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Vad är en kosmetisk produkt?  
 
Definitionen för kosmetisk produkt finns i förordning EU 1223/2009 om kosmetiska produkter 
och lyder:  
 
"I denna förordning avses med kosmetisk produkt, ämnen eller blandningar som är avsedda 
att appliceras på människokroppens yttre delar (överhud, hår och hårbotten, naglar, läppar 
och yttre könsorgan) eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller 
huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem eller förändra deras utseende, skydda dem, 
bibehålla dem i gott skick eller korrigera kroppslukt."  
 
Tvål klassificeras som en kosmetisk produkt, och för att sälja eller ge bort tvålar på den svenska 
marknaden måste du uppfylla kraven i reglerna för kosmetiska produkter. Det finns inte någon 
myndighet som testar och godkänner dina tvålar; du förväntas att ha koll på lagar och regler 
själv. En tuff uppgift, men det går!  
 
Det kan kännas jobbigt med alla regler och lagar, men de finns till för att skydda oss – det är 
trots allt produkter som används på kroppen, och produkter med fel, skadliga ämnen osv kan 
orsaka skador för livet.  
 
För att bevisa att dina tvålar är säkra att använda behöver du genomföra ett säkerhetstest för 
varje tvål som du vill sälja. Säkerhetstestet genomförs av en kvalificerad riskbedömare (oftast 
en konsult utbildad inom toxikologi som du anlitar) och ska innehålla en säkerhetsbedömning. 
Säkerhetsrapporten som blir resultatet av säkerhetstestet är en del av den 
produktinformationsdokument som du ska ta fram för dina tvålar och ska finnas tillgänglig om 
Läkemedelsverket frågar efter den vid t.ex. en tillsyn.  
 
Det finns en konsultförening vid namn Kemiska miljö- och hälsorisker som har en lista över 
konsulter du kan anlita för säkerhetstesterna. 
  
Den myndighet som har ansvar för att utöva tillsyn över kosmetiska produkter i Sverige är 
Läkemedelsverket. Tillsynen genomförs genom att myndigheten inspekterar tvålmakare och 
kosmetikaproducenter, granskar dokument och produkter. De tar ut en årlig avgift för 
tillsynen, som är densamma för alla företag – just nu är den på 4 000 kr per år. Förutom 
tillsynsavgiften tillkommer en kostnad per tvålsort som du tillverkar på 600 kr per tvål och år.  
 
Förutom att ha koll på lagar och regler behöver du uppfylla det man i EU kallar för ”good 
manufacturing practice” (GMP), som går ut på att du ska ha god hygien och spårbarhet vid 
tvåltillverkningen. Praktiskt betyder det kring t.ex. hygien att du inte tillverkar tvålar i ditt kök, 
utan använder anpassade lokaler.  
 
Innehållet i de tvålar du tillverkar styrs av lagar – vissa ämnen är helt förbjudna, medan vissa 
kan användas om särskilda villkor uppfylls. Ha extra koll på eteriska oljor, då de bedöms 
innehålla allergener och kan innehålla ämnen som måste deklareras på ett särskilt sätt. Som 
sagt, är du osäker – mejla eller ring Läkemedelsverket! De finns där för att utöva tillsyn, men 
också för att informera. Det finns en lista med ämnesregler på Läkemedelverkets hemsida. 



 

När du har skapat, säkerhetsbedömt och märkt dina tvålar är du nu äntligen redo att lansera 
dina tvålar! Innan du lägger upp tvålarna till försäljning ska du till sist anmäla dem via EU-
kommissionens register CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Det här steget görs för 
att EU ska ha koll på vilka produkter som säljs inom EU, och vilket företag och person som 
ansvarar för dessa. Förutom att ha koll används den här informationen också av giftcentraler 
i europeiska länder, om någon råkar äta din tvål och behöver medicinsk hjälp. 
 

 
 
Kosmetikalagstiftningen  
 
Tvåltillverkning faller inom ramen av EU-lagstiftning och kompletterande regler i Sverige. Det 
finns också andra lagar i Sverige som är viktiga att känna till för dig som tvålmakare, t.ex. 
Miljöbalken.  
 

 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1223/2009  
 
Förordningen är tydlig med att det bedöms från fall till fall om en produkt är att anses vara en 
kosmetisk produkt eller inte. Tvål, hårschmapo, ansiktsoljor, läppprodukter omfattas men 
kräm för djur omfattas inte av denna punkt. Förordningen är för kosmetiska produkter 
ämnade att konsumeras av människor.  
 
Tvålens utformning, lukt, färg och presentation måste utformas på ett sätt att den inte kan 
misstas för mat eller andra produkter.  
 
Vid lansering av en produkt behöver du välja en ansvarig person, rent juridiskt. Detta gäller 
dig som tillverkare, men kan också gälla leverantörer om de ändrar produkten eller etiketten. 
En distributör ska fråga tillverkaren och se till att ha information om hållbarhet och märkning, 
och du som tillverkare ska ha koll på vilka återförsäljare du har.  
 
Innehållsförteckning och hållbarhetstiden för en produkt måste anges, antingen på 
förpackningen eller som dokument som bifogas. Hållbarhetstiden måste anges exakt, och om 
tvålen påverkas av att förpackningen öppnas. En lista på namn som ska användas i 
innehållsförteckningen finns tillgängliga via EU-kommissionen.  
 
Resultatet av en säkerhetsbedömning från en kemist blir en säkerhetsrapport som du som 
tvålmakare ska kunna visa upp. Vem och vilka får utföra en säkerhetskontroll? Enligt artikel 
10, kapitel 3, måste de som utför säkerhetsbedömningar utföras av en person som har 
examensbevis eller liknande kopplat till farmaci, toxikologi, dermatologi, medicin eller 
kompetenser som ett medlemsland bedömer vara likvärdigt.  
 



 

Förordningen anger att du som tvålmakare behöver spara följande dokument och information 
om en produkt under 10 år med säkerhetsrapport, tillverkningsmetod och att du följer god 
tillverkningssed, samt en beskrivning av produkten. Du ska också ha med information om 
eventuella effekter produkten har, och om djurförsök har utförts för att ta fram den.  
När det så är dags att släppa en tvål på marknaden behöver den anmälas till kommissionen 
via deras register CPNP; det låter övermäktigt men rent praktiskt behöver du ange följande 
via en hemsida:  

• Kategorin som tvålen tillhör och dess namn, så att den ska kunna identifieras. 
• Namn och adress till dig som är ansvarig person.   
• Landet där produkten ska säljas   

 
Du kan se och läsa hela listan i artikel 13 (kapitel 3) i EG 1223/2009. 
 

 
 
Förordning (2013:413) om kosmetiska produkter  
 
Förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter tillämpas med stöd av EG 1223/2009, 
Miljöbalken och regeringsformen. Förordningen anger punkter som återfinns i EG 1223/2009  
Förordningen anger också att den myndighet som ska se till att EG 1223/2009 efterlevs i 
Sverige är Läkemedelsverket.  
 

 
 
Läkemedelsverkets föreskrifter om kosmetiska produkter 
(LVFS 2013:10)  
 
Även denna föreskrift baseras på EG 1223/20098. Föreskriften innehåller information om 
paketering av kosmetika vid försäljning, språkkrav för produktinformationsdokumentet, 
avgifter, information om vad som definieras som en tvålsort mm.  
 
Sanktionsavgifter: kap 29, §3, §5 och §9, Miljöbalk (1998:808)  
Miljöbalken och information om sanktionsavgifter hittar du på Riksdagens hemsida. I korthet 
tar dessa paragrafer upp straffavgifter som du som tvålmakare kan drabbas av.  
Paragraf 3 anger att miljöfarlig kemikaliehantering kan leda till att du döms till böter eller 
fängelse om du använder kemikalier utan att vidta rätt skyddsåtgärder och försiktighet som 
krävs för kemikalien ifråga. En viktig punkt i denna paragraf tar upp tensider och kemikalier 
kopplade till rengörings- och tvättmedel. Denna punkt som tas upp i EG 648/2004 är relevant 
för tvålmakare som också producerar rengöringsmedel.  
Paragraf 5 anger i punkt 7 att du kan dömas till böter eller fängelse om du inte lämnar 
information till EU-kommissionen(via CPNP) enligt EG 1223/2009 eller om du inte uppdaterar 
informationen när det ska göras enligt förordningen.  



 

Paragraf 9, punkt 9 anger att du kan dömas till böter eller fängelse om du släpper produkter 
på marknaden som inte uppfyller kraven enligt EG 1223/2009.  
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter  
Miljösanktionsavgifter återfinns i kapitel 7, paragrafer 15 och 16 med titel ”Kosmetiska 
produkter” i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.  
Paragraf 15 anger att du kan straffas om du inte följer lagen om att tillhandahålla information 
på svenska.  
Paragraf 16 tar upp straffavgifter som kan utmätas om du inte har med en 
innehållsförteckning för din tvål enligt EG 1223/2009.  
 
Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken  
Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken10 anger kort och 
gott vilka avgifter staten, kommun och myndigheter får ta ut för dig som bedriver en 
verksamhet som omfattas av lagen – och det gör du som tvåltillverkare. EG 1223/2009 nämns 
i paragraf 52 och anger att Läkemedelsverket får ta ut avgifter, men anger inte nivån.  
 
 
 
 
 


