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CLP - hur ska du klassificera och märka dina 
produkter? 

Vill du ha hjälp att reda ut de nya begreppen, att lära dig hitta i CLP-
förordningen och bli expert på hur du ska klassificera och märka dina 
produkter? Då är det här utbildningen för dig!  

Under en heldag om klassificering och märkning enligt CLP går vi igenom hur 
man klassificerar och märker produkter som innebär hälsofaror, miljöfaror och 
fysikaliska faror. Vi redovisar pedagogiska och relevanta exempel på 
klassificering och märkning inom olika faroklasser. Dessutom får du som 
kursdeltagare lathundar och tips och tricks med dig hem. 

Från och med den 1 juni 2015 gäller CLP-förordningen även för blandningar. 
Klassificering av ett ämne eller en blandning återspeglar farans allvarsgrad 
och typen av faror med ämnet eller blandningen, det vill säga dess potential 
att skada människor eller miljö. CLP-förordningen tillhandahåller kriterier för 
att klassificera och märka kemiska produkter på ett korrekt sätt.  
 
Utbildningen vänder sig till tillverkare, importörer och nedströmsanvändare av 
ämnen och blandningar som ska föras in på marknaden samt andra 
intressenter som vill lära sig mer om hur man uppfyller lagstiftningens krav 
avseende klassificering och märkning av kemiska produkter.  
 

Föreläsare 
 

  
Jennie Andersson, 
Toxikolog,  
Toxintelligence 

Pär Svahnberg,  
Kemist,  
Toxintelligence 
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Utbildningsprogram 
 

Tid Innehåll 

09.00-09.30 Registrering och kaffe 

09.30-10.00 Introduktion till CLP-förordningen 

Pär Svahnberg 

10.00-11.30 Klassificering och märkning av hälsofaror 

Jennie Andersson 

11.30-12.30 Lunch 

12.30-13.30 Klassificering och märkning av miljöfaror 

Pär Svahnberg 

13.30-14.00 Klassificering och märkning av fysikaliska faror samt 
grundläggande begrepp om transport av farligt gods 

Pär Svahnberg 

14.00-14.30 Kaffe 

14.30-16.00 Exempel på klassificering och märkning av kemiska produkter 

Jennie Andersson & Pär Svahnberg 

 

 

  

Viktig information 
 
Pris 
Heldag: 4500 SEK för medlemmar, 5500 SEK för icke medlemmar 
Halvdag: 2900 SEK för medlemmar, 3500 SEK för icke medlemmar 
Utbildningsmaterial, lunch och kaffe ingår.  
Lagstadgad moms tillkommer.  
 
Tid & Plats 
Saturnus, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)  
22 oktober 2015 kl. 9.00 – 16.00  
Anmälan sker via formuläret på branschutbildare.se senast 15 oktober.  
 
Frågor? 
Kontakta: lorena.costa@ktf.se 
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Övrigt 
 
Kursintyg utfärdas till deltagarna. 
 
Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller vid uteblivet deltagande 
debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder. 
 
Vid fulltecknad kurs eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller 
vi oss rätten att ställa in kursen resp. att få återkomma med nytt kurstillfälle. 
 
 
 
Mer information finns på www.branschutbildare.se  

http://www.branschutbildare.se/

