Tillsyn av CLP-märkning i handeln
Under hösten 2017 erbjuder vi Sveriges alla kommuner att delta i ett gemensamt samverkansprojekt.
Projektets huvudsakliga fokus är att kontrollera att kemiska produkter i handeln är märkta enligt CLPförordningen. Syftet med projektet är att göra en omfattande kontroll av den svenska marknaden
och samtidigt möjliggöra för små kommuner med begränsade resurser att bedriva tillsyn inom detta
område. Upplägget är att kommunerna ska utföra inspektioner hos företag som säljer kemiska
produkter i den egna kommunen med stöd av material som vi har tagit fram.

Hur och när?
Projektet startar i september med upptaktsdagar i följande städer:








Stockholm – 5 september
Karlstad – 7 september
Malmö – 12 september
Nässjö – 13 september
Göteborg – 19 september
Sundsvall – 21 september
Stockholm – 26 september

Efter upptaktsdagarna kan kommunerna påbörja sina inspektioner. Det kommer att finnas möjlighet
att välja mellan att göra grundläggande inspektioner eller mer omfattande. I en grundläggande
inspektion ingår att kontrollera att faromärkningen är enligt CLP och att den är på svenska. De
valbara kontrollområdena är barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning samt
förpackningar av upplösbara engångsförpackningar av tvättmedel. Antalet inspekterade företag och
produkter i de deltagande kommunerna är valfritt. Exempel på typer av företag som kan bli aktuella
är butiker, grossister och varuhus. När inspektionerna är avslutade rapporterar kommunerna in
resultaten via ett formulär. Utifrån det som kommunerna rapporterar in kommer KemI att göra
inspektioner på företag som är så kallade primärleverantörer, som är företag som tillverkar eller för
in kemiska produkter till Sverige och säljer dessa vidare.

Upptaktsdagarnas innehåll
Upptaktsdagarnas program pågår mellan kl. 10-15 med fika och registrering från kl. 9. Dagen kommer
att innehålla:





Beskrivning av projektet
Genomgång av hur inspektioner och rapportering av resultat ska utföras
Genomgång av lagstiftning
Möjligheter till att ställa frågor och diskutera

Anmälan
Anmälan till upptaktsdagarna görs via vårt vägledningsnätverk som du hittar här:
http://www.kemi.se/vagledning-for/inspektorer/vagledning-for-tillsyn/vagledningsnatverk. Väl inne i
nätverket hittar du anmälan till projektet under fliken CLP-2017.
Sista dag för anmälan är den 12 april 2017. Vi kan ta emot max 40 deltagare per tillfälle. Obs! Först
till kvarn gäller. Deltagandet på upptaktsdagarna är kostnadsfritt. KemI bjuder även på fika och lunch
under dagen.
En anmälan per person ska göras. Det är via vårt vägledningsnätverk som information om projektet
kommer att förmedlas, därför behöver alla som ska delta i projektet att vara medlemmar i nätverket.
Det finns möjlighet att delta i projektet även för den som inte kan komma på någon av
upptaktsdagarna. Bli medlem i vägledningsnätverket om du inte redan är det så kommer du att få
den information du behöver.

Varför ett samverkansprojekt
KemI ansvarar för att tillsynsvägleda kommunerna inom deras tillsyn av kemiska produkter i handeln.
Under ett antal år har KemI genomfört gemensamma samverkansprojekt med kommunerna som en
del av tillsynsvägledningen. Projekten har lett till ökad kontroll inom dessa områden runt om i landet
samt till ökad kunskap hos företag, kommuninspektörer och hos KemI. Alla kemiska produkter som
finns i handeln ska från och med den 1 juni 2017 vara märkta enligt CLP-förordningen.
Det övergripande målet med projektet är att det framöver endast ska säljas CLP-märkta kemiska
produkter i hela distributionskedjan och att både inspektörer och de företag som säljer produkter ska
få ökad kännedom om de regler som finns. Ett annat viktigt mål är att öka samsynen inom
kemikalietillsynen.

Kontakt
Vid frågor om samverkansprojektet, kontakta gärna nedanstående personer.
Frågor om anmälan
Ellinor Berlin, telefon: 08-519 41 136
E-post: ellinor.berlin@kemi.se
Frågor om projektet
Caroline Nilsson, telefon: 08-519 41 379
E-post: caroline.nilsson@kemi.se
Elisabeth Kihlberg, telefon: 08-519 41 329
elisabeth.kihlberg@kemi.se
Robert Ljunggren, telefon: 08-519 41 123
robert.ljunggren@kemi.se

