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København, 22. april 2020 
 

Miljøudvalget bør genoverveje den danske PVC-politik – meget er sket 

 

Når det gælder bestræbelserne på at eliminere PVC-plastens negative miljø- og sundhedsmæssige 

aspekter, har Danmark i mange år været foregangsland i at identificere udfordringerne. Det er 

således i høj grad Danmarks fortjeneste, ikke mindst på baggrund af beslutninger truffet i 

Folketingets miljøudvalg, at den europæiske PVC-industri nu gennem de seneste 20 år har 

håndteret de problemstillinger, som knytter sig til PVC. PVC er i dag således et helt andet materiale, 

end det var engang. Miljøfarlige stoffer er substitueret, genanvendelsen er øget markant og PVC-

produktionen foregår efter meget strenge myndighedskrav. 
 
Som konsekvens af det danske pres iværksatte den europæiske PVC-industri i 2001 et omfattende 

miljøprogram, VinylPlus. Programmet har kostet store investeringer og udmærker sig ved at være 

en frivillig industriaftale, der fungerer. Det har bl.a. medført, at PVC-industrien i dag ses som 

rollemodel for andre industrier og som frontløber for cirkulær økonomi af både FN og EU-

Kommissionen.  
 
Desværre bygger den danske PVC-politik fortsat på den gamle antagelse om, at fordi PVC-affald 

ikke egner sig til forbrænding, så skal PVC-produkter for alt i verden substitueres.  
 
Selvfølgelig skal PVC-affald ikke ende i forbrændingsanlæggene, og mere og mere bliver da også 

genanvendt. I Europa genanvendes 740.000 tons PVC årligt, og samlet er mere end 5 millioner tons 

genanvendt siden 2001. Det drejer sig primært om langtidsholdbare byggeprodukter som rør, 

vinduer, gulve og tagbelægninger, hvor langt størstedelen af PVC’en bruges. 
 
Da den klassiske danske holdning til PVC hverken tager hensyn til klima eller de markante 

miljøforbedringer som er opnået gennem de seneste tyve år, kalder tiden på en ny tilgang til PVC-

materialet.  
 
Når det gælder klima, har vi med interesse læst Klimapartnerskabet for Affald, Cirkulær Økonomi 

og Vands rapport, og kan konstatere, at PVC-materialet har et stort potentiale for at bidrage til 

opfyldelsen af de ambitiøse klimamål, som Folketinget har vedtaget. Netop når det gælder 

forbrænding, som er PVC-materialets akilleshæl, så går anbefalingerne i den retning, at forbrænding 

skal afløses af et cirkulært kredsløb, hvor genanvendelige materialer er nøglen. 
 
Vi håber I vil læse medsendte dokument og genoverveje jeres holdning til PVC, særligt når det 

gælder substitution og afgifter. 
 
Med venlig hilsen 
Ole Grøndahl Hansen 
Direktør, PVC Informationsrådet 
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