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DOMSLUT 

1. Patent och marknadsdomstolen förbjuder Aksab Kemi Sverige AB vid vite av 

1 000 000 kr att vid marknadsföring av kemisktekniska produkter, om så inte är 

fallet, använda formuleringarna 

 

a) ”Ett av branschens bredaste sortiment”, 

b) ”En av Sveriges ledande tillverkare och leverantörer”, 

c) "Vi hjälper er hålla en hög kunskapsnivå, arbeta rätt och följa de gällande 

kraven", 

d) "Vi är på plats när du behöver oss, alltid med [...] rätt kunskap", 

e) "Vi ska uppfylla ställda krav på produkter, system och tjänster genom att [...] 

hålla vår kunskap uppdaterad med de senaste kraven och nyheterna", 
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f) "Vår policy innefattar även att [...] vi och våra produkter ska följa lagar och 

förordningar", eller 

använda andra formuleringar med väsentligen samma innebörd som de ovan 

angivna. 

 

2. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Aksab Kemi Sverige AB att vid vite 

av 1 000 000 kr vid marknadsföring av kemisktekniska produkter på sätt som 

skett, bilaga 1, ange att produkten innehåller kaliumhydroxid, eller på 

väsentligen samma sätt redovisa ämne som inte ingår i produkten. 

 

3. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Aksab Kemi Sverige AB vid vite av 

1 000 000 kr att på sätt som skett eller på väsentligen samma sätt marknadsföra 

kemisktekniska produkter vars säkerhetsdatablad, 

a) saknar föreskriven uppställning eller korrekt uppställning av avsnitt, rubriker 

och underrubriker enligt artikel 31.1 och Bilaga II till förordning (EG) nr 

1907/2006 (REACH), bilaga 2, 

b) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 1 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till förordning 

(EG) nr 1907/2006 (REACH), 

c) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 2 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till förordning 

(EG) nr 1907/2006 (REACH), 

d) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 3 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till förordning 

(EG) nr 1907/2006 (REACH), 

e) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 4 enligt artikel 31.1 och Bilaga Il till förordning 

(EG) nr 1907/2006 (REACH), 

f) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 5 enligt artikel 31,1 och Bilaga II till förordning 

(EG) nr 1907/2006 (REACH), 
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g) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 6 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till förordning 

(EG) nr 1907/2006 (REACH), 

h) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 7 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till förordning 

(EG) nr 1907/2006 (REACH), 

i) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 8 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till förordning 

(EG) nr 1907/2006 (REACH), 

j) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 9 enligt artikel 31:1 och Bilaga II till förordning 

(EG) nr 1907/2006 (REACH), 

k) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 10 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till förordning 

(EG) nr 1907/2006 (REACH), 

l) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 11 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till förordning 

(EG) nr 1907/2006 (REACH), 

m) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 12 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till förordning 

(EG) nr 1907/2006 (REACH), 

n) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 13 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till förordning 

(EG) nr 1907/2006 (REACH), 

o) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 14 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till förordning 

(EG) nr 1907/2006 (REACH), samt 

p) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 15 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till förordning 

(EG) nr 1907/2006 (REACH). 
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4. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Aksab Kemi Sveriga AB vid vite av 

1 000 000 kr att på sätt som skett eller på väsentligen samma sätt marknadsföra 

kemisktekniska produkter,  

a) som märkts med faropiktogram för "irriterande" verkan på hud enligt 

förordning EG 1272/2008 (CLP), men som saknar föreskrivna eller korrekta 

signalord och/eller faroangivelser och/eller skyddsangivelser enligt EG 

1272/2008 (CLP), 

b) som märkts med faropiktogram för "frätande" verkan på hud enligt förordning 

EG 1272/2008 (CLP), men som saknar föreskrivna eller korrekta signalord 

och/eller faroangivelser och/eller skyddsangivelser enligt EG 1272/2008 (CLP), 

c) som märkts med faropiktogram för "irriterande" eller "frätande" verkan på hud 

när så inte ska ske enligt förordning EG 1272/2008 (CLP), 

d) som har "irriterande" eller "frätande" verkan på hud men som inte är försedda 

med föreskrivna faropiktogram, signalord, faroangivelser eller 

skyddsangivelser enligt EG 1272/2008 (CLP), samt 

e) som har "frätande" verkan på hud men som inte är försedda med 

barnskyddande förslutningar när så ska vara fallet enligt förordning EG 

1272/2008 (CLP). 

 

5. Aksab Kemi Sverige AB ska ersätta KTF Organisation Aktiebolag för bolagets 

rättegångskostnader med 720 400 kr, varav 720 000 kr för ombudsarvode, 

jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för denna dom till dess 

betalning sker. 

_____________________________ 

  

4



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 
2017-08-14 

PMT 11048-16 

Patent- och marknadsdomstolen  

 

BAKGRUND 

 

KTF Organisation Aktiebolag (KTF) är en paraplyorganisation för olika 

branschföreningar inom kemisktekniska produkter. KTF har en sektion, 

Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien (IIH), för företag som 

tillverkar och marknadsför produkter och system för professionell hygien, rengöring 

och underhåll. 

 

Aksab Kemi Sverige AB (Aksab) tillverkar, marknadsför och säljer tvätt- och 

rengöringsprodukter såsom tvättmedel, rengöringsmedel, avkalkningsmedel, 

sköljmedel och diskmedel. 

 

Den i målet aktuella marknadsföringen har i vart fall ägt rum under delar av 2014. 

 

Det finns vissa krav på kemisktekniska produkter och deras marknadsföring i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, 

utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) och bilaga II till 

Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av 

REACH (härefter kallad ändringsförordningen). Det finns vidare krav på 

kemisktekniska produkter i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av 

ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (CLP) och i 

Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7. 

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

KTF har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen 
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1. vid vite om 1 000 000 kr eller annat kraftigt verkande vite förbjuder Aksab att 

vid marknadsföring av kemisktekniska produkter om så inte är fallet, använda 

formuleringarna 

a) " Ett av branschens bredaste sortiment", 

b) "En av Sveriges ledande tillverkare och leverantörer", 

c) "Vi hjälper er hålla en hög kunskapsnivå, arbeta rätt och följa de gällande 

kraven", 

d) "Vi är på plats när du behöver oss, alltid med [...] rätt kunskap", 

e) "Vi ska uppfylla ställda krav på produkter, system och tjänster genom att 

[...] hålla vår kunskap uppdaterad med de senaste kraven och nyheterna", 

f) "Vår policy innefattar även att [...] vi och våra produkter ska följa lagar och 

förordningar", 

g) "Handdisk Superb", eller 

h) använda andra formuleringar med väsentligen samma innebörd som de 

ovan angivna. 

 

2. vid vite om 1 000 000 kr eller annat kraftigt verkande vite förbjuder Aksab att 

vid marknadsföring av kemisktekniska produkter på sätt som skett ange att 

produkten innehåller kaliumhydroxid alternativt natriumhydroxid, eller på 

annat väsentligen liknande sätt felaktigt ange eller vilseleda om i produkten 

ingående ämnen eller blandningens kemiska sammansättning. 

 

3. vid vite om 1 000 000 kr eller annat kraftigt verkande vite förbjuder Aksab att 

på sätt som skett, eller på annat väsentligen liknande sätt marknadsföra 

kemisktekniska produkter vars säkerhetsdatablad, 

a) saknar föreskriven uppställning eller korrekt uppställning av avsnitt, 

rubriker och underrubriker enligt artikel 31.1 och Bilaga II till förordning 

(EG) nr 1907/2006 (REACH), 

b) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 1 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till 

förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 
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c) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 2 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till 

förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 

d) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 3 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till 

förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 

e) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 4 enligt artikel 31.1 och Bilaga Il till 

förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 

f) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 5 enligt artikel 31,1 och Bilaga II till 

förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 

g) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 6 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till 

förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 

h) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 7 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till 

förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 

i) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 8 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till 

förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 

j) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 9 enligt artikel 31:1 och Bilaga II till 

förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 

k) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 10 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till 

förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 

l) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 11 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till 

förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 
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m) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 12 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till 

förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 

n) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 13 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till 

förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 

o) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 14 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till 

förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), samt 

p) saknar föreskriven eller korrekt information beträffande en eller flera 

underrubriker under avsnitt 15 enligt artikel 31.1 och Bilaga II till 

förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). 

 

4. vid vite om 1 000 000 kr eller annat kraftigt verkande vite förbjuder Aksab att 

på sätt som skett eller på annat väsentligen liknande sätt marknadsföra 

kemisktekniska produkter, 

a) som märkts med faropiktogram för "irriterande" verkan på hud enligt 

förordning EG 1272/2008 (CLP), men som saknar föreskrivna eller 

korrekta signalord och/eller faroangivelser och/eller skyddsangivelser enligt 

EG 1272/2008 (CLP), 

b) som märkts med faropiktogram för "frätande" verkan på hud enligt 

förordning EG 1272/2008 (CLP), men som saknar föreskrivna eller 

korrekta signalord och/eller faroangivelser och/eller skyddsangivelser enligt 

EG 1272/2008 (CLP), 

c) som märkts med faropiktogram för "irriterande" eller "frätande" verkan på 

hud när så inte ska vara fallet enligt förordning EG 1272/2008 (CLP), 

d) som har "irriterande" eller "frätande" verkan på hud men som inte är 

försedda med föreskrivna faropiktogram, signalord, faroangivelser eller 

skyddsangivelser enligt EG 1272/2008 (CLP), samt 

8



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 
2017-08-14 

PMT 11048-16 

Patent- och marknadsdomstolen  

 

e) som har "frätande" verkan på hud men som inte är försedda med 

barnskyddande förslutningar när så ska vara fallet enligt förordning EG 

1272/2008 (CLP). 

 

Aksab har bestritt käromålet i dess helhet, men medgett vissa faktiska omständigheter, 

se vidare under GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN. 

 

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. 

 

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN 

 

KTF 

 

Målgrupp 

 

Målgruppen för Aksabs marknadsföring är kunder som har ett behov av 

kemisktekniska produkter. Produkterna finns även tillgängliga för konsumenter genom 

försäljning i butik varför även konsumenter innefattas i målgruppen. Genomsnittligt 

kan konsumenter eller anställda i företag som använder produkterna inte antas ha några 

djupgående kunskaper i frågor om säkerhet för hälsa och miljö, kvalitet och lämplighet 

hos de olika produktvarianter som utbjuds på marknaden. 

 

Vilseledande påståenden (yrkande 1 a och b)  

 

Påståendena att Aksab är "en av Sveriges ledande tillverkare och leverantörer" och att 

bolaget har "ett av branschens bredaste sortiment" strider mot god marknadsföringssed 

enligt 5 § och är vilseledande enligt 10 § första stycket och andra stycket 1 och 5 

marknadsföringslagen (2008:486, MFL). Bolagets produkter uppfyller inte de lagkrav 

som gäller för produkterna ifråga och de får inte lagligen försäljas. 

 

Aksabs säkerhetsdatablad har en mängd allvarliga fel och brister. Produkterna 

Handdisk Superb, Avkalkning, Blötläggning, Grillrent, Kompakt Maskindisk, 
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Grovrent och Klorisan är felmärkta. Marknadsföringspåståendena är alltså vilseledande 

och otillbörliga. De lagkrav som säkerhetsdatabladen inte uppfyller redovisas under 

grunden för yrkande 3, se nedan. De lagkrav som produkterna inte uppfyller redovisas 

under grunderna för yrkandena 2 och 4, se nedan. 

 

Säkerhetsdatablad för vissa produkter har saknats på Aksabs hemsida. Detta gäller 

produkterna Handdisk Superb, Grovrent och Klorisan. Avsaknaden av säkerhets-

datablad för den här typen av produkter när de säljs för yrkesmässigt bruk är ett 

allvarligt brott mot gällande regelverk. 

 

Produkterna är därför så bristfälliga att de inte kan jämföras med konkurrenternas 

produkter. Sortimenten är alltså inte jämförbara, varför Aksab inte kan ha ett av 

"branschens bredaste sortiment". Aksab kan därmed heller inte vara "en av Sveriges 

ledande tillverkare och leverantörer". 

 

I marknadsföringen saknas helt hänvisning till undersökningar, jämförelser eller annat 

underlag som utvisar att påståendena är korrekta. 

 

Påståendet "branschens bredaste sortiment" har heller ingen begränsning rörande 

marknaden eller typen av produkter varför påståendet innebär ett uttalande i 

förhållande till och/eller jämförelse med samtliga nationella och internationella aktörer 

på området. 

 

Marknadsföringen påverkar sannolikt mottagarnas förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut varför den är otillbörlig enligt 6 § respektive 8 § MFL och ska därför 

förbjudas enligt 23 § MFL. 

 

Påståenden om kunskap och laglydighet (yrkande 1 c–f) 

 

Marknadsföringen strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL och är 

vilseledande enligt 10 § MFL. Aksabs produkter är bristfälliga på så sätt att de inte har 
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erforderlig klassificering och märkning. Produkternas säkerhetsdatablad uppfyller inte 

gällande lagregler utan har en mängd allvarliga fel och brister. Produkterna Handdisk 

Superb, Avkalkning, Blötläggning, Grillrent, Kompakt Maskindisk, Grovrent och 

Klorisan är felmärkta. Marknadsföringspåståendena är alltså vilseledande och 

otillbörliga. De lagkrav som säkerhetsdatabladen inte uppfyller redovisas under 

grunden för yrkande 3, se nedan. De lagkrav som produkterna inte uppfyller redovisas 

under grunderna för yrkandena 2 och 4, se nedan. 

 

Säkerhetsdatablad för vissa produkter har saknats på Aksabs hemsida. Detta gäller 

produkterna Handdisk Superb, Grovrent och Klorisan. Avsaknaden av säkerhets-

datablad för den här typen av produkter när de säljs för yrkesmässigt bruk är ett 

allvarligt brott mot gällande regelverk. 

 

Påståendena om att Aksab ska "följa de gällande kraven", att Aksab har en policy som 

innefattar att "vi och våra produkter skall följa lagar och förordningar", att Aksab har 

"rätt kunskap" och håller sin "kunskap uppdaterad med de senaste kraven och 

nyheterna" är felaktiga. Aksab kan inte "hjälpa" kunder hålla en "hög kunskapsnivå" 

och "arbeta rätt" varför även dessa påståenden är felaktiga. Marknadsföringen är alltså 

otillbörlig enligt 6 och 8 §§ MFL och ska därför förbjudas enligt 23 § MFL. 

 

Påståenden om effekt och/eller egenskaper (yrkande 1 g)  

 

Marknadsföringen strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL och är 

vilseledande enligt 10 § MFL. Uttrycket "Handdisk Superb" är ett påstående om att 

produkten har särskilt goda egenskaper och väldigt god effekt både vid rengöring av 

disk i sig och i förhållande till övriga handdiskmedel på marknaden. Aksab har inte 

visat att produkten har sådana egenskaper. Dessutom saknar produkten säkerhets-

datablad med information om produktens sammansättning och faropiktogram i strid 

med gällande lagregler. 
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Diskmedel som inte innehåller sådana ämnen som medför att produkten t.ex. ska 

klassificeras som "irriterande" och vara försett med faropiktogramet för detta, har 

typiskt sett inte någon nämnvärd rengörande verkan och särskilt inte i förhållande till 

övriga på marknaden förekommande diskmedel. Om det stämmer att produkten 

Handdisk Superb inte har en sådan sammansättning att den ska vara klassificerad som 

"irriterande" och märkt därefter har den sämre egenskaper än konkurrenternas 

handdiskmedel. Marknadsföringen är därmed otillbörlig enligt 6 och 8 §§ MFL och 

ska därför förbjudas enligt 23 § MFL. 

 

Felaktig information om produktens kemiska sammansättning (yrkande 2) 

 

Marknadsföringen strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL och är 

vilseledande enligt 10 § MFL. Aksab redovisar inte korrekt vad produkten "Grillrent" 

innehåller. I produktbladet anges att produkten innehåller kaliumhydroxid medan det i 

säkerhetsdatabladet anges att den innehåller natriumhydroxid. För samma produkt 

redovisas således olika beståndsdelar och kemisk sammansättning på produktblad 

respektive säkerhetsdatablad. Informationen om produktens beståndsdelar och kemisk 

sammansättning måste därför vara felaktig beträffande något av dokumenten. Det 

åligger Aksab att redovisa korrekt information om sina produkters beståndsdelar och 

kemiska sammansättning, vilket Aksab inte gör. Marknadsföringen är otillbörlig enligt 

6 och 8 §§ MFL och ska därför förbjudas enligt 23 § MFL. 

 

Felaktiga säkerhetsdatablad (yrkande 3) 

 

I artikel 31.1 i REACH anges att leverantören av ett ämne eller en beredning ska förse 

mottagaren av ett ämne eller en beredning med ett säkerhetsdatablad som 

sammanställts i enlighet med Bilaga II. Enligt artikel 31.1.a omfattar denna skyldighet 

ett ämne eller en beredning som uppfyller kriterierna för att klassificeras som farlig(t) i 

enlighet med direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG. 

 

I säkerhetsdatabladen ska bl.a. klassificeringen av blandningar samt 
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märkningsuppgifter framgå. Vid tidpunkten för marknadsföringen skulle 

klassificeringen av blandningar anges enligt KIFS 2005:7 och/eller CLP och numera 

endast enligt CLP. Vid tidpunkten för marknadsföringen skulle märkningsuppgifterna 

för blandningar lämnas enligt KIFS 2005:7 eller CLP, och numera endast enligt CLP. 

 

Inget av säkerhetsdatabladen för följande produkter från Aksab uppfyller kraven i 

artikel 31.1 REACH och bilaga II i ändringsförordningen i fråga om rubriker, 

underrubriker och uppgifter/information som ska anges; Avkalkning, Avkalkning 

Universal, Blötläggning, Blötläggningspulver, Flytande Maskindisk, Kompakt 

Maskindisk, Maskindiskpulver manuell dosering, Maskinrent, Spolglans, Spolglans 

Hushåll och Spolglans Safety System. Bristerna är omfattande. Det som saknas är en 

eller flera av följande uppgifter: 

 information och hänvisning till informationstjänster vid nödsituationer,  

 information om den användning som det avråds från,  

 klassificering/märkningsuppgifter enligt CLP/KIFS,  

 uppgifter om andra faror (PBT eller vPvB),  

 information om produkternas (blandningarnas) beståndsdelar,  

 information om de viktigaste symptomen och effekterna – både akuta och 

fördröjda – vid exempelvis förtäring,  

 information om släckmedel och råd till brandbekämpningspersonal, 

 information om åtgärder vid oavsiktliga utsläpp,  

 information om försiktighetsmått för säker hantering och slutanvändning,  

 information om kontrollparametrar och begränsning av exponering,  

 tillräcklig information om fysikaliska och kemiska egenskaper,  

 information om risken för farliga reaktioner, offentliga material och farliga 

sönderdelningsprodukter,  

 tillräcklig toxikologisk respektive ekologisk information,  

 information om avfallsbehandlingsmetoder,  

 föreskriven transportinformation, samt  

 information om gällande föreskrifter/lagstiftning. 
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Produkter utan korrekta säkerhetsdatablad är inte lagliga att marknadsföra i Sverige 

varför marknadsföringen är att anse som otillbörlig enligt punkten 9 i den s.k. svarta 

listan enligt bilaga 1 till direktiv 2005/29/EG och 8 § MFL. I vart fall medför bristerna 

och avsaknaden av erforderlig information i säkerhetsdatabladen att marknadsföringen 

strider mot lagstridighetsprincipen och god marknadsföringssed enligt 5 § MFL. 

Marknadsföringen påverkar sannolikt mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut och är därmed otillbörlig enligt 6 § MFL. Den ska därför förbjudas enligt 

23 § MFL. 

 

Om säkerhetsdatabladen har omarbetats vid tidpunkterna som framgår av 

dokumentegenskaperna i Aksabs ingivna säkerhetsdatablad, ska den nya versionen 

enligt artikel 31.9 Reach märkas med ”Omarbetad: (datum)”. Något sådant datum 

framgår inte av dessa säkerhetsdatablad.  

 

Då de nu aktuella reglerna avseende säkerhetsdatabladens utformning trädde i kraft 

redan år 2010 har Aksab i åtminstone fyra års tid brutit mot gällande lagstiftning.  

 

Åsidosättande av bestämmelserna rörande märkning av produkter och utformning av 

förpackningar samt angivande av felaktig information om kemisk sammansättning 

(yrkande 4) 

 

I säkerhetsdatabladet måste klassificering av de ämnen som ingår i produkter redovisas 

både enligt KIFS 2005:7 och CLP fram till den 1 juni 2015. 

 

Av artikel 17 i CLP framgår vilka uppgifter som en förpackning ska märkas med. 

 

Artikel 19 och avsnitt 1.2.1 i bilaga 1 samt bilaga V till CLP innehåller närmare 

bestämmelser om faropiktogram. Artikel 20–22 samt delarna 2–5 i bilaga 1 innehåller 

närmare bestämmelser om signalord, faroangivelse och skyddsangivelse. 
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Del 3 av Bilaga 2 till CLP innehåller särskilda regler för förpackningar, bl.a. rörande 

barnskyddande förslutningar. Av 3.1.1.1 framgår att produkter som är frätande enligt 

kategori 1 ska förses med barnskyddande förslutningar när de tillhandahålls 

allmänheten. Detta innebär att alla produkter som är klassificerade som "frätande" ska 

ha barnskyddande förslutningar.  

 

Aksabs produkter Avkalkning, Blötläggning, Grillrent, Kompakt Maskindisk, 

Grovrent och Klorisan saknar korrekt märkning och klassificering enligt artikel 17 och 

19–22, bilaga 1 punkt 1.2.1 och del 2–5, bilaga 2 del 3 CLP. Produkterna är därför inte 

lagliga att marknadsföra i Sverige varför marknadsföringen är att anse som otillbörlig 

enligt punkten 9 i svarta listan och 8 § MFL. Genom att inte ha korrekt märkning av 

produkterna och felaktig information om dessa utelämnas även väsentlig information 

vid marknadsföringen enligt 10 § tredje stycket MFL. Marknadsföringen påverkar 

sannolikt mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, varför den är 

otillbörlig enligt 8 § MFL. I vart fall medför bristerna och avsaknaden av erforderlig 

information i säkerhetsdatabladen att marknadsföringen strider mot lagstridighets-

principen och god marknadsföringssed enligt 5 § MFL. Marknadsföringen påverkar 

sannolikt mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut och är därför 

otillbörlig enligt 6 § MFL. Marknadsföringen ska därför förbjudas enligt 23 § MFL. 

 

Åsidosättande av bestämmelser om märkning av produkter (yrkande 4 a och b) 

 

Produkter som klassificerats som "irriterande" respektive "frätande" ska märkas med 

särskilda signalord, faroangivelser samt skyddsangivelser enligt CLP, Bilaga 1 avsnitt 

3.2.4.1 med hänvisning till tabell 3.2.5. 

 

Produkterna Grovrent, Avkalkning, Blötläggning, Grillrent, Kompakt Maskindisk, 

Klorisan 1 kg och Klorisan 1,5 kg är inte märkta med de obligatoriska signalorden och 

faroangivelserna eller de lämpliga skyddsfraserna som är föreskrivna för produkter 

som är irriterande (Grovrent) eller frätande (övriga) enligt CLP, bilaga 1, avsnitt 3.2, 

punkt 3.2.4.1 som anger att märkning ska ske enligt tabell 3.2.5. 
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Åsidosättande av bestämmelser om märkning av produkter (yrkande 4 c) 

 

Vissa produkter ska klassificeras som "irriterande" respektive "frätande" enligt artikel 

17 och 19–22, bilaga 1 punkt 1.2.1 och del 2–5, bilaga 2 del 3 CLP. Dessa produkter 

ska märkas med särskilda signalord, faroangivelser samt skyddsangivelser enligt CLP, 

Bilaga 1 avsnitt 3.2.4.1 med hänvisning till tabell 3.2.5. Bl.a. ska faropiktogram för 

"frätande" eller "irriterande" finnas på produkten, beroende på hur denna har 

klassificerats. 

 

Produkten Klorisan i förpackning om 1,5 kg är märkt med faropiktogrammet 

"frätande" medan Klorisan i förpackning om 1 kg är märkt med faropiktogrammet 

"irriterande". Det är fråga om samma produkt. KTF kan inte ange hur produkten 

rätteligen ska vara klassificerad och märkt utan att kemiskt analysera produkten. Det 

åligger Aksab att korrekt klassificera och märka sina produkter. Det står helt klart att 

åtminstone en av klassificeringarna och märkningarna för Klorisan måste vara 

felaktiga, eventuellt båda. 

 

Åsidosättande av bestämmelser om märkning av produkter (yrkande 4 d) 

 

Produkter som har, eller ska ha, klassificerats som "irriterande" respektive "frätande" 

ska märkas med särskilda signalord, faroangivelser samt skyddsangivelser enligt CLP, 

Bilaga 1 avsnitt 3.2.4.1 med hänvisning till tabell 3.2.5. Nedanstående produkter har, 

eller borde ha, klassificeras som "irriterande" eller "frätande", men saknar angiven 

information som föreskrivs i CLP. 

 

Handdisk Superb saknar faropiktogram och/eller klassificering. Diskmedel har, för att 

ha en rengörande verkan, en sådan sammansättning som medför att produkten ska 

klassificeras och märkas med faropiktogram för "irriterande" verkan på hud. Handdisk 

Superb är därför sannolikt felklassificerad och därmed felmärkt. 
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Produkten Grovrent är märkt med faropiktogrammet för "irriterande" trots att den 

sannolikt ska vara märkt med faropiktogrammet "frätande". Av övrig information på 

förpackningen framgår att det är ett koncentrat med pH-värde 13, vilket innebär att 

produkten är frätande, att produkten är farlig vid förtäring, att det finns risk för 

allvarliga ögonskador och att skyddsglasögon eller ansiktsskydd därför ska användas. 

 

Produkten Klorisan i förpackning om 1,5 kg är märkt med faropiktogrammet 

"frätande" medan Klorisan i förpackning om 1 kg är märkt med faropiktogrammet 

"irriterande". Oavsett vilken av klassificeringarna som är korrekt har ingen av 

produkterna föreskrivna signalord, faroangivelser samt skyddsangivelser som ska 

anges för en produkt som märkts med "frätande" respektive "irriterande". 

 

Åsidosättande av bestämmelserna rörande utformning av förpackningar (yrkande 4 e) 

 

Aksabs produkter säljs till allmänheten. Produkter som klassificerats som "frätande" 

och säljs till allmänheten ska enligt del 3 av bilaga 2 till CLP, punkten 3.1.1.1, ha 

barnskyddande förpackningar.  

 

Produkterna Avkalkning, Blötläggning, Grillrent och Kompakt Maskindisk är 

klassificerade/märkta "frätande" men saknar barnskyddande förslutningar. Produkten 

Grovrent är sannolikt frätande och därmed felklassificerad och felmärkt och även 

denna produkt ska vara försedd med barnskyddande förslutning. De produkter som 

saknar sådant barnskydd är således inte lagliga att sälja eller marknadsföra. 

 

Aksab  

 

Målgrupp 

 

Aksabs målgrupp är bland andra storkök, restauranger och andra kunder som har 

behov av kemisktekniska produkter. Aksab säljer dock inte direkt till konsumenter. 
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Mottagarna av Aksabs marknadsföring kan således antas ha mer kunskap om de 

aktuella produkterna än om marknadsföringen riktades till konsumenter. 

 

Marknadsföringen i yrkande 1 

 

Aksab har använt den marknadsföring som påtalas i yrkande 1 under den aktuella 

tidsperioden. 

 

Sortiment och ledande ställning (yrkande 1 a och b) 

 

De påtalade produkterna är inte behäftade med fel på det sätt som KTF gör gällande. 

 

Marknadsföringen strider varken mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL eller är 

vilseledande enligt 10 § MFL. Marknadsföringen är vederhäftig eftersom Aksab har ett 

av det bredaste utbudet av produktkategorier på marknaden. Vidare är Aksab en av 

Sveriges ledande tillverkare och leverantörer av hygienlösningar.  

 

Aksab har erfarenhet av arbete med system, produkter och service för professionell 

disk och hygienarbete sedan 1988, är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, finns 

etablerat på flera orter i Sverige och täcker ett stort geografiskt område, har flera 

välkända kedjor, större aktörer och återförsäljare inom restaurang som kunder och 

samarbetspartners, har avtal med flera olika kommuner samt har egen utveckling och 

produktion av ett stort antal kemisktekniska produkter.  

 

Aksab har gjort jämförelser med företag som är jämförbara med Aksab, dvs. företag 

med liknande sortiment och egen servicepersonal som riktar sig mot liknande 

målgrupper. Det finns uppskattningsvis 15–20 sådana företag i varierande storlek i 

Sverige. Fem av dessa företag är sett till omsättning större än Aksab, ett av dessa är i 

ungefär samma storlek som Aksab, medan resterande företag omsätter mindre än 

Aksab. Aksab har endast marknadsfört sig som ”en av” Sveriges ledande tillverkare 

och leverantörer, vilket är ett korrekt påstående.  
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Påståendena är därför vederhäftiga och inte vilseledande. 

 

Kunskapsnivå (yrkande 1 c–e) 

 

Aksab håller utbildningar för kunder m.fl., har personal på flera ställen i landet och 

besöker kunder för att utföra servicearbeten reparationer och liknande. Bolaget har 

vidare dokumenterade rutiner och arbetar aktivt med lagbevakning. Bolaget lägger 

stora resurser på att uppfylla gällande lagar.  

 

Påståendena är därmed rättvisande och marknadsföringen har inte varit vilseledande 

eller i övrigt i strid med god marknadsföringssed. 

 

Laglydnad (yrkande 1 d) 

 

Aksab påstår inte att bolaget alltid följer gällande lagstiftning utan att det är bolagets 

målsättning. Det är korrekt att det är bolagets policy. Det finns inga garantier för att 

produkter alltid följer gällande lag, utan det kan finnas exempelvis feltryck.  

 

Påståendet är därför rättvisande och marknadsföring har inte varit vilseledande eller i 

övrigt i strid med god marknadsföringssed. 

 

Formuleringar med väsentligen samma innebörd (yrkande 1 f) 

 

Aksab bestrider att de använda formuleringarna strider mot MFL. Formuleringar med 

väsentligen samma innebörd strider således inte heller mot MFL. 

 

Handdisk Superb (yrkande 1 g) 

 

Diskmedlet gavs namnet Superb för att skilja det från Aksabs billigare produkt 

Handdisk Standard. Namnet är inte vilseledande för mottagaren då ordet "superb" 
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endast avses i förhållande till standardprodukten. Sedan slutet av år 2014 har Aksab 

endast ett diskmedel, Handdisk, och använder inte längre namnet Handdisk Superb. 

 

Det har, på begäran, funnits säkerhetsblad för produkten, men det har inte varit 

publicerat på Aksabs hemsida. Något sådant krav finns inte. 

 

Yrkande 1 a–g 

 

Marknadsföringen har under alla förhållanden inte påverkat mottagarnas förmåga att 

fatta ett välgrundat affärsbeslut. Detta bl.a. med hänsyn till meddelandenas placering 

på en hemsida som mottagaren måste uppsöka aktivt samt då formuleringarna, med 

undantag för formulering enligt yrkande 1 b som redan har borttagits, är placerade i 

löpande text med litet typsnitt. Formuleringarna har inte tagits ur sitt sammanhang 

eller lyfts fram med särskilt stort typsnitt. Formuleringarna kan således inte, även vid 

en flyktig läsning, anses ha påverkat mottagarnas förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut. 

 

Marknadsföring av kemisktekniska produkter (yrkande 2) 

 

Produkten ”Grillrent” innehåller natriumhydroxid. Detta framgår av produktens 

säkerhetsdatablad och har alltid framgått av det. Av misstag har det tidigare stått 

kaliumhydroxid på ”Grillrents” produktblad. Produktbladet rättades 2015-05-21. 

 

Informationen på produktbladet för "Grillrent" har inte påverkat produktens påstådda 

egenskaper, klassificering eller effektivitet. De båda råvarorna har för användnings-

området helt likvärdiga egenskaper. Informationen på produktbladet har inte påverkat 

eller sannolikt påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Med 

hänsyn till detta kan marknadsföringen inte anses vilseledande. 

 

Yrkandet uppfyller i vart fall inte de krav på tydlighet och konkretion som ställs på 

förbudsyrkanden. 
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Säkerhetsdatablad, förpackningar och klassificering (yrkande 3) 

 

Säkerhetsdatabladen har använts fram till följande datum för respektive produkt: 

 

 Avkalkning 2014-08-15 

 Avkalkning Universal 2025-05-26 

 Blötläggning 2014-09-02 

 Blötläggningspulver 2014-05-12 

 Flytande Maskindisk 2014-05-06 

 Kompakt Maskindisk 2014-05-02 

 Maskindiskmedel manuell dosering 2015-05-19 

 Maskinrent 2014-08-19 

 Spolglans 2014-04-28 

 Spolglans Hushåll 2014-05-21 

 Spolglans Safety System 2014-04-28 

 

Det är korrekt att det har funnits vissa fel i dessa äldre säkerhetsdatablad. Aksab har 

dock inte använt säkerhetsdatabladen under tidsperioden hösten 2014–vintern 2015, 

utan Aksabs säkerhetsdatablad hade då uppdaterats till de som är ingivna i målet. 

Dessa säkerhetsdatablad är i alla delar korrekta. 

 

Den omständigheten att dokumentegenskaperna på Aksabs hemsida visar när 

dokumentet skapades saknar betydelse, då dessa inte visar vad som var upplagt på 

hemsidan innan dessa datum.  

 

Marknadsföringen är inte otillbörlig enligt den s.k. svarta listan. Marknadsföringen 

strider heller inte mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL eller är vilseledande 

enligt 10 § MFL. 
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Aksab utför lagrevision en gång per år genom en extern konsult, vilket följer av att 

Aksab är certifierade för ISO 9001 och ISO 14001. Aksabs säkerhetsdatablad, 

märkning och förpackningsutformning, klassificering vad gäller farliga egenskaper och 

fara eller förpackningsgrupp rörande transport är utformade enligt gällande 

bestämmelser och uppdateras vid behov. Aksab tar löpande del av nya bestämmelser 

avseende säkerhetsdatablad, märkning och förpackningsutformning av produkter och 

klassificering av produkter och farliga egenskaper av produkter. 

 

Aksab använder inte längre säkerhetsdatabladen som KTF har ingivit i målet. 

 

Märkning av produkter och utformning av förpackningar samt angivande av 

information om kemisk sammansättning (yrkande 4) 

 

Det är korrekt att marknadsföringen för de specifika produkter som anges i yrkande 4 

har använts. Det bestrids dock att Aksabs marknadsföring i allmänhet innehåller eller 

har innehållit brister ifråga om märkning. Märkningen av Aksabs produkter och 

signalorden på dessa är korrekta.  

 

Ett mindre fel med märkningen har funnits på båda förpackningarna för produkten 

Klorisan, vilket tidigare förbisetts på grund av misstag. Detta är nu korrigerat. Aksab 

kan dock inte ange exakt datum för när det korrigerades. 

 

Marknadsföringen är inte otillbörlig enligt den s.k. svarta listan. Marknadsföringen 

strider heller inte mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL eller är vilseledande 

enligt 10 § MFL. 

 

Yrkande 4 e 

 

Det är korrekt att Aksabs produkter genom en återförsäljare kom att säljas till 

allmänheten. När Aksab fick kännedom om detta införde de barnskyddande 

förslutningar på de frätande produkterna. 
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BEVISNING 

 

KTF har åberopat vittnesförhör med Ulrika Flodberg samt syn på vissa förpackningar. 

Såväl KTF som Aksab har åberopat skriftlig bevisning. 

 

DOMSKÄL 

 

Inledning 

 

Målet rör i huvudsak frågorna om Aksab har marknadsfört och sålt produkter med 

vilseledande och otillbörliga påståenden, om bolaget har marknadsfört produkter med 

vilseledande information om vilka ämnen som ingår i produkten eller dess kemiska 

sammansättning, om bolaget har marknadsfört produkter vars säkerhetsdatablad inte 

uppfyller kraven enligt artikel 31.1 i REACH, om Aksabs produkter har saknat 

föreskrivna eller korrekta signalord, faroangivelser respektive skyddsangivelser enligt 

CLP och/eller KIFS, om bolaget har marknadsfört produkter som är felaktigt märkta 

eller klassificerade såvitt avser farliga egenskaper och fara enligt CLP och/eller KIFS 

och om produkter marknadsförts utan barnskyddande förslutningar i strid med CLP 

och/eller KIFS.  

 

KTF har, mot bakgrund av KTF:s påståenden om marknadsföringen, gjort gällande att 

Aksabs marknadsföring strider mot punkten 9 i den s.k. svarta listan, mot 

lagstridighetsprincipen och därmed mot god marknadsföringssed i 5 § MFL samt att 

marknadsföringen är vilseledande enligt 10 § MFL. Marknadsföringen är därmed 

otillbörlig enligt 6 § respektive 8 § MFL och ska förbjudas enligt 23 § MFL. 

 

Aksab har vitsordat vissa faktiska omständigheter, men bestritt KTF:s talan.  
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Rättsliga utgångspunkter  

 

Enligt generalklausulen i 5 § MFL ska marknadsföring stämma överens med god 

marknadsföringssed. Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 

5 § är enligt 6 § MFL att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller 

sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

 

Av 10 § MFL följer att en näringsidkare vid marknadsföring inte får använda sig av 

felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om 

näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Detta gäller bl.a. 

framställningar som rör produktens förekomst, art, mängd, kvalitet och andra 

utmärkande egenskaper (punkten 1), produktens ursprung, användning och risker 

såsom inverkan på hälsa och miljö (punkten2) och näringsidkarens egna eller andra 

näringsidkares kvalifikationer, ställning på marknaden, åtaganden […] (punkten 5). 

Näringsidkare får enligt bestämmelsens tredje stycke inte heller utelämna väsentlig 

information i marknadsföringen. 

 

Enligt 8 § marknadsföringslagen är marknadsföring som är vilseledande enligt bl.a. 

10 § att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens 

förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.  

 

Av den s.k. lagstridighetsprincipen följer att marknadsföring som innebär 

åsidosättande av annan lagstiftning än MFL, som uppmanar till brott eller som skapar 

risk för olagligt beteende är att anse som oförenlig med god marknadsföringssed och 

kan förbjudas med stöd av generalklausulen i 5 § MFL (se prop. 2007/08:115 s. 77 och 

Marknadsdomstolens avgöranden MD 2004:17, 2009:33 och 2012:8). Principen är så 

självklar och väl förankrad i svensk rätt att det inte har ansetts nödvändigt att lagfästa 

den (se a. prop. s. 77 och prop. 1994/95:123 s. 43). 

 

Sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkterna 1–23 i svarta listan är alltid 

att anse som otillbörlig. Enligt punkten 9 är det vilseledande att ange eller på annat sätt 

24



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 
2017-08-14 

PMT 11048-16 

Patent- och marknadsdomstolen  

 

skapa intryck av att det är lagligt att sälja en produkt när så inte är fallet. Förbudet i 

punkten 9 vilar på lagstridighetsprincipens grund, vilket framgår av förarbetena till 

MFL (se a. prop. s. 78). Punkten 9 har ett snävare tillämpningsområde än 

generalklausulen i 5 § MFL och kan betraktas som ett specialfall av nyssnämnda 

princip. Som Marknadsdomstolen uttalat tar bestämmelsen i punkten 9 främst sikte på 

marknadsföring av produkter som är olagliga i sig, exempelvis för att produkterna inte 

uppfyller vissa lagkrav (se MD 2009:33). 

 

En näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig får enligt 23 § första stycket MFL 

förbjudas att fortsätta med denna. 

 

Marknadsföring måste vara vederhäftig. Enligt fast marknadsföringsrättslig praxis är 

det den som ansvarar för marknadsföringen som har bevisbördan för detta. För det fall 

en framställning inte är entydig gäller bevisbördan även för alla nära till hands 

liggande tolkningar av denna. 

 

Målgrupp 

 

Enligt Patent- och marknadsdomstolen visar utredningen i målet att målgruppen för 

marknadsföringen är kunder som har ett behov av kemisktekniska produkter. Aksab 

har vitsordat att produkterna även har funnits tillgängliga för konsumenter genom 

försäljning i butik varför även konsumenter innefattas i målgruppen. Domstolen menar 

vidare att en genomsnittlig konsument eller anställd i företag som använder 

produkterna inte kan antas ha några djupgående kunskaper i frågor om säkerhet för 

hälsa och miljö, kvalitet och lämplighet hos de olika produktvarianter som utbjuds på 

marknaden. 

 

De påtalade påståendena (yrkande 1 a–g) 

 

Aksab har vidgått att bolaget använt sig av påståendena " Ett av branschens bredaste 

sortiment", "En av Sveriges ledande tillverkare och leverantörer", "Vi hjälper er hålla 
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en hög kunskapsnivå, arbeta rätt och följa de gällande kraven", "Vi är på plats när du 

behöver oss, alltid med [...] rätt kunskap", "Vi ska uppfylla ställda krav på produkter, 

system och tjänster genom att [...] hålla vår kunskap uppdaterad med de senaste kraven 

och nyheterna", "Vår policy innefattar även att [...] vi och våra produkter ska följa 

lagar och förordningar" samt "Handdisk Superb", men gjort gällande att dessa 

påståenden är korrekta. 

 

Patent- och marknadsdomstolen anser att påståendena "Ett av branschens bredaste 

sortiment", "En av Sveriges ledande tillverkare och leverantörer", "Vi hjälper er hålla 

en hög kunskapsnivå, arbeta rätt och följa de gällande kraven", "Vi är på plats när du 

behöver oss, alltid med [...] rätt kunskap", "Vi ska uppfylla ställda krav på produkter, 

system och tjänster genom att [...] hålla vår kunskap uppdaterad med de senaste kraven 

och nyheterna", "Vår policy innefattar även att [...] vi och våra produkter ska följa 

lagar och förordningar" innefattar påståenden om produkternas utmärkande egenskaper 

samt Aksabs kvalifikationer och ställning på marknaden som inte får vara vilseledande 

enligt 10 § MFL. Därutöver anser domstolen att påståendena "Vi hjälper er hålla en 

hög kunskapsnivå, arbeta rätt och följa de gällande kraven", "Vi ska uppfylla ställda 

krav på produkter, system och tjänster genom att [...] hålla vår kunskap uppdaterad 

med de senaste kraven och nyheterna" och "Vår policy innefattar även att [...] vi och 

våra produkter ska följa lagar och förordningar" innefattar att Aksab påstår att 

produkterna uppfyller gällande lagregler. 

 

Aksab har inte åberopat någon bevisning till styrkande av att påståendena är korrekta 

och det har heller inte på annat sätt framkommit att Aksab haft fog för sina påståenden. 

Patent- och marknadsdomstolen konstaterar därför att påståendena är ovederhäftiga 

och därmed vilseledande enligt 10 § MFL. Enligt domstolen har påståenden om 

kvalifikationer, ställning på marknaden och produkternas lagenlighet en uppenbar 

effekt på mottagarens köpbeteende, vilket betyder att påståendena påverkar eller 

sannolikt påverkar dessas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. De är därför 

otillbörliga enligt 8 § MFL och ska förbjudas. 
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Då domstolen funnit att påståendena är vilseledande saknas det anledning att ta 

ställning till om marknadsföringen också strider mot god marknadsföringssed enligt 

5 § MFL. 

 

I fråga om påståendet ”Handdisk Superb” gör emellertid domstolen en annan 

bedömning. Ett produktnamn kan i och för sig innefatta påståenden om kvalitet, effekt 

och liknande. Huruvida så blir fallet beror på sådant som ordets innebörd, 

sammanhanget och produktslag. Domstolen menar att i detta fall är ordet Superb ägnat 

att uppfattas som en beteckning vilken identifierar produktvarianten i fråga och inte 

som ett påstående om egenskaper på det sätt som avses i 10 § MFL. Mot den 

bakgrunden kan det inte heller anses strida mot god marknadsföringssed i den mening 

som avses i 5 § MFL. Aksab ska därför inte meddelas något förbud i denna del.  

 

Utformningen av förbudet bör få den lydelse som framgår av domslutet. 

 

Felaktig information om produktens kemiska sammansättning (yrkande 2) 

 

Aksab har vitsordat att produkten Grillrents produktblad varit felaktigt såtillvida att det 

där tidigare angetts att Grillrent innehåller kaliumhydroxid, medan Grillrent de facto 

innehåller natriumhydroxid. Produktens nuvarande säkerhetsdatablad är därmed 

korrekt. 

 

Det åligger Aksab att i sina produktblad och liknande information korrekt redovisa 

produktens beståndsdelar och kemiska sammansättning. Då så inte skett är 

marknadsföringen vilseledande enligt 10 § MFL. Denna får anses påverka eller i vart 

fall sannolikt påverka mottagarnas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

Informationen är därför otillbörlig enligt 8 § MFL och ska förbjudas. 

 

Utformningen av förbudet bör få den lydelse som framgår av domslutet. 
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Felaktiga säkerhetsdatablad (yrkande 3) 

 

Krav på säkerhetsdatablad framgår av artikel 31.1 i REACH. Där anges att 

leverantören av ett ämne eller en beredning ska förse mottagaren av ett ämne eller en 

beredning med ett säkerhetsdatablad som sammanställts i enlighet med Bilaga II. 

Enligt artikel 31.1.a omfattar denna skyldighet ett ämne eller en beredning som 

uppfyller kriterierna för att klassificeras som farlig(t) i enlighet med direktiv 

67/548/EEG eller 1999/45/EG. 

 

Det är i målet utrett att produkterna Avkalkning, Avkalkning Universal, Blötläggning, 

Blötläggningspulver, Flytande Maskindisk, Kompakt Maskindisk, Maskindiskpulver 

manuell dosering, Maskinrent, Spolglans, Spolglans Hushåll och Spolglans Safety 

System är sådana att de uppfyller kriterierna för att klassificeras som farliga. 

 

Aksab har, som bolaget får förstås, vitsordat att säkerhetsdatabladen för produkterna 

Avkalkning, Avkalkning Universal, Blötläggning, Blötläggningspulver, Flytande 

Maskindisk, Kompakt Maskindisk, Maskindiskpulver manuell dosering, Maskinrent, 

Spolglans, Spolglans Hushåll och Spolglans Safety System fram till de datum som är 

angivna ovan under GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN varit felaktiga i 

vissa avseenden. Aksab har emellertid bestritt att marknadsföringen skulle strida mot 

god marknadsföringssed eller vara vilseledande. 

 

Av utredningen i målet framgår att säkerhetsdatabladen i ett flertal väsentliga 

avseenden varit felaktiga i det att de inte uppfyllt ett eller flera av kraven enligt artikel 

31.1 REACH och bilaga II i ändringsförordningen för de angivna produkterna. Det rör 

sig om exempelvis rubriker, underrubriker och följande uppgifter/information:  

 information och hänvisning till informationstjänster vid nödsituationer,  

 information om den användning som det avråds från,  

 klassificering/märkningsuppgifter enligt CLP/KIFS,  

 uppgifter om andra faror (PBT eller vPvB),  

 information om produkternas (blandningarnas) beståndsdelar,  
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 information om de viktigaste symptomen och effekterna – både akuta och 

fördröjda – vid exempelvis förtäring,  

 information om släckmedel och råd till brandbekämpningspersonal, 

 information om åtgärder vid oavsiktliga utsläpp,  

 information om försiktighetsmått för säker hantering och slutanvändning,  

 information om kontrollparametrar och begränsning av exponering,  

 tillräcklig information om fysikaliska och kemiska egenskaper,  

 information om risken för farliga reaktioner, offentliga material och farliga 

sönderdelningsprodukter,  

 tillräcklig toxikologisk respektive ekologisk information,  

 information om avfallsbehandlingsmetoder,  

 föreskriven transportinformation, samt  

 information om gällande föreskrifter/lagstiftning. 

 

Produkter utan korrekta säkerhetsdatablad är inte lagliga att marknadsföra i Sverige. 

Marknadsföringen är därför att anse som otillbörlig enligt punkten 9 i den s.k. svarta 

listan och 8 § MFL och ska förbjudas.  

 

Då domstolen nu funnit att marknadsföringen är otillbörlig saknas det anledning att ta 

ställning till om marknadsföringen också strider mot god marknadsföringssed enligt 

5 § MFL eller är vilseledande enligt 10 § MFL. 

 

Utformningen av förbudet bör få den lydelse som framgår av domslutet. 

 

Felaktig märkning (yrkande 4 a–d) 

 

Reglerna om klassificering och märkning av kemiska produkter reglerades tidigare av 

Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7, men detta ändrades genom CLP 

som trädde i kraft den 20 januari 2009. CLP fasades in under en övergångsperiod fram 

till den 1 juni 2015, under vilken tid bestämmelserna om märkning i CLP och KIFS 

gällde parallellt. Det framgår av övergångsbestämmelserna att tillverkare kunde, fram 
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till den 1 juni 2015, välja om de ville märka sina produkter enligt KIFS eller CLP. 

Oavsett vilket system som valdes gällde att företagen måste följa det valda systemets 

regler fullt ut. Det fanns således ingen möjlighet att på något sätt kombinera systemen 

eller bara tillämpa vissa delar av ett system. 

 

I säkerhetsdatabladet måste dock klassificering av de ämnen som ingår i produkter 

redovisas både enligt KIFS och CLP fram till den 1 juni 2015. 

 

Av artikel 17 i CLP framgår vilka uppgifter som en förpackning ska märkas med. 

 

Artikel 19 och avsnitt 1.2.1 i bilaga 1 samt bilaga V till CLP innehåller närmare 

bestämmelser om faropiktogram. Artikel 20–22 samt delarna 2–5 i bilaga 1 innehåller 

närmare bestämmelser om signalord, faroangivelse och skyddsangivelse. 

 

Av dessa bestämmelser framgår att tillsammans med faropiktogramen och signalorden 

ska även förekomma faroangivelser såsom "Orsakar allvarliga frätskador på hud och 

ögon" (H314) eller "Irriterar huden" (H315). Dessutom ska lämpliga skyddsangivelser 

anges t.ex. "Använd skyddshandskar" (P280). Användningen av tillämpliga 

faropiktogram, signalord och faroangivelser är obligatorisk och det finns inga 

valmöjligheter. Vad gäller skyddsangivelser ska lämpliga sådana anges vad gäller 

förebyggande åtgärder, förvaring och avfall. Det finns därför viss flexibilitet beroende 

på vad som är lämpligt beträffande den enskilda produkten. 

 

Aksab har, som bolaget får förstås, vitsordat att marknadsföringen för produkterna 

Avkalkning, Blötläggning, Grillrent, Kompakt Maskindisk, Grovrent och Klorisan 

1 kg respektive 1,5 kg sett ut på det sätt som KTF påstått, men bestritt att detta skulle 

innebära brister. 

 

Av utredningen framgår att de ovan angivna produkterna inte varit märkta med de 

obligatoriska signalorden och faroangivelserna eller de lämpliga skyddsfraserna som är 

föreskrivna för produkter som är irriterande (Grovrent) eller frätande (övriga) enligt 
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CLP, bilaga 1, avsnitt 3.2, punkt 3.2.4.1 som anger att märkning ska ske enligt tabell 

3.2.5. Vidare framgår att produkten Klorisan i förpackning om 1,5 kg varit märkt med 

faropiktogrammet "frätande" medan Klorisan i förpackning om 1 kg varit märkt med 

faropiktogrammet "irriterande", varför åtminstone den ena av dem varit felmärkt. 

Slutligen framgår att Handdisk Superb saknat faropiktogram och/eller klassificering, 

vilket torde krävas för en sådan sammansättning som ska ha en rengörande verkan 

("irriterande") och produkten Grovrent varit märkt med faropiktogrammet för 

"irriterande" trots att den är ett koncentrat med pH-värde 13, vilket innebär att 

produkten borde ha märkts ”frätande”.  

 

Sammanfattningsvis har således de angivna produkterna varit felmärkta på det sätt 

KTF påstått. Märkningen har stått i strid med lag och produkterna är inte lagliga att 

marknadsföra i Sverige. Marknadsföringen är därför att anse som otillbörlig enligt 

punkten 9 i den s.k. svarta listan och 8 § MFL och ska förbjudas.  

 

Då domstolen nu funnit att marknadsföringen är otillbörlig saknas det anledning att ta 

ställning till om marknadsföringen också strider mot god marknadsföringssed enligt 

5 § MFL eller är vilseledande enligt 10 § MFL. 

 

Utformningen av förbudet bör få den lydelse som framgår av domslutet. 

 

Felaktig utformning av förpackningar (yrkande 4 e) 

 

Del 3 av Bilaga 2 till CLP innehåller särskilda regler för förpackningar, bl.a. rörande 

barnskyddande förslutningar. Av 3.1.1.1 framgår att produkter som är frätande enligt 

kategori 1 ska förses med barnskyddande förslutningar när de tillhandahålls 

allmänheten. Detta innebär att alla produkter som är klassificerade som "frätande" ska 

ha barnskyddande förslutningar. 
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Aksab har vitsordat att vissa produkter (Avkalkning, Blötläggning, Grillrent och 

Kompakt Maskindisk) sålts till allmänheten och att de vid denna tidpunkt saknat 

barnskyddande förslutningar. Detta har också bekräftats av övrig utredning. 

 

Detta har således stått i strid med lag och produkterna är inte lagliga att marknadsföra i 

Sverige. Marknadsföringen är därför att anse som otillbörlig enligt punkten 9 i den s.k. 

svarta listan och 8 § MFL och ska förbjudas.  

 

Då domstolen nu funnit att marknadsföringen är otillbörlig saknas det anledning att ta 

ställning till om marknadsföringen också strider mot god marknadsföringssed enligt 

5 § MFL eller är vilseledande enligt 10 § MFL. 

 

Utformningen av förbudet bör få den lydelse som framgår av domslutet. 

 

Vite 

 

Ett förbud enligt 23 § MFL ska enligt 26 § samma lag förenas med vite, om det inte av 

särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte i målet. Det 

föreligger inte heller skäl att frångå rådande praxis beträffande vitesbeloppets storlek, 

varför detta ska bestämmas till 1 000 000 kr. 

 

Rättegångskostnader 

 

Vid denna utgång ska Aksab svara för KTF:s rättegångskostnader i målet. Patent- och 

marknadsdomstolen gör bedömningen att det yrkade beloppet är skäligt, med hänsyn 

till den relativt omfattande utredning som förelegat. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (DV 401 PMD) 

Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till 

Patent- och marknadsdomstolen senast den 4 september 2017. Prövningstillstånd 

krävs. 

 

 

 

Mirja Högström   Ylva Aversten 

 

I avgörandet har de ekonomiska experterna Carina Holmberg och Anders Stenlund 

deltagit. 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I TVISTEMÅL 

 

Den som vill överklaga Patent- och marknadsdom-
stolens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska 
göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller 
lämnas till Patent- och marknadsdomstolen. 
Överklagandet prövas av Patent- och marknads-
överdomstolen. 
 

Överklagandet ska ha kommit in till Patent- och 
marknadsdomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven 
på sista sidan i domen. 
 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga ti-
den för överklagande har gått ut. Överklagandet 
ska också i detta fall skickas eller lämnas till Patent- 
och marknadsdomstolen och det måste ha kommit 
in till Patent- och marknadsdomstolen inom en 
vecka från den i domen angivna sista dagen för 
överklagande. Om det första överklagandet 
återkallas eller förfaller kan inte heller anslut-
ningsöverklagandet prövas.  

 

Samma regler som för part gäller för den som inte 
är part eller intervenient och som vill överklaga ett 
i domen intaget beslut som angår honom eller 
henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte nå-
gon möjlighet till anslutningsöverklagande. 
 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Pa-
tent- och marknadsöverdomstolen fordras att 
prövningstillstånd meddelas. Patent- och mark-
nadsöverdomstolen lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som Patent- och marknadsdomstolen 
har kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som Pa-
tent- och marknadsdomstolen har kommit 
till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpning-
en att överklagandet prövas av högre rätt, el-
ler  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står Patent- 
och marknadsdomstolens avgörande fast. Det är 

därför viktigt att det klart och tydligt framgår av 
överklagandet till Patent- och marknadsöverdom-
stolen varför klaganden anser att prövningstillstånd 
bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angivande av 
Patent- och marknadsdomstolen samt dag 
och nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om möjligt 
deras postadresser, yrken, personnummer 
och telefonnummer, varvid parterna be-
nämns klagande respektive motpart, 

3. den ändring av Patent- och marknadsdom-
stolens dom som klaganden vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet och i 
vilket avseende Patent- och marknadsdom-
stolens domskäl enligt klagandens mening är 
oriktiga,  

5. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt  

6. de bevis som åberopas och vad som ska styr-
kas med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i 
Patent- och marknadsöverdomstolen inte lagts 
fram tidigare, ska klaganden förklara anledningen 
till varför omständigheten eller beviset inte åbero-
pats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts 
fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagan-
det. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat 
förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller 
hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska 
också ange om han eller hon vill att motparten ska 
infinna sig personligen vid huvudförhandling i Pa-
tent- och marknadsöverdomstolen. 
 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller 
hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av Patent- och 
marknadsdomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen.  
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Om ni tidigare informerats om att förenklad del-
givning kan komma att användas med er i må-
let/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 
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