Konference om virksomheders erfaringer
med substitution af problematiske kemiske stoffer
i Industriens Hus i København
11. april 2018
-

Bruger din virksomhed skadelige kemiske stoffer i produkter eller processer?
Ønsker I at finde andre løsninger til gavn for sundhed og miljø?

Så kan du nu få inspiration fra en række virksomheder i forskellige brancher.
Miljøstyrelsen har de seneste år givet tilskud til substitutionsprojekter i danske virksomheder. Nu giver vi
ordet til en række vidt forskellige virksomheder, der enten er i gang med eller har prøvet at gennemføre
substitutionsprojekter med tilskud fra Partnerskabet Kemi i Kredsløb eller fra Det Miljøteknologiske
Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP.
Dagens talere vil komme med bud på:
 Hvad skal der til, for at et substitutionsprojekt lykkes?
 Hvilke sideeffekter har det for virksomheden, når der gennemføres substitutionsprojekter?
 Og hvordan kan man samarbejde om innovation, der giver substitution?

Foreløbigt program:
9.30 – 10.00 Ankomst og morgenkaffe
10.00 - 10.05 Velkomst v. Karin Klitgaard, Miljøpolitisk chef i DI
10.05 – 10. 15 Henrik Søren Larsen, Kontorchef Miljøstyrelsen
MUDP 2018 og den nye kemiindsats
10.15 – 10.35 Gitte Tang Kristensen, Substitutionspartnerskabet Kemi i Kredsløb
Substitution – hvad indebærer processen og hvordan overskuer man det?
10.35 – 10.55 Søren Poulsen, Flügger
Procesudvikling som vejen til fremtidens maling
10.55 – 11.15 Andreas Lorenzen, Skovgaard & Frydensberg
Substitution - også for mindre virksomheder.
11.15 – 11.35 Pause

11.35 – 11.55 Jan Møller, Alfa Laval Nakskov
Substitution af solventer anvendt til membranproduktion
11.55 – 12.15 Kristian Eg Løkkegaard, Nichro Haardchrom og Jacob Obitsø Nielsen, DTU
Udvikling af Hårdchromerstatninger
12.15 – 12.35 NN, EU’s Kemikalieagentur
ECHA’s substitution strategy (in English) tbc
12.35 – 12.50 Spørgsmål og debat
12.50 – 13.50 Frokost
13.50 – 14.10 Virksomhedspræsentation – tba
14.10 – 14.30 Gitte Julie Møller Christensen, DermaPharm
Mindre konservering i kosmetik
14.30 – 14.50 Martin Andersson, RISE - Research Institute of Sweden (in English)
Substitution af solvent vha. HSPiP – præsentation af et værktøj
14.50 – 15.10 Margrethe Winther Nielsen, DHI
RiskScreening, et værktøj til sammenligning af alternativer i en substitution
15. 10 – 15.15 Opsamling på dagens program
15.15 – 16.00 Lidt sødt til ganen og sparring.
Sidst på dagen får du mulighed for at sparre med oplægsholdere og konsulenter fra Kemi i Kredsløb om
jeres egne planer, eller du kan få en snak med en medarbejder fra Miljøstyrelsen.

Læs mere om Kemi i Kredsløb www.kemiikredsloeb.com og MUDP http://ecoinnovation.dk.
Industriens Hus: H. C. Andersens Blvd. 18, 1553 København
Tilmelding: Skriv til Sidsel Dyekjær, sidye@mst.dk senest den 22. marts 2018. Det er gratis at deltage.

