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Säkerhetsdatablad och Exponeringsscenarier 

Kursens syftar till att ge en orientering om hur CLP-lagstiftningen påverkar säkerhetsdatabladens 

utformning samt förklara vilka skyldigheter som finns vid mottagande av ett exponeringsscenario, 

vilken information som måste föras vidare samt exemplifiera hur detta kan göras på ett smidigt sätt. 

Produkter som släpps ut på marknaden efter den 1:a juni 2015 måste ha uppdaterad märkning och 

klassificering enligt CLP-förordningen. CLP kommer succesivt att ersätta ämnes- och 

preparatdirektiven och efter den 1:a juni 2017 gäller CLP fullt ut i svensk kemikalielagstiftning. 

Detta innebär att även säkerhetsdatabladen kommer att behöva uppdateras så att 

märkningsanvisningar och klassificering under avsnitt 2 och 3 överensstämmer med CLP.  

Förmiddagen handlar om säkerhetsdatablad. Vad det är, vilka produkter som omfattas samt vilken 

information som ska finnas i ett säkerhetsdatablad. Alla 16 avsnitt i säkerhetsdatabladet gås 

igenom med exempel på vilken på information som förväntas återfinnas under respektive avsnitt.  

Eftermiddagen ägnas åt exponeringsscenarier. Exponeringsscenarier är ny information om hur 

kemiska ämnen ska hanteras säkert. De tas fram av tillverkare och importörer som del av 

registreringsunderlaget som enligt Reach-lagstiftningen ska lämnas till ECHA. Tillverkare av 

kemiska produkter har en skyldighet att veta vilken information som är relevant för den egna 

produktionen och vilken information som ska föras vidare till kunder. Tillverkare av kosmetiska 

produkter som har egen produktion berörs också i fråga om arbetsmiljö.  

För vem? Kursen vänder sig framförallt till teknisk personal som arbetar med säkerhetsdatablad 

och exponeringsscenarier men även till andra intressenter.  

Se detaljerat kursprogram på nästa sida.  
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Kursprogram – Onsdagen den 20:e maj 2015 

 

Tid Innehåll 

09.00-09.30 Registrering och kaffe 

09.30-10.00 Introduktion – Vad är ett säkerhetsdatablad? 

10.00-11.30 Säkerhetsdatabladets 16 avsnitt – Vilken information hör hemma i 

respektive avsnitt? 

11.30-12.30 Lunch 

12.30-13.00 Introduktion – Vad är ett exponeringsscenario? 

13.00-14.00 Exponeringsscenarier – Innehåll och omfattning, hur hittar jag 

relevant information?  

14.00-14.30 Kaffe 

14.30-15.30 Exponeringsscenarier – Skyldigheter vid mottagande samt 

vidarbefordrande av information. Vilka tidsfrister gäller?  

15.30-16.00 Exponeringsscenarier – När måste jag göra en egen 

kemikaliesäkerhetsrapport (DU-CSR)?  

 

Tid och plats: onsdagen 20 maj 09.00-16.00, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm 

Kostnad: 3500 kr (icke medlem 4500 kr) för heldag och 1900 kr (icke medlem 2500 kr) för halvdag 

per person. Kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe ingår. 

Sista anmälningsdag onsdagen den 13:e maj (det går utmärkt att anmäla sig till antingen för- 

eller eftermiddagen, notera i så fall detta i övrigt-fältet i det elektroniska 

anmälningsformuläret under utbildningsfliken på ktf.se) 

 

 


