10. november 2015

Nyhedsbrev nr. 2

PARTNERSKAB OM SUBSTITUTION AF FARLIG KEMI
Nyhedsbrev
Hermed udsendes det andet nyhedsbrev fra Kemi
i Kredsløb. Partnerskabet blev lanceret af
Miljøminister Kirsten Brosbøl i december 2014 og
har som hovedformål at rådgive virksomheder
om, hvordan de finder gode alternativer til de
problematiske stoffer, som de bruger i dag.

I dette nummer:
 Temadage i Kemi i

Kredsløb
 Indlæg på Kemiens

Dag
 Nordic REACH

Vi vil udsende et nyhedsbrev 3-4 gange om året,
hvor du kan holde dig opdateret om, hvad der
sker i partnerskabet. Der vil være nyt om de
metoder og værktøjer, som vi arbejder med og
invitationer til at være blandt de første, der
afprøver et nyt værktøj. Vi vil informere om
temadage og workshops, om muligheden for at
deltage i virksomhedsprojekter og aktuelle emner
af relevans for partnerskabets arbejdsområde.

 Virksomhedsprojekter

og
crowdsourcingpanelet
 Værktøjskassen

Du kan få nyhedsbrevet tilsendt direkte til din email ved at tilmelde dig på vores webside (se
nedenfor). Nyhedsbrevet vil også være
tilgængeligt på websiden.

Temadage i Kemi i Kredsløb
Der blev i oktober afholdt to temadage med det overordnede tema
substitution, hvor der var mulighed for at høre om substitution af
problematiske stoffer og for at få indblik i, hvordan andre virksomheder har
håndteret substitution. På temadagen for tekstilbranchen deltog ca. 40
personer, mens ca. 20 deltog på temadagen for plastbranchen, og
partnerskabet har modtaget positive tilbagemeldinger på dagene fra både
deltagere og oplægsholdere. Der blev
Kommende arrangementer i Kemi i
diskuteret problemstillinger og udfordringer
Kredsløb:
samt netværket i stor stil. Kemi i Kredsløb
 Temadag om problematiske
vil tage erfaringer og ideer fra disse dage
stoffer i importerede artikler
med i planlægningen af de kommende
(første kvartal 2016)
arrangementer under partnerskabet.
 Temadag for kosmetik- og
rengøringsbranchen (første
I 2016 forventer partnerskabet at afholde
halvår 2016)
flere temadage og lignende arrangementer,
 Workshop eller seminar om
hvor virksomhederne kan høre om
substitutionsværktøjer (andet
substitution og problematiske stoffer,
eller tredje kvartal 2016)
afprøve værktøjer og dele erfaringer.
 Temadag målrettet farvelakindustrien (andet halvår 2016)
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I januar 2016 forventes datoer for arrangementerne i 2016 at være at finde
på hjemmesiden, og de ses i partnerskabets nyheder på hjemmesiden,
efterhånden som datoer og programmer fastlægges.
Hvis I har specifikke emner, som I gerne vil have taget op til et
arrangement, er I velkomne til at kontakte partnerskabet.

Indlæg på Kemiens Dag
Partnerskabets projektleder Mikael Poulsen er inviteret som keynote
speaker til Kemiens Dag sammen med BASF’s Sustainability Strategy
Director Dr. Andreas Kicherer, hvor de vil holde et foredrag med titlen Den
cirkulære økonomi – det starter og slutter med kemikalier.
Kemiens Dag 2015 handler om kemikalier i en cirkulær økonomi og
afholdes i Industriens Hus d. 26. november 2015 – se mere her.
Du kan møde flere fra partnerskabet på Kemiens Dag 2015.

Nordic REACH
Nordic REACH Conference 2015 blev med stor succes afholdt den 23. og
24. september i Industriens Hus i København. Kemi i Kredsløb var blandt
medarrangørerne. Formålet med konferencen var at give virksomheder
konkrete råd og brugbar vejledning i forhold til EU's kemikalielovgivning
REACH og den kommende registreringsdeadline i 2018.
Mere end 100 aktører fra europæiske myndigheder og industrier deltog på
konferencen, herunder beslutningstagere, lovgivningsansvarlige og
forskere, samt konsulenter og specialister fra forskningslaboratorier. I løbet
af konferencens to dage fik deltagerne en opdatering fra myndigheder og
industrien om erfaringer fra de tidligere registreringer af kemiske stoffer.
Der var en aktiv udveksling af synspunkter og stort engagement i
debatterne. Mange deltagere gav desuden udtryk for, at de gerne så, at
konferencen bliver en tilbagevendende begivenhed.
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Hovedemnerne for konferencen var:
Vejen mod registreringer under REACH i 2018.
Hvordan håndterer virksomheder udfordringen med godkendelsespligtige
stoffer?
Hvad er erfaringer fra tidligere indsendte registreringer og godkendelser?
Hvordan bruges registreringsdata og –værktøjer?

Virksomhedsprojekter og crowdsourcingpanelet
Partnerskabet har tilknyttet et panel af eksperter inden for naturvidenskab,
ingeniørvidenskab, sundhed, miljø og økonomi. I forbindelse med
virksomhedsprojekterne, hvor virksomheden har henvendt sig til
partnerskabet med en problemstilling,
Crowdsourcingpanelet
som er relevant ift. substitution af
Partnerskabets
problematiske stoffer, udformes en
crowdsourcingpanel består pt. af
beskrivelse af problemet, som
15 anerkendte forskere og
derefter sendes til
udvides løbende. To
crowdsourcingpanelet. Dermed kan
virksomheder har sendt deres
virksomheden få input fra forskere
problemstilling i crowdsourcing
inden for helt andre felter, og de
og modtaget løsningsforslag fra
mulige løsninger kan dermed ofte
de forskere i panelet, som har
være helt anderledes og
haft ideer til, hvordan
nytænkende. Løsningsforslag kan
udfordringen kunne løses.
derefter afprøves i et
Partnerskabet udarbejder pt. en
ansøgning sammen med en
virksomhedsprojekt, som er et
virksomhed og en forsker med
samarbejde mellem virksomheden,
det formål at starte det første
en forsker og partnerskabet. Projektet
virksomhedsprojekt under Kemi i
kan søge om støtte gennem Kemi i
Kredsløb i slutningen af 2015,
Kredsløb – se mere om
såfremt det bevilliges støtte.
projektmulighederne her.
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Værktøjskassen

Kemi i Kredsløb har fundet en lang række substitutionsværktøjer, som er
tilgængelige allerede. Værktøjerne
Beskrivelser af værktøjer
hjælper, vejleder, understøtter og
eksem-plificerer
substitutionsprocessen, og mange er
frit tilgængelige på internettet, mens
andre er kommercielt baserede.

Eksisterende værktøjer, som kan
være relevante for substitution
af problematiske stoffer, er bl.a.:

SIN-listen
SUBSPORT Case Story Database
Partnerskabet forventer at anvende
The GHS Column Model
og henvise til nogle af de
Green Screen® Store
eksisterende værktøjer, da nogle af
dem er meget anvendelige. I
Partnerskabet forventer at lægge
øjeblikket vurderes de enkelte
beskrivelser af enkelte af disse
værktøjer, så Kemi i Kredsløb kan
værktøjer på
ressourceplatformen inden
sørge for, at virksomhederne ledes til
udgangen af 2015.
de rigtige steder – der er nemlig stor
forskel på, hvad værktøjerne
indeholder og hvilke dele af substitutionsprocessen, de kan bidrage til. Alt
dette vil komme til at indgå i ressourceplatformen på partnerskabets
hjemmeside og de første udgaver af partnerskabets værktøjer vil komme på
platformen i løbet af 2016.

Kontakt
Kemi i Kredsløb, http://www.kemiikredsloeb.com
Dette nyhedsbrev er udsendt af Kemi i Kredsløb, Alle personoplysninger
bliver behandlet fortroligt og bliver ikke videresendt til tredjepart.
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