
Sæt nye mærker  
på kemien
Sælger din virksomhed kemiske blandinger? Så er det dit 
ansvar, at produkterne er mærket korrekt efter de nye regler 
i EU’s CLP-forordning. Sæt dig ind i reglerne i god tid. Ellers 
risikerer du at komme til at ligge inde med produkter, der er 
ulovlige at sælge, eller som dine kunder ikke må bruge.

Der er kommet nye EU-regler for klassificering, mærkning og emballering af 

kemikalier. Reglerne betyder blandt andet, at de kendte orange faresymboler skal 

udskiftes med nye piktogrammer på etiketter og i sikkerhedsdatablade.

Hvilke produkter er kemiske blandinger?
Mange forskellige produkter falder ind under betegnelsen kemiske blandinger. 

Nogle få eksempler er vaske- og rengøringsmidler, maling, lim, fugemasser, 

imprægneringsmidler til træ, læder og tekstil, insektmidler, desinfektionsmidler 

og bilplejeprodukter.

Hvem har ansvaret for at mærke kemikalier korrekt?
Alle virksomheder, der sælger kemiske blandinger, har ansvar for at overholde 

CLP-forordningen og dermed for, at kemikalierne er korrekt mærket.  

Der er tale om:

•  Virksomheder, der fremstiller eller importerer kemiske blandinger til videresalg 

til forhandlere og professionelle brugere.

•  Virksomheder, der opbevarer og sælger kemiske blandinger. Det vil typisk 

være dagligvarebutikker, farvehandlere, byggemarkeder og havecentre. Det 

kan også være møbelforhandlere, der sælger møbelpolish, bilforhandlere, der 

sælger bilplejeprodukter, eller sko- og tøjbutikker, som også har imprægne-

ringsprodukter på hylderne. Det gælder også salg over nettet.

•  Virksomheder, der leverer en serviceydelse, hvor de bruger kemiske blandin-

ger, som de selv importerer, og eventuelt også sælger til kunderne. Det kan 

for eksempel være udbydere af rengøringsydelser, skadedyrsbekæmpelse, 

tagrensning eller entreprenørydelser. 

Bemærk at overtrædelse af reglerne kan udløse påbud om salgsstop og  

i sidste ende en bøde eller fængselsstraf i op til to år.

Producenter, importører og forhandlere:

To vigtige skæringsdatoer

1. juni 2015: Frem til denne 

dato må du bruge den gamle  

mærkning for blandinger. Blan-

dinger, der er markedsført før den  

1. juni 2015 med gammel mærkning,  

må distribueres og  sælges frem til   

1. juni 2017.

1. juni 2017: Efter denne dato 

må blandinger med gammel 

faremærkning ikke længere  

være på markedet. Til den tid skal distri-

butører og forhandlere enten have skiftet 

de gamle etiketter ud med nye eller træk-

ke produkterne tilbage fra markedet.

Hjælp og vejledning 

På hjemmesiden mærkkemien.dk  

finder du mere information om, hvordan 

du skal forholde dig til de nye regler. Der 

er links til vejledninger om CLP-forordnin-

gen på Det Europæiske Kemikalieagen-

turs hjemmeside (ECHA). Du kan også 

hente hjælp hos brancheorganisationer 

og konsulenter.

Du er også velkommen til at kontakte 

Miljøstyrelsens CLP-helpdesk på e-mail: 

CLPhelpdesk@mst.dk


