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Ommærkning af kemikalier
Af Jørgen Stage Johansen

Ved indkøb af kemikalier ople-
ver laboratoriebrugerne i disse
år, at den nye CLP-mærkning
gradvis indføres for rene stoffer
og produkter. Den opgave er
overladt til leverandørleddet
dvs. producenter, importører
eller distributører. 
Slutbrugerne på landets labo-
ratorier skal derimod forholde
sig til de kemikalier, som opbe-
vares med gammel mærkning.
Specielt forsknings- og under-
visningslaboratorier opbevarer
tusindvis af kemikalier.
Brevkassen er blevet spurgt,
hvor  når rene stoffer og blan din -
ger, som allerede er på ar  bejds -
pladsen, skal være om mærket.

Miljøbrevkassen

Har du et arbejdsmiljøproblem kan Miljø brevkassen 

måske hjælpe. Du kan skrive til: miljoebrevkassen@dl-f.dk.

Redak tio nen består af Jørgen Stage Johansen og 

Vivian Plesner (brev kasse redaktører). Du vil få et direkte

svar retur, så snart brevkasseredaktørerne har et svar til

dig. Du skal med andre ord ikke vente til LABORANTEN

udkommer næste gang.

Både Miljøstyrelsen og Ar bejds -
tilsynet administrerer lovgiv-
ning, som har betydning i
spørgs  målet.

Frister i CLP-reglerne 

De nye europæiske regler for
klassificering, mærkning og
em ballering af kemiske stoffer
og blandinger CLP (Classi fica -
tion, Labelling and Packaging)
blev vedtaget i 2009.
CLP-forordningen erstatter det
gamle “stofdirektiv” (Dange -
rous Substances Directive, DSD)
og “præparatdirektiv” (Dange -
rous Preparations Directive,
DPD), som i Danmark er ud møn -
tet i klassificeringsbekendtgør -
elsen.

For at lette overgangen fra de
gamle klassificeringsregler til
CLP-forordningen er der ind-
ført en overgangsperiode i
2010-2015, hvor rene kemiske
stoffer og blandinger trinvist
overgår til CLP reglerne.
Siden 1. december 2010 har alle
rene kemiske stoffer skulle
klas  sificeres i henhold til CLP,
mens blandinger først skal væ -
re klassificeret efter CLP fra 1.
juni 2015.
Af hensyn til den senere frist
for omklassificering af blan-
dinger skal de rene stoffer ind-
til 1. juni 2015 være forsynet
med “dobbeltklassificering” i
sikkerhedsdatabladet. Det vil
sige både i henhold til klassifice -
ringsbekendtgørelsen og CLP-
forordningen.
Hvis et stof var klassificeret,
mær ket og emballeret i over -
en s stem melse med DSD og mar -
kedsført inden den 1. december
2010, dvs. det var i leverandør-
kæden inden denne dato, kan
ommærkning og omemballe-
ring udsættes i overensstem-
melse med CLP-reglerne indtil
den 1. december 2012. Det be -
tyder, at stoffet kan sælges
videre i leverandørkæden med
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DSD-etiketten indtil den 1. de -
 cem  ber 2012.
For blandinger er fristen for klas -
sificering, mærkning og embal-
lering i henhold til CLP-reglerne
den 1. juni 2015. Indtil den dato
skal de klassificeres, mærkes og
emballeres i henhold til DPD. Hvis
en blanding klassificeres, mær-
kes og emballeres i henhold til
CLP-reglerne inden den 1. juni
2015, skal kun CLP-mærkningen
fremgå og ikke mærkningen i
henhold til DPD.
Hvis en blanding er klassificeret,
mærket og emballeret i henhold
til DPD-reglerne og er markeds-
ført inden den 1. juni 2015, dvs.
den er i leverandørkæden inden
denne dato, kan ommærkning
og omemballering udsættes i
overensstemmelse med CLP-reg-
lerne indtil den 1. juni 2017. Det
betyder, at blandingen kan sæl-

ges videre i leverandørkæden
med DPD-etiketten indtil den 1.
juni 2017.

Arbejdstilsynets
Signalbekendtgørelse

CLP-forordningen stiller krav til
leverandørkæden, men ikke til
slutbrugere og til mærkning af
beholdere med farlige stoffer og
blandinger, der allerede findes
på virksomheden på laboratori-
erne. Her gælder Arbejds til syn ets
bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni
1994 om sikkerhedsskiltning og
anden form for signalgivning. Den
såkaldte Signal bekendt gør else
er nu med Arbejdstilsynets be -
kendt gørelse nr. 512 af 17. maj
2011 ændret som følge af CLP. 
I Signalbekendtgørelsens bilag 8
foreskrives, at beholdere med
indhold af farlige stoffer eller

blandinger skal mærkes efter
CLP-reglerne. Der gives i bilaget
afsnit 1.2 mulighed for, at CLP-
mærkningen kan erstattes af en
alternativ advarselsskiltning vist
i bekendtgørelsens bilag 3.
Hvordan en alternativ mærkning
kan praktiseres er vanskelig at
vurdere, og det forekommer tvivl -
somt, om en alternativ mærk ning
kan lette opgaven, da brugerne
jo alligevel skal tage stilling til
risikoen.

Handlingsplan for
 ommærkning

CLP-forordningens frister og krav
til leverandørkæden er klare, hvor -
imod Arbejds til sy n ets krav til la -
boratoriebrugerne i Signal be -

Frister for klassificering og mærkning i henhold til CLP og DSD/DPD

15

LOVGIVING FRA 20. JANUAR 2009 FRA 1. DECEMBER 2010 FRA 1. JUNI 2015

Direktiv 67/548/EØF Klassificering påkrævet Ophævet

(DSD) Mærkning påkrævet Ingen mærkning med-
(hvis ikke CLP-mærket) mindre undtagelsen

gælder

Forordning (EF) Klassificering mulig Klassificering påkrævet
nr. 1272/2008

(CLP) Mærkning mulig Mærkning påkrævet, medmindre
2012-undtagelsen gælder

1999/45/EF Klassificering påkrævet Ophævet

(DPD) Mærkning påkrævet (hvis ikke CLP-mærket)

Forordning (EF) Klassificering mulig Klassificering 
nr. 1272/2008 påkrævet

(CLP) Mærkning mulig Mærkning påkræ-
vet medmindre
2017-undtagelsen
gælder
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M I L J Ø B R E V K A S S E N

kendtgørelsen er lidt vanskeli-
gere at tolke.
Ifølge et svar fra Arbejds til sy -
net skal stoffer og blandinger,
som står med gammel mærk-
ning ommærkes samtidig med,
at kravet træder i kraft efter
CLP-forordningen, altså 1. de -
cember 2012 og 1. juni 2017
for henholdsvis rene stoffer og
blandinger. Ved regelændringer
af denne type er det dog nor -

malt Arbejdstilsynets praksis at
give virksomhederne et halvt
år mere til at leve op til regler-
ne, hvis det skønnes rime ligt. 
På laboratorier med tusindvis
af kemikalier vil ommærkning
være en kolossal opgave. Man -
ge laboratorier har et meget
varierende brugsmønster, og
tidligere indkøbte kemikalier
opbevares så længe indholdet
eller emballagen er stabil. Så -

danne kemikaliesamlinger re -
præsenterer store værdier. 
Ommærkning ved ibrugtag-
ning af kemikalier med gam-
mel mærkning betragtes af
nogle laboratorier som en nød-
vendig nødløsning, og Ar bejds -
tilsynet har da også været fore -
s purgt om muligheden for, at
fristen for ommærkning af rene
stoffer kunne træde i kraft 1.
juni 2017, når alle blandinger
ligeledes skal være mærket
efter CLP. Arbejdstilsynet me -
ner imidlertid ikke, de kan
dispensere fra denne dato.
Arbejdstilsynet oplyser, at de
ikke planlægger tilsyn specifikt
rettet mod mærkning før efter
juni 2017, men det må antages,
at Arbejdstilsynet i forbindelse
med ordinære tilsyn vil vurde-
re kemikaliemærkning, og af -
hængig af de konkrete forhold
og arbejdspladsens dokumen-

Arbejdstilsynets Signalbekendtgørelse, bilag 8

Afsnit 1: Beholdere, der anvendes på arbejdsstedet, og som indehol-

der farlige stoffer eller blandinger, som skal klassificeres i henhold til

Miljøministeriets regler om klassificering, mærkning og emballering

af stoffer og produkter eller Europa-Parlamentets og Rådets

Forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassifice-

ring, mærkning og emballering af stoffer og blandinger mv. (CLP-for-

ordningen), og beholdere, der anvendes til oplagring af sådanne far-

lige stoffer eller blandinger, samt synlige rørsystemer, der indeholder

eller leder sådanne farlige stoffer og blandinger, skal være forsynet

med en mærkning/etikettering (piktogram eller symbol på en bund-

farve), som fastsat i disse regler, medmindre andet følger af arbejds-

miljølovgivningens regler om mærkning.

Afsnit 1.1. Første afsnit finder ikke anvendelse på beholdere, der

anvendes kortvarigt under arbejdet, eller beholdere, hvis indhold

udskiftes hyppigt, forudsat at der træffes passende alternative for-

anstaltninger, f.eks. i form af underretning, oplæring eller instrukti-

on, der garanterer det samme beskyttelsesniveau.

Afsnit 1.2. Den i første afsnit nævnte afmærkning kan:

1) erstattes af advarselsskilte som vist i bilag 3, med samme pikto-

gram eller symbol, 

2) suppleres med yderligere oplysninger som f.eks. det farlige stofs

eller blandings navn og/eller formel samt nærmere oplysninger

om risikoen, eller 

3) for transport af beholderne på arbejdsstedet suppleres med eller

erstattes af de skilte, som anvendes i EU i forbindelse med trans-

port af farlige stoffer og blandinger.

Rene kemikalier med gammel mærk-
ning skal ifølge Arbejdstilsynet om -
mærkes inden 1. december 2012. Der
forestår et kæmpearbejde på mange
laboratorier!
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Arbejdstilsynet finder det ikke hensigtsmæssigt, at der lang tid

efter, at en mærkning er ophørt med at eksistere, stadig findes be -

holdere på virksomheder, som er mærket efter forældede regler.

Nyuddannede m.v. vil ikke nødvendigvis vide, hvad den gamle

mærkning betyder, og de vil heller ikke have noget forhold til den

gamle mærkning. Der vil være en række af de gamle symboler, der

ikke giver mening, og der vil være gamle symboler, der kan sam-

menlignes med de nye, uden at de har samme betydning.

Blandt andet derfor vil Arbejdstilsynet stille krav om ommærkning

af stoffer fra 1. december 2012 og af blandinger fra den 1. juni 2017.

Dette gælder også for stoffer og blandinger, som der eventuelt selv

fremstilles til internt brug.

Det skal bemærkes, at det ved regelændringer af denne type nor-

malt er Arbejdstilsynets praksis at give virksomhederne et halvt år

mere til at leve op til reglerne, hvis det skønnes rimeligt – det kan

f.eks. være, hvis der lige er kommet et nyt batch kemikalie hjem

 da  g  en inden skæringsdatoen, som jo så i princippet skulle ommær-

kes samme dag, eller det kan være, at man har rigtig mange kemi-

kalier og er i fuld gang med ommærkningsprocessen.

Opmærksomheden skal henledes på, at mærkningen skal afspejle

faren forbundet med stoffet eller blandingen, og at der kan være

ny viden om stoffets eller blandingens effekter, som giver anledning

til en ommærkning af andre grunde end overgangen til CLP-for-

ordningen.

Det forventes på nuværende tidspunkt ikke, at der foretages til-

synsindsats om ommærkning før efter 1. juni 2017.

tation, kan der formodentlig bå -
de blive tale om vejledning og
på bud. 
Laboratorier med store lagre bør
udforme en plan for gradvis om -
mærkning til CLP-mærkning. Lø -
bende forbrug og saneringer kan
for nogle kemikalier over flø  dig -
gø re ommærkning, og en hand -
lingsplan for de resterende må
f.eks. fokusere på de mest farlige.
Samtidig skal arbejdspladserne
være opmærksomme på sam-
menhængen mellem CLP-regler-
ne og kravene til sikkerhedsda-
tablade. Leverandører skal op -
da tere sikkerhedsdatabladet for
det enkelte stof eller materiale,
så det er i overensstemmelse med
reglerne i CLP-forordningen, og
hvis en brugervirksomhed får
opdaterede sikkerhedsdatabla-
de fra leverandøren, skal ar bejds -
pladsbrugsanvisninger opdate-
res. Vær også opmærksomme på,
at opdaterede datablade på al le -
rede hjemkøbte produkter, kan
betyde mærkning af kemikalier,
der ikke tidligere har været mær -
ket.
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