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Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto 

Miljøfremmede stoffer 
–regler og de nationale 
myndigheders indsats?  

Flemming Ingerslev, Miljøstyrelsen, kemikalier. 

     

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Miljøstyrelsens kemikalieenhed 

• Dansk myndighed for Kemikaliereguleringen, REACH 

• Dansk myndighed for kemi i direktiver vedr. Kosmetik, legetøj, ROHS (metaller i elektronik) 

• Dansk myndighed for en række internationale kemi-konventioner (POP-konvention, kviksølv m.m.) 

• Faglig støtte til andres enheders lovområder (fx vandrammedirektiv, affald, dambrug) 

• Ikke ansvarlig for lovgivning vedr. pesticider, lægemidler, fødevarer og produkter i kontakt med 
fødevarer m.m.  

 

Fagligt: 

• Miljø- og sundhedsvurdering af kemikalier 

• Kemikalier i forbrugerprodukter 

• Videnopbygning og reguleringen ift hormonforstyrrende stoffer, 
nanomaterialer, allergi, m.m. 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Disposition 

• Hvad gør myndighederne? 

• Regler  

• REACH 

• Vandrammedirektivet 

• Initiativer og konkrete stoffer 

• LOUS, Nanomaterialer, Mikroplastik, hormonforstyrrende 
stoffer, hospitalsspildevand, perfluorerede stoffer, kviksølv, 
bromerede flammehæmmere… 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Som tingene udvikler sig normalt – Drejebog. 

Opmærksomhed på nyt stof 
(forskningsresultater/mediehistorie) 

Udredning (hvad ved vi om kilder, 
effekter, forekomst, risiko) 

Hvilke regler dækker? 

Initiativer 
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For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Hårde og bløde initiativer 

Hård kemikalieregulering 

Grundlæggende princip for kemikalieregulering: 

 

 

 

 

 

 

 

Vigtigt fundament er: 

• Anerkendte testmetoder 

• Kriterier for hvordan data skal anvendes 

 

 

Bløde kemikalieregulering 

• Listen over uønskede stoffer 

• Miljømærker 

• Frivillige initiativer 

• Udviklingsprojekter (alternativer) 

• Kortlægningsprojekter 

• Information: kampagner, foldere, hjemmeside 

Farevurdering 

Risikovurdering 

Risikohåndtering 

Klassificering og  

mærkning 

Fx under REACH 

Forbudsregulering (fx TBT) 

Krav om beskyttelsestiltag 

www.babykemi.dk 
10. Marts 2015 
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>Forøg listeniveau-
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For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Fire strategier for lovgivning af kemikalier 
1. Kildeorienteret lovgivning: Industri, Biler, Fly 

Eksempler: Bly i benzin, Partikler i diesel 

Håndtag/virkemidler: Emmissionsstandarder 
(grænseværdier), Renere teknologi (rensning) 

 

2. Medieorienteret lovgivning: Vand, Slam, Luft, jord 

Eksempler: Vandrammedirektivet, Slambekendtgørelsen, 
NOx-regler for byluft 

Håndtag/virkemidler: Vandkvalitetskrav, Grænseværdier 
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3. Effektorienteret lovgivning: Eutrofiering, 
ozonlagsnedbrydning, klima, hormonforstyrrende stoffer (?) 

Eksempler: Montrealprotokollen, Vandmiljøplanen 

Håndtag/virkemidler: Ofte avancerede evalueringssystemer 
(fx modeller for kvælstofudledning) 

4. Kemikalielovgivning: Udgangspunkt i stoffernes 
egenskaber, Fokus på hele livscyklus 

Eksempler: REACH, Stockholmkonventionen, Pesticid-
/biocidregulering 

Håndtag/virkemidler: Klassificering og mærkning, 
risikovurdering, forbud, tilladelser 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Globalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalt I (fx EU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalt II (fx OSPAR, HELCOM) 

 

 

 

 

 

 

Nationalt 

 

 

 

 

Regulering på mange niveauer 

Lokalt 
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tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Nogle regler 

EU 

Biocider, pesticider 

Kemiregler for særligt produktgrupper 
(Kosmetik, legetøj, ROHS) 

REACH 

WFD, havrammedirektivet,  

Jord, affald, spildevand 

Internationalt: 

Kviksølv, F-gasser, Stockholm 

HELCOM, OSPAR 

Arktisk råd (AMAP) 

 

 

DK 

Lov om miljøbeskyttelse 

Bekendtgørelse 1022 om 
miljøkvalitetskrav 

Bekendtgørelse om register over 
nanoprodukter 
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For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Nanomaterialer - status SIDE 9 

• Registrering (industrien skal registrere elle stoffer i produktionsmængder over 1 tons) 

• Sker trinvist frem til lovgivningen er fuldt implementeret i 2018 

• Stoffer der produceres eller importeres i mere end 1 tons/år 

• Evaluering (stigende krav med stigende produktions-/importmængde)  

• Klassificering og mærkning 

• Stofvurdering 

• Autorisation (for CMR, PBT, vPvB eller tilsvarende) 

• Kandidatliste  

• Godkendelsesliste (Annex XIV) 

• Restriktion 

• Stoffer kan begrænses ved hjælp af restriktioner (Restriktionslisten, Annex XV) 

 

 

Annex XV 

REACH – den overordnede kemikalieregulering 

Annex XIV 

Tekst starter uden 
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knappen i Topmenuen 
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tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Vandrammedirektivet 
(Direktiv 2000/60/EF) 

Målsætning: god økologisk tilstand af ferske og marine vande, det vil sige en 
tilstand, der kun er svagt ændret i forhold til en uberørt tilstand. 

God kemisk tilstand er ved overholdelse af miljøkvalitetskrav for forurenende 
stoffer er i vandmiljøet 

To klasser af forurenende stoffer: 

• Prioriterede stoffer (PS), målsætning om progressiv reduktion 

• Prioriterede farlige stoffer (PHS), målsætning om udfasning 

Definitioner: 

• PS er stoffer som udgør en væsentlig risiko for vandmiljøet 

• PHS er stoffer som udgør en væsentlig risiko for vandmiljøet og som har PBT-
egenskaber, er hormonforstyrrende eller lignende farlige egenskaber. 

 

Vandplaner fastlægger miljømålene endeligt  
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Tekst starter uden 
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på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Datterdirektivet om prioriterede stoffer (PS) 
(Direktiv 2013/39/EU) 

Fastsætter miljøkvalitetskrav for PS i vand (og biota)  

I alt 45 stoffer, heraf 21 prioriterede farlige stoffer 

Medlemsstaternes pligter: 

-  Måleprogram og vandplaner 

-  Sikre at miljøkvalitetskravene overholdes 

Opdateres hvert 5-6 år 
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Prioriterede stoffer (PHS med rød) 

 (1) alachlor  

(2) antracen  

(3) atrazin  

(4) benzen  

(5) bromerede diphenylethere 

(6) cadmium og cadmium-
forbindelser  

(6a) Carbon tetrachlorid 

(7) C10-13- chloralkaner 

(8) chlorfenvinphos 

(9) chlorpyrifos (chlorpyrifos-
ethyl) 

(9a) cyclodien-pesticider 

(9b) DDT  

(10) 1,2-dichlorethan  
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(11) dichlormethan  

(12) di(2-ethylhexyl)phthalat 
(DEHP)  

(13) diuron  

(14) endosulfan 

 (15) fluoranthen  

(16) hexachlorbenzen 

(17) hexachlor-butadien 

(18) hexachlorcyclohexan  

(19) isoproturon  

(20) bly og blyforbindelser 

(21) kviksølv og kviksølv-
forbindelser  

(22) naphthalen 

(23) nikkel og nikkel-
forbindelser 

(24) nonylphenoler (4-nonyl-
phenol) 

(25) octylphenoler ((4-
(1,1',3,3'-tetramethylbutyl)-
phenol)) 

(26) pentachlorbenzen 

(27) pentachlorphenol 

(28) polyaromatiske 
kulbrinter (PAH) 

(29) Simazin 

(29a)  Tetraklorethylen 

(29b) Triklorethylen 

(30) tributyltinforbindelser 
(tributyltinkation)  

(31) trichlorbenzener 

(32) trichlormethan 

(33) Trifluralin 

(34) dicofol 

 

(35) perfluoroctansulfonsyre 
og derivater heraf (PFOS) 

(36) quinoxyfen 

(37) dioxiner og 
dioxinlignende forbindelser 

(38) aclonifen 

(39) bifenox 

(40) cybutryn 

(41) cypermethrin 

(42) dichlorvos 

(43) hexabromcyclododecan 
(HBCDD) 

(44) heptachlor og heptachlor-
epoxid 

(45) terbutryn 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Udvælgelse af prioriterede stoffer 

10. Marts 2015 Temadag om miljøfremmede stoffer SIDE 13 

6000 stoffer 
17 stoffer 

2008 (Directive 2008/105/EC) 

2013 (Directive 2013/39/EC) 

2001 Decision (2455/2001/EC)  
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punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Observationslisten 

• Ny mekanisme til at give EU-kommissionen målrettede oplysninger om 
nyfremkomne stoffer og stoffer som ikke har tilstrækkeligt med 
overvågningsdata (listen baseres på måledata, forskningsresultater m.m.).  

• Første liste vedtaget 25. febr. (skulle have være d. 14. sept. 2014) 

• Forpligter medlemsstater til afgrænset overvågning af stoffer på listen. 
Antal overvågningsstationer =  1 + 1 + 1/60.000 km2 + 1/5 mio. indb. 
(dvs. 3-4 stationer i DK) 

• Listen opdateres hvert 24. måned. Intet stof kan være på listen i længere 
en 4 år. 

• Listen må indeholde 10-14 stoffer 
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17-Alpha-ethinylestradiol (EE2) 

17-Beta-estradiol (E2), Estrone (E1) 

Diclofenac 

2,6-Ditert-butyl-4-methylphenol 

2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate 

Macrolide antibiotics6 

Methiocarb 

Neonicotinoids7 

Oxadiazon 

Tri-allate 
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Initiativer og stoffer 

LOUS 

Nano 

Mikroplast 

Hormonforstyrrende 
stoffer 

Hospitalsspildevand 
(NST) 

Kviksølv  

perfluorerede 
stoffer 
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Listen over uønskede stoffer (LOUS) 

• Første liste fra 1997, var Sven Aukens grå signalliste over 100 stoffer 
som burde udfases/begrænses 

• 2009 listen (3.-revision) 

• Stoffer med EU-harmoniseret klassificering (EU’s liste over 
farlige stoffer) 

• Identificerede PBT/vPvB-stoffer i EU 

• Stoffer på ”EU's prioriteringsliste over stoffer, der skal yderligere 
undersøges for hormonforstyrrende egenskaber” 

• Stoffer, med er særligt fokus på i Danmark  (ift affald og 
grundvand m.m) 

• Anvendelse over 100  t/år 

I alt 40 stoffer 
10. Marts 2015 Temadag om miljøfremmede stoffer SIDE 16 
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SIDE 17 

Revitaliseringen af LOUS 

• FL12 forlig med Enhedslisten om at afsætte 48 mio kr. i 2012-15: 

• Alle stofferne på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer gennemgås, 
med henblik på - stof for stof - at kunne vurdere behovet for yderligere 
regulering, mærkning, information eller udfasning, f.eks. gennem EU. 

• Indsatserne koordineres med initiativerne i kemikaliehandlingsplanen 
med henblik på systematisk og målrettet at håndtere nogle af de stoffer, 
der har problematiske egenskaber. 

 

     

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 
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For at få venstrestillet 

tekst uden 
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SIDE 18 

 

     

Anvendelse 

Regulering 

miljø- og sundhedseffekter og eksponering  

alternativer 
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>Formindsk listeniveau-
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Eksempler på LOUS stoffer 

Pulje 1 (Alkylphenol og ethoxylater, Bisphenol A, Parabener, Cadmium, 
Methanol, Perfluorerede… ) 

Pulje 2 (Phenol, Mineralsk terpentin, bly, kviksølv, Bromerede 
flammehæmmere, MTBE…) 

Pulje 3 (Styren, Chlorparafiner, formaldehyd, f-gasser…) 

Pulje 4 (Nikkel, biphenyl, parfymestoffer …) 
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LOUS: Alkylphenol og –ethoxylater – 5 
udfordringer 

1. Mulig risiko for vandmiljøet pga af NPE fra tekstiler 
=> EU-forslag til anvendelsesbegrænsning under REACH på vej 
=> MST partnerskab med tekstilbranchen om til begrænsning 

2. Viden om visse anvendelsers miljøbelastning mangler 
=> Videnopbygning – Miljøprojekt nr. 1653 

3. Viden om alternativer i maling/lak m.m. mangler 
=> Tilskud til konkret udviklingsprojekt om at finde alternativer 

4. Der er registreret af NPE i forbudte anvendelser 
=> MST’s kemikaliekontrol har gennemført kontrolkampagne 2013  

5. Etablering af nyt fagligt grundlag for kvalitetskrav for NP og OP i 
sediment 
=> Nye økotoksikologiske data til brug for fastsættelse af 
miljøkvalitetskrav i sediment 
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http://mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/fokus-paa-saerlige-stoffer/listen-over-uoenskede-stoffer/lous-projektet-status-gruppe-1/
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>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

LOUS: Perfluorerede stoffer 

Hovedkilder: brandskum, hård-forkromning, industri (fx tæppe-ind.), 
tøjimpregnering 

Nye stoffer er kortkædede og mindre lipofile = passerer derfor lettere 
WWTP 

Problemets omfang (brandslukningspladser => drikkevandstrussel) 

Dansk Støtte til Norsk restriktionsforslag om forbud mod indhold af 
PFOA og stoffer, der kan nedbrydes til PFOA i en koncentration over 2 
ppm i artikler og kemiske blandinger, både i forhold til produktion, 
salg og import.  

DK grænseværdier i jord på vej (gruppe-vurdering overvejes!) 
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LOUS: Bromerede flammehæmmere (+69 
stoffer) 

• DK overvejer at foreslå stoffer til stofvurderingsprogrammet under 
REACH 

• DK udarbejdelse af stofvurdering under REACH samt 
videnopbygning ((Q)SAR) ift PBT-egenskaber. 

• Undersøgelse af mulighederne for en samlet farlighedsvurdering af 
i første omgang de bromerede flammehæmmere, som ikke allerede 
er omfattet af EU- eller global regulering eller andre tiltag. 

• Videnopbygning med sigte på identifikation af alternativer. 
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Kviksølvkilder og anvendelser 
Anvendelser 
• Kviksølvamalgam til tandfyldninger.  
• Batterier 
• Termometre, barometre,  
• Måle kontroludstyr og laboratoriekemikalier. 
• Lyskilder 
• Hudblegemidler 
• Chloralkali anlæg 
• Guld- og sølvminer 
• Følgestof i kul og andre varer 
• Tidligere også anvendt i bundmaling, filthatte og meget andet 

 

 

Vigtigste kilder til miljøudledning 

- Vulkaner (50%) 

- Antroprogene kilder (50%) 
• Afbrænding af kul (65%) 
• Guld produktion (11%) 
• Jernproduktion (6,8%) 
• Cementproduktion (6,4%) 
• Affald (husholdningsaffalld, spildevandsslam, krematorier) (3%) 
• Sodaproduktion (3%) 
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Kviksølv – et gennemreguleret stof 

Europæisk lovgivning 
• Forordning 304/2003 om forudgående samtykke i forbindelse med eksport af farlige 

kemikalier (Rotterdam-konventionen i EU) 
• Direktiv 2002/95/EC om begrænsning af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk 

udstyr (RoHS-direktivet) 
• Direktiv 91/157/EC om batterier og akkumulatorer der indeholder farlige stoffer - er på 

vej til at blive afløst af et nyt direktiv (forslag: COM(2003)723) 
• Direktiv 2000/53/EC om bilskrot 
• Direktiv 89/677/EEC har givet anledning til ændring af en række direktiver om fx 

pesticider, biocider, legetøj og kosmetik vedr. indhold af kviksølv. 
• Direktiv 76/769/EEC om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige 

stoffer - Kommissionen har fremlagt ændringsforslag vedr. kviksølv i 
måleinstrumenter, som påregnes 2. behandlet i løbet af foråret 2007 (COM(2006)69) 

• DIRECTIVE 2000/60/EC - vandrammedirektivet 
• REACH 

 
I DK 
• BEK nr 115 af 12/02/2009 om forbud mod import, salg og eksport af kviksølv og 

kviksølvholdige produkter 
 

• Ikke nævnt: 
• Fødevareregler 
• Arbejdsmiljø  
• Osv.   
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Minamatakonventionen (vedtaget 2013) 

Aftaler om: 

• at ingen nye kviksølvminer må åbnes, at eksisterende miner skal udfases,  

• at brugen og udledningen af kviksølv ved guldudvinding i små miner skal reguleres,  

• forbud mod anvendelse af kviksølv i visse produkter og processer, kontrolprocedurer for udledning i 
industrien, affaldshåndtering og muligheder for fremtidige stramninger.  

 

 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Nanomaterialer (NM) 

NM er ofte lavet af kendt kemi 

Nogle NM er helt nye - også mht kemi 

Potentielt store anvendelser i mange sammenhænge 

Mistanke om særlige nye egenskaber 

Nanopartikler (ultrafine partikler) kendt som problematiske i fx 
stearinlys-røg, dieselrøg, (…) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/C60a.png
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Produkter med Nano 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Nano, grund til bekymring? 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Finanslovsindsats for nanomaterialer  
(2012-15, 24 mio kr) 

Mekanismer og processer 

- Miljøprocesser og nano 

- Dermal optag af nano 

- Oralt optag af nano 

Fokuserede undersøgelser 

- Anatase titandioksid i 
forbrugerprodukter 

- Nanosølv i tekstil 

- Aerosolprodukter m nano 

- Nano og affald 

- - Naturlige nanomaterialer 

Anvendelse af nano 

- Nanoproduktregister 

- Kortlægning af produkter som 
ikke registreres 

Overblik 

- Human eksponering, 
forbruger-risiko  

- Miljø eksponering, 
miljørisikovurdering 

Nanoproduktregister samt overblik over viden! 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

10. Marts 2015 Temadag om miljøfremmede stoffer SIDE 30 

• Survey of products with 
nanosized pigments 

• Hazard assessment of 
nanomaterials in consumer 
products 

• Exposure assessment of 
nanomaterials in consumer 
products 

• Exposure to nanomaterials 
from the Danish Environment 

• Nanomaterials in Commercial 
Aerosol Products on the 
Danish Market 

• Occurrence and effects of 
nanosized anatase titanium 
dioxide in consumer products 

• Nanomaterials in the Danish 
environment 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Mikroplast 

Plast forekommer i miljøet som: 
- Mikroplast (<5 mm; <300 µm = nanoplast) 
- Makroplast (>5 mm) 

Mulige effekter: 
- Direkte fysiske skader på dyreliv 
- Optager plads i stedet for føde 
- Transportør af kemikalier 

10. Marts 2015 Temadag om miljøfremmede stoffer SIDE 31 

Kilder: 
- Neddeling (forvitring) af makroplast  
- Plastproduktion (plastic pellets) 
- Industrielle processer 
- Slid fra bildæk  
- Syntetiske tekstiler 
- Kosmetik 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Mikroplast i DK (ind til videre) 

Finansloven: Undersøgelse af mikroplast: 1 mio. kr. /år i 2015 og 
2016 

Mængder og kilder til mikroplast i danske farvande, test af 
spildevandsanlæg, konsekvenser af mikroplast i havmiljøet og hvilke 
muligheder der er for at regulere forureningen med mikroplast.  

Projekt på vej om kilder, mængder og effekter 

 

Indsamling af data i NOVANA-regi fra 2015 

Forskningsaktiviteter 

10. Marts 2015 Temadag om miljøfremmede stoffer SIDE 32 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Medicinrester 

• Kilder: Veterinær medicin, human medicin, hospitaler, produktion 

• Stoffer identificeret: antibiotika, visse smertestillere, hormoner,… 

• Regler for godkendelse af ny medicin omfatter miljøgodkendelse 

• Dansk handlingsplan for hospitalsspildevand (NST) 

• Indgår i de nationale måleprogram 

• På vandrammedirektivets observationsliste 

• Strategi på vej fra EU-Kommissionen  

•                          Sundhedsministeriets område 

10. Marts 2015 Temadag om miljøfremmede stoffer SIDE 33 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Informationsdag i Center for Hormonforstyrrende Stoffer, 8. oktober 2014 

Et hormonforstyrrende stof er defineret som: 
 
”Et udefra kommende stof eller en blanding som ændrer hormonsystemets 
funktion(er) og derigennem fører til skadelige helbredseffekter i en intakt 
organisme, dets afkom eller (sub)populationer” 
(WHO/IPCS 2002) 

Hormonforstyrrende stoffer - definition 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Informationsdag i Center for Hormonforstyrrende Stoffer, 8. oktober 2014 

Miljøstyrelsen 
Industrikemikalier 
(REACH), kosmetik, 
legetøj, elektronik, 
biocider, 
plantebeskyttelsesmidler  

Fødevarestyrelsen 
Fødevarer (fødevareemballage, 
forureninger fra miljøet, rester 
af plantebeskyttelsesmidler) 

Sundhedsstyrelsen 
Medicinsk udstyr, lægemidler, 
folkesundhed, bl.a. overvågning af 
sædkvalitet 

Arbejdstilsynet 
Arbejdsmiljø 

Hormonforstyrrende stoffer 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Hormonforstyrrende stoffer – hvad skal der til? 

• Testmetoder til påvisning af hormonforstyrrende egenskaber 

• Enighed om definition  

• Kriterier til identificering af hormonforstyrrende stoffer 

• Håndtering i relevant lovgivning 

 

• Dokumentation af risiko / behov for regulering 
- Tærskelværdi-diskussion 

 

Informationsdag i Center for Hormonforstyrrende Stoffer, 8. oktober 2014 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Dem jeg ikke har nævnt 

Plastblødgørere (DEHP, BBP, DBP og DIBP…) 

Sødemidler 

Resistente bakterier 

Kombinationseffekter 

Og mange flere…. 

Temadag om miljøfremmede stoffer SIDE 37 10. Marts 2015 


