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Yttrande över remissen av kemikalieinspektionens redovisning av
regeringsuppdraget om att utreda förutsättningarna för ett nationellt förbud
mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel

Landstingsrådsberedningen föreslås besluta
att som yttrande till Miljö och samhällsbyggnadsdepartementet överlämna
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande inklusive skrivelse från regionplane-och
trafikkontoret
att därutöver anföra
I tjänstutlåtandet värderas inte frågan om tillämpbarheten av ett förbud om det
bara riktas till fastigheter med enskilda avlopp. Värderingen av huruvida ett
partiellt förbud verkligen blir verkningsfullt är emellertid den springande punkten
i detta förslag. Här förutsätts att det går att överenskomma mellan myndigheter
och näringsliv om restriktivitet med försäljningen av fosfattvättmedel i vissa
områden samt att märkning och information skulle vara tillräckliga åtgärder för
en frivillig övergång till tvätt och rengöringsmedel utan fosfat. Det finns inte
något förslag om tillsyn eller kontroll av efterlevnaden. Vår första kritik gäller
därför detta. Förbud som det inte går att kontrollera efterlevnaden av bör inte
införas. Eftersom användning av fosfater i tvättmedel reglerats i flera andra EUländer och flera länder kring Östersjön kommer att införa ett förbud anser vi att
det inte är försvarbart att endast ha en partiell reglering i Sverige.
En reglering som gäller endast enskilda avlopp har flera nackdelar. För det första
finns inte idag i kommunerna fullständiga förteckningar över alla enskilda avlopp
och kommunernas arbete med tillståndsgivning och tillsyn släpar efter. För det
andra visar svaret från Regionplane och trafiknämnden att även reningsverkens
procentuella andel av utsläppen är betydande, 17 % jämfört med de enskilda
avloppen som beräknas till 25 %. För att nå de regionala minskningsmålen till
2010 behövs tydliga åtgärder. Det finns också såväl miljövinster som ekonomiska
fördelar med att undvika eller minska fällningskemikalier i vattenverken.
Slutligen är den bästa regimen alltid att undvika att få in i avloppet sådant som
man senare får problem eller stora kostnader att göra sig av med. Att förhindra
miljöproblemen vid källan är den bästa lösningen som också är enklast att
kommunicera med konsumenterna.
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En fråga som kvarstår och som inte ges uttömmande svar på är om ersättningen
för fosfater s.k. zeoliter ger andra problem om de inte avskiljs innan utsläpp sker
till sjöar och vattendrag.
Det behövs också en utökad konsumentupplysning kring övergång till mer
miljövänliga rengörings- och tvättmedel.

