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Nyt netværk skal forsøge at bremse udslippet af plastaffald i havet. Foto: Colourbox

Et internationalt initiativ 
skal bekæmpe plastaffald 
i havet. Danske virksomhe-
der er også med.

Miljø

Bogense Plast A/S har som 
en af de første danske virk-
somheder netop tilsluttet 
sig det internationale Ope-
ration Clean Sweep-initia-
tiv. Her kan plastvirksom-
heder forpligte sig til at 
gøre en ekstraordinær ind-
sats for at undgå, at plastrå-
varer fra deres produktion 
via afløb ender i havet. 

Størstedelen af affaldet i 
havet er et resultat af man-
gelfuld affaldshåndtering 
på land. Meget stammer 
f.eks. fra lossepladser. Et re-
duceret spild af plastråva-
rer i industrien kan dog og-
så spille en rolle i løsningen 
af problemet. Her kan pla-
stråvarer som følge af spild 
og uheld havne i fabrikker-
nes afløb, hvorfra plasten 
via kloaksystemet og rens-
ningsanlæggene kan havne 
i vandmiljøet. 

Derfor har Plastindustri-
en nu lanceret det inter-
nationale Operation Clean 

Sweep-initiativ i Danmark. 
Initiativet sætter fokus 

på, hvordan industrien selv 
kan løfte sin del af opga-
ven. Konkret underskriver 
de medvirkende plastvirk-
somhederne en erklæring, 
der forpligter dem til at 
arbejde målrettet med at 
undgå spild af råvare på en 
række forskellige måder. 
Det har den fynske plast-
virksomhed Bogense Plast 
A/S nu gjort.

”Vi mener, det kan be-
tale sig at opføre sig miljø-
rigtigt. Dels sparer det rå-
varer, men det sender også 
et signal til vore medar-
bejdere og kunder om, at 
vi påtager os et ansvar for 
miljøet. Vores hensyntagen 
til miljøet er en stor fordel 
i den eksterne markedsfø-
ring”, siger Freddy Tindhof, 
administrerende direktør 
i Bogense Plast i en presse-
meddelelse.

Industrien kan selv
Torben Jørgensen, der er 
kvalitets- og miljøleder hos 
Bogense Plast, fortæller, at 
det grønne fokus er en for-
del for både miljøet og virk-
somhedens økonomi:

”Internt tror vi på, at 
vores medarbejdere får en 
endnu bedre virksomhed at 
arbejde i, når vi med Ope-
ration Clean Sweep får fo-
kus på, at alt råvarespild 
skal samles op og dermed 
også øget fokus på orden 
og ryddelighed. Vi har alle-
rede rutiner også inden for 
dette område, da vi har en 
miljøgodkendelse, men i og 
med at det hele nu bliver fe-
jet op, så vil det også give 
et endnu bedre arbejdsmil-
jø. Det forebygger antallet 

af arbejdsskader. Så vi vær-
ner om miljøet, og i samme 
ombæring er der en økono-
misk gevinst for os i form 
af færre arbejdsskader, 
færre sygedage og tilfredse 
medarbejdere.”

Den 25. november afhol-
der Plastindustrien et stort 
arrangement om Operation 
Clean Sweep, hvor Bogense 
Plast er inviteret til at for-
tælle om deres erfaringer 
med at være en miljøvenlig 
virksomhed. 

SDH

Til fælles kamp 
mod plast- 
affald i havet

Operation Clean Sweep
Virksomheder, der tilslutter sig Operation Clean Sweep, 
forpligter sig til at gennemgå en 5-trins plan for at sikre, at 
plastråvarer ikke ender i virksomhedens afløb. 

1) Tilslutning til Operation Clean Sweep via www.plast.dk           
2) Vurdering af virksomhedens situation og behov
3) Lav en plan for nødvendige opgraderinger i virksomhe-
dens indretning, maskiner og udstyr
4) Skab opmærksomhed og medejerskab blandt de ansatte
5) Følg op og underbyg initiativet; når ledelsen er opmærk-
somme på problemet, er medarbejderen det også

Læs mere på www.plast.dk/ocs

Professor og overflade-
ekspert Per Møller fra DTU 
Mekanik mener, at det 
kommende forbud mod 
hårdforkromning bygger 
på inkompetence i EU’s 
sagsbehandling. Han fryg-
ter, at forbuddet vil koste 
dansk industrieksport 
dyrt.

Kromforbud
Af Simon Dinsen Hansen 
sdh@jernindustri.dk

Per Møller fra DTU Meka-
nik er ved at koge over, når 
det handler om det kom-
mende EU-forbud mod brug 
af kromtrioxid til hårdfor-
kromning i industrien.

Han er professor og over-
fladeekspert, og han forstår 
mildt sagt slet ikke tanke-
gangen, der nu ser ud til at 
tvinge hårdforkromningen 
i knæ i Danmark. Efter 2016 
må der kun benyttes krom-
trioxid til hårdforkromning 
på emner, hvor kromindu-
strien og industriens kun-
der kan bevise, at ingen an-
den overfladebehandling er 
mulig. 

Men der findes kun få 
alternativer til hårdkrom 
i dag, og samtidig påpeger 
professoren, at hårdkrom 
er ganske ufarligt, når der 
rammer forbrugeren og de 

maskiner, hvor de forkrom-
mede dele benyttes. 

“Krom 6 er meget giftigt 
i selve processen, men den 
farlige kromtrioxid håndte-
res under ordnede og kon-

trollerede forhold i et luk-
ket system i industrien. 
Hvis man skal forbyde den 
proces, er der jo store dele 
af processerne i fremstil-
lingsindustrien, der burde 
forbydes. Det rammer helt 
skævt det her,” siger Per 
Møller.

En intern proces
Han mener, at EU tager helt 
fejl, når man ikke skelner 
mellem en giftig proces in-
ternt i procesindustrien og 
det færdige produkt, der 
kommer ud i den anden en-
de. Og det endelige produkt 
er såkaldt krom 0, der er 
ufarligt.

“De her regler er lavet af 
personer med meget ringe 
indsigt i teknikken og mil-
jøet, og noget kunne tyde 
på, at uddannelsesniveauet 
er for lavt i EU og at råd-
givningen af beslutningsta-
gerne ikke er kompetent,” 
siger Per Møller, der under-
streger, at det er en ren me-
tallisk krom, der kommer 
ud til forbrugeren, og at 
krom i den form er ganske 
harmløs.

Og at der foregår en gif-
tig proces internt i indu-

strien under kontrollerede 
forhold er jo helt normalt, 
påpeger Per Møller, der me-
ner, at EU’s nye regler ram-
mer helt ved siden af.

“Jeg er helt enig i, at vi 
ikke skal have krom 6 ude 
hos forbrugeren, men der 
bør skelnes stærkt mellem, 
om forbrugeren kommer 
i kontakt med stoffet eller 
ej, og på det område er det 
fuldstændig tåbeligt, hvad 
der foregår i EU,” siger pro-
fessoren.

Kan koste eksporten dyrt
Når kromtrioxid nu bliver 
presset ud af industrien fra 
EU’s side, så skyldes det, at 
kromtrioxid er sat på en li-
ste over kritiske stoffer, det 
såkaldte REACH bilag XIV. 
Det skete i april i år.

Men i følge Per Møller er 
det helt skævt, at en plads 
på den liste fører til et for-
bud mod hårdforkromning. 
Og han tror slet ikke, poli-
tikerne er klar over konse-
kvensen, hvis hårdforkrom-
ningen presses til at lukke 
ned i Danmark, fordi der 
ikke er muskler til at hånd-
tere den enorme stribe dis-
pensationsansøgninger, det 

vil kræve at drive industri-
en videre.

“Det her skaber dyb fru-
stration hos både hårdfor-
kromeren og ikke mindst 
hos hårdforkromerens kun-
der, som er industrivirk-
somheder, og man risikerer 
at ramme dansk eksport. 
Du kan sige, at man fra EU 
og politisk side leger med 
dansk eksports fremtid,” si-
ger Per Møller, som appel-
lerer til, at regler laves om 
igen.

“Man blander forbruge-
ren sammen med industri-
en, og man bør fra EU’s side 
og fra politisk side erkende, 
at man ikke har forstået tin-
gene godt nok og få det her 
lavet om,” siger Per Møller, 
som meget gerne vil disku-
tere Krom 6 men mener, at 
grundlaget er forkert.

“Man kan sagtens ta-
ge en dialog om Krom 6 
og brugen af Krom 6, men 
man kan ikke gøre det på 
denne her måde, det er for 
tåbeligt. I øvrigt kan man jo 
spørge, om der nogensinde 
er en hårdforkromer, der er 
død af kræft. Jeg har i hvert 
fald ikke kendskab til det,” 
siger professoren.

EU beskyldes for inkompetence i kromsag

Den er helt gal i EU, påpeger professor og overfladeekspert Per Møl-
ler fra DTU Mekanik i sagen om det kommende kromforbud. Han me-
ner, politikerne jagter en kontrolleret proces internt i industrien og 
glemmer, at hårdkrommen er ufarlig, når den rammer forbrugeren. 
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