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Branschrekommendation avseende tolkning av CLP-förordningen om 
barnskyddande förslutningar och kännbar (taktil) varningsmärkning 
 

Gällande regelverk 
Regler om barnskyddande förslutning och kännbar (taktil) varningsmärkning finns i Förordning 
(EG) nr 1272/2008 – Klassificering, märkning och förpackning (CLP), artikel 35 samt i bilaga II, 
avsnitt 3.1 respektive 3.2. Där framgår följande: 

Barnskyddande förslutningar (bilaga II, avsnitt 3.1) 
”Förpackningar, oavsett kapacitet, med ett ämne eller en blandning som säljs eller tillhandahålls 
allmänheten och är klassificerade för akut toxicitet kategori 1-3, STOT enstaka exponering kategori 1, 
STOT - upprepad exponering kategori 1, eller frätande på huden kategori 1 ska förses med 
barnskyddande förslutningar. 

Förpackningar, oavsett kapacitet, med ett ämne eller en blandning som säljs eller tillhandahålls till 
allmänheten och som utgör en fara vid aspiration och som klassificeras enligt avsnitt 3.10.2 och 
3.10.3 i bilaga I och märkts enligt avsnitt 3.10.4 i bilaga I, med undantag av ämnen och blandningar 
som släpps ut på marknaden i form av aerosoler eller i behållare med förseglad sprejanordning, ska 
förses med barnskyddande förslutningar”. 

Kännbar (taktil) varningsmärkning (bilaga II, avsnitt 3.2) 
”Förpackningar, oavsett kapacitet, med ämnen eller blandningar som tillhandahålls allmänheten och 
är klassificerade för akut toxicitet, som frätande på huden, för mutagenitet i könsceller kategori 2, 
cancerogenitet kategori 2, reproduktionstoxicitet kategori 2, luftvägssensibilisering STOT kategori 1 
eller 2, fara vid aspiration eller som brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor i kategori 1 eller 2 eller 
brandfarliga fasta ämnen ska förses med en kännbar varningsmärkning. 

…Aerosoler och behållare med en förseglad sprejanordning som innehåller ämnen eller blandningar 
som är klassificerade som fara vid aspiration behöver inte förses med en kännbar varningsmärkning, 
såvida de inte är klassificerade för en eller fler av de andra faror som anges i avsnitt…”(ovan). 

Klassificering 
För att avgöra om en produkt ska förses med barnskyddande förslutning och/eller kännbar 
varningsmärkning måste produkten alltså första klassificeras enligt CLP. 

 

ECHAs Vägledning om märkning och förpackning 
Av ECHAs Vägledning om märkning och förpackning, version 3.0 juli 2017 kapitel 3.5.1 
Barnskyddande förslutning och taktila (kännbara) varningsmärkningar framgår: 

”Bestämmelserna i detta underavsnitt gäller endast för produktförpackningar som är avsedda för 
allmänheten, till exempel produkter som saluförs/erbjuds hos en återförsäljare eller ett 
försäljningsställe där allmänheten har fri tillgång till dem och produkter som saluförs till allmänheten 
genom en webbplats. 



Kraven för barnskyddande förslutning och taktila varningsmärkningar gäller inte för 
produktförpackningar som endast är för yrkesmässigt bruk.” 

 

Kemikalieinspektionen: Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar 
Av KemIs broschyr riktad till butiker framgår följande: 

”Vissa butiker kan sälja produkter som inte är avsedda för privatpersoner, utan bara för yrkesmässiga 
användare. De produkterna behöver till exempel inte ha barnskyddande förslutning. Butiken måste 
ha rutiner för att se till att privatpersoner inte kan köpa sådana produkter.” 

 

BPHRs tolkning av gällande regelverk 
Inom BPHR har tolkningen av reglerna i CLP diskuterats framför allt med avseende på innebörden av 
begreppen ”oavsett kapacitet” och ”tillhandahålls allmänheten”, men även med avseende på 
säkerhetsaspekter liksom kostnader för specialutformade förslutning och specialmärkning. 

Beslut om distributionskanaler 
Leverantören avgör, genom sitt beslut om distributionskanaler, om en produkt ska säljas eller 
tillhandahållas till allmänheten. I de fall distributionskanalerna innebär att produkten säljs eller 
tillhandahålls till allmänheten ska den förses med barnskyddande förslutning och/eller kännbar 
varningsmärkning. 

Produkten avsedd endast för yrkesmässig användning 
Om produkten är avsedd endast för yrkesmässig användning är det lämpligt att informera om detta i 
säkerhetsdatabladet. Av Reach-förordningens (EG) nr 1907/2006 Bilaga II, avsnitt 1.2 Relevanta 
identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från, 
framgår: 

”De användningar som leverantören avråder från och skälen till detta ska anges i tillämpliga fall. Det 
behöver inte vara en fullständig förteckning”. 

BPHR rekommenderar därför följande beträffande texten i säkerhetsdatabladets avsnitt 1.2: 

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det 
avråds från 

För produkt som t.ex. på grund av sin farlighet och att den inte försetts med barnskyddande 
förslutning och kännbar varningsmärkning inte ska tillhandahållas allmänheten, bör information till 
nästa länk i distributionskedjan ges här. Informationen kan uttryckas enligt följande eller med 
liknande fras så att andemeningen framgår: 

”Produkten är avsedd för yrkesmässig användning och får inte säljas eller 
tillhandahållas till allmänheten.” 

alternativt 

”Endast för professionell och industriell användning.” 

Informationen kan också förmedlas via produktblad och/eller etikett, lämpligen med följande text: 

”Endast för yrkesmässig användning” 



Säkerhetsaspekter 
Syftet med att förse en produkt med barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning är 
dels att ge en signal om fara/risk och dels att skydda barn respektive synskadade från 
olyckshändelser. 

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 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. 

 

Sammanfattning 
 Klassificeringen avgör om barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning ska komma 

i fråga. 
 Leverantören avgör genom sitt beslut om distributionsvägar om produkten ska säljas eller 

tillhandahållas till allmänheten. 
 En produkt med den föreskrivna klassificeringen och som genom sitt distributionssätt säljs eller 

tillhandahålls till allmänheten ska förses med barnskyddande förslutning och/eller kännbar 
varningsmärkning. 

 En produkt som är avsedd endast för yrkesmässig användning och som distribueras på sådant 
sätt att den inte säljs eller tillhandahålls till allmänheten eller om informationsåtgärder vidtagits 
av leverantören, t.ex. genom information via säkerhetsdatablad, för att produkten inte i senare 
försäljningsled ska säljas eller tillhandahållas till allmänheten behöver inte ha barnskyddande 
förslutning eller kännbar varningsmärkning. 

 


