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Kommenteret dagsorden for VKH 

netværksmøde 
Mandag den 29. april kl. 10.00 til kl. 14.00 på Gl. Skovridergaarden, 

Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg  

Husk der er velkomstkaffe/te og en bolle fra kl. 09.30. 

  

Detergentrelaterede emner  

1. Status for giftinformation og UFI-koder (CLP-forordningen Artikel 45 og Anneks VIII), med 

fokus på status for Miljøstyrelsens udmeldinger samt gennemgang og diskussion af vores VKH 

vejledning/kompendium samling herom. 

a. (Udsendes forud for mødet) 

 

b. Vi håber også at kunne give en status om man vil imødekomme AISE's foreslag om 

at udskyde fristerne med to år – sandsynligvis på REACH-komitémødet den 11. – 12. 

april. 

 

2. Biocid opdatering, særligt PT6 ”in can preservation” 

Fælles emner 

3. Hormonforstyrrende stoffer – hvad er i pipeline og hvad melder MFVM/MST ind i EU-gruppen  

at der arbejdes videre med (EU-liste), herunder gennemgang og diskussion af vores VKH-

kompendium om hormonforstyrrende stoffer 

(Udsendes forud for mødet) 

 

Drøftelse af Kommissionens prioriterede liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer 

kosmetik (offentliggøres marts/primo april 2019) – opfølgning på rapporten fra november 

2018.  

 

Drøftelse af DI/VKH mandat der støtter op regeringens/MFVMs tilgang til arbejdet i EU. 

 

4. Status og videre proces for ECHA’s restriktionsforslaget på mikroplast – herunder DI/VKH 

høringssvar og dialog med MFVM 

 

5. Nyt fra EU (navnlig orienteringspunkter) 

 

- Producentansvar på emballage – navnlig hvad hører vi om organiseringen og 

forventninger til lovforslaget (der forventes fremsat til efteråret). Vi (DI/VKH) skal være 

klar med en liste over ønsker, vi kan sende til MFVM inden sommer. 

 

- Status single use plastik direktivet 
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- Status klassificeringen af Ti02 

 

6. Nyt fra MST  (navnlig orienteringspunkter) 

 

- Status på implementering af den danske plastikhandlingsplan 

 

- Status for implementering af allergistrategien, herunder den planlagte 

parfumeallergikampagne 2019 og den foreløbige dialog med MST om hvordan VKH og 

virksomheder kan spille mere proaktivet ind. 

 

Frokost 12.30 – 13.00 

 

7. Nyt fra bestyrelsen 

Kort om arbejdet med at videreudvikling af VKHs strategi – og skærpet kommunikation samt 

bordet rundt om emner/områder, herunder på hjemmesiden 

 

8. Tilbagemelding fra VKHs møde med Forbrugerrådet den 4. april – hvor vi bl.a. vil drøfte 

tilgang til ”potentielt” problematiske stoffer og performancetest vask og rengøring 

(Connie og Anne) 

 

9. Kom der ting frem på Blå Krans producentmødet i marts - vi skal være særlig opmærksom 

på?  

(Bordet rundt) 

 

10. Datoer for øvrige møder i 2019 

 

Kosmetikrelaterede emner 

11. Fri for anprisninger  

 

- konsekvenser af Kommissionens ændrede fortolkning af hvornår og hvordan 

retningslinjerne om ”fri for anprisningerne”, herunder fri for parabener anprisninger, finder 

anvendelse. Kosmetik – og Hygiejnebranchen lægger Kommissionens nye fortolkning til 

grund – og derfor anbefaler deres medlemmer ikke at tilbagetrække produkter med fri 

for anprisninger af f.eks. fri for parabener, hvis de er ”sat på hylderne” inden 1. juli 2019. 

 

- Hvad hører I fra jeres kunder? (Bordet rundt) 

 

- Drøftelse af VKH’s linje og ageren  

 

- Kort om den nye Biersdorf / Nivea sag - solcremer er mærket op med anprisningen 

”Compliant with Hawaii Reef Bill, Free of Octinoxate, Oxybenzone”. 

 

- Kort gennemgang og drøftelse af den opdaterede VKH ”fri for anprisningsvejledning” 

(Udsendes forud for mødet) 


