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Branschrekommendation avseende tolkning av 
Kemikalieinspektionens föreskrifter och CLP om 
barnskyddande förslutningar och kännbar 
varningsmärkning 
 

Inledning 
Av Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer 
(KIFS 2008:2), 2 kap. Förpackningar och förvaring av hälso- och miljöfarliga kemiska 
produkter, 4§ Barnskyddande förslutningar och 5§ Kännbar varningsmärkning framgår 
följande: 
 
”Barnskyddande förslutningar 
4 § Oavsett storlek skall behållare som innehåller följande kemiska produkter, som erbjuds 
eller säljs till allmänheten, vara försedda med barnskyddande förslutning: 
1. produkter som är märkta med farobeteckningen Mycket giftig, Giftig eller Frätande, 
2. produkter som är klassificerade i faroklassen hälsoskadlig med riskfras R 65 och märkta 

med farobeteckningen Hälsoskadlig och riskfrasen Farligt: kan ge lungskador vid 
förtäring. Kravet omfattar inte produkter som släpps ut på marknaden i form av aerosoler 
eller i behållare försedda med en förseglad sprayanordning, 

....” 
 
Aerosolburkar (sprayburkar) och förseglade sprayanordningar har vid viss klassificering - 
”Hälsoskadlig och riskfrasen Farligt: kan ge lungskador vid förtäring” – inget krav om 
barnskyddande förslutning. Förseglad sprayanordning betyder att spraydelen ska sitta fast mot 
flaskan så att man inte kan öppna den. 
 
Bestämmelser om barnskyddande förslutning finns nu också i Förordning (EG) nr 
1272/2008 – Klassificering, märkning och förpackning (CLP), artikel 35 samt i bilaga 2, 
avsnitt 3.1. Kravet gäller om ”…blandningen tillhandahålls allmänheten…”. 
 
Reglerna för barnskyddande förslutning måste alltid följa samma regelverk som produktens 
märkning. 
 
”Kännbar varningsmärkning 
5 § Oavsett storlek skall behållare som innehåller kemiska produkter, som erbjuds eller säljs 
till allmänheten, vara försedda med kännbar varningsmärkning om produkterna är märkta med 
farobeteckningen Extremt brandfarligt, Mycket brandfarligt, Mycket giftig, Giftig, Frätande 
eller Hälsoskadlig.” 
 
Aerosoler behöver inte förses med kännbar varningsmärkning om de enbart är märkta med 
Extremt brandfarlig eller Mycket brandfarlig. 
 
Bestämmelser om kännbar (taktil) varningsmärkning finns nu också i Förordning (EG) nr 
1272/2008 – Klassificering, märkning och förpackning (CLP), artikel 35 samt i bilaga 2, 
avsnitt 3.2. Kravet gäller om ”…blandningen tillhandahålls allmänheten…”. 
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Reglerna för kännbar varningsmärkning måste alltid följa samma regelverk som produktens 
märkning. 
 
Inom IIH har tolkningen av föreskrifterna diskuterats framför allt med avseende på 
innebörden av begreppen ”oavsett storlek” och ”som erbjuds eller säljs till allmänheten”, men 
även med avseende på säkerhetsaspekter liksom kostnader för specialutformade förslutningar 
och specialmärkning. 
 

Klassificering och distribution 
Klassificering 
För att avgöra om en produkt ska förses med barnskyddande förslutning eller kännbar 
varningsmärkning måste produkten först klassificeras enligt något av de regelverk som gäller 
under en övergångsperiod fram till den 1 juni 2015 (se ovan). 
 
Beslut om distributionskanaler 
Leverantören avgör, genom sitt beslut om distributionskanaler, om en produkt ska erbjudas 
eller säljas till allmänheten. Det innebär att föreskrifterna omfattar produkter som försäljs 
öppet i butiker dit allmänheten har tillträde, även om produkten huvudsakligen är avsedd för 
yrkesmässig användning. Exempel på sådana distributionskanaler är färgbutiker och sådana 
cash & carry-butiker dit allmänheten har tillträde. 
 
I de fall distributionskanalerna innebär att produkten erbjuds eller säljs till allmänheten ska 
den förses med barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning. 
 
Produkten avsedd endast för yrkesmässig användning 
Av KIFS 2008:2, 2 kap, 1 § framgår följande: 
Bestämmelserna i 4-6 §§ gäller i yrkesmässig verksamhet när kemiska produkter släpps ut på 
marknaden, utom i fall då ”tillfredsställande åtgärder har vidtagits för att säkerställa att 
produkterna inte kommer att erbjudas eller säljas till allmänheten”. 
 
Om leverantören bedömer att produkten inte ska köpas och hanteras av allmänheten utan bara 
yrkesmässigt, behöver produkten inte förses med barnskyddande förslutning eller kännbar 
varningsmärkning. 
 
Leverantören måste då undvika de distributionskanaler som innebär att produkten erbjuds 
eller säljs till allmänheten. Ett alternativ är att till försäljningsstället mycket tydligt informera 
om att produkten inte får placeras öppet i butiken, utan förvaras på sådant sätt att den endast 
görs tillgänglig på begäran av yrkesmässig användare. Ett lämpligt ställe att informera om 
detta är i Varuinformationsbladens avsnitt 1. 
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Av IIHs branschrekommendation avseende säkerhetsdatablad framgår följande: 
 

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och 
användningar som det avråds från 
(Formulering om endast för yrkesmässigt bruk flyttad hit från avsnitt 16). 
För produkt som t.ex. på grund av sin farlighet och att den inte försetts med 
barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning inte ska finnas 
tillgänglig för allmänheten, bör följande information till nästa länk i 
distributionskedjan ges här: 

”Produkten är avsedd för yrkesmässig användning och får inte 
säljas till eller placeras i butik så att den blir tillgänglig för 
allmänheten.” 

 
Dessutom bör separat skriftlig information lämnas till försäljningsstället. På så sätt har 
leverantören tagit sitt ansvar – upplysningsansvaret – för den länk i distributionskedjan han 
har rimlig kontroll över. För att ytterligare säkerställa att försäljningsstället tar ansvar för sin 
länk i distributionskedjan, rekommenderas leverantörens försäljningsorganisation att i 
möjligaste mån bevaka att produkterna tillhandhålls på ett tillfredsställande sätt. 
 

Säkerhetsaspekter 
Syftet 
Syftet med att förse en produkt med barnskyddande förslutning eller kännbar 
varningsmärkning är självfallet dels att ge en signal om fara och dels att skydda barn 
respektive synskadade från olyckshändelser. 
 
Överdriven användning av säkerhetsanordningar 
En ohämmad eller överdriven användning av säkerhetsanordningar - liksom ”övermärkning” 
av produkter - riskerar att urholka deras betydelse. Det innebär på sikt en risk för att väl 
motiverade varningar inte tas på allvar. 
 
Risken finns också att säkerhetsanordningar, om de uppfattas som överdrivna och onödiga, 
blir ett irritationsmoment för yrkesmässiga användare. Det finns exempel på att yrkesmässiga 
användare undviker att återförsluta förpackningar och lämnar dem helt öppna bara för att 
slippa krånglet med svåröppnade förpackningar. En ny och allvarlig säkerhetsrisk har då 
uppkommit. 
 

Kostnadsaspekter 
Barnskyddande förslutningar och kännbar varningsmärkning innebär högre 
förpackningskostnader och därmed högre kostnader för kunden. Kostnadsaspekten är därför 
en del i leverantörens överväganden om förpackningstyp och i detta fall distributionsvägar. 
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Sammanfattning 
1. Klassificeringen avgör om barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning ska 

komma i fråga. 
2. Leverantören avgör genom sitt beslut om distributionsvägar om produkten ska erbjudas 

eller säljas till allmänheten. 
3. En produkt med den föreskrivna klassificeringen och som genom sitt distributionssätt 

erbjuds eller säljs till allmänheten, ska förses med barnskyddande förslutning eller kännbar 
varningsmärkning. 

4. En produkt som är avsedd endast för yrkesmässigt bruk och som distribueras på sådant sätt 
att den inte erbjuds eller säljs till allmänheten eller om tillfredsställande åtgärder vidtagits 
av leverantören för att produkten inte i senare försäljningsled ska erbjudas eller säljas till 
allmänheten, bör inte förses med barnskyddande förslutning eller kännbar 
varningsmärkning. 

 


