Sida 1/2

Tillsyn av kemiska produkter
i handeln
Efter den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta
enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Miljö & Hälsoskydd kommer i höst
att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt
projekt som Kemikalieinspektionen anordnar. Inspektörer från kommuner
i hela landet kommer att kontrollera märkning och förpackning av
kemiska produkter i sina lokala butiker. Inspektionerna kan vara
oanmälda eller bokade på förhand.
CLP-förordningen innehåller regler för farlighetsklassificering, märkning och
förpackning av kemiska produkter. Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska
produkter som säljs vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i
CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte
importeras eller finnas till försäljning. CLP-märkningen känner man lätt igen på
de nya symbolerna (faropiktogrammen), som har vit bakgrund med röd ram.

Det som Miljö & Hälsoskydd kommer att kontrollera är att de kemiska
produkter som säljs är märkta enligt CLP-förordningen, märkta på svenska, är
försedda med barnskyddande förslutning och med kännbar varningsmärkning
när det krävs. Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats, t.ex.
http://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/clp---klassificering-ochmarkning/aldre-markning-upphor-att-galla
http://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2017/kommuner-skakontrollera-markning-av-kemiska-produkter-i-handeln-under-hosten-2017
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Miljö & Hälsoskydd kommer i samband med det nationella tillsynsprojektet
även att utöva tillsyn av sprängämnesprekursorer. I Sverige råder tillståndsplikt
för enskilda personers förvärv, införsel, innehav och användning av produkter
som innehåller mer än: 12 viktprocent väteperoxid, 30 viktprocent nitrometan
eller 3 viktprocent salpetersyra. Det finns även regler om märkning. Läs mer på
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats, t.ex.
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt-explosivt/Sprangamnesprekursorer/Tillsyn-av-sprangamnesprekursorer/
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-franMSB/Du-kan-gora-skillnad-Salj-kemiska-produkter-pa-ett-ansvarsfullt-satt/

Ett gott råd är att ni går igenom ert produktsortiment och kontrollerar att ni
följer reglerna om märkning och förpackning för de kemiska produkter som ni
säljer. Ni som säljer produkter som innehåller sprängämnesprekursorer bör även
gå igenom era rutiner för hur ni kontrollerar att den som handlar har tillstånd för
att förvärva produkten.
För den tillsyn som Miljö & Hälsoskydd utför debiteras 860 kr/timme enligt
taxa fastställd av kommunfullmäktige, om er verksamhet inte redan betalar en
fast årlig avgift för miljöskyddstillsyn.

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av oss.

Med vänlig hälsning

Eva Johansson & Paula Morelli
miljö- och hälsoskyddsinspektörer

