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Inledning 
För att informera snabbt och enkelt informera om vilka faror som är förknippade med en 
kemisk produkt så används faropiktogram, en grafisk representation av faran (se figur 1). 
Faropictogrammens utformning och vilka kemiska produkter som ska märkas med vilka 
piktogram regleras på EU-nivå i den så kallade CLP-förordningen (Förordning (EU) 
1272/2008). Faropiktogrammen ska finnas på behållare, skåp och andra förvaringsplatser 
som innehåller kemiska produkter och den här sidan handlar om hur du ska göra för att 
märka upp på rätt sätt. 

 
Figur 1, Faropiktogram som ska användas enligt CLP-förordningen (Förordning (EU) 1272/2008), samt 
kompletterande text enligt arbetsmiljöverket, ”Explosiv”, ”Brandfarlig”, etc. (Arbetsmiljöverket, 2018). 

Märkning av behållare (inklusive bl.a. flaskor, burkar, e-kolvar) 
Även Arbetsmiljöverket har åsikter om hur en behållare med en kemisk produkt ska vara 
uppmärkt, och hänvisar till att märkningen ska vara enligt CLP-förordningen eller en följa en 
förenklad märkning för kemiska produkter som används på den egna arbetsplatsen (det vill 
säga inte säljs vidare eller motsvarande). Arbetsmiljöverket har godkänt att en förenklad 
märkning av kemiska produkter inom en arbetsplats, Hänvisningen till ”text enligt tabellen” 
är samma text som i Figur 1 (Arbetsmiljöverket, 2018).  
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”På arbetsplatsen ska en förpackning eller annan behållare med en 
farlig kemisk produkt som används eller lagerhålls i anslutning 
användning enligt huvudregeln, ha: 

Sådan märkning som när den släpps ut på marknaden se 
etikettexempel i avsnitten om Leverantörens märkning, eller 

Märkas med punkterna 1-3 nedan: 

1. Produktens namn. 
2. Faropiktogram enligt CLP-förordningen samt, nedan. text 

enligt tabellen 
3. Text med information därom när produkten kan ge cancer 

eller allergi, kan skada arvsmassan eller är 
reproduktionsstörande.” 
 

Det förenklade märkningskravet är lägre än CLP-förordningen men ska användas på 
behållare med kemiska produkter som inte förbrukas på en gång, till exempel beredningar, 
mindre arbetsvolymer, spädningar, prover i lösning och så vidare. Ett exempel på hur en 
sådan märkning kan se ut finns i Figur 2. Faropiktogrammet GHS09, ”Miljöfarlig” behöver 
inte märkas ut enligt Arbetsmiljöverket även om det är att rekommendera. 
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Figur 2, exempel på hur en förenklad märkning hämtat från Arbetsmiljöverkets Vägledning till kemireglerna 
(Arbetsmiljöverket, 2018). Om CMR, så ska ”carcinogent”, ”mutagent” och/eller ”reproduktionsstörande” anges. 

Se även stycket om ”Företrädesprinciper, faropiktogram”. 

Märkning av skåp med kemiska produkter 
Arbetsmiljöverket har regler för hur skåp som innehåller kemiska produkter ska märkas. 
Vägledningen till kemireglerna (Arbetsmiljöverket, 2018) säger att: 

”Skyltning behövs där de kemiska produkterna kan förvärra en 
brand eller ett läckage kan medföra hälsorisker. 

Som varningsskylt för farliga kemiska produkter ska 
faropiktogrammet för den faroklass det gäller användas. 
Faropiktogram för lägre grad av farlighet får uteslutas. Om 
behållarnas märkning syns utifrån räcker detta. Fram till 1 juni 2019 
får trekantiga gula och svarta varningsskyltar användas om de har 
samma symbol som faropiktogrammet enligt föreskrifterna om 
skyltar och signaler.” 
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Det betyder att om inte märkningen på alla kemiska produkter syns utan att öppna skåpet så 
måste skåpet vara uppmärkt med de relevanta faropiktogrammen för de kemiska produkter 
som skåpet innehåller. ”Faropiktogram för lägre grad av farlighet får uteslutas” betyder att 
du kan utesluta vissa faropiktogram enligt de företrädesprinciper som finns i CLP-
förordningen (Förordning (EU) 1272/2008).  

Företrädesprinciper, faropiktogram 
Tanken med företrädesprinciperna är att den mest relevanta informationen syns så tydligt 
som möjligt, till exempel så anses det mer relevant att få information att en kemisk produkt 
är giftig än att den är skadlig och då kan faropiktogrammet för skadlig utelämnas. 
Företrädesprinciperna är utformade för behållare men går även att tillämpa för märkning av 
skåp. Företrädesprinciperna säger att (Förordning (EU) 1272/2008): 

”1. Om ett ämnes eller en blandnings klassificering skulle leda till en 
märkning med fler än ett faropiktogram ska följande 
företrädelseregler tillämpas för att minska antalet nödvändiga 
faropiktogram. 

a) Om faropiktogram ”GHS01” ska användas är faropiktogrammen 
”GHS02” och ”GHS03” valfria, utom när fler än en av dessa 
faro-piktogram är obligatoriska” 

Det betyder att om ”explosiv” (GHS01) krävs så är ”brandfarlig” och ”oxiderande” (GHS02 
respektive GHS03) valfria (se Figur 3). Det finns vissa undantag till denna valfrihet så 
rekommendationen är att inte utnyttja valfriheten, eller rådfråga universitets 
Kemikaliesamordnare om behovet finns. 

 
Figur 3, Enligt företrädesprinciperna så behöver du inte använda ”brandfarlig” eller ”oxiderande” vid märkning i 
de fall som du använder ”explosiv”. *I vissa fall så måste dock även ”brandfarlig” och ”oxiderande” användas. 

”b) Om faropiktogram ”GHS06” ska användas ska faropiktogram 
”GHS07” inte anges. 
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Det betyder att om ”giftig” (GHS06), anges så ska ”skadlig” (GHS07) inte 
användas (se Figur 4). Exempel: ett skåp som innehåller produkter som är 
märkta med ”giftig” samt ”skadlig” ska endast märkas med ”giftig” (”skadlig” 
anges ej i detta fall). 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, Du ska inte märka med ”skadlig” om du märker med ”giftig”. 

c) Om faropiktogram ”GHS05” ska användas ska faropiktogram 
”GHS07” inte anges för hud- eller ögonirritation. 

Det betyder att om ”hälsofarlig” (GHS08) anges så ska ”skadlig” (GHS07) inte användas om 
”skadlig” är kopplat till faroangivelserna H315, H317 eller H319 (se Figur 5) . Exempel: ett 
skåp som innehåller produkter som är märkta med ”hälsofarlig” och ”skadlig” så ska skåpet 
endast märkas med ”hälsofarlig” om ”skadlig” är kopplat till faroangivelsen H315, H317 eller 
H319 (”skadlig” anges ej i detta fall). 

d) Om faropiktogram ”GHS08” ska användas för 
luftvägssensibilisering ska faropiktogram ”GHS07” inte anges för 
hudsensibilisering eller för hud- eller ögonirritation.” 

Det betyder att om ”frätande” (GHS05) anges så ska ”skadlig” (GHS07) inte användas om 
”skadlig” är kopplat till faroangivelserna H315 eller H319 (se Figur 5) . Exempel: ett skåp som 
innehåller produkter som är märkta med ”frätande” och ”skadlig” så ska skåpet endast 
märkas med ”frätande om ”skadlig” är kopplat till faroangivelsen H315 eller H319 (”skadlig” 
anges ej i detta fall). 
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Figur 5, Du ska inte märka med ”skadlig” om du märker med ’’hälsofarlig” eller ”frätande” om ”skadlig” kommer 
av faroangivelserna H315, H317, H319 (om ”hälsofarlig”) samt H315, H319 (om ”frätande”). 

När det kommer till ”gas under tryck” (GHS04) så finns det vissa situationer som du inte 
behöver använda dig av ”gas under tryck”-märkningen enligt CLP-förordningen. Däremot så 
säger Arbetsmiljöverket (AFS 2001:4) att: 

”Varningsskylt för gasflaskor skall finnas uppsatt i anslutning till dörren till lokal 
eller annat utrymme där flaskor förvaras. Varningsskylt skall även finnas invid 
flaskors uppställningsplats om flaskorna inte är väl synliga.” 

Det betyder att du alltid ska märka ett skåp (eller behållare) som innehåller en gasflaska eller 
annat trycksatt kärl om gasflaskan ifråga inte syns, Figur 5. OBS! Du ska inte märka själva 
gasflaskan, utan det som gasflaskan förvaras i. 

 

Figur 5, Du ska alltid märka skåp eller behållare med ”gas under tryck” GHS04 om gasflaskan/det trycksatta kärlet 
inte syns. 
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Mer information 
Vill du veta mer om CLP-förordningen eller ladda ner faropiktogram? Ta en titt på länkarna 
eller kontakta universitetets kemikaliesamordnare:  

https://echa.europa.eu/sv/regulations/clp/clp-pictograms 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/vagledningen-
till-foreskrifterna-om-kemiska-arbetsmiljorisker/ 

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_introductory_sv.pdf/85737f91-
b7d4-4d1a-9c2b-d58c8d805816 

https://www.kemi.se/download/18.164ad6b3172927a92891f92/1591875938167/clp-
faroangivelser.pdf 
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https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_introductory_sv.pdf/85737f91-b7d4-4d1a-9c2b-d58c8d805816
https://www.kemi.se/download/18.164ad6b3172927a92891f92/1591875938167/clp-faroangivelser.pdf
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