
 

 

 
 

VEJLEDNING 

Kend din rolle – producent, importør eller forhandler 

Uanset om man er fabrikant, importør eller distributør, har man et ansvar for, at 

produkterne opfylder reglerne. Kravene til dig afhænger af, om du fabrikerer, 

importerer eller distribuerer et produkt. De konkrete krav afhænger yderligere 

af, hvilke forordninger, love og bekendtgørelser produktet er omfattet af. 

I Danmark gælder lov om produkter og markedsovervågning nr. 799 af 9. juni 

2020 for mange af de produkter, som Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer. Det er 

muligt, at få mere information om loven på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside:  

https://www.sik.dk/erhverv/produkter/generel-produktsikkerhed/vejlednin-

ger/produktloven/samme-krav-produktet-nye-muligheder-kontrol-og-sanktioner 

Du kan have følgende roller i henhold til direktiverne og forordningerne: 

Fabrikant 

En fabrikant er en erhvervsdrivende, der fremstiller produkter eller får andre til 

at fremstille dem for sig. Du er også fabrikant, hvis du markedsfører produkter, 

som andre har fabrikeret eller importeret, under dit eget navn eller varemærke. 

Bemyndiget repræsentant 

En bemyndiget repræsentant er enhver erhvervsdrivende i EU, som har en skrift-

lig fuldmagt fra fabrikanten til at handle på dennes vegne i forbindelse med va-

retagelsen af specifikke opgaver. 

Importør 

Du er importør, hvis du bringer produkter med oprindelse i et tredjeland i om-

sætning på EU-markedet. Dette gælder både, hvis du sælger produkter til andre 

virksomheder, sælger til forbrugerne eller giver produkter væk som gaver. 

Distributør 

En distributør er enhver erhvervsdrivende i forsyningskæden inden for EU, der 

gør produkter tilgængelige på markedet, og som ikke er importør eller fabrikant. 
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Når en importør eller distributør bliver fabrikant 

En importør eller distributør får de samme forpligtelser som fabrikanten, hvis de 

markedsfører et produkt under eget brand og navn. Man får også ansvar som 

fabrikant, hvis man ændrer et produkt, der allerede er bragt i omsætning, så det 

kan få konsekvenser for, om produktet overholder gældende krav. 

Ansvaret som fabrikant betyder blandt andet, at en importør eller distributør skal 

udfylde og underskrive al dokumentation for produktet. Hvis den oprindelige fa-

brikant udarbejder dokumentationen, skal det fremgå, at det er bemyndiget af 

importøren eller distributøren. 

 


