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Dok.Id 429861 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1104 

131 26 Nacka Strand 

Augustendalsvägen 

20 

08-561 656 00  08-561 657 99 måndag – fredag 

08:00-16:30 E-post: mmd.nacka@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

KLAGANDE 

L.Y.X by T Cosmetics AB, 556788-6196, Box 10422 , 137 22 Västerhaninge 

  

Ombud: Advokaten Nicklas Hansen 

G Grönberg Advokatbyrå AB, Box 7418, 103 91 Stockholm 

  

Tekniskt biträde: Marie Lodén 

Eviderm Institute AB, Bergshamra Allé 9 , 170 77 Solna 

  

MOTPART 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala 

  

SAKEN 

Förbud förenat med vite att sälja och leverera produkten L.Y.X ONE STEP  

Gel Polish  

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 

Läkemedelsverkets beslut 2015-05-04 i ärende nr 6.5.2-2014-070054, se bilaga 1 

 

_____________ 

 

 

DOMSLUT 

 

Mark- och miljödomstolen upphäver Läkemedelsverkets beslut.  

 

_____________ 
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NACKA TINGSRÄTT DOM M 3050-15 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

BAKGRUND 

 

Läkemedelsverket beslutade den 4 maj 2015 om förbud för L.Y.X by T Cosmetics 

AB (bolaget) att sälja och leverera produkten L.Y.X ONE STEP Gel Polish i 

förpackningar om 5 ml och 10 ml för konsumentbruk. Läkemedelsverkets förbud 

motvierades med att bolagets säkerhetsrapport inte uppfyllde de krav som följer  

av förordningen (EG) nr 1223/2009 (kosmetikaförordningen). 

 

Bolaget har överklagat Läkemedelverkets beslut till mark- och miljödomstolen. 

Under målets handläggning har parterna haft underhandskontakter angående  

påtalade bristerna i säkerhetsrapporten. Bolaget har vid ett flertal tillfällen 

uppdaterat säkerhetsrapporten utifrån Läkemedelsverkets påpekanden, senast  

med en reviderad version av säkerhetsrapporten daterad den 1 december 2015. 

 

Mark- och miljödomstolen har hållit sammanträde och syn. 

 

YRKANDEN   

 

Bolaget har yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva Läkemedelsverkets 

beslut. 

 

Läkemedelsverket har angett att det inte längre är motiverat att upprätthålla det 

beslutade saluförbudet.  

 

UTVECKLING AV TALAN 

 

Till stöd för sin talan har bolaget anfört, såvitt nu är av intresse, följande.  

 

Beslutet om förbud att sälja L.Y.X ONE STEP Gel Polish grundades på en 

säkerhetsrapport från maj 2015. Detta innebär dock inte att mark- och 

miljödomstolen är förhindrad att upphäva beslutet med hänvisning till att 

säkerhetsrapporten från december 2015 uppfyller kraven i kosmetikaförordningen. 

Ett beslut om saluförbud för att tillse att kosmetikaförordningen följs ska endast 

gälla om det fortfarande finns en avvikelse från kraven i kosmetikaförordningen  

och det är ändamålsenligt och proportionerligt att beivra avvikelsen genom ett 

saluförbud. Om säkerhetsrapporten från december 2015 uppfyller kraven i 

kosmetikaförordningen eller om det bedöms oproportionerligt att behålla 

saluförbudet med hänsyn till att det har visats att det inte finns någon risk för 

människors hälsa vid normal eller rimligen förutsebar användning av aktuell 

produkt eller på grund av att det finns andra adekvata åtgärder för att säkerställa  

att kosmetikaförordningen följs som bedöms göra mindre intrång i verksamheten, 

ska saluförbudet upphävas. 
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NACKA TINGSRÄTT DOM M 3050-15 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

 

Till stöd för sin inställning har Läkemedelsverket, såvitt nu är av intresse, anfört 

följande.  

 

Säkerhetsrapporten daterad den 1 december 2015 redovisar nu tillräckligt underlag 

för säkerhetsbedömarens slutsats att L.Y.X ONE STEP Gel Polish är säker vid 

normal eller rimligen förutsebar användning. Det kan därför vitsordas att det inte 

längre finns skäl att upprätthålla saluförbudet. Det ska dock påtalas att den nya 

versionen av säkerhetsrapporten innehåller formuleringar och uttalanden som 

snarare hör hemma i en partsinlaga i domstolsprocessen än i en självständig 

säkerhetsrapport. Det kan dock bortses från detta vid bedömningen av rapporten,  

då dessa uttalanden varken stödjer säkerhetsbedömarens slutsats eller talar emot 

den. De tillägg och justeringar som gjorts i säkerhetsrapporten sedan beslutet om 

saluförbud inte enbart är att se som förtydliganden av redan befintliga uppgifter  

som inte fanns med i den ursprungliga versionen. Bedömningen att den äldre 

säkerhetsrapporten var bristfällig var alltså korrekt och det fanns därmed fog  

för beslutet. 

 

DOMSKÄL 

 

Bolaget har tagit fram en reviderad säkerhetsrapport daterad den 1 december 2015, 

som innehåller tillräckligt underlag för bedömningen att produkten är säker för 

människors hälsa vid normal eller rimligen förutsebar användning. Av det skälet är 

ett förbud mot försäljning och leverans av produkten L.Y.X ONE STEP Gel Polish 

är inte längre motiverat. Läkemedelsverkets beslut ska därför upphävas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427) 

Överklagande senast den 5 januari 2016.  

 

 

 

Inge Karlström  Jan-Olof Arvidsson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Inge Karlström, ordförande,  

och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson. Föredragande har varit beredningsjuristen 

Alexandra Venander.  
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVER-
KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet prövas av 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
rätt. 

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp 
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar prövningstillstånd. Det görs om: 

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

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

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen 
att överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva över-
klagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
mark- och miljödomstolens avgörande fast. 
Det är därför viktigt att det klart och tydligt 
framgår av överklagandet till Mark- och mil-
jööverdomstolen varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av 
mark- och miljödomstolens namn, datum för 
domen samt målnummer,  

2. den ändring av mark- och miljödomstolens 
dom som klaganden vill få till stånd, 

3. grunderna (skälen) för överklagandet, 

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

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare 
ska ges in samtidigt med överklagandet.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen.

 

Bilaga 2


