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København, 4. september 2017

Partnerskab om art. 33 pligten for byggemarkeder og
deres leverandører
Partnerskabsaftale mellem Brancheforeningen Danske Byggecentre,
Dansk Erhverv, Dansk Industri og Miljøstyrelsen
Baggrund
En undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk Kemi i januar 2017 viste, at danske byggemarkeder, og
deres leverandører, ikke altid overholder deres informationspligt i henhold til REACH artikel 33.
På den baggrund mødtes miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen den 29. marts med en
række aktører i branchen for at drøfte, hvordan leverandører og forhandlere af artikler i højere grad
kan leve op til deres lovmæssige forpligtelser. Efterfølgende har Brancheforeningen Danske
Byggecentre, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Miljøstyrelsen besluttet at indgå i et partnerskab i
2017 og 2018.
Formål og succeskriterier
Formålet med partnerskabet er at udbrede kendskabet i byggecentre og blandt deres leverandører
til pligten om at videregive information om særligt problematiske stoffer i artikler i henhold til
REACH artikel 33.
Formålet nås gennem udarbejdelse af målrettede informationsmaterialer og vejledninger, der tager
højde for de udfordringer, som branchen har med at leve op til reglerne i praksis. Dette materiale
kan ligeledes bruges af andre brancher, organisationer og virksomheder.
Målet er, at der sker et generelt kompetenceløft i danske byggecentre og blandt deres leverandører i
løbet af partnerskabsperioden. Der skal skabes klarhed over håndteringen af information om
indhold af kandidatlistestoffer i leverandørkæden. Dette skal fremme branchens muligheder for at
levere korrekt information til deres professionelle kunder, og til forbrugere i den udstrækning de
spørger om kandidatlistestoffer i artikler. Partnerskabet noterer endvidere, at markedsovervågning
tillige har en vigtig rolle at spille med henblik på at sikre, at reglerne bliver overholdt og at
professionelle kunder og forbrugere får retvisende information om særligt problematiske stoffer i
artikler.
Målgruppe
Målgruppen for partnerskabet er danske byggecentre og deres leverandører.
Partnerskabets aktiviteter
1) Partnerskabet afholder en indledende workshop den 12. september 2017 hos Danske
Byggecentre med deltagelse af indkøbsansvarlige fra større danske byggemarkeder.
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3)
4)

5)

6)

7)

Formålet er at afgrænse problemer og løsninger, som partnerskabet bør adressere i det
videre arbejde.
Partnerskabet udarbejder et praktisk værktøj, som artikelleverandører kan anvende til at
indkredse produkter, hvor risikoen for tilstedeværelsen af kandidatlistestoffer er størst.
Værktøjet kan desuden indeholde information om muligheder for at undgå SVHC stoffer i
forskellige produkter. Partnerskabet afholder en træningsworkshop for virksomheder for at
understøtte brugen af værktøjet, såfremt det skønnes nødvendigt.
Partnerskabet udarbejder forslag til hvordan forhandlere stiller de rigtige spørgsmål til
leverandører for at sikre, at forpligtelserne i REACH artikel 33 bliver overholdt
Miljøstyrelsen igangsætter i 2017 en informationsindsats om kandidatlistestoffer i artikler.
Partnerskabets øvrige organisationer indgår som følgegruppe og bidrager til den
efterfølgende informationsspredning.
Danske Byggecentre vil holde en række regionale medlemsmøder i efteråret 2017 om CEmærkning, biocider og REACH, herunder om artikel-33-informationspligten.
Miljøstyrelsen deltager som oplægsholder på møderne.
Partnerskabet afholder temadag i 2018 hos Dansk Erhverv for byggecentre og deres
leverandører med fokus på træning i vurdering af risiko for art 33 og SVHC i importerede
artikler.
Når ovenstående aktiviteter er gennemført evaluerer styregruppen indsatsen samt behovet
for opfølgende aktiviteter

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion vil endvidere gennemføre en kontrol i byggemarkederne over
sommeren 2017 og igen i 2018 eller 2019.
Partnerskabets medlemmer og organisering
Partnerskabet ledes af en styregruppe, der består af følgende medlemmer:
•
•
•
•

Palle Thomsen, Brancheforeningen Danske Byggecentre
Jakob Zeuthen, Dansk Erhverv
Trine Ringkjær, Dansk Industri
Henrik Søren Larsen, Miljøstyrelsen (Formand for styregruppen)

Styregruppen aftaler tidsplan og ansvarsfordeling for partnerskabets aktiviteter.
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