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1. Sanktioner kosmetiska produkter

• Enligt kosmetikaförordning (EG) nr 1223/2009 
bestämmer medlemsländerna sanktioner (art 37)

• Svenska sanktioner finns i miljöbalken

- Föreläggande och förbud  (kap 26)

- Straffbestämmelser (kap 29)

- Miljösanktionsavgifter (kap 30)



Föreläggande och förbud (kap 26 miljöbalken) 

• Beslut om saluförbud (ev. med vite) för att stoppa 
tillhandahållande av bristfällig produkt

• Beslut om föreläggande (ev. med vite) för att tvinga in 
varuprover/uppgifter, kräva tillbakadragande/återkallelse av 
bristande produkt



Straff (kap 29 miljöbalken) 

• Vid misstänkt brott mot miljöbalken ska myndigheten göra 
åtalsanmälan till polisen/åklagare

• Polisen/åklagare kan starta förundersökning för att ta reda 
på om verksamhetsutövare med uppsåt/oaktsamhet ska 
straffas (böter eller fängelse) 

• Obs! straff skiljer sig beroende på distributör/ansvarig person

• Gäller tillhandahållande som redan skett



Möjliga straff för distributören

Böter om distributör med uppsåt eller oaktsamhet tillhandahåller 
kosmetisk produkt utan följande märkning
– Namn och adress till ansvarig person (obs! ska vara adress inom 

EU/EES) enligt art 19.1 a förordning 1223/2009
– Satsnummer (batchnummer) enligt art. 19.1 e förordning 1223/2009

(obs! vid små produkter accepteras satsnr endast på 
ytterförpackningen)
– Innehållsförteckning enligt art. 19.1 g förordning 1223/2009

(obs! innehållsförteckning behöver endast anges på ytterförpackning)

Böter eller fängelse i högst 2 år om distributör uppsåt eller oaktsamhet 
- Låtit bli att registrera information om översättning av märkning till 

svenska till EU-kommissionens kosmetikaregister CPNP enligt art. 13.3 
förordning 1223/2009

- Låtit bli att uppdatera uppgifter de anmält till CPNP enligt art. 13.7 
förordning 1223/2009



Möjliga straff för ansvarig person

Böter om ansvarig person med uppsåt eller oaktsamhet släpper ut  
kosmetisk produkt utan märkning

- enligt art. 19.1 och 19.2 förordning 1223/2009

Böter eller fängelse i högst 2 år om ansvarig person med uppsåt 
eller oaktsamhet släpper ut produkt som 

- saknar säkerhetsbedömning enligt art. 10 förordning 1223/2009

- inte uppfyller ämnesreglerna enligt art. 14 och 15 förordning 
1223/2009

- låtit bli att registrera uppgifter till CPNP enligt art. 13.1, 2 och 4 
förordning 1223/2009

- låtit bli att uppdatera uppgifter de anmält till CPNP enligt art. 
13.7 förordning 1223/2009



Miljösanktionsavgifter

• Kap. 30 miljöbalken 

• 7 kap. 15 & 16 §§ förordning (2012:259) om 

miljösanktionsavgifter

Avser endast två av märkningsreglerna

– kravet på svensk text för vissa märkningstexter

– undantagsregeln att innehållsförteckning får skrivas på 
skylt när märkning inte får plats på produkten

Att föreskriven svensk text saknas är ett vanligt 
märkningsfel på kosmetiska produkter



Miljösanktionsavgifter för kosmetiska produkter

7 kap. 15 § förordningen (2012:259) om MSA

För en överträdelse av 4 § förordningen (2013:413) om 
kosmetiska produkter genom att tillhandahålla en 
slutanvändare på marknaden i Sverige en kosmetisk produkt 
som saknar föreskriven information på svenska ska en 
miljösanktionsavgift betalas

1. med 10 000 kronor om den som är skyldig att betala avgiften 
är en sådan ansvarig person som avses i artikel 4 … förordning 
(EG) nr 1223/2009 …om kosmetiska produkter, i den ursprungliga 
lydelsen, och

2. med 5 000 kronor i andra fall än de som avses i 1.

Punkt 2 gäller alltså distributörer



4 § förordningen (2013:413) om kosmetiska 

produkter (svenska kosmetikaförordningen)

4 § Information enligt artikel 19.1 b, c, d och f i förordning (EG) nr 
1223/2009 ska anges på svenska när en kosmetisk produkt 
tillhandahålls slutanvändaren på marknaden i Sverige.

Även information enligt artikel 19.2–19.4 i samma förordning, med undantag av 
informationen i förteckning över beståndsdelar enligt artikel 19.1 g i samma 
förordning, ska anges på svenska när en kosmetisk produkt tillhandahålls 
slutanvändaren på marknaden i Sverige. Förordning (2014:241).

19.1 b: mängd 19.1 c: hållbarhet
19.1 d: försiktighetsåtgärder 19.1 f: funktion



Miljösanktionsavgifter för kosmetiska produkter

7 kap. 16 § förordningen (2012:259) om MSA

För en överträdelse av artikel 19.3 i förordning (EG) nr 
1223/2009, i den ursprungliga lydelsen, genom att på 
marknaden tillhandahålla slutanvändaren en sådan produkt 
som avses i artikel 19.3 nämnda förordning utan att skylta med 
en förteckning över produktens beståndsdelar i omedelbar 
närhet av den produktens säljbehållare ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor.



Vägledning kring miljösanktionsavgifter

Naturvårdsverket ska ge vägledning

Se Naturvårdsverkets handläggning om ärenden om 
miljösanktionsavgifter https://www.naturvardsverket.se/Om-
Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-620-0177-3/

https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-620-0177-3/


2. Sanktioner för tatueringsfärger

• Enligt 12 § förordning (2012:503) om tatueringsfärger  finns 
bestämmelser om straff i 29 kap. miljöbalken

• Sanktioner i miljöbalken

- Föreläggande och förbud  (kap 26)

- Allmänna straffbestämmelser för kemiska produkter 
(29 kap. 3 a § miljöbalken)


