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Folketingets Miljøudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

J.nr. 2015-1378 

 

6. marts 2015 

Folketingets Miljøudvalg har i brev af 9. februar 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 

291 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per 

Clausen (EL). 

 

Spørgsmål nr. 291 (alm. del) 

I finansloven for 2012 blev der afsat 12 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til at 

kortlægge stofferne på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Det skete med 

henblik på - stof for stof - at kunne vurdere behovet for yderligere regulering, 

mærkning, information eller udfasning, f.eks. gennem EU. Vil ministeren i den 

forbindelse sende udvalget en status over, for hvilke af stofferne der hidtil er 

gennemført, besluttet eller anbefalet yderligere regulering, mærkning eller 

udfasning opdelt henholdsvis nationalt i Danmark og på EU-plan? 

 

Svar 

Jeg har bedt Miljøstyrelsen om at udarbejde vedlagte notat om status for og 

resultaterne af arbejdet med kortlægning af og strategier for stofferne på listen 

over uønskede stoffer. Alle 40 kortlægninger er lavet, mens arbejdet med 

udarbejdelse af de sidste 11 strategier og gennemførelsen af de forskellige 

strategier stadig er i gang. 

 

Som det fremgår af notatet har kortlægningerne skabt et solidt fagligt fundament 

for en omfattende strategisk prioritering af indsatsen med at begrænse de 

identificerede miljø- og sundhedsskadelige effekter ved brugen af stofferne på 

Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Dette er sket gennem anvendelse af en 

række forskellige nationale og EU-rettede virkemidler. Som det ligeledes fremgår, 

har det vist sig, at der er stor forskel på behovet for en yderligere indsats for de 

enkelte stoffer. Således er behovet for yderligere tiltag for visse stoffer relativt 

begrænset, hvorimod der for andre stoffer er identificeret et behov for en bred og 

omfattende indsats, der rækker langt ind i de kommende år.  

 

Jeg har løbende fremsendt denne strategiske prioritering af indsatsen til 

kommentering hos aftaleparterne bag kemikalieindsatsen forud for den brede 

offentlige høring af strategierne. Samtlige kortlægningerne har været sendt i faglig 

høring blandt alle relevante interessenter. 
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