Regulering af kemikalier –
markedsføring og anvendelse

4 ) Regulering af de kemiske stoffer,
herunder anvendelser af stofferne
(til fracking)
•

Reach Forordningen
(Registration, Evaluation & Authorisation of Chemicals)
Kemikalier skal registreres hos EU institutionen ECHA
(tidsfrist 1. december 2010, 1. juni 2013 og 1. juni 2018 afhængig af markedsført mængde i
EU)
Registreringen skal indeholde
- Data om stoffet
- Risikovurdering af kendte anvendelser og anbefaling om forholdsregler for sikker
brug, med mindre
- ”Downstream brugeren” selv påtager sig ansvaret for brugen og selv udarbejder en
risikovurdering. I så fald skal dette anmeldes til ECHA senest ½ år efter
modtagelsen af producents/importørs sikkerhedsdatablad med registreringsnummer

5) Regulering af anlæg og emissioner
Ved indvinding af skifergas
Miljøbeskyttelsesloven og godkendelsesbekendtgørelsen
•

•

De samlede aktiviteter er godkendelsespligtige efter
miljøbeskyttelseslovens kap. 5 og godkendelsesbekendtgørelsen efter de
regler, der implementerer det såkaldte IPPC direktivet (direktiv om
forebyggelse og kontrol med forurening fra industrielle anlæg)
Affald til forbrænding eller deponering vil blive anvist af kommunen til
endelig behandling

5) Regulering af anlæg og emissioner
Ved gennemførelse af undersøgelsesboringer

•

•
•

Miljøbeskyttelsesloven og godkendelsesbekendtgørelsen
Det skal vurderes, om håndtering af affaldet fra boringen har en sådan
karakter, at der er et egentligt affaldsbehandlingsanlæg knyttet til boringen.
I så fald skal affaldsbehandlingsanlægget godkendes efter
miljøbeskyttelseslovens kap 5 (§ 33) godkendelses- og
mineaffaldsbekendtgørelsen
Affald til forbrænding eller deponering anvises af kommunen til endelig
behandling (deponering)
Der meddeles ikke særskilt tilladelse efter MBL § 19, da de relevante
miljøhensyn (grundvandsbeskyttelse)vurderes i forbindelse med, at der
meddeles tilladelse til boringen efter undergrundsloven

•

Der er besvaret en del Folketingsspørgsmål om skifergas det
seneste års tid. De kan findes på Folketingets hjemmeside søger på
Klima-, Energi- og Bygningsudvalget, samling 2011-12, alm.del.

•

Det drejer sig bl.a. om spørgsmål 133, 134, 145-155, 170-171 og
233-235. For så vidt angår de miljømæssige aspekter se særligt
besvarelsen af spm. 134, 145 og 235.

•

Bilag 233 med materiale fra teknisk gennemgang om indvinding af
skifergas den 29. marts 2012.

