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Sikkerhetsdatablader på www.pib.no
Produktinformasjonsbanken (www.pib.no) er et offentlig nettsted for utveksling av
kjemikalieinformasjon inkludert norske sikkerhetsdatablader. Databladene kan blant annet
gjøres tilgjengelige for www.pib.no ved innlogging på nettstedet eller via leverandører av
løsninger for databladkartotek.

Tilgjengeliggjøring av
sikkerhetsdatablader
Registrert bruker på pib.no
Virksomheter som er registrert på pib.no kan
logge seg inn og registrere og oppdatere sine
sikkerhetsdatablader. Dette er en løsning
som vil passe best for virksomheter med få
produkter, ettersom den krever noe manuell
inntasting.
Datablader inn på pib.no via leverandør av
løsninger for databladkartotek
Vi har samarbeid med leverandører av
løsninger for databladkartotek for å gjøre
deres kunders datablader tilgjengelige på
pib.no.
Brukertilpasset løsning for masseoverføring
av datablader
For virksomheter som har mange produkter
er det mulig å lage brukertilpassede
løsninger for masseoverføring av datablader.
Foreløpig finnes det ikke automatikk for dette. Løsningen må lages i samarbeid mellom
Miljødirektoratet og den enkelte virksomhet.

Registrert
bruker på
www.pib.no

Databladet sendes inn av leverandør av kartotekløsning

Masseoverføring av
datablader

Virksomheten er ansvarlig for innhold i
eget datablad

Oppdatering gjøres av
virksomheten når nytt
datablad foreligger
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Hvordan hentes informasjonen ut på
Fremtidig løsning
En ny webløsning for elektronisk deklarering
av kjemikalier til produktregisteret i
Miljødirektoratet er under utvikling. Vi
planlegger at den nye løsningen på sikt skal
kunne håndtere innsendelse og oppdatering
av sikkerhetsdatablader.

www.pib.no?
Du kan søke direkte fra forsiden til
www.pib.no, eller ved bladvalget litt lenger
nede på siden. I tillegg har vi et avansert søk
hvor du kan velge å inkludere eller ekskludere ulike søkekriterier. Søkeresultatet listes
opp uavhengig av om informasjonen er tilgjengeliggjort ved direkte opplasting fra virksomheten eller ved hjelp av leverandør av
kartotekløsning.
Under ser du skjermbilder av både det
”enkle” og det ”avanserte” søket.

Søkefeltet på www.pib.no

Det avanserte søket på www.pib.no

www.miljødirektoratet.no
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Søkeresultatet
Nedenfor vises eksempel på resultatet etter
søk på salmiakk. Søkeresultatet listes opp
som vist nedenfor, med navn på
kjemikaliet/produktet, og den ansvarlige
virksomheten. I tillegg vises deklarasjonsnummer for kjemikalier/produkter som er
deklarert til Miljødirektoratet.

www.miljødirektoratet.no

Et symbol vises ved siden av navnet når
datablad for kjemikaliet/produktet er
tilgjengelig. Ved å klikke på symbolet
kommer databladet opp.
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Eksempelprodukt

Eksempel på hvordan historikk/versjonshåndtering blir vist på www.pib.no

Oppdatering av sikkerhetsdatablader
Virksomheten er selv ansvarlig for at
sikkerhetsdatabladene på www.pib.no skal
være oppdatert.

Historikk og versjonshåndtering
Historikk og versjonshåndtering er viktig på
www.pib.no, spesielt fordi Giftinformasjonen benytter nettstedet som
databladkartotek for oppslag når de får
henvendelser i forbindelse med uhell. Det
er essensielt for Giftinformasjonen å finne
frem til riktig versjon av databladet når de
skal gi råd om tiltak. Dette må

virksomhetene være klar over i forbindelse
med oppdatering av databladene slik at det
nye databladet blir lagt inn som en ny
versjon av tidligere datablad (se bildet
over).
Forretningshemmeligheter
Kjemikalier/produkter med spesielle
beskyttelsesbehov vil være unntatt fra
kravet om offentliggjøring på www.pib.no.

LENKER
FAKTA
Spørsmål om pib.no og om datablader på pib.no
ta kontakt med:
senioringeniør Katrine Brekke,
e-post: katrine.brekke@miljodir.no
senioringeniør Bodil Nygård Faarlund,
e-post:bodil.nygard.faarlund@miljodir.no

www.miljødirektoratet.no
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www.pib.no
www.erdetfarlig.no
Produktregisteret:
www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/
Produktregisteret/

