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ERHVERVSSTYRELSEN

Dahlerups Pakhus

Erhvervsstyrelsens høringssvar vedrørende høring om håndteringsstrategier for 11 stoffer på listen over uønskede stoffer.
Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har konstateret at,
Miljøstyrelsen har sendt forslaget i høring via høringsportalen. Vi beder
om, at al erhvervsrelevant regulering sendes i høring direkte til TER via
letbyrder@erst.dk. Ved EU-høringer sendes dog til letbyrder-iEU@erst.dk.
TER har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser.
Administrative konsekvenser
TER vurderer, at håndteringsstrategierne vil medføre administrative konsekvenser for erhvervslivet i Danmark.
Ang. (1) håndteringsstrategi for phenol, udfordring 1, tiltag a; Ang. (2)
håndteringsstrategi for mineralsk terpentin type 3, udfordring 1, tiltag a;
Ang. (8) håndteringsstrategi for bromerede flammehæmmere, udfordring
2, tiltag a:
TER vurderer, at en eventuel evaluering af phenol, mineralsk terpentin
type 3 og bromerede flammehæmmere – under stofevalueringsprogrammet under REACH – potentielt medfører administrative byrder for virksomheder i Danmark, da danske virksomheder kan blive påkrævet at indberette nye oplysninger vedr. eksponering. De administrative byrder vil
afhænge af, om danske virksomheder bliver udvalgt til at indberette til
stofevalueringsprogrammet.
Ang. (3) håndteringsstrategi for bly og blyforbindelser, udfordring 2, tiltag a:
TER vurderer, at en harmonisering af krav til indholdet af bly eller frigivelsen af bly i byggevarer i kontakt med drikkevand vil medføre administrative lettelser og forebygge nye administrative byrder for virksomheder, der producerer og eksporterer de pågældende byggevarer til andre
EU-medlemsstater, da dokumentationskravene herfor vil være ensartet i
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hele EU’s indre marked. TER er positive over for, at Miljøstyrelsens arbejder for, at harmonisere kravene på EU niveau.
TER vurderer, at de administrative byrder ikke overstiger 10.000 timer
årligt på samfundsniveau. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere.
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