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Peter H. Schaarup

Fra: Jens-Peter Serup  Pedersen (DEP)

Sendt: 30. april 2014 14:47

Til: MST - Kemikalier Høringsvar

Cc: Peter H. Schaarup; Markus Bjerre (DEP); Jens-Peter Serup  Pedersen (DEP)

Emne: EVM´s høringssvar - Høring af håndteringsstrategier for 11 stoffer på listen over 

uønskede stoffer MST-620-00230

Vedhæftede filer: LOUS-strategihøring.pdf; Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. håndteringsstrategier 

for 11 stoffer.doc

Kære MST  

 

Erhvervs - og Vækstministeriet har fra (Miljø/Natur)styrelsen modtaget høringen vedr. Høring af 

håndteringsstrategier for 11 stoffer på listen over uønskede stoffer MST-620-00230 

Se vedhæftede dokument for Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. håndteringsstrategier for 11 stoffer på listen 

over uønskede stoffer. Erhvervs - og Vækstministeriet har ikke yderligere bemærkninger. 

Sikkerhedsstyrelsen har følgende bemærkninger til det tilsendte høringsmateriale: 

Sikkerhedsstyrelsen finder, at de fremsendte strategier giver en bred vifte af muligheder for både regulering og 

substitution af de uønskede stoffer. Generelt synes strategierne dog at savne betragtninger om de økonomiske 

konsekvenser for erhvervslivet (og samfundet) ved at vælge alternative løsninger til de eksisterende stoffer.   

Allerede i dag er det muligt helt at undgå flammehæmmere ved fx at bruge et metalkabinet til elektronik i stedet for 

et plastic. Det koster imidlertid rigtig meget at lave denne erstatning. Både i initialomkostninger ved fremstilling 

(herunder også råstofudvinding), men også ved transport og bortskaffelse, da vægten forøges betydeligt. 

Erhvervs - og Vækstministeriet har ingen yderligere bemærkninger. 
 

Venlig hilsen 

Jens-Peter Serup Pedersen 
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Kære alle 

 

Hermed fremsendes brev om høring af håndteringsstrategier for 11 stoffer på listen over uønskede stoffer.  

 

Læs hele høringsmaterialet på: (kan også downloades fra hoeringsportalen.dk) 

 

www.mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/fokus-paa-saerlige-stoffer/listen-over-uoenskede-stoffer/lous-

pulje-ii/  

 

Høringssvar sendes til kemihoering@mst.dk inden 1. maj 2014 kl. 12. 

 

 
Med venlig hilsen  
 
Peter H. Schaarup  
Chefkonsulent 
Kemikalier  
Dir tlf.: (+45) 72 54 41 46 
Mobil:  (+45) 61 28 49 40  
pehsc@mst.dk  
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