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REACH, klassifisering og 
biocidregelverket

• Designet for å fremme substitusjonsaktiviteter

• Sterkt insentiv for selskaper å søke etter, og videre 

bytte til sikrere alternativer

• Direkte (f.eks gjennom restriksjoner eller autorisering)

• Indirekte (f.eks CLP, registrering, eSDS, kommunikasjon i 

distribusjonskjeden)

• Skaper stor etterspørsel for alternativer

• Nye og sikrere kjemikalier vil stimulere til mer 

innovasjon og øke konkurranseevnen til europeisk 

industri
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Early warning Serious warning Comply

EU (European 
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Member States and the 
Parliament) approves 
Annexes
ECHA publishes the 
Candidate List

Aktiviteter rundt regulatorisk 
risikostyring: Hjelpemidler for å 
unngå uønsket substitusjon

PACT

www.echa.europa.eu/pact



Substitusjon på forskjellige nivåer

Direkte substitusjon av kjemikalier:

• Lik kjemi gir lik funksjon

• Annerledes kjemi kan også gi same funksjon 

Bredere omfang av substitusjon: 

• Substitusjon ved hjelp av ny teknologi hvor stoffet ikke 

brukes

• Substitusjon ved å unngå funksjonen i prosessen helt og 

holdent



Meningen med substitusjon

Ved å forstå funksjonen til et stoff kan man lettere unngå uønsket 

substitusjon: 

moving away from focusing on similar chemical drop-in substitutes

which may lead to substitution with alternatives that have similar

toxicology profiles

(Tickner J. et al. 2015; Environ. Sci. Technol.  49, 2, 742-749)

Funksjon!



For eksempel: 
flammehemmende 

stoffer

PFAS
(Karbonkjeder med 

C9-C14) 

Brukes som vann-, 
olje- og flekkfjerner i 
forskjellige produkter

Venter på avgjørelse fra kommisjonen

Kontekst: PFOA-restriksjon trer i kraft i 
2020.

Hvilke alternativer kan brukes istedenfor 
(C9-C14) PFASer?

Vil industrien flytte til kortkjedet PFAS? 
Tyskland jobber med dette (innsending 

september 2019)

CTF2000, BE

Fra HBCDD 
til Deca-BDE 
til EBP* og

tilslutt halogen frie 
alternativer

Gradvis utskiftning av bromerte

flammehemmere tillot mer bruk av FoU-midler 

til vurdering av alternativer. Da dette er en 

lang prosess, bruker industri Deca-BDE og 

EBP som en midlertidig løsning («bro-

løsning») mens man finner halogenfrie 

alternativer.

Har ikke søkt om autorisasjon.

Source: Apeiron

*etan -1,2 -bis(pentabromfenyl) 
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Hovedmål for 
ECHAs

substitusjons
strategi

Støtte

Meningsfull substitusjon 
av farlige kjemikalier i 

EU



Tilnærming

• Substitusjon som en del av innovasjon

• Skaper nye forretningsmuligheter

• Gir fordeler innen helse og miljø

• Samarbeid med interessenter er avgjørende

• Trinnvis tilnærming: Fire handlingsområder

• Fremme god praksis 
og tenkemåte
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ECHAs substitusjonsstrategi



Kapasitetsbygging
Seminarer for distribusjonskjeden

Dele erfaringer og 
utfordringer ved 
substitusjon

Nedstrømsbrukere og 
leverandører

Leverandører av 
alternativer, 
konsumenter, 
forhandlere, FoU og 
økonomisk støtte
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Kapasitetsbygging
Seminarer for distribusjonskjeden

Lær fra andre

Få nye ideer

Oppdag mulige 
utfordringer og hva 
slags opplæring 
eller forskning som 
trengs
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Seminarer for distribusjonskjeden
• Forkromming av metallplater

Finland, januar 2017 og januar 2019

• Flammehemmere i hjemmetekstiler
Belgia, 16. januar 2018

• Vann- og oljeavstøtende stoffer i tekstiler 
Belgia, 5. juni 2018

• Bunnstoffmaling for fritidsbåter 
Nederland, 5. oktober 2018

• Forkromming av metallplater
Tyskland, 14. januar 2019

• Bisfenol i termopapir
Belgia, 26. mars 2019

• Andre: Norge, Frankrike…
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https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/finnish_crvi_workshop_en.pdf/e55d3063-00c2-c69c-004c-48d584257110
https://www.life-flarex.eu/about-life-flarex/workshops/
https://www.midwor-life.eu/news/midwor-final-event/
https://kennisnetwerkbiociden.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief 24 mei 2018/dialoog-over-innovatie-antifouling-voor-pleziervaart
https://www.baua.de/DE/Angebote/Veranstaltungen/Dokumentationen/Gefahrstoffe/Substitution-CrVI-2019.html
https://www.health.belgium.be/en/supply-chain-substitution-workshop-alternatives-bisphenol-thermal-paper


Finn interessante 
seminarer og meld 
din interesse via 
ECHAs nettsider
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Kapasitetsbygging
Seminarer for distribusjonskjeden

https://echa.europa.eu/news-and-events/events


Tilgang til finansiering og FoU-støtte

Fremme teknisk og 
økonomisk støtte

Lettere tilgang

Sørger for at sikker kjemi 
vurderes i kriteriene for 
finansiering

På EU og nasjonalt nivå

ECHAs ressursliste
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https://echa.europa.eu/funding-and-technical-support
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


REACH og CLP data for bærekraftig 
substitusjon

Formål: 
Unngå 
uønsket 
substitusjon

Ta i bruk vår 
data for 
substitusjon
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https://echa.europa.eu/data-to-prevent-regrettable-substitution


Nettverk

Bli med i vår LinkedIn-gruppe:Substitution to Safer 
Chemicals - European Information Sharing Network for å 
utveksle nyheter om substitusjon
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Si ifra om 
pågående 
initiativer

Styrk 
samarbeidet

https://www.linkedin.com/groups/13554908


• Finansiering fra EU med fokus på innovasjon (H2020, 
LIFE, etc.)

• Substitusjonsseminarer for distribusjonskjeden
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Styrk bærekraftig innovasjon i EU
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Imagine Chemistry

Nouryons innovasjonsprogram

Initiativ fra tekstilindustrien
Zero Discharge of Hazardous Chemicals

Plattform for kjøp og 
salg av alternativer
ChemSec Marketplace

EKSEMPLER

https://www.subsport.eu/
https://www.imaginechemistry.com/
https://www.roadmaptozero.com/
https://marketplace.chemsec.org/


ECHAs nettsider om 
substitusjon
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Mer informasjon

Hvis du vil bli oppdatert på temaer og aktiviteter relatert til substitusjon, bli med 

på vår mailing-liste.
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https://link.webropolsurveys.com/S/832DFCD4FFA6F3FE
https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/250118_substitution_strategy_en.pdf
https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/promoting-substitution-to-safer-chemicals-through-innovation
https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/promoting-substitution-to-safer-chemicals-through-innovation
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Arrangementer

• ”2nd EU substitution network” 29. mai, 
Helsingfors

• ”8th network meeting on SEA and analysis of 
alternatives practitioners (NeRSAP)” 26.-27. 
september, Gøteborg
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Vi studerer hvordan autoriseringer og 
restriksjoner påvirker substitusjon

• Vi vil forstå hvordan REACH autoriseringer og 
restriksjoner påvirker substitusjon

• Oppdaterer også studie fra kommisjonen “Impacts of 
REACH Authorisation”

• Skulle du ha noen interessante saker, send en 
mail til: substitution@echa.europa.eu

mailto:substitution@echa.europa.eu


Realiteten

• Restriksjonsprosessen og autoriseringsprosessen er viktige kilder for substitusjon.

• Er substitusjon en ulempe eller en forretningsmulighet og et konkurransefortrinn?

• Kunnskap og veiledning trengs for å gjennomføre en effektiv vurdering av alternativer.

Utfordringer

•Alternativer er ikke alltid like trygge som forventet.

•Alternativer kan være dyre og det tar tid å implementere dem.

•Tekniske, administrative og økonomiske begrensninger, særlig for små og mellomstore 
bedrifter.

•Det trengs et nytt tankesett. 

Mål

•ECHA har som mål å støtte meningsfull substitusjon av farlige stoffer.

•Implementere ‘safe-by-design’ tilnærminger i produktutvikling.

•Finansiell støtte er tilgjengelig f.eks. i Horizon Europe.

Oppsummering



Nytt: ECHAs strategi for substitusjon gjennom innovasjon
✓ Startet i 2018

✓ Alle er hjertelig velkommen til å bidra eller delta i 
aktiviteter og nettverksbygging 
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Regelverk endrer retningen til 
innovasjon og substitusjon

Bredere: Substitusjon som 
fungerer

… Industrien må bli mer 
bærekraftig i bruken av 
kjemikalier og i bruken av 
sirkulær økonomi

… Hva har vi 
lært?…

Forretningsmuligheter



Takk for meg!

echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals

Abonner på våre nyheter på: 
echa.europa.eu/subscribe

Følg oss på Twitter

@EU_ECHA

Følg oss på Facebook

Facebook.com/EUECHA

substitution(at)echa.europa.eu


