
Distributör eller importör?
Det är skillnad på kraven om du är distributör eller 
ansvarig person. Köper du från bolag med säte i Sverige 
eller inom EU/ESS-land så är du distributör, är sätet 
utanför EU/ESS så är du ansvarig person. Även om du 
släpper ut produkter i eget namn eller ändrar en produkt 
som redan finns på marknaden räknas du som ansvarig 
person.

När du beställer på internet
Om du beställer dina produkter över internet måste 
du veta från vilket land de kommer. Tänk på att även 
webbplatser på svenska kan ha sitt säte i ett annat land. 
Kontrollera därför uppgifterna på webbsidan noga innan 
du beställer så du vet vilka krav som gäller dig.

Skyldigheter för dig som är distributör
Innan du använder eller säljer produkten måste du bland 
annat kontrollera att produkterna följer de lagar och 
regler som gäller i Sverige.

Vad du behöver göra 
• Kontrollera att märkningen på dina produkter är 
        korrekt och att språkkraven är uppfyllda, se mer 

information i stycket nedan om märkningsregler. 
Använd inte och ha inte produkter till försäljning som 
inte uppfyller kraven. Om det är möjligt bör du 

        kontakta din leverantör och be dem åtgärda 
        bristerna. 
• Saknas föreskriva uppgifter på svenska, och du inte 

köpt från en svensk leverantör, måste du själv se till 
att produkterna märks med en svensk översättning. 
Har du endast produkterna för egen användning 
måste du förstå informationen på dem, exempelvis 
användarinstruktioner.

• Kontrollera att hållbarhetsdatumet inte har 
        passerat. Vid egen användning bör du märka dina 

produkter med datum för öppnande, om de har en 
viss hållbarhet efter öppnandet. 

Skyldighet för dig som är ansvarig 
person
Som ansvarig person har du många regler, förutom de 
krav som finns för distributörer enligt stycket ovan, som 
du ska visa att du uppfyller. 
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Användning och försäljning av 
kosmetiska produkter

Miljöförvaltningen informerar

Om du använder eller säljer kosmetiska produkter i din verksamhet har du ett 
ansvar för produkterna. Här tar vi upp det viktigaste som du behöver tänka på när 
det gäller inköp och märkning. För mer information och för gällande lagstiftning 
kan du kontakta Läkemedelsverket eller besöka deras webbplats, lakemedelsver-
ket.se. Du är även välkommen att kontakta oss om du önskar få mer information.



Vad du behöver göra 
• Anmäl din import till EU:s kosmetiska register. 
• Se till att produkten är säker. Den får till exempel inte 

innehålla ämnen som är förbjudna enligt svensk lag 
eller ha för hög halt av ett begränsat ämne. Ämnen 
som kan orsaka cancer, orsaka mutationer eller är 
skadliga för människans fortplantning är förbjudna 
att ha i kosmetiska produkter. Relevanta provtagning-
ar och analyser ska vara utförda. 

• Ha svenskt eller engelskt produktinformationsdoku-
ment lättillgängligt i verksamheten. Dokumentet ska 
innehålla produktens användningsområde, 

        säkerhetsrapport och beskrivning om hur god
        tillverkningssed (GMP) uppfylls. Vidare ska du kunna 

visa att produkten har den effekt som den sägs ha. 

Märkningsregler
Kundinformationen ska finnas i outplånlig, lättläst och väl 
synlig text på både behållaren och ytterförpackningen. 

• Produktens användningsområde om detta inte tydligt 
framgår av produktens namn. Texten ska vara på 
svenska.

• Kosmetiska produkter med en hållbarhet på högst 
30 månader ska antingen förses med den svenska 
märkningen ”Bäst före utgången av” följt av datum 

        eller förses med ”timglas”-symbolen följt av datum. 
För produkter med en längre hållbarhet än 30 

        månader ska det istället anges hur länge produkten 
kan användas efter öppnandet. De märks med 

        ”öppen burk”-symbolen.
• Särskilda försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid 

användningen, till exempel varningstext och 
        bruksanvisning. Texten ska vara på svenska. 
• Innehållsmängd, om volymen är mer än 5 gram eller 

5 milliliter. Texten ska vara på svenska. 
• Namn och adress till ansvarig person inom EU/EES, 

inte bara en webbplats. 
• Batch-/satsnummer som visar från vilket 
        tillverkningsparti produkten kommer ifrån.
• Ursprungslandet, om produkten är importerad
         utanför EU/EES.
• Innehållsförteckning med ämnen i fallande ordning i 

den mängd de förekommer i produkten. 
        Förteckningen ska stå efter ordet ”Ingredienser” eller 

”Ingr.” Innehållsförteckningen behöver endast stå på 
ytterförpackningen om sådan finns, annars 

        hänvisning om var det står någonstans. Kan vara på
        exempel en bipacksedel, etikett, tejp, remsa eller 

liknande. Innehåller produkten ett färgämne så ska 
färgens CI-nummer anges.  

Om du säljer en felaktigt märkt produkt
Har du kosmetiska produkter till försäljning som saknar 
föreskriven märkning på svenska kan du få betala en 
miljösanktionsavgift. Det innebär att du kan bli skyldig att 
betala en straffavgift för de felmärkta produkterna.

Vid hälsorisker med en kosmetisk 
produkt
Upptäcker du eller får du från kund information om 
risk för människors hälsa med en produkt måste du 
omedelbart meddela detta till ansvarig person och till 
Läkemedelsverket. Har du anställd är det viktigt med 
rutiner för hur detta ska gå till. 
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