
Efter indsættelse, 

højreklik på billedet 

og placér det bagerst. 
Vi kridter banen op –
hvad er perspektiverne?

Workshop – 26. januar 2016 hos Teknologisk Institut i Taastrup

Isabelle Navarro Vinten / Kontorchef / Kemikalier i Miljøstyrelsen
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• LOUS-projektet (Listen over uønskede stoffer)

• Eksisterende lovgivning

• Miljøstyrelsens kontrolarbejde

• Tiltag på vej

• Hvis du vil vide mere….

Agenda
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LOUS projektet 2012-2015

Ny viden

Strategi og RIsk Mana-

gement Option Analysis 

(RMOA)

Kortlægning

tiltag
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De mest problematiske bromerede flammehæmmere er 
reguleret i henholdsvis RoHS direktivet, samt REACH- og POP-
forordningerne.

For elektronik gælder, at når RoHS-direktivet overholdes mht. 
bromerede flammehæmmere, så overholdes de andre regler 
også.

Eksisterende lovgivning = RoHS

SIDE 4

Restriction of Hazardous Substances Directive (elektroniske produkter)
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RoHS begrænser PBB og PBDE 

Polybrominerede 
bifenyler

Grænseværdi = 0,1%

Polybrominerede 
difenyl ethere

SIDE 5

Tegning lånt fra  © Specialty Analytical 2010 11711 SE Capps Rd. Clackamas, OR 97015
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Krav i WEEE-direktivet til 
bortskaffelse af elektronikaffald

BILAG VII .. følgende .. komponenter skal udtages fra alt .. indsamlet WEEE: 

— Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB)..

— Kviksølvholdige komponenter, såsom kontakter og lamper til baggrundsbelysning 

— Batterier 

— Printkort fra mobiltelefoner ..

— Tonerpatroner, flydende og pastaagtige, såvel som farvetoner 

— Plast indeholdende bromerede flammehæmmere 

— Asbestaffald og komponenter, der indeholder asbest 

— Billedrør

— … 

SIDE 6

Elektronikbekendt-
gørelsen præciserer 
grænsen for 
bromindhold til 5 
ppm i plast, der skal 
afleveres til 
godkendt affalds-
virksomhed.

WEEE: waste electronic and electrical equipment
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Miljøstyrelsens kontrolarbejde

Miljøstyrelsens kemikalieinspektion vil både i foråret  og efteråret 
2016 ud og kontrollere, om reglerne for flammehæmmere i 
forbrugerelektronik til børn og unge bliver overholdt.

I kontrollerne indgår elektroniske produkter til børn og unge i alderen 
0-14 år (f.eks. konsoller, mobiltelefoner, tablets) år samt produkter der 
anvendes af hele familien. 

Den ene kontrol foregår i samarbejde med SKAT ved havne og 
grænseovergange (Padborg, Århus og Københavns Frihavn).

Den anden kontrol vil foregår i udvalgte større butikker og 
butikskæder.
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Tiltag på vej……
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REACH  og stofvurderinger - hvad 
handler det om?

• At virksomheder påviser sikker anvendelse af kemikalier gennem 
registrering (Registration) – sidste pulje af stoffer i maj 2018 (> 1 ton i EU)

• Myndigheder vurderer (Evaluate) registreringerne – stofvurdering: 

• Udvælgelse af stoffer på baggrund af potentiel bekymring for risiko vedr. mennesker 
(f.eks. hormonforstyrrende effekt) og eller miljø

• Mulige resultater: 1) nye data nødvendige (f.eks. tests), 2) nye data ikke nødvendige 
men risikohåndtering nødvendig (f.eks. anvendelsesbegrænsning) og 3) nye data 
ikke nødvendige, da der ikke er en risiko

• Godkendelse (Authorisation) for at fremme udskiftning af de mest 
farlige kemikalier (Chemicals)
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Sundhed og miljø samt konkurrenceevne og innovation
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Stofvurderinger REACH
Bromerede flammehæmmere som er eller skal stofvurderes (ikke nødvendigvis alle bruges i elektronik)
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Stof CAS-nr. Land og startår Bekymring Status

TBBPA 79-94-7 Danmark 2015 Consumer use

Exposure of environment

Exposure of workers

High (aggregated) tonnage

Potential endocrine disruptor

Suspected PBT/vPvB

Wide dispersive use

Igangværende

TBP 118-79-6 Norge 2012 CMR

Suspected PBT/vPvB

Wide dispersive use

High (aggregated) tonnage

High RCR

Igangværende

BEH-TEBP (BEHTBP) 26040-51-7 Sverige 2017 Suspected PBT/vPvB

Potential endocrine disruptor

Other hazard based concern

Wide dispersive use

Exposure of environment

Ikke startet

EBTEBPI 32588-76-4 Norge 2017 Consumer use

Exposure of environment

Exposure of workers

Other hazard based concern

Suspected PBT/vPvB

Wide dispersive use

Ikke startet

DBDPE (EBP / 

BDPE-209)

84852-53-9 Storbritannien 2012 High (aggregated) tonnage

Suspected PBT/vPvB

Wide dispersive use

Yderligere information

efterspurgt

TBBPA oligomer (kompleks 

blanding)

Tyskland 2016 Suspected PBT/vPvB

Potential endocrine disruptor

Exposure of environment

Ikke startet
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Forbud mod HBCDD i RoHS træder i kraft 22. 
juli 2019.

Den prioriterede liste i RoHS: 

• Højeste prioritering: DBNPG: Dibromo-neopentyl-glycol CAS: 3296-90-0 og 
DBP: 2,3-dibromo-1-propanol (Dibromo-propanol) CAS: 96-13-9

• Næst højeste prioritering: TBBPA: Tetrabromobisphenol-A CAS: 79-94-7

Totalt forbud mod deca-BDE (allerede forbudt i elektronik) forventes besluttet 
i forår 2016.

Regulering på vej

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/substances_en.htm
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Vidensopbygning under LOUS

ikonet 
og indsæt billede i korrekt 

1) Vurdering af derivater af TBBPA og TBBPS ved sammenligning 
med andre stoffer (QSAR) 

 

 Ikke startet 

2) Farlighedsvurdering af bromerede flammehæmmere som gruppe 
 

 Tæt på færdig 

3) Kortlægning af fosforbaserede flammehæmmere og vurdering af 
redskab til etablering af fareprofiler 

 Evaluerer og modificerer et redskab til at vurdere alternativer, der er 
kendt som GreenScreen®-metoden 

 Identificerer fosforbaserede flammehæmmere og udvikler fareprofiler på 
screeningsniveau for de enkelte stoffer  

 Publiceret i går 

4) Gennemgang af REACH registreringsdossierer for 9 bromerede 
flammehæmmere 
 Mulige kandidater til stofvurdering: HEEHP-TEBP og DBNPG 

 

 Publiceret i går 

5) Kortlægning af krav til brandsiking og alternativer til bromerede 
flammehæmmere 

 kortlægger krav til brandsikkerhed for udvalgte brancher  

 alternative ikke-halogenerede flamme-hæmmere er allerede er udviklet 
og på markedet  

 Publiceret i går 
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Hvor finder jeg viden?
Miljøstyrelsen mst.dk
• Regler om elektronik under ”Kemi i elektronik”, ”Tips om elektronik”,

”Eksport af brugt elektronik” og ”Elektronikaffald og producentansvar”

• Links til omtalte nye miljøprojekter i publikationsdatabasen
• Kortlægning og strategi for bromerede flammehæmmere under 

LOUS (Listen over uønskede stoffer)

Den danske (Q)SAR database qsar.food.dtu.dk
Et værdifuldt redskab til at finde screeningoplysninger om bl.a. øko-
og humantoksiske egenskaber for 600.000 stoffer. 
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Kemikalieagenturet echa.europa.eu
På forsiden: helt ny og brugervenlig 
søgefunktion for stoffer, hvor resultaterne 
præsenteres som ”infocards” med informationer 
om iboende egenskaber, klassificering, 
stofvurderinger og regulering på vej. 

http://www.mst.dk/
http://qsar.food.dtu.dk/
http://echa.europa.eu/da/

