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Miljø og Fødevareministeriet 
Att.: Klaus Retoft og Kim Wendelboe  
 

Den 13. november 2020 

 

Kommentarer til EU-Miljøspecialudvalgets rammenotat for ”En kemikalie-

strategi med bæredygtighed for øje – På vej mod et giftfrit miljø”. 

 

Dansk Erhverv har følgende kommentarer til EU-Kemikaliestrategien og rammenotatet fra EU- 

Miljøspecialudvalg 

 
Dansk Erhverv bakker op om EU-kemikaliestrategien og betragter initiativerne som grundlæg-

gende vigtige for, at EU kan opnå øget bæredygtighed og sikkerhed for brug af kemikalier på sigt.  

 

Dansk Erhverv vil arbejde for, at den kommende danske Kemiindsats 2022-2025 understøtter EU 

strategien og særligt de initiativer, der sigter på at løfte beskyttelsen over for problematiske og 

ulovlige kemikalier i forbrugerprodukter. I den forbindelse bør EU strategien, også den danske, 

styrke sit fokus på den hastigt voksende private e-handels sundhedsskadelige konsekvenser. Den 

danske e-handel ventes at vokse mellem 25-50% i 2021 og flere undersøgelser viser, at forbruger-

produkter, solgt på udenlandske web-platforme, i udbredt grad indeholder ulovlige eller proble-

matiske kemikalier. Det er stærkt bekymrende, at EU stærke kemikalielovgivning REACH og mar-

kedskontrol endnu ikke formår at skabe den nødvendige sikkerhed over for skadelige kemikalier, 

der hvor forbrugerne i stigende grad handler. Rammenotatet anbefales at tydeliggøre dette. Det er 

også konkurrenceforvridende for europæiske virksomheder, at udenlandske web-platforme slip-

per afsted med at sælge billige og ulovlige produkter når risiko for at blive taget af markedskon-

trol er lille. 

 

Et andet forhold, som EU-strategien ikke kommer tilstrækkeligt ind på, er genanvendelse af ke-

mikalier. Dansk Erhverv har sammen med distributionsbranchen Kemi & Life Science fået MUDP 

midler til at etablere et genanvendelsesmarked for proceskemi fra den danske pharmaindustri. 

Målet er at genanvende 35.000 ton proceskemi igennem teknologiudvikling og udvikling af miljø-

mærkekriterier for genanvendelse af kemi i samarbejde med Svanemærket. MUDP-resultaterne 

skal på sigt udvikles til et EU-marked. Kemikalieforbruget i EU er enormt og kemikalier fremstil-

les primært ud fra fossile råmaterialer. EU Strategien kan derfor hente enorme ressourcebespa-

relser og CO2 potentialer med et konsekvent fokus på udvikling af et genanvendelsesmarked for 

kemikalieaffald.  

 

Med venlig hilsen, 

 

Jakob Zeuthen 

Miljøpolitisk Chef 


