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Høring af håndteringsstrategier for 10 stoffer på listen over uønskede 
stoffer 

Hermed Dansk Erhvervs kommentarer til høring af håndteringsstrategier for 10 stoffer på listen 
over uønskede stoffer (LOUS). 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af 10 kortlægningsrapporter udarbejdet strategier for håndtering 
af de udfordringer stofferne giver anledning til. Strategiernes primære fokus er som udgangs-
punkt at håndtere anvendelsen af stofferne på det danske marked, men også at kunne påvirke de 
beslutninger, der tages på internationalt plan.  Miljøstyrelsen foreslår, at indsatsen primært skal 
styrke EU´s arbejde for at skabe større sikkerhed omkring anvendelsen af kemikalier, men næv-
ner samtidig muligheden for, at det kan blive nødvendigt med nationale regler, når der mangler 
regulering på EU fælleskabsniveau.  
 
Dansk Erhvervs kommentarer til strategierne retter sig primært mod deres målsætning om, at na-
tionale regler kan komme på tale, og Miljøstyrelsens ønske om virksomhedsinddragelse.  
 
Det antages, at de planlagte nye kortlægningsprojekter følger samme målsætninger, hvorfor vores 
kommentarer gælder fremadrettet.  
 
Generelle kommentarer 
Strategierne sigter primært på at styrke indsatsen over for dansk anvendelse af de 10 kemikalier. 
Der ønskes også en intension om at styrke danske virksomheder til at håndtere uønskede kemika-
lier i leverandørkæder og på fremstillingsmarkeder uden for Danmark og EU. Samlet set sigter 
strategierne på, at gøre danske produkter mere sikre mht. uønskede stoffer.  Som udgangspunkt 
er Dansk Erhverv meget enig i disse målsætninger og ønsker derfor et aktivt samarbejde med Mil-
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jøstyrelsen. Det er for os afgørende vigtigt, at man som bruger sikres imod udsættelse af skadelige 
stoffer.  
 
De foreslåede strategier kan blive et skridt i den rigtige retning, hvis de anvender de rette virke-
midler til at øge brugersikkerheden. Her bør man starte med at anerkende, at strategierne skal 
takle de udfordringer, der ligger i, at vores anvendte produkter primært fremstilles til et globalt 
marked af globale producenter. Vores marked er lille i et globalt målestok og har ingen betydning 
for, hvordan globale producenter tilrettelægger produktionen med henblik på udfasning af uøn-
skede stoffer. Strategierne bør anderkende, at det er EU´s kemikalielovgivning, som har muskler-
ne til dette og bør udvikle vores fælles indsats for hele EU markedet og for vores 500 millioner 
borgere. Strategierne bør helt afholde sig fra at overveje ”trusler” om national regulering som vir-
kemiddel til at presse EU for hurtige regulering, og i stedet udvikle et vidensniveau, som EU kan 
bruge til at gennemføre hurtigere og bedre regulering. Og så til sidst, så bør strategierne i langt 
højere grad styrker en ”forebyggende indsats”, som er at ”problemerne” håndteres før de importe-
res til EU markedet og vores.  
 
Netop en forebyggende indsats uden for Danmark og EU, mener vi bør være langt mere centralt i 
strategierne. Danmark bør arbejder mere aktivt for at skabe samarbejde med EU, der udvikler 
partnerskaber, der fremmer udfasning af uønskede stoffer i produkter under fremstilling uden for 
EU. I dag er det ansvar alene importørernes, og især mindre virksomheder har udfordringer her 
med typisk få ressourcer til egenkontrol og stikprøver. Som eksempel på et EU partnerskab, støt-
ter den nye Tømmerforordning visse risikolande med at håndtere ulovligt hugst af træ så det lov-
liggøres før import til EU. Dansk Erhverv vil meget gerne diskutere forebyggelsesstrategier med 
Miljøministeriet, og hvordan de kan gennemføres.  
 
Strategierne foreslår tilskud til substitution, som aktivitet for at komme af med uønskede stoffer, 
samt øget forbrugerinformationen og støtte til virksomhedernes CSR indsats. Sådanne nationale 
aktiviteter er relativt ressourcekrævende og kan kun få mindre betydning med henblik på at 
mindske uønskede stoffer i importerede produkter. Man skal huske, at hovedparten af danske 
virksomheder, især større, allerede har CSR aktiviteter og stiller ret omfattende leverandørkrav 
med egenkontrol og stikprøver. Hvordan substitution kan fremme renere produkter, også med 
henblik på øget affaldsgenanvendelse, bliver nok et fokusområde i den kommende Kemikalie-
handlingsplan. Vi ser frem til denne diskussion og til at bidrage konstruktiv til løsninger på om-
rådet.  
 
Forslaget nævner det nødvendige i at inddrage danske virksomheder, f.eks. når aktiviteter kan fø-
re til nye lovregler. Dette er Dansk Erhverv meget enig i, og det er afgørende vigtigt, at de bagved-
liggende konsekvensanalyser laves tidligt og forud for høringsprocesserne. Konsekvensanalyser 
bør altid udvikles i samarbejde med alle relevante virksomheder og ikke alene ”fremsynede”, som 
forslaget nævner. Udviklingen af konsekvensanalyser skal fra starten invitere alle relevante orga-
nisationer for at sikre tilstrækkelig inddragelse af markedet. Høringer bør ikke gennemføres før 
konsekvensanalyser er valideret og accepteret af markedet. Dette skal bidrage til, at Danmark ikke 
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ender op med ubrugelige nationale lovregler, tilsvarende det danske ftalatforbud, der ikke kan 
håndhæves og som kun skader samfundet. 
 
Når strategierne planlægges og ambitionsniveauerne fastlægges, er det værd at lade sig inspirere 
af sidste Eurobarometer fra EU Kommissionen (fra oktober 2012). Den viser stor øget tillid blandt 
danske forbrugere, når det kommer til anvendelse af kemikalier i produkter. Over 10 år er stig-
ningen vokset til, at 65 % af befolkningen nu har tillid til, at produkter er i orden når det gælder 
indholdet af kemikalier. Dette indikerer, at EU´s skærpede kemikalieregler (REACH/CLP/ 
kosmetik/biocid) virker, og at danske og europæiske virksomheder har større fokus på kemikalier 
og mærkning. Det er derfor vigtigt, at den danske kemikaliestrategi, i langt højere grad end tilfæl-
det er i dag, støtter op omkring EU´s kemikaliepolitik og undlader brug af nationale regler for at 
fremme egne særinteresser. Nationale regler både underminerer EU´s internationale indsats og 
skaber utryghed og mistillid blandt borgerne til, at EU kan løfte opgaven.  
 

Med venlig hilsen 

Jakob Zeuthen 
Miljøpolitisk chef 
 


