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Under hösten 2017 deltog miljö och hälsoskydd i Kemikalieinspektionens nationella samver-
kansprojekt ”Tillsyn av CLP-märkning i handeln”, märkning av farliga kemiska produkter som säljs 
till privatpersoner. 
 
Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta och förpackade när de säljs. Företagen som tillverkar 
och importerar produkterna har ansvar för att klassificera och märka dem, men de som säljer produk-
terna i butik har också ett ansvar för att märkningen är korrekt. 
 
Nya regler för märkning av kemiska produkter trädde i kraft redan i januari 2009 och i en övergångs-
period har både gamla och nya regler gällt parallellt. Sedan den 1 juni 2017 får endast kemiska pro-
dukter som är märkta enligt CLP-förordningen finnas till försäljning. CLP-märkningen känner man 
lätt igen på faropiktogrammet (varningssymbolen), som har vit bakgrund med röd ram. Till faropikto-
grammet ska även en svensk text finnas. 
 

  

SYFTE 
Syftet med kampanjen var att kontrollera att produkterna i butiker har rätt märkning och följer reg-
lerna om märkning av farliga kemiska produkter. Kemikalieinspektionen ville också ta del av resulta-
tet så att krav även kan ställas på företagen som tillverkar och importerar produkterna.  

METOD 
Informationsblad skickades ut till samtliga 49 slumpvist utvalda butiker med försäljning av 
farliga kemiska produkter. 
 
Den 22:a november hade miljö- och hälsoskyddsenheten en gemensam tillsynsdag då vi oan-
mält besökte de 49 butikerna.  
Vi kontrollerade: 

• att alla kemiska produkter som kräver faromärkning är märkta enligt CLP-förordningen och  
• att faromärkningen är på svenska.  

 
Vi kontrollerade mellan 5 – 8 olika produkter i varje butik. Vid brister upplystes personal att 
produkten måste tas bort från hyllorna. Vi uppmanade dem även att kontakta sin leverantör.  
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Efter besöket skickades en inspektionsrapport med uppmaning att rätta till bristerna och att se 
över övriga kemiska produkter. De butiker som saluförde produkter som inte var märkta med 
svensk text fick beslut om miljösanktionsavgift på 5000 kronor. Under januari och februari 
2018 gjorde vi uppföljande inspektion. De butiker som då fortfarande hade felmärkta produk-
ter till försäljning fick beslut med vite om 10000 kronor per månad att åtgärda detta.  

RESULTAT 
Av de 49 butiker som besöktes hade 20 stycken en eller flera felmärkta produkter. Av dessa 
hade fem butiker produkter som saknade svensk text och fick då beslut om miljösanktionsav-
gift. Fyra butiker hade vid den uppföljande inspektionen felmärkta produkter och fick därmed 
beslut om åtgärder med vite.  
 
Under sommaren kommer vi att inspektera de fyra butikerna som fått beslut om åtgärder. 
 
Kemikalieinspektion kommer under 2018 att följa upp brister hos primärleverantörer som har 
uppmärksammats i butiker som säljer kemiska produkter under samverkansprojektet. Kemika-
lieinspektionen kommer att skriva en sammanställning av all information som kommit in från 
kommunerna samt en projektrapport. 
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