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Hvad er Substitution?
•Når man erstatter farlige kemikalier i processer
eller produkter med mindre farlige stoffer
•Alternativerne kan både være andre kemikalier,
ændringer i processer eller alternative teknologier
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Hvorfor Substituere?
(fra en virksomheds synspunkt)
• Krav fra kunder
• Ny viden om produktionsmetoder eller nye
kemikalier på markedet
• Ny lovgivning
• At være på forkant med lovgivningen kan give en
konkurrencemæssig fordel
• For at beholde eller skabe et grønt image  dette
kan tiltrække flere kundegrupperinger

Hvorfor ikke substituere?
• Tidskrævende
• I begyndelsen kan det være en udgift for
virksomheden
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Substitution og REACH
Hvordan REACH promoverer substitution:
•Obligatoriske krav om en substitutionsplan når der ansøges om
tilladelse til at anvende en ‘substance of very high concern’
(SVHC) fra autorisationslisten
•Dette inkluderer en analyse af alternativer, og i tilfælde af
at brugbare alternativer findes, skal der præsenteres en
substitutionsplan
•Offentlig adgang til kandidat- og autorisationslister
•’Right to know’ princip
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Substitutionsværktøjer
Advarselslister

- så man kan undgå at udskifte et skadeligt kemikalie
med et tilsvarende skadeligt kemikalie:
• REACH kandidatliste (151 stoffer)
• Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS)
(ca. 40 stoffer og stofgrupper)
• SIN-listen (af svenske NGO ChemSec) (626 stoffer,
især CMR) – 2. del offentliggøres i oktober 2014
Substitutions portaler og -netværk
•SUBSPORT (subsport.eu) – støttet af
EU/Life
•Virksomhedsgrupper, f.eks. ChemSec
Business Group (start 2004)
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Afgifter og miljømærker
Grønne afgifter
Bidrager til at udjævne den økonomiske forskel mellem
traditionelle og substituerede produkter, f.eks.:
• Blød PVC- og ftalatafgift, indført i DK i år 2000
• Afgift på industrielle drivhusgasser, indført i DK i 2001
• Forslag: afgift på bromerede flammehæmmere og
behandlet træ/træbeskyttelsesmidler
(imprægneringsmidler)

Muligheden for at få et miljømærke:
Giver forbrugeren let adgang til mere sikre produkter:
• EU blomsten
• Det nordiske Svanemærke
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Offentlig grøn indkøbspolitik
- EU-mål: minimum 50% grønne indkøb indenfor 10
produktgrupper. Rengøringsprodukter og service, møbler, IT
udstyr osv.

- Køln i Tyskland; regler for indkøb af legetøj, møbler og
sportsudstyr for kommunale anlæg.

- Danmark: krav i staten – henstilling til kommuner og regioner;
‘Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb’ – samarbejde
mellem Miljøministeriet, 10 kommuner samt Region
Midtjylland). http://www.gronneindkob.dk/. Opstiller
forpligtende grønne indkøbsmål

Eline Aggerholm Kristensen, Kemikaliepolitisk medarbejder
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Substitutionseksempler
nkt cables
-Substituerede ftalater og bly fra en kabel-produktrække
-NOPOVIC® er baseret på polyethylen, polypropylen og
ethylenvinylacetat
-Før PVC- og ftalatafgift: NOVOPIC for dyr

-Efter afgift: udgør 80% af deres salg i DK
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Substitutionseksempler
KYMI RENS
- Substituerede perchlorethylen (genfindes i grundvandet) som
renseagent (mistænkt for at fremkalde kræft og allergi samt for at
være hormonforstyrrende)
- Benytter i stedet – til forskellige opgaver:
-CO2
-AquaClean (miljø- og tekstilvenlig metode - benytter vand)

-GreenEarth (bruger flydende silikone)
-SYSTEM K4 (halogenfri opløsningsmiddel, biologisk nedbrydelig)
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Substitution af PVC og ftalater på hospitaler
•Westfriesgasthuis (N) – børneafdeling: PVC- og ftalatfri (på nær
blodposer)
•Sygehus Sønderjylland (DK) – neonatalafdeling: har substitueret
intravenøse katetre, IV administrationssæt, IV tuber, ernæringssonder,
handsker, sutter og bandager. I starten (2005): meromkostning på 2.5-3%
- men nu er prisen den samme.
•Karolinske Universitetshospital (SE) – substituerede handsker,
hæmodialyse udstyr, IV poser og tuber, urinposer, ernæringssonder og
katetre.
•Vienna Glanzing børnehospital - neonatal intensivafdeling (NICU):
begyndte erstatningsprojekt i 2001 (PVC-frit udstyr)
- mængde PVC-udstyr i 2001: 343 kg
- mængde PVC-udstyr i 2010: 178 kg
EU projekt der udvikler en
PVC- og ftalatfri blodpose:
www.pvcfreebloodbag.eu
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Solopgangs- og solnedgangs-industrier
Politiske initiativer til fremme af renere produkter
eller produktionsprocesser modarbejdes ofte af
virksomheder, som ikke har satset på substitution
Brancheorganisationer har tendens til at bakke op
om disse
De progressive virksomheder overhøres ofte når
ny kemikalielovgivning forhandles

Tager de for mange ”kollegiale” hensyn og holder
lav profil?
Går vi glip af kommende danske styrkepositioner?

Kan vi lære af energi&klima-området, hvor
frontløberne i dag i højere grad høres?
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Opsummering
Vi har behov for en bedre kombination af
lovgivning, økonomiske værktøjer og private
substitutionsinitiativer
Stadig flere virksomheder erstatter potentielt
farlige kemikalier fra produkter eller
produktionsprocesser –

men stadig behov for yderligere
stimulering af substitution!
De progressive virksomheder
overhøres/overses ofte når ny
kemikalielovgivning forhandles
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Tak for opmærksomheden!

Se mere på www.ecocouncil.dk
-og overvej et medlemskab 

Christian Ege – 24.september 2012

The Danish Ecological Council

