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Till verksamheter som tillfälligt tillverkar eller importerar 

desinfektionsmedel med anledning av covid-19 

 

Hej, 

Det extraordinära läget med covid-19 har medfört en hög efterfrågan på 

desinfektionsmedel. Engagemanget och viljan att hjälpa till med att producera 

desinfektionsmedel är stort hos olika verksamheter och mycket välkommet. 

Kemikalieinspektionen har infört vissa förenklingar så att fler kan producera 

desinfektionsmedel och på så vis göra produkterna tillgängliga snabbare. Flera 

verksamma ämnen som i vanliga fall skulle innebära krav på produktgodkännande kan 

nu användas utan godkännande. Vi accepterar också tillfälligt leverantörer av det 

verksamma ämnet som inte finns med på den så kallade artikel 95-listan, trots att detta 

i vanliga fall är ett krav. Ett annat undantag gör att märkning och säkerhetsdatablad, 

som normalt sett ska vara på svenska i Sverige, nu även accepteras på danska, engelska 

och norska för vissa desinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt. Vid 

försäljning till konsumenter ska informationen däremot fortfarande vara på svenska. 

Desinfektionsmedel omfattas fortfarande av andra kemikalieregler som är till för att 

skydda hälsa och miljö. För att produkten ska kunna användas på ett säkert sätt finns 

bland annat krav på att den som överlåter en produkt ska lämna faroinformation. 

Denna information ska lämnas i form av märkning på förpackningen. Om 

produkterna säljs eller skänks bort till yrkesmässiga användare ska även ett 

säkerhetsdatablad lämnas. Det finns också krav på att förpackningen ska vara hållbar 

så att inte innehållet kan läcka ut. 

Ditt ansvar 

Du som överlåter produkter har ett eget ansvar att ha kompetens och kunskap om 

gällande kemikalieregler. Kemikalieinspektionen kan hjälpa till med att informera om 

hur kraven ser ut, men har inte möjlighet att förhandsgranska era produkter. Då 

reglerna kan ta tid att sätta sig in i kan en möjlighet vara att ta hjälp av en konsult för 

att få dokumentationen i ordning om ni inte har tidigare erfarenhet av 

kemikalielagstiftningen.  

Vi vill med detta brev underlätta för dig att få överblick över de mest grundläggande 

reglerna och att tillhandahålla säkra produkter. Nedan hittar du information om några 

av reglerna inom Kemikalieinspektionens område. Tänk på att din verksamhet kan 

omfattas av fler kemikalieregler än dem som vi beskriver nedan, samt av lagar och 

regler som andra myndigheter ansvarar för. 
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Klassificering, märkning och förpackning  

Du som tillverkar eller importerar kemiska produkter som du säljer eller skänker bort 

ska informera konsumenter och yrkesmässiga användare om eventuella faror med 

produkterna och hur de ska hantera dem på ett säkert sätt. Den informationen 

förmedlas genom att du måste klassificera och märka produkterna enligt kraven i 

CLP-förordningen (förordning 1272/2008 om klassificering, märkning och 

förpackning). Produkterna behöver även förvaras på ett säkert sätt och ha 

förpackningar som inte läcker och som inte kan förväxlas med livsmedel. För mer 

information, se faktabladet i bilaga 1. 

Säkerhetsdatablad 

Du som säljer eller ger bort farliga kemiska produkter, till exempel brandfarliga 

produkter, till yrkesmässiga kunder ska lämna ett säkerhetsdatablad till dem. 

Säkerhetsdatabladet behövs för att den som använder produkten i sitt arbete ska få 

information om produktens farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska 

vidtas. Säkerhetsdatabladet ska uppfylla kraven i Reach-förordningen (förordning 

1907/2006). Se mer information i bilaga 2. 

Anmäl till produktregistret 

När du tillverkar eller importerar desinfektionsmedel ska du anmäla din verksamhet till 

Kemikalieinspektionens produktregister senast när du startar din verksamhet. Om du 

tillverkar eller importerar minst 100 kg produkt per år måste du också anmäla 

produkterna till oss. Det ska du göra senast den 28 februari 2021, när du vet hur stor 

volym du har tillverkat eller importerat under 2020. Se mer information i bilaga 3. 

Mer information på vår webbplats 

Läs mer om desinfektionsmedel i Kemikalieinspektionens frågor och svar på vår 

webbplats: www.kemi.se/FAQ-desinfektionsmedel.  

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Kemikalieinspektionens 

upplysningstjänst. Du kan skicka in frågor via vårt frågeformulär på kemi.se/fraga eller 

ringa oss på telefonnummer 08-519 41 111.  

Våra ordinarie telefontider är:  

måndag – onsdag och fredag 09:00 – 11:00 

torsdag 13:00 – 15:00 

 

Med vänlig hälsning, 

Marie-Louise Rydén 

Enhetschef för rådgivning och regelinformation 

Kemikalieinspektionen 

 

Bilagor 

1. Faktablad om klassificering och märkning 

2. Faktablad om säkerhetsdatablad 

3. Faktablad om produktregistret 

 

http://www.kemi.se/FAQ-desinfektionsmedel
https://www.kemi.se/link/be66496594df4159b8e0777a37f3d395.aspx

