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Vägledning för anmälan av alkoholhaltiga preparat till 

Folkhälsoinstitutet 
 

 

Bakgrund 

Statens Folkhälsoinstitut, FHI, har publicerat nya föreskrifter (FHIFS 2013:1)som innebär krav på anmälan 

av alkoholhaltiga preparat. Alkoholhaltiga preparat är blandningar som innehåller mer än 2,25 volym-% 

etanol enligt alkohollagen och som inte är avsedda att drickas. Föreskrifterna FHIFS 2013:1 anger: 

 

 
 

 

 

 

 

Information från FHI gällande anmälan 

FHI ger företag möjlighet att anmäla via e-post, telefon eller brev. FHI meddelar på sin hemsida att 

företagens anmälan ska vara gjord senast 31 december 2013. Det finns ingen blankett att använda. 

Rekommendation för anmälan gällande 2 §, punkt 4  

Typ av preparat 

För att ange typ av preparat och ändamål rekommenderar KTF, IIH, Sveff och Lim.se att använda följande 

begrepp: 

- Kosmetisk produkt 

- Rengöringsmedel 

- Biocidprodukt 

- Övrig kemisk produkt 

Anmälan 

2 § Den som i sin verksamhet säljer alkoholhaltiga preparat i första led eller inför eller 

importerar alkoholhaltiga preparat ska anmäla detta till Statens Folkhälsoinstitut. Anmälan ska 

innehålla uppgift om 

1. organisationsnummer eller, i fråga om enskild firma, personnummer,  

2. företagets namn, adress, postnummer och postadress, 

3. kontaktperson med telefonnummer eller e-postadress, och  

4. typ av preparat och preparatets ändamål samt uppgift om på vilket sätt etanolen i preparatet 

denaturerats. 
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Preparatets ändamål 

Vår rekommendation är att preparatets ändamål följer de definitioner som är uppsatta enligt EU-

förordningar för de aktuella typerna av preparat (se nedan). När man anger preparatets ändamål kan 

lämpligen en förkortning av definitionen från relevant EU-förordning införas. Nedan följer definition enligt 

förordningar samt förslag till förkortning. 

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.” 

Källa: Förordning EU nr 1223/2009 

Förslag till förkortning: ”Att appliceras på kroppen eller på tänder och slemhinnor i munhålan i syfte att 

rengöra, parfymera, skydda eller korrigera kroppslukt.” 

Rengöringsmedel: ”Ämnen eller preparat som innehåller tvål och/eller andra tensider och som är avsedda 

för tvätt- och rengöringsprocesser. Tvätt- och rengöringsmedel kan förekomma i olika former (flytande, 
pulver, pasta, stänger, kakor, formade stycken, figurer osv.) och försäljas till eller användas i hushåll, vid 
institutioner eller inom industrin.” 
Källa: Förordning EG nr 648/2004 

Förslag till förkortning: ”Avsedd för tvätt- och rengöringsprocesser i hushåll, institutionellt eller industriellt.”  

Biocidprodukt: ”Varje ämne eller blandning som i den form det eller den levereras till användaren består 

av, innehåller eller genererar ett eller flera verksamma ämnen avsedda att förstöra, hindra eller 

oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över skadliga organismer 

på annat sätt än enbart genom fysisk eller mekanisk inverkan.” 

Källa: Förordning EU nr 528/2012 

Förslag till förkortning: ”Avsedd att förstöra, hindra eller oskadliggöra skadliga organismer.” 

Övrig kemisk produkt: För övriga kemiska produkter finns ingen gemensam definition. KTF, IIH, Sveff och 

Lim.se rekommenderar att ange ändamål med produkten i kortfattad mening i likhet med ovanstående 

förslag till förkortningar.  

På vilket sätt etanolen har denaturerats 

KTF, IIH, Sveff och Lim.se rekommenderar att kontrollera med leverantören på vilket sätt etanolen har 

denaturerats. Till FHI anges denatureringsämnena enligt exempel nedan. 
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Exempel på anmälan 

Nedan följer exempel på hur en anmälan kan se ut. KTF rekommenderar att gruppera företagets 

produkter i anmälan. 

Anmälan alkoholhaltiga preparat 

Kemiska produkter AB  
Org nr xxxxxx-xxxx 
 

Svedala 1, 11111 Svedala, 
Sverige 
 

 

Typ av preparat: Ändamål: Etanolen har denaturerats 
med: 

□ Kosmetiska produkter 

 

Att appliceras på kroppen eller 
på tänder och slemhinnor i 
munhålan i syfte att rengöra, 
parfymera, skydda eller 
korrigera kroppslukt 

 

 Rengöringsmedel 
 

Avsedd för tvätt- och 
rengöringsprocesser i hushåll, 
institutionellt eller industriellt 

Metylisobutylketon, butanol 

□ Biocidprodukter 

 

Avsedd att förstöra, hindra eller 
oskadliggöra skadliga 
organismer 

 

□ Övrig kemisk produkt 

 

Valfri formulering  

 


