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Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämndens miljöavdelning deltog under hösten år 2014 i
Läkemedelsverkets nationella tillsynsprojekt ”Hårfärgskoll 2014” tillsammans
med andra kommuner och Läkemedelsverket i syfte att kontrollera
hårfärgsprodukter på den svenska marknaden. Målet med projektet var att
undersöka om företag som tillhandahåller hårfärgningsprodukter i Sverige
känner till och följer märkningsreglerna i EU-förordning 1223/2009 om
kosmetiska produkter. Under projektets gång besöktes 5 försäljningsställen,
varav 3 st butiker och 2 frisörsalonger. Totalt kontrollerades 17 st
hårfärgsprodukter.

Syfte och mål
Syftet med projektet var att kontrollera hårfärgsprodukter samt att undersöka
om företag i Trelleborgs kommun som tillhandahåller hårfärgsprodukter känner
till och följer märkningsreglerna i EU-förordningen om kosmetiska produkter
(EU 1223/2009).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har tillsammans med Läkemedelsverket delat
tillsynsansvar över försäljningen av kosmetiska produkter. Läkemedelsverket
har under år 2013 bedrivit en förstudie av 50 hårfärgningsprodukter och
analyserat vissa ingredienser och kontrollerat märkning. Studien har visat att de
vanligaste hårfärgningsprodukterna innehåller allergiframkallande och
produkterna skall därför ha varningstext i märkningen som upplyser
användarna om allergiriskerna. Sådan varningstext skall finnas på svenska
språket och vara tydlig, och är en viktig förutsättning för att minska risken för
kontaktallergi. Rätt märkning med varningar om allergirisk gör det möjligt för
konsumenten att välja bort en produkter som innebär en allergirisk. I det
nationella tillsynsprojektet med kommunerna har varningsmärkningen
kontrollerats, liksom innehållsförteckningen med avseende på förekomst av
vissa ämnen som förbjudits under senare år, men som ändå kan finnas i
produkterna.

Genomförande

Under november månad 2014 inspekterade miljöavdelningen 3 st
livsmedelsbutiker och 2 st frisörer i Trelleborg. Vid inspektionerna användes
Läkemedelsverkets ”Checklista vid inspektioner i projektet Hårfärgskoll 2014”.
Enligt checklistan ställs frågor om .. Speciellt fokus lades på att kontrollera om
följande förbjudna ämnen fanns i produkter: HC Yellow No. 5, Basic Blue 7, oaminophenol och o-aminophenolsulfate. Kontroll av beteckningen ”PPD-fri”,
som endast är acceptabelt om p-phenylenediamine och toluen-2,5-d-diamine
saknas i produkten. Produkterna som kontrollerades är listade i bilaga 1.
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Resultat

Samhällsbyggnadsförvaltningen insände i november 2014 resultatrapport för
projektet ”Hårfärgskoll 2014” till Läkemedelsverket. Läkemedelsverkets
frågeställningar var följande kring vanliga brister på hårfärgsprodukter:
Varningar och försiktighetsåtgärder som krävs saknas?
Varningar och försiktighetsåtgärder saknas på svenska?
Varningssymbol saknas eller brist i varningstext?
Namn & adress på ansvarig person saknas
Funktion saknas?
Funktion saknas på svenska?
Innehållsförteckning saknas?
Innehåller produkten ett förbjudet ämne?
Korrigerades märkningsbristerna?
Blev produkten belagd med beslut om saluförbud?
Drogs produkten tillbaka från marknaden på frivillig väg?
Beslut om MSA?
Anmälan till åklagare?
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter sänt delegationsbeslut till de 5
inspekterade verksamheterna med synpunkter på märkningen och innehållet.
Fyra av de fem verksamheterna sålde produkter utan brister i märkning och
innehåll. En verksamhet hade brister i både innehåll och märkning på
produkterna 11-14 i bilaga 1.
Produkt 11 (Q-Color (Jean Cosmetics, 63075, Frankfurt a.M., Germany,
tillverkningsår 2006) innehöll det förbjudna ämnet o-aminopenhol,
Produkt 12 (Garnier Pinsel Farbtalent Intensiv-Coloration für professionelle
ergebnisse (Garnier Paris, Karlsruhe, Wien, TSA 10007 F 92667 Asnieres Cedex)
saknar varningstext, försiktighetsåtgärder och funktion på svenska språket.
Produkt 13 (Schwarzkopf Palette Intensive Color Crème, N7 Light blond, Longlasting color intensity & shine, Nutrive Color (Schwarzkopf & Henkel,
Düsseldorf, Germany) saknar varningstext, försiktighetsåtgärder och funktion
på svenska språket.
Produkt 14 (Poly Palette, 56 Caramelbraun, Color 10 (Schwarzkopf & Henkel,
Düsseldorf, Germany) saknar varningstext, försiktighetsåtgärder och funktion
på svenska språket.
Vid uppföljning under juni månad 2015 hävdade verksamhetsutövaren att
produkterna 11-14 inte längre var till försäljning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen förelade verksamheten att inkomma med
uppgifter om leverantören, men det var svårt att få en exakt uppgift.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tog därefter kontakt med Läkemedelsverkets
Kosmetikaenhet, för eventuell handläggning. Läkemedelsverket svarade dock att
de inte kom att starta något tillsynsärende, då de bedömde att det inte längre
sker någon införsel till Sverige av en produkt som är så gammal.
Läkemedelsverket skickade informationen vidare till Malmö miljöförvaltning,
som skulle kunna försöka hitta butiken i Malmö som levererat produkterna och
kontrollera om fler utgångna kosmetiska produkter är till försäljning.
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Läkemedelsverket har i april 2015 upprättat en rapport över det nationella
projektet: ”Hårfärgskoll 2014- Ett samverkansprojekt med kommunerna”.

Slutsatser
Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar att det kan vara ganska vanligt att gamla
produkter blir stående i hyllorna i flera år efter att ämnesförbuden trädde i kraft.
De fyra bristfälliga produkter som påträffats har trots tillverkning på EUmarknaden inte fått svensk märkning av leverantören, vilket kan visa att
leverantörerna ofta kan ha bristfällig kunskap om att produkterna ska märkas
om för att uppfylla det svenska regelverket.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Lilian Flygare Ivarsson, miljöinspektör

Bilaga 1

Kontrollerade hårvårdsprodukter:
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1. 14FourReasons, Intensivtoning, Take Away Color 6.4, kopparbrun
(KCProfessional Mirakulos Oy, Helsinki, Finland)
2. Fourty Reasons, Intensivtoning, Take Away Color 5.52, brun mahogany
(KCProfessional Mirakulos Oy, Helsinki, Finland)
3. I love Four Reasons, Intensivtoning, Take Away Color 913, mycket ljus
beige (KCProfessional Mirakulos Oy, Helsinki, Finland)
4. Four Reasons Intensivtoning, Take Away Color 7.4GR, simply red, röd
(KCProfessional Mirakulos Oy, Helsinki, Finland)
5. Color Fresh Toning, semipermanent colour 6/34, pH 6.5 Acid, Dark
Blond Cold Red (Wella)
6. Colour Touch, Multidimensionell intensivtoning utan ammoniak,
Vibrant Reda P5, 66/45 (Wella)
7. Colour Touch, Multidimensionell intensivtoning utan ammoniak, Pure
Naturals 5/0 (Wella)
8. Syoss, Permanent Intensiv Oljebaserad färg, Sandy Blond 9-60
(Schwarzkopf & Henkel)
9. Be your Mood, 101 Slingblond Highlights, Permanent Hårfärg (Hardford
Daily Care AB)
10. Slingor/Striper, Brunt/Ljusbrunt (Depend Cosmetic AB).
11. Q-Color (Jean Cosmetics, 63075, Frankfurt a.M., Germany)
12. Garnier Pinsel Farbtalent Intensiv-Coloration für professionelle
ergebnisse (Garnier Paris, Karlsruhe, Wien, TSA 10007 F 92667 Asnieres
Cedex)
13. Schwarzkopf Palette Intensive Color Crème, N7 Light blond, Longlasting color intensity & shine, Nutrive Color (Schwarzkopf & Henkel,
Düsseldorf, Germany)
14. Poly Palette, 56 Caramelbraun, Color 10 (Schwarzkopf & Henkel,
Düsseldorf, Germany).
15. Subrina Charm, Conditioning Colour Cream, Garnet Red 76 (Ilirija d.d.,
Ljubljana, Trzaska cesta 40, Slovenija)
16. Subrina Charm, Conditioning Colour Cream, 80/8, special ice blonde
(Ilirija d.d., Ljubljana, Trzaska cesta 40, Slovenija)
17. Subrina Charm, Conditioning Colour Cream, 05 Light Brown (Ilirija d.d.,
Ljubljana, Trzaska cesta 40, Slovenija).

