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Tusindvis af virksomheder er i øje-
blikket i fuld gang med at undersø-
ge, om deres produkter er omfattet
af EU’s kommende kemikalielov.
Loven, der i daglig tale kaldes »Re-
ach«, har blandt andet til formål at

gøre det overskueligt for forbruger-
ne at se, hvilke stoffer der er i de
ting, de køber. Men det er ikke just
overblik, som præger virksomhe-
dernes arbejde med at finde frem til
de produkter og dele af produkter,
der skal registreres ved EU. 

I Dansk Erhverv skønner miljø-
chef Mette Herget, at der reelt kun
er cirka 100 danske virksomheder,
som ender med at blive berørt af den
nye kemikalielov. Alligevel er op
mod 6000 virksomheder alene i
Dansk Erhverv lige nu ved at finde
ud af, om de bliver omfattet af loven. 

Uklare regelsæt
– Vi har mange medlemmer, som er
forvirrede og i tvivl om, hvorvidt de-
res produkter skal registreres. Ke-

mikalieloven var til at begynde med
tænkt til udelukkende at omfatte
virksomheder, som decideret pro-
ducerer og importerer kemikalier i
flydende form. Men den er nu udvi-
det til også at gælde færdigfremstil-
lede produkter, og virksomhederne
står med nogle meget uklare regel-
sæt. Det er naturligvis ubehageligt
for virksomhederne, men der er ik-
ke noget at gøre ved det, forklarer
Mette Herget. 

Sidste frist
Fristen for at registrere en virksom-
heds produkter er 1. december, og
det har cirka 140 virksomheder
gjort indtil nu. Hvis en virksomhed
ikke registrerer produkter omfattet
af reglerne inden 1. december, bety-

der det, at virksomheden ikke må
importere, producere og sælge de
pågældende varer, før forholdene er
bragt i orden. Det er en proces, der
kan tage flere måneder. 

Lov om kemikalier 
forvirrer virksomheder 
TVIVL: Selvom det er et få-
tal af virksomheder, der bli-
ver omfattet af EU’s kom-
mende kemikalielov, så er
der forvirring og tvivl om
reglerne i mange virksom-
heder.

Af Stine Pedersen
Tlf. 7912 4561, stp@jv.dk
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■ REACH:
Omfatter import og produktion af
flydende kemikalier og kemiske
stoffer i beholdere, for eksempel
blækpatroner. Det diskuteres i øje-
blikket i EU, hvilke varer der også
skal omfattes. For eksempel ved
man endnu ikke, om stålplader er
omfattet, da de er varer, som ikke
tilsigtet frigiver kemikalier. 

ste måneder på at finde svar på.
Spørgsmålene skyldes EU’s kom-
mende kemikalielovgivning. Et led i
den er, at virksomheder, som impor-
terer visse kemikalier, skal registre-
re disse stoffer inden 1. december.

– Vi er glade for lovgivning, der
sikrer os og forbrugerne ordentlig
kvalitet. Men det havde været rart,
hvis informationen om registrerin-
gen var mere præcis og gennemar-
bejdet, siger Karl Ove Jepsen. 

En tilfældighed
Løgumkloster Lys sælger årligt 40
millioner lys til ind- og udland, hvor-
af en del er produceret på to fabrik-
ker i henholdsvis Danmark og Po-
len, mens resten importeres fra
blandt andet Østen.

Er det stearinlys eller den palmeo-
lie, stearinet laves af, eller er det kun
stearinsyre, der skal registreres? 

Det er blot nogle af utallige
spørgsmål, som økonomichef Karl
Ove Jepsen og to kolleger fra Lø-
gumkloster Lys har brugt de sene-

Og egentlig var det en tilfældig-
hed, som ledte Karl Ove Jepsen på
sporet af deres pligt til at informere
EU om de materialer, de importerer. 

– Jeg forbandt kemikalier med
Cheminova og lignende virksomhe-
der. Vi blev først opmærksomme, da
en kunde forlangte at se en registre-
ring, plus at vi tilfældigt så stearinlys
nævnt i en annonce om registrerin-
gen fra Miljøstyrelsen, siger han. 

En alliance
Da Løgumkloster Lys er en for-
holdsvis lille virksomhed, har den
allieret sig med en registrerings-
konsulent fra Dansk Industri. Indtil
videre har arbejdet med forberedel-
serne til registreringen kostet virk-
somheden omkring 50.000 kroner.

Først når EU har overblik over regi-
streringen, ved de hos Løgumklo-
ster Lys, hvor mange af firmaets
produkter og materialer, der reelt
indgår i den kommende lovgivning. 

INFO-MANGEL: Løgumklo-
ster Lys skal nok nå at ind-
berette til Reach. Men øko-
nomichefen kunne godt ha-
ve undværet forvirringen
og savner information. 

Af Stine Pedersen
Tlf. 7912 4561, stp@jv.dk

Lysene fra Løgumkloster Lys testes blandt andet for mængden af sod som et led i registreringen til Reach. Det står Githa Højrup, t.v., for. Økonomichef Karl Ove
Jepsen, t.h., har allieret sig med en konsulent fra Dansk Industri for at være sikker på, at alle relevante produkter og materialer indberettes. 
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Kemilov koster lysproducent dyrt
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■ STEARIN-IMPORT
Når virksomheder importerer, skal
de registrere materialer, der tek-
nisk set betegnes som kemikalier.
Stearin indeholder stearinsyre, og
dét er ifølge EU et kemikalie. Føde-
varerelaterede stoffer såsom fedt-
syre, er ikke omfattet af registre-
ringen. 

Oktober var en hård måned for ak-
tie- og obligationsejerne. Investorer-
ne kunne se kurserne svinge vold-
somt op og ned. 

Nye tal fra Værdipapircentralen
viser, at kun ret få private investorer
valgte at sælge deres investerings-
beviser i løbet af oktober. Det sam-
lede antal investorer i investerings-
foreningerne faldt således fra
861.000 til 858.000.

Det svarer til et fald på kun cirka
0,4 procent – på trods af, at oktober
var præget af ekstremt store ud-
sving.

– Tallene må tages som udtryk for,
at investorerne har tillid til, at deres
opsparing i investeringsbeviser er
anbragt fornuftigt. En del investorer
har ganske givet taget en snak med
deres rådgiver for at drøfte investe-
ringsprofil. Nogle har måske juste-
ret fordelingen mellem aktier og
obligationer og reduceret deres in-
vesteringer lidt, men der er på ingen
måde tale om, at investorerne er
flygtet ud af markedet. Ejerne af in-
vesteringsbeviser har kort sagt haft
is i maven. De hidtidige erfaringer
viser også, at det kan være en farlig
strategi at sælge ud i panik. For på
det lange sigt stiger aktierne mere
end de falder – og ofte kommer de
største stigninger efter perioder
med store fald, siger direktør Jens
Jørgen Holm Møller, Investerings-
ForeningsRådet.

Af Jens Holger Laursen
Tlf. 7211 4208, jhl@jv.dk

Danske 
investorer
havde is
i maven

Rådet for Teknologi og Innovation
har netop bevilget syv millioner til
grundfinansiering af de aktiviteter,
som viden- og teknologicentret Alu-
Cluster planlægger at gennemføre i
perioden fra 2009 til 2012. 

Medfinansieringen betyder, at
AluCluster nu er i stand til at tage
hul på en ny strategiplan, som
blandt andet indebærer ansættelsen
af fire materialespecialister.

29 videncentre og konsortier søg-
te at få del i de midler, som Viden-
skabsministeriet og Forsknings- og
Innovationsstyrelsen havde afsat til
innovationsnetværk. 11 centre, her-
iblandt AluCluster, blev imødekom-
met. 

Meddelelsen om bevillingen
kommer blot et par uger efter Alu-
Cluster modtog besked om, at
Vækstforum i region Syddanmark
har bevilget en million kr. til cen-
trets arbejde.

– Strategiplanen fokuserer på at
støtte udviklingen i de 200 virksom-
heder, der er en del af vores klynge-
organisation, siger direktør Leif
Guldborg Høyerby. 

AluCluster beskæftiger i dag seks
medarbejdere på kontoret i Løgum-
kloster, hvortil kommer 14 tilknytte-
de konsulenter og formelle partne-
re.

Af Niels Ole Krogh
Tlf. 7332 5022, nok@jv.dk

Videncenter
får råd til
fire nye 
medarbejdere 


