
Miljödepartementet 
 
Regeringen förbjuder fosfater i tvättmedel 
 
Regeringen har som avsikt att införa ett nationellt förbud mot fosfater i tvättmedel för enskilt 
bruk. 
 
Syftet är att förbättra havsmiljön genom att begränsa utsläppen av fosfor från de fosfathaltiga 
tvättmedlen. Fosforn bidrar till övergödningen av sjöar, vattendrag och hav. 
 
- Regeringen vill förbjuda fosfater i tvättmedel och anmäler det nu till EU-kommissionen. 
Händer inget oförutsett kommer beslutet att gälla från 1 januari 2008, säger miljöminister 
Andreas Carlgren. 
 
Effekten i Sverige kommer framförallt att märkas när det gäller de drygt 700 000 enskilda 
avlopp i Sverige som saknar god rening eller är anslutna till små reningsverk. 
 
- Störst effekt för att minska övergödningen får vi om Östersjöländerna som helhet förbjuder 
fosfater i tvättmedel. Ett svenskt förbud är ett sätt att gå före, så som Tyskland redan har gjort 
av länderna runt Östersjön, säger Andreas Carlgren. 
 
Sverige driver förslaget om fosfatförbud både inom ramen för Östersjösamarbetet, HELCOM, 
och inom EU. Om alla länder runt Östersjön skulle avstå från att använda fosfathaltiga tvätt- 
och rengöringsmedel så skulle de totala utsläppen av fosfor minska med 20 procent. 
 
Sverige kommer nu att anmäla förslaget till nationellt förbud mot fosfater i tvättmedel för 
enskilt bruk till EU-kommissionen. Efter att förslaget har behandlats av kommissionen 
kommer regeringen att fatta beslut om en förordningsändring. Ett förbud kan gälla från 1 
januari 2008, förutsatt att inga invändningar reses av kommissionen eller enskilda 
medlemsstater under anmälningsprocessen. 
 
Förbud mot fosfater i tvättmedel för enskilt bruk finns i medlemsstaterna Belgien, Tjeckien 
och Tyskland, samt är på väg att genomföras i Frankrike. Dessutom finns förbud i Norge och 
Schweiz. Utanför EU är användningen av fosfater i tvättmedel för hushållsbruk reglerat i 
Canada, Japan och USA. 
 
 
 
Toni kommentar! 
Såg någon TV 4 dokumentären och utsläppen i Kaliningrad? Över 50 miljoner har 
svenska SIDA blåst iväg i mörkermännens fickor och inget reningsverk så lång ögat 
syns men väl att Östersjön är som en kloak sjö. Bilden med föroreningen över Östersjön 
är förfärlig, Sverige bidrar med LRF böndernas övergödning, Polen med orena utsläpp, 
vad är det som kommer ut ur St Petersburgs avlopp? Sverige igen fast med dispens 
Quicksilver tunnor utanför Sundsvall och andra platser som räcker för att ta livet av 
hela Östersjön. Samtliga svenska åar och floder som mynnar ut i Östersjön är 
förorenade men vi skall kräva av andra länder om åtgärder samtidigt som vi skiter ned 
mest med dispens eller gömmer oss bakom paragrafer. 
 



Inte ett ord om att reda ut dom egna problemen, nej istället skall vi ha konferenser med 
våra grannar vilket vi haft de senaste 20 åren och hundratal miljoner är borta. 
 Är du förvånad över att SIDA hemligstämplade Kalingrad projektet? 
Så länge vi inte har kontroll genom en oberoende domstol och en konstitutionsdomstol 
så kan det fortsätta så här och svenska politiker kan fara runt med spenderbyxor utan 
att ta ett ansvar!  
Det är bra om vi får stopp på fosfor utsläppen – ingenting som hindrar den svenska 
regeringen att agera på egen hand! 
 


