
e-märkning

För att köparen av en färdigförpack-
ning ska få valuta för sina pengar finns 
det krav på hur mycket förpackningen 
ska innehålla. Dessa krav avser alltid 
nettomängden, dvs allt emballage ska 
vara borträknat.

Förpackningen måste innehålla en viss mängd. Mängdkraven 
är tre, vilka samtliga måste beaktas. Det första handlar om 
hur mycket förpackningarna i genomsnitt måste innehålla, de 
båda andra om hur stora avvikelser som kan accepteras. De tre 
mängdkraven gäller för alla e-märkta färdigförpackningar, och 
i Sverige dessutom för konsumentförpackningar utan e-märke. 
Dessa krav avser alltid nettomängden, dvs allt emballage ska vara 
borträknat.

Krav på förpackningens innehåll
• Det faktiska innehållet ska i genomsnitt inte vara mindre än den 
nominella mängden.
• Proportionen färdigförpackningar med negativa avvikelser 
större än den tillåtna negativa avvikelsen ska vara tillräckligt 
liten för att partier av färdigförpackningar ska uppfylla kraven vid 
provning enligt den s.k. referensmetoden.
• Ingen färdigförpackning får ha en negativ avvikelse som är mer 
än dubbelt så stor som den tillåtna negativa avvikelsen.

Det betyder i praktiken
• Man måste acceptera att ibland få förpackningar som innehåll-
er mindre än vad som står angivet på dem. Men då ska man lika 
ofta få förpackningar med för mycket innehåll.
• Av ett parti färdigförpackningar får bara en liten andel (högst 
2½ procent av antalet förpackningar) ligga under en viss tolerans-
gräns. Hur många som helst får ligga över gränsen.
• Om nu någon färdigförpackning ligger under toleransgränsen, 
så får den i alla fall inte ligga under dubbla toleransen.

Hur ska förpackningen vara märkt?
Alla färdigförpackningar ska ha en mängdangivelse (nominell vikt 
eller volym) som för att vara lättläst ska skrivas med siffror av 
viss minsta storlek. Det ska också finnas ett märke eller påskrift 
som gör det möjligt att identifiera förpackaren (eller den som låtit 
utföra packningen), eller importören om förpackningen kommer 
från ett land utanförEU/EES-området.

 
Om e-märket finns med på förpackningen måste det vara minst 3 
mm högt och utformat på ett alldeles speciellt sätt.

Kontaktpersoner
Lisbeth Neugebauer
Telefon: 010-516 53 69
E-post: lisbeth.neugebauer@ri.se

Bo Bribing
Telefon: 010-516 57 59
E-post: bo.bribing@ri.se

ID
:4

2
3

0

2
0

2
0

-0
5

-0
8

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
Säkerhet och transport
Avdelning Kontroll och kalibrering

ADRESS
Post
Box 857
501 15 Borås

Besök och gods
Brinellgatan 4
504 62 Borås

KONTAKT
010-516 50 00
info@ri.se, www.ri.se

Krav på förpackningen


