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Föreskrifter om ändring i 
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 
2008:2) om kemiska produkter och biotekniska 
organismer; 

beslutade den 12 maj 2017. 

 
Kemikalieinspektionen föreskriver1 med stöd av 25 § 7 samt 26 § 

3 förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska 
organismer i fråga om Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 
2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer  
dels att 4 kap. 2 a § ska upphöra att gälla, 
dels att 4 kap. 1, 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse. 

 
4 kap. Tillståndskrav  
Vilka produkter som anses som särskilt farliga 
1 §2  Som särskilt farliga kemiska produkter ska anses sådana som 
vid klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 
1272/2008 tillhör  
– faroklassen akut toxicitet i farokategorierna 1,2 eller 3 och 
som ska märkas med faropiktogrammet Dödskalle med korsande 
benknotor (GHS06) och signalordet Fara,  
– någon av faroklasserna Cancerogenitet, Mutagenitet i 
könsceller eller Reproduktionstoxicitet i farokategori 1A eller 1B 
och som ska märkas med faropiktogrammet Hälsofara (GHS08) och 
signalordet Fara, 
– faroklassen Frätande på huden i farokategori 1A och som ska 
märkas med faropiktogrammet Frätande (GHS05) och signalordet 
Fara, eller 

___________________________________ 
1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 
2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 
2 Senaste lydelse (KIFS 2012:3). 
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– faroklassen Specifik organtoxicitet-enstaka exponering i 
farokategori 1 och som ska märkas med faropiktogrammet 
Hälsofara (GHS08) och signalordet Fara. 
 
Undantag 

2 §3 Bestämmelserna i 7 och 9-14 §§ förordningen (2008:245) om 
kemiska produkter och biotekniska organismer ska inte tillämpas på 
natriumhydroxid och kaliumhydroxid som ämnen eller ingående i 
blandningar. Bestämmelserna ska heller inte tillämpas på explosiva 
varor, eldningsoljor eller bränslen avsedda för motordrift.  

I fråga om metanolprodukter avsedda för bränslen för motordrift 
krävs dock tillstånd för yrkesmässig överlåtelse enligt 7 § 2 
förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer. 
Sådana metanolprodukter får i övrigt hanteras utan sådant tillstånd 
som avses i 7 § 1 samma förordning.  

Kemiska produkter som tillhör faroklassen Frätande på huden i 
farokategori 1A som anses som särskilt farliga produkter enbart på 
grund av sina frätande egenskaper omfattas inte av krav på tillstånd 
för yrkesmässig överlåtelse enligt 7 § 2 förordningen om kemiska 
produkter och biotekniska organismer. 

4 §4 Anteckningar behöver inte föras vid överlåtelse av 
1. sådana kemiska produkter som omfattas av undantagen enligt 
2 § första stycket, 
2. kemiska produkter i faroklassen Frätande på huden i 
farokategori 1A som anses som särskilt farliga produkter enbart på 
grund av sina frätande egenskaper och som överlåts för yrkesmässig 
hantering. 

I fråga om metanolprodukter avsedda för bränslen för motordrift 
ska anteckningar föras vid yrkesmässig överlåtelse. 
 
___________ 

 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2017 
 
 

 

___________________________________ 
3 Senaste lydelse (KIFS 2012:3). 
4 Senaste lydelse (KIFS 2008:2). 
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På Kemikalieinspektionens vägnar 
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