate 

cocamidopropyl betaine 

parfum 
panthenol 

polyquaternium-10 
disodium cocoyl glutamate 
PEG-40 hydrogenated castor oil 
citric acid 
sodium chloride 
PEG-200 hydrogenated glyceryl palmate 
benzophenone-4 
tetrasodium iminodisuccinate 
sodium benzoate 
sodium salicylate 
benzyl salicylate 
linalool 
limonene 
C1 61570 
C1 42090 
C1 13015 
 

X-tra balsam 

aqua 

cetearayl alkohol 

cetrimoniuim chloride 

PEG-7 glyceryl cocoate 
citric acid 

sodium benzoate (konserveringsmedel) 
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potassium sorbate (konserveringsmedel) 
 

X-tra schampo 

aqua 
sodium laureth sulfate 
sodium chloride 
cocamide DEA 
cocamidopropyl betaine 
glycerin 
citric acid 
parfum 
phenoxyethanol 
bensoic acid 
dehydroacetic acid 
 

X-tra shower gel 

aqua 

sodium laureth sulfate 

sodium chloride 

cocamide DEA 

cocamidopropyl betaine 

glycerin 

citric acid 

parfum 

phenoxyethanol 

bensoic acid 

dehydroacetic acid 
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Bilaga 6. Produkter påträffade hos hushåll 6 (enfamiljshus) 
 

Rengöringsprodukter 

Ajax fönsterputs 

< 5% anjoniska tensider 
 

Ajax rengöringsmedel 
 

Besongross WC-block 

mer än 30 %  syntetiska tensider 

mindre än 5 % konserveringsmedel och färgämne 
 

Biltema spisrent 

< 2% kaliumhydroxid 
 

Blåvitt fönsterputs 

isopropanol 5 -15 %,  

anjontensid < 5%,  

vatten 
 

Cilit bang smuts och mögel 

< 5% klorbaserade blekmedel 

< 5% anjontensider 

< 5% nonjontensider 

parfym 
 

Cilit bang power remover 

< 5% nonjontensider 

< 5% katjontensider 

parfym 
 

Clean screen 
 

Eldorado fönsterputs 



 

88 
 

< 5% anjoniska tensider 

parfym 

konserveringsmedel (benzisotiazolinone, methyllsothiazolione) 

den 

alkohol 

dipropylenglykolmethylether 

tetranatrium iminodisuccinat 

citronsyra 

färg (C1 19140) 

vatten 
 

Fenom allrengöring 

tensider 

fosfater (p<5%) 

karbonater 

zeoliter 

parfym 
 

Gripens propplösare för avlopp 

natriumhydroxid 85-100 % 

metallpartiklar 
 

Grumme gul såpa 

såpa (förtvålad tallolja) 15-30 % 

parfym (< 0,2 %) 
 

Häxan putsmedel 
 

Johnson propplösare 

natriumhydroxid 
 

Kalkosan kalklösnings - och rengöringsmedel 

citronsyra 

fosforsyra 1-5 % 
 

Kristallyster 
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Kärcher glasrengöring 

< 5% icke joniska tensider 

doftämnen 
 

MP52 kalklösare 

fosforsyra 

citronsyra 
 

Mr Muscle, citrus 

parfym 
 

Mr Muscle stålrent 

> 30 % alifatiska kolväten 

< 5 % nonjontensider 

parfym 
 

Pledge möbelspray 

5 % alifatiska kolväten 

konserveringsmedel 

silikonoljor 

nonjonisk tensid 

vaxer 

parfym 

vatten 
 

Rent av schampo för mattor och möbeltyger 
 

Röda Björn putsmedel 
 

SC Johnson Parkett polish 

5-< 15% polykarboxylat 

nonjoniska tensider 

0,2-< 5% tvål 

konserveringsmedel 
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Smycka silver dip 
 

Spar grönsåpa 

vegetabilisk såpa 5-15 % 

parfym 

färg < 5 
 

Spar fönsterputs 

biologiskt nedbrytbara syntetiska tensider 

isopropylalkohol 

ammoniak 
 

Ta Bort fläckspray 

5-15 % nonjontensider 

enzymer 

konserveringsmedlet dmdm hydantoin 
 

Vanish oxi action gel 

5-15 % nonjoniska tensider 

anjoniska tensider 

iltbaserat blekmedel 

parfume 

hexyl cinnamal 

benzylalkohol 

benzylsa-licylat 

butylphenylmethyl-propional 

cinnamulalkohol 

cinnamaldehyd 

citral 

citronellol 

coumarin 

eugenol 

geraniol 

isoeugenol 

limonen 

linalool 

0,2 % fosfor 
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Vim oxy gel 

mindre än 5 % av syrebaserat blekmedel (väteperoxid) 

mindre än 5 % av tvål 

5-15 % nonjoniska tensider 

färg 

parfym 
 

Vim power gel 
 

WC-duck active gel 

< 5% nonjontensider 

parfym (limonene, linalool, hexyl cinnamal, coumarin, citral, citronellol, geraniol, eugenol, farnesol) 
 

Tvättprodukter 

Spar koncentrerat sköljmedel 

5-15 % katjoniska tensider 

< 5% parfym 

< 5% natriumhydroxymetylglycinat 
 

Via color flytande tvättmedel 

15-30 %nonjontensider 

15-30 % anjontensider 

< 5% tvål 

< 5% parfym 

< 5% enzymer 
 

Y3 tvättmedel 

< 5% nonjontensider 

enzymer 

parfymer 
 

Badrumsprodukter 

Aco face ansiktsvatten 

aqua 

propylene glycol 
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glycerin 

PEG –40 hydrogenated castor oil 

citric acid 

sodium methylparaben 

sodium propylparaben 
 

Aco nagellack remover 

acetone 

ethyl acetate 

isopropyl myristate 
 

Aco vårdande ansiktscreme 

aqua 

canola oil 

citric acid 

methylparaben 

propylparaben 
 

Alpi fresh duschgel 
 

Apoteket handdesinfektion 

ethanol 

aqua 

isopropanol 

glycerin 

t-butanol 

PVM/MA decadiene crosspolymer 

aminomethyl propanol 
 

Aquafresh tandkräm 

aqua 

hydrated silica 

sorbitol, glycerin 

PEG-6 

sodium lauryl sulfate 

aroma 

xanthan gum 

titanium dioxide 

acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer 



 

93 
 

sodium fluoride 

sodium saccharin 

chondrus crispus (carragenan) 

 sodium hydroxide 

limonene 

C1 73360 

C1 74160 
 

Axe shower gel 

aqua 

sodium laureth sulfate 

cocamidopropyl betaine 

cocamide MEA 

parfum 

glycerin 

menthol 

sodium chloride 

PPG-12, citric acid 

sodium benzoate 

eugenol 

limonene 

linalool 

C1 74160 
 

Barnängen essentials flytande tvål 

aqua 

sodium laureth sulfate 

cocamidopropyl betaine 

coco-glucoside 

glyceryl oleate 

PEG-7 glyceryl cocoate 

tocopheryl acetate 

panthenol 

niocinamide 

parfum 

laureth-2 

glycol distearate 

cocamide MEA 

laureth-10 

hydrogenated castor oil 

PEG-40 hydrogenated castor oil 

propylene glycol 
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citric acid 

sodium chloride 

butylphenyl methylpropional 

hexyl cinnamal 

limonene 

benzyl salicylate 

alpho-isomethyl ionone 

geraniol 

sodium benzoate 
 

 

 

Blandningscreme slingblond x-tra 

6 % väteperoxid 
 

Bliw lavendel 

aqua 

sodium cocoamphacetate 

lauric acid 

PEG-4 rapeseedamide 

Barnängen yoghurt duschcreme 

aqua 

sodium laureth sulfate 

cocamidopropyl betaine 

coco-glucoside 

sodium chloride 

parfum 

yogurt 

aloe barbadensis leaf extract 

prunus amygdalus dulcis oil 

PEG-7 glyceryl cocoate 

polyquaternium-10, laureth-2 

PEG-55 propyleneglycol oleate 

propylene glycol 

PEG-40 hydrogenated castor oil 

styrene/acrylates copolymer 

geraniol 

butylphenyl methylpropional hydroxycitronellol 

citronellol 

citric acid 

sodium benzoate 

sodium salicylates 
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potassium hydroxide 

myristic acid 

glycol stearate 

glycerin 

parfum 

citric acid 

diazolidinyl urea 
 

Comfort gel sensitive 

aqua 

palmitic acid 

triiethanolamine 

oleth-20 

isopentane 

glycereth-26 

paraffinum liquidum 

isobutane 

stearic acid 

parfum 

hydroxyethylcellulose 

aloe barbadensis 

PEG-14M 

hydroxypropylcellulose 

disodium cocoamphodiacetate 

saccharomyces cerevisiae extract 

sodium hyaluronate 

triticum vulgare 

phenoxyethanol 

potassium sorbate 

sodium sulfite 

methylparaben 

sodium benzoate 

ethylparaben 

butylparaben 

isobutylparaben 

propylparaben 

citric acid 

C1 42090 
 

Curry desinficerande handtvätt 

alkohol denat 

aqua 



 

96 
 

glycerin 

acrylates/C10-30 alkylacrylate crosspolymer 

parfum (citronellol, amyl cinnamal, geraniol, coumarin, linalool, limonene) 

aminomethyl propanol 
 

Deep blue shave gel 

aqua 

palmitic acid 

triethanolamine 

isopentane 

propylene glycol isostearate 

sorbitol 

isobutane 

parfym 

hydroxyethyl cellulose 

tocopheryl acetate 

aloe barbadensis 

C1 42090 

CI 19140   
 

Eco-cleansing mousse 

aqua 

PEG-10 olive glycerides 

sodium laureth sulfate 

PEG-12 

glycerin 

sodium cocoyl hydrolyzed amaranth protein 

sodium benzoate 

capryl/capramidopropyl betaine 

parfum 

olea europea leaf extract 

fructose 

phenoxyethanol 

citric acid 
 

Flux tandkräm 

aqua 

hydrated silicaxylitol 

propylene glycol 

sorbitol 

glycerin 
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xanthan gum 

cocamidopropyl betaine 

aroma 

carbomer 

sodium fluoride 

disodium phosphate 

bezoic acid acid 

sodium saccharin 

sodium phosphate 

titanium dioxide 
 

Gripen remover 

ethyl acetate 

butyl acetate 

isopropyl myristate 

ethoxydiglycol 

parfum 

citronellol 

geraniol 

limonene 
 

Gunry flytande tvål 

aqua 

sodium laureth sulfate 

sodium chloride 

cocamide DEA 

glycerin 

glycol distearate 

parfum 

methylchloroisothiazolinone 

methylisothiazolinone 

citric acid 

cocamide MEA 

C1 16255 

benzoic acid 
 

Head & shoulders mjällbalsam 

aqua 

stearyl alkohol 

cetyl alkohol 

stearamidpropyl dimethylamine 
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dimethicone 

zinc pyrithione 

glutamic acid 

benzyl alkohol 

phenoxyethanol 

methylparaben 

propylparaben 

parfum 

citric acid 

butylphenyl methylpropional 

aloe barbadensis 

hexyl cinnamal 

sodium chloride 

linalool 

alpha-isomethyl ionone 

geraniol 

sodium polynaphthalenesulfonate 

magnesium nitrate 

methylchloroisothiazolinone 

magnesium chloride 

methylisothiazolinone 

anthemis nobilis 

tocopheryl acetate 
 

Head & shoulders schampo mot mjäll 

aqua 

sodium laureth sulfate 

sodium lauryl sulfate 

cocamide MEA 

zinc carbonate 

glycol distearate 

sodium chloride 

zinc pyrithione 

dimethicone 

cetyl alkohol 

parfum 

hydroxypropyltrimonium chloride 

sodium xylesulfonate 

magnesium sulfate 

sodium benzoate 

magnesium carbonate hydroxide 

ammonium laureth sulfate 

butylphenyl methylpropional 
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linalool 

hexyl cinnamal 

benzyl alkohol 

hydroxyisohexyl 3-cyklohexene carbooxaldehyde 

magnesium nitrate 

limonene 

citronellol 

sodium polynaphthalensulfonate 

paraffinum liquidum 

methylchloroisothiazolinone 

magnesium chloride 

DMDM hydantoin 

C1 60730 

disodium EDTA 

tetrasodium EDTA 

methylisotisothiazolinone 
 

Hugo roll-on 
 

Lactacyd flytande tvål 

aqua 

ammonium lauryl sulfate 

TEA lauryl sulfate 

hydrogenated peanut oil 

lactic acid 

lactose 

lactis protenium 

PEG.2 stearate 

glycol stearate 

hydroxyethyl ethylcellulose 

sodium hydroxide 

sodium methylparaben 

methylparaben 

cholesterol 

phosphoric acid 
 

Lanza healing style beach spray 
 

LdB shower 

aqua 
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sodium laureth sulfate 

cocamidopropyl betaine 

glycol distearate 

decyl glucoside 

glycerin 

guar hydroxypropyltrimonium chloride 

betaine 

parfum 

sodium chloride 

laureth-4 

formic acid 

citric acid 

sodium hydroxide 

2-bromo-2-nitropropane-1,3.diol 
 

Le chat toilette 
 

LHP antiseptistisk kräm 

väteperoxid 1 % 

monoglycerider 

citronsyra 

propylenglykol 

poloxyetylen stear. 

natr.edet. 

natr.hydroxid. 

natr.oxal. 

natr.pyrofosfat. 

natr.stann. 

salicylsyra 

svavelsyra 

renat vatten 
 

Lux de lujo tvål 

jabon 

perfume y colorante 
 

Nivea anti-perspirant 

aqua 

aluminium chlorohydrate 

isoceteth-20 
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paraffinum liquidum 

butylene glycol 

glyceryl isostearate 

parfum 

persea gratissima oil 

maris limus extract 

ostrea shell extract 

PEG.150 distearate 

propylene glycol 

geraniol 

benzyl alkohol 
 

Nivea body lotion 

aqua 

glycerin 

caprylic/capric triglyceride 

myristyl myristate 

alkohol denat. 

dimethicone 

glyceryl stearate citrate 

cetearyl alkohol 

octyldodecanol 

tocopheryl acetate 

carbomer 

serine 

lecithin 

glycine 

alanine 

potassium phosphate 

disodium phosphate 

phenoxyethanol 

methylparaben 

ethylparaben 

propylparaben 

butylparaben 

isobutylparaben 
 

Nivea eye make-up remover 
 

Nivea moisturishing sun lotion 

aqua 
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glycerin 

butylene glycol dicaprylate/dicaprate 

dicaprylyl ether 

octyldodecanol 

cyklomethicone 

glyceryl stearate citrate 

octocrylene 

stearyl alkohol 

methoxycinnamate 

bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine 

hydrogenated coco-glycerides 

titanium dioxide 

PVP/hexadecene copolymer 

tocopheryl acetate 

phenoxyethanol 

xanthan gum 

DMDM hydantoin 

sodium acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer 

trisodium EDTA 

trimethoxycaprylylsilane 

BHT 

parfum 
 

Palmolive naturals dusch creme 

aqua 

sodium C12-13 pareth sulfate 

cocamidopropyl betaine 

glycerin 

parfum 

sodium chloride 

cocamide MEA 

sodium benzoate 

styrene/acrylates copolymer 

sodium salicylates 

polyquaternium 7 

citric acid 

glycol distearate 

tetrasodium EDTA 

laureth-4 

poloxamer 124 

sine adipe lac 

olea europaea oil 

alpha isomethyl ionone 
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butylphenyl methylpropional 

citronellol 

geraniol 

hexyl cinnamal 

limonene 

linalool 

C1 19140 

C1 42090 
 

Sensodyne Pro-emalj 

aqua 

sorbitol 

hydrated silica 

glycerin 

potassium nitrate 

PEG-6 

cocamidopropyl betaine 

aroma 

titanium dioxide 

xanthan gum 

sodium saccharin 

sodium fluoride 

sodium hydroxide 

limonene 
 

V05 schampo färgat hår 

aqua (water 

ammonium laureth sulfate 

ammonium lauryl sulfate 

cocamidopropyl betaine 

divinyldimethicone/dimethicone copolymer 

ascorbic acid 

panthenol 

tocopheryl acetate 

biotin 

niacinamide 

dimethylpahamidopropyl laurdimonium tosylate 

quaternium 80 

ammonium chloride 

sodium cocoyl isethionate 

sodium lauroamphoacetate 

sodium methyl cocoyl taurate 
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guar hydroxypropyltrimonium chloride 

laureth-7 

bisamino PEG/PPG-41/3 aminoethyl PG-propyl dimethicone 

dipropylene glycol 

glycol distearate 

propylene glycol 

sodium laureth sulfate 

pentasodium pentetate 

sodium xylene sulfonate 

sodium cocoamphoacetate polysorbate 20, 

C12-13 pareth-23 

C12-13 pareth-3 

propylene glycol stearate 

sodium chloride 

disodium EDTA 

hexylene glycol 

triethanofamine 

citric acid 

citric acid 

imidazolidinyl urea 

methylchloroisothiazolinone 

methylisothiazolinone 

benzyl salicylate 

hexyl cinnamal 

inalool 

parfum (fragrance) 
 

Wella schampo color protection 

aqua 

ammonium laureth sulfate 

ammonium lauryl sulfate 

sodium chloride 

glycol distearate 

dimethicone 

citric acid 

sodium citrrate 

ammonium xylensulfonate 

cocamide MEA 

cetyl alkohol 

parfum 

sodium benzoate 

disodium EDTA 

cuar hydroxypropyltrimonium chloride 
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hydrogenated polydecene 

DMDM hydantoin 

tetrasodium  EDTA 

butylphenyl methylpropional 

trimethylolpropane tricaprylate/tricaprate 

propylene glycol 

citronellol 

linalool 

hydroxycitronellal 

paraffinum liquidum 

litsea cubeba 

citrus limonum 

citrus dulcis 

methylchloroisothiazolinone 

C1 15985 

C1 19140 

triacetin 

methylisothiazolinone 

tocopherol 
 

Garageprodukter 

Absorb läderkräm 

water 

liquid paraffin 

UV-absorbent 

emulsifier 

friction modifier 

preservative 

antioxidant 
 

Absorb läderrengöring 

water 

soap 

ethanol 

sugar 

glycerine 

complexing agent 
 

Alcro bestå täckfärg trä 

akrylatfärg 
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Alcro komplett grund – och täckfärg 
metall 

alifatnafta 

zinkfosfat 
 

Beckers elegant aqua lackfärg 

bindemedel akkrylatlatex 
 

Beckers elegant aqua lackfärgsgrund 

bindemedel akkrylatlatex 
 

Bexkers exponyl träolja 

alifatnafta 

tolylfluanid 

rå linolja 
 

Beckers fönsterfärg halvblank 

bindemedel alkyd 
 

Beckers modern living 
 

Beckers sockelfärg 

akrylat 
 

Beckers väggfärg  

bindemedel sampolymer latex 
 

Beckers väggspackel 
 

Biltema båtvax 

heptan 30-100 %,  

lågaromatisk nafta 1-5 % 
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Biltema cleansing wax 

nafta (petroleum 

vätebehandlad tung 20-30 % 
 

Biltema cykelkedjeolja 
 

Biltema motorolja 
 

Biltema rust remover  

fosforsyra 5-10 % 
 

Biltema svart vinyl  
 

Biltema syntetisk motorolja 
 

Biltema ädelträolja 

bindemedel alkydoljor 

alifatnafta medeltung 
 

Black arrow vattenpumpsmörjning och rostskdd för bilkylare 

mineralolja med tillsatsmedel 

innehåller polycykliska aromatiska kolväteföreningar 
 

Black chrome bilvax 
 

Bona limtvätt 

aromatiska kolväten 10 – 30 % 
 

Castroll kylarglykol 

etylenglykol 30 – 100 % 
 

Castrol marine gear oil 
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Castrol scooting gear oil 
 

Dinitrol låsolja 

sopropanol 
 

Curera Mossa GTI 

järn 8 volym%,  

kväve 20 volym%,  

svavel 5 volym%,  

magnesium 0,3 volym% 
 

ESD cleaner bord rengöringsmedel 
 

Golvpolish polerfri hård toppglans 
 

Grade kylarvätska 
 

Grass GTI 

EU-gödsel  Nkgödselmedellösning 15-4 med spårämnen 

Totalkväve 15,0 % vrav nitratkväve 4,8 % och ammoniumkväve 3,4 % 

Kalium vattenlösligt 3.6 % 
Vattenlösliga spårämnen: bor 0,014 %, koppar 0,02 %, järn 0,062 %, mangan 0,03 %, 
molybden 0,0019 %, zink 0,009 %.  

Övriga egenskaper: innehåller vattenlösligt fosfor 1,0 % 
 

Gripen kemiskt ren bensin 
 

Gripen smörolja 
 

Hydro saneringsvätska 

kaliumnitrat – 42 vikt-% 

vatten 

fosfor 

fluor 
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kisel 

järn 
 

Infra väggfärg matt glans 

sampolymer latex 
 

Kemetyl T-Röd  bränsle 

denaturerad etanol 
 

Lacknafta 

nafta (petroleum),  

väteavsvavlad tung 
 

LTO stone & wood cleaner  

under 5 % av  anjoniska tensider 

under 5 % av  nonjoniska tensider 

under 5 % av  carboxylat 

under 5 % av  phosphonater 
 

OK Q8 biologiskt nedbrytbara naturavfettning 
 

OK Q8 marin TT tvåtaktsolja 
 

Petrosolprodukt koncentrerad spolarvätska 

< 5% nonjoniska tensider 
 

Simoniz billacksrengöring 
 

Simoniz lackrengöring 

lacknafta med < 1 % aromater 
 

Sonax bilpolish  
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Sonax flytande vax 
 

Trädgårdssubstral bladlus spray 

(pyretrum är naturens eget gift, sprayen är gjord på vattenbas och inte fotogenbas) 

pyretriner I och II: 0,25 viktprocent 

piperonylbutoxid: 1,2 viktprocent 
 

Turtle bilschampo 

5-15 % anjontensider 

< 5% nonjontensider 

parfym 

benzisothiazolinone (konserveringsmedel) 
 

Turtle superavfettning 

> 30 % alifatiska kolväten 

< 5% nonjontensider 
 

Turtle wax extra med teflon 
 

Turtle wax extreme nanotech glass cleaner  

< 5% anjoniska tensider 

benzisothiazolinone (konserveringsmedel) 
 

Turtle wax metallic car wax 
 

Turtle wax rostomvandlare 
 

Turtle wax super cleaner 

alifatnafta 10-30 % (< 0,5 vikt-% aromater) 
 

Turtle wax top coat sealer lackförsegling 
 

Vanlig träolja 

bindemedel linolja 
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WD-40 smörolja 
 

Woly 3x3 impregnering 

FC-ämnen 

1,1,1-trikloretan 

butylacetat 

drivgas butane 
 


