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Den Frivillige Forpligtelse   
- udfordringer og resultater 

VinylPlus er den europæiske PVC-industris fornyede Frivillige Forpligtelse 
til bæredygtig udvikling. VinylPlus-programmet er udviklet gennem åben 
dialog med interessenter og  gør rede for fem hovedudfordringer  
i forbindelse med bæredygtighed, som er identificeret på basis af  
The Natural Step’s (TNS) systembetingelser for et bæredygtigt samfund  
(www.naturalstep.org).

Det regionale anvendelsesområde af programmet er EU plus Norge og 
Schweiz.

Dette sammendrag opsummerer VinylPlus’ fremskridt og resultater for hver 
af de fem udfordringer opnået i 2014. Alle de rapporterede informationer 
er blevet uafhængigt revideret og attesteret af tredje part. Udgifter for 
VinylPlus i 2014, inklusive EuPC1 og dets medlemmer beløb sig til ca. 43 
mio. kr. 

For detaljerede beskrivelser af projekterne og aktiviteterne, se venligst 
www.vinylplus.eu.  

1 EuPC: European Plastics Converters (www.plasticsconverters.eu)

Udfordring 1  
Styring af lukket kredsløb: 

“Vi vil arbejde henimod en mere effektiv brug og kontrol  
af PVC gennem hele dets livscyklus.”

GenanvenDelSe 
Med 481.018 tons PVC-affald genanvendt i 2014, 
fortsætter VinylPlus med at gøre fremskridt frem 
mod 2020- genanvendelsesmålene. Den største 
volumen, 473.576 tons, blev registreret og attesteret 
af Recovinyl (www.recovinyl.com), som er den 
organisation, der blev nedsat i 2003 for at stimulere 
PVC-affaldsindsamling og -genanvendelse. 

Ikke desto mindre er der af genanvendelsesfirmaer 
og -fabrikanter udtrykt stigende bekymring over 
fortolkningen af relevante EU-reguleringer (REACH2, 
CLP3 og Farligt Affald), da disse måske kunne bringe 
genanvendelsesaktiviteter og efterspørgsel i Europa 
i fare.

I 2014 fortsatte VinylPlus med at undersøge, 
hvordan genanvendelsesmængder  i regulerede 
affaldsstrømme kunne forøges, så som bildele og 
husholdningsemballage. Desuden blev nye projekter 
lanceret for særlige affaldsstrømme, så som udtjente 
virksomhedsmøbler (Ebene-projektet i France) og 
medicinsk udstyr (RecoMed i Storbritannien). 

neDaRveDe tilSætninGSStoFFeR
Nedarvede tilsætningsstoffer er stoffer, hvis brug 
i PVC-produkter er ophørt, men som er indeholdt 
i genanvendt PVC. Den seneste udvikling i 

2 REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
3 CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures (Klassifikation, mærkning og emballering af stoffer og væsker) 

affaldsreguleringen og dennes indflydelse på 
nedarvede tilsætningsstoffer er til stor bekymring 
for den europæiske PVC-industri, da det kan 
have en negativ påvirkning på genanvendelsen af 
nogle PVC-anvendelsesområder. VinylPlus udfører 
stringent videnskabeligt arbejde for nedarvede 
tilsætningsstoffer og udvidede samarbejdet 
yderligere i 2014 med de autoriserede myndigheder 
for at sikre, at genanvendelse kan fortsætte med at 
vokse og bidrage mere og mere til den cirkulære 
økonomi.

komiteen FoR lUkket kReDSløb
Komiteen for lukket kredsløb overvåger nøje 
udviklingen og indførelsen af de komplekse  
EU-reguleringer nationalt og på europæisk niveau  
og bidrager aktivt til de løbende diskussioner. 

Som en del af PVC-industriens bestræbelser på 
at bruge innovativ teknologi i genanvendelse af 
100.000 tons/år af vanskeligt-genanvendeligt-PVC-
affald fortsatte komiteen i 2014 med at undersøge 
tilstedeværende genanvendelsesteknologier 
og sorteringsmåder. Storskalaforsøg er planlagt 
for 3.-4. kvartal 2015 på EcoLoops fabrik for 
råmaterialegenanvendelse i Tyskland (www.ecoloop.eu).  
Komiteen ajourførte evaluering af fordelene ved 

PVC-gulvbelægning, sport: en sikker og behagelig løsning

FO
TO

: u
d

lå
n

T 
a

F 
P

O
lY

Fl
O

R

FokUS på bæ
ReDyG

tiG
h

e
D

BæREdygtig  
EnERgi og 
KLimAstABiLitEt

BæREdygtig BRug  
Af AdditivER

styRing Af LuKKEt 
KREdsLøB 

EmissionER 
fRA oRgAnisKE 
KLoRfoRBindELsER

FokUS på b
æ

ReD
yG

t
iG

h
e

D

F
o

k
U

S
 p

å 
bæ

ReDyGtiGheD

F
o

k
U

S
 p

å
 b

æ

ReDyGtiGheD



4 5

fabrikken DOW/BSL’s muligheder (www.dow.com).  
I relation til sorteringsteknikker besøgte Komiteen 
det tyske firma Boltersdorf (www.repaboltersdorf.
de), som udvikler en multi-trin-sorteringsproces for 
PVC og fibre; Galloo Plastics (www.gallooplastics.eu) 
i Frankrig, der hovedsageligt behandler de strimlede 
rester af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr i 
biler, og det tyske foliefirma Caretta  

(www.caretta-folie.de), hvis teknologi er baseret på 
separering af materialer så som syntetisk læder og 
swimmingpoolfolier.

Under hensyntagen til VinylPlus midtvejsbedømmelse 
af målene i 2015 opdaterer Komiteen for lukket 
kredsløb de bedste estimater for mængderne af PVC, 
der skal genanvendes i 2020. 

“Vi vil hjælpe med at sikre, at bestandige  
organiske forbindelser ikke ophober sig i naturen,  

og at andre emissioner reduceres.”

SikkeR tRanSpoRt
VinylPlus har et mål for nul fejl under transport, der 
leder til udslip af vinylklorid monomer (VCM). Der 
opstod ingen sådanne ulykker i 2014. 

Udfordring 3  
bæredygtig brug 

af tilsætningsstoffer: 

“Vi vil bedømme brugen af PVC-tilsætningsstoffer  
og arbejde for mere bæredygtige tilsætningssystemer.”

blySUbStitUtion
I 2014 udvidedes forpligtelsen fra ESPA4 og EuPC 
sig til at erstatte blybaserede stabilisatorer inden 
udgangen af 2015 i EU-27-landene til også at omfatte 
EU-28. I løbet af perioden 2007-2014 mindskedes 
brugen af blybaserede stabilisatorer med 86.228 tons 
(-86%) i EU-28.

ESPA-medlemmer arbejder meget tæt sammen med 
fabrikanterne, der stadig forventer at kunne købe 
blybaserede stabilisatorer, for at løse forekommende, 
tilbageværende spørgsmål, der måtte forhindre dem 
i at fuldføre skiftet og hjælpe med at omformulere 
resterende anvendelsesområder. 

bløDGøReRe
Europæiske blødgørerproducenter fortsatte med 
at tilpasse deres produkter til lovgivningen og den 
stadigt udviklede efterspørgsel. Til erstatning for 
DEHP er markedsandelen af orthomolekylære ftalater 
og andre blødgørere hurtigt voksende. 

I september 2014 udtrykte ECHA’s komite for 
risikovurdering (RAC) og komite for socioøkonomisk 
analyse (SEAC) deres støtte til at autorisere 
det fortsatte brug af DEHP i såvel nyt som 
genanvendt PVC og af DBP til visse specifikke  
anvendelsesformål5.

I lighed med et forslag fra Danmark konkluderede 
ECHA’s medlemsstatskomite (MSC) i december 2014, 
at DEHP er hormonforstyrrende i det omgivende 

4 EsPA: the European stabiliser Producers Association (www.stabilisers.eu)
5 http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation-previous-consultations
6 ECPi: the European Council for Plasticisers and intermediates (www.plasticisers.org)

miljø så vel som i mennesker. Denne konklusion 
kan måske føre til en 2. oplistning af DEHP på 
REACH-kandidatlisten med potentiale til en 2. 
autorisationsproces.

I Danmark besluttede den danske miljøminister at 
trække sit foreslåede nationale forbud mod DEHP, 
DBP, DIBP og BBP tilbage, hvilket ville være trådt i 
kraft i december 2015.

kRiteRiet FoR ‘bæReDyGtiG bRUG 
aF tilSætninGSStoFFeR’
Arbejdsgruppen for tilsætningsstoffer består af 
repræsentanter fra ECPI6, ESPA og relaterede sektorer 
så som pigmenter og fyldstoffer så vel som NGO’er 
og større PVC-forarbejdende virksomheder. 
I 2014 udvidede det sit medlemskab yderligere.

Arbejdsgruppen udviklede en ny metodologi 
til bedømmelse af brugen af stoffer brugt 
som tilsætningsstoffer i PVC-produkter fra et 
bæredygtighedsperspektiv. Dette integrerer den 
gældende standard for miljøproduktdeklarationer 
(EPD’er) i TNS-kriterier for bæredygtighed. Det nye 
‘EPDplus’ tiltag blev bedømt og diskuteret med 
eksterne interessenter ved mødet ‘Interessentdialog 
om tilsætningsstoffer’, der blev afholdt af VinylPlus  
i Wien, Østrig, i september 2014. Deltagerne bestod 
af repræsentanter fra internationale institutioner, 
nationale og lokale myndigheder, miljøagenturer, 
forskningsinstitutter, forbrugerorganisationer  
og miljø-NGOer.

PVC-gulvløsninger er karakteriseret ved høj kvalitet, lang levetid og slidstyrke i alle omgivelser

Fleksibelt PVC-gulv er prisbilligt og brugt i mange slags bygninger  
lige fra hjemmet over hospitaler til kontorer, skoler etc.  

Komplekse og 3D-designs er mulige på grund af de mønstre, der kan trykkes. 
Det bløde, stærke overfladelag forhindrer opbygning af snavs

Udfordring 2  
emissioner af organiske  

klorforbindelser: 
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Ekspertarbejdsgruppen fortsatte sit arbejde med at 
vurdere risikoen ved at transportere større mængder 
af råmaterialer. Certifikationssystemer blev fastlagt 
for skibs-, landevejs- og jernbanetransport. 
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Udfordring 4  
bæredygtig brug af energi: 

“Vi vil hjælpe med at minimere klimapåvirkningerne  
ved at reducere energi- og råmaterialeforbrug,  

med muligt sigte på at tilstræbe brug af fornybare ressourcer  
og tilskynde til bæredygtig innovation.”

eneRGieFFektivitet oG 
bæReDyGtiGt FoDaFtRyk
I 2014 analyserede Arbejdsgruppen for 
energieffektivitet ECVM7-medlemsvirksomheders 
energiforbrug i 2012-2013. Dette viste en 
gennemsnitlig nedgang på 10,2% i energiforbruget 
ved produktion af et ton PVC sammenlignet med 
2007-2008 basislinjen, som stemmer godt overens 
med målet for en reduktion på 20% i 2020.

Fremstillingsvirksomheder stræber også mod at 
forøge deres energieffektivitet. Men på grund 
af kompleksitet og variationen af processer i 
fremstillingssektorerne vil et overordnet mål være 
meningsløst i lighed med mål for undersektorer.  
Det blev derfor besluttet at gå efter en 
trinvis tilgang. Der blev udført tests på nogle 
fremstillingsvirksomheder i 2014 for at bedømme 
deres energiforbrug. Men beregningerne var 
meget komplicerede, fordi energiforbrug kan 
variere betydeligt afhængig af produktet, der 

7 ECvm: the European Council of vinyl manufacturers (www.pvc.org)

bliver fremstillet så vel som for individuelle 
produktionskørsler.

Arbejdsgruppen for bæredygtigt fodaftryk 
fortsatte med at overvåge pilotfasen af den 
europæiske kommissions produktmiljø-fodaftryk-
ordning (PEF) med det formål at kunne anbefale 
fodaftryksforanstaltninger for PVC, som ligger på linje 
med EU’s PEF. 

FoRnybaRe RåmateRialeR
Siden oprettelsen i december 2011 har 
Arbejdsgruppen for fornybare materialer undersøgt 
fornybare, alternative ressourcer til produktion af 
PVC. Der blev samlet informationer og analyser fra 
2012 til 2014. Der findes en detaljeret rapport fra 
arbejdet tillige med mulige scenarier for fremtiden på 
VinylPlus’ hjemmeside. 

PVC-tagbelægning er fremstillet på en måde, som giver førsteklasses ydeevne til en meget omkostningseffektiv pris

Udfordring 5  
Fokus på bæredygtighed: 

“Vi vil fortsætte med at sætte fokus på bæredygtighed  
ned gennem værdikæden – bestående af interessenter  

inden for og uden for industrien – for at accelerere  
vores bæredygtighedsudfordringer.”  

UaFhænGiG oveRvåGninG
VinylPlus fortsætter sin ‘best practices’-fremgangsmåde,  
der blev etableret af Vinyl 2010, dets forgængerprogram.  
Det vedligeholder en uafhængig og kritisk 
overvågningskomite, hvis størstedel af medlemmer  
er eksterne interessenter. 

 
åRSRappoRt
2015-rapporten over fremskridt er blevet uafhængigt 
verificeret af SGS, mens mængder af PVC-affald og 
udgifter er blevet revideret og certificeret af KPMG. 
The Natural Step lavede en kommentar for det 
overordnede arbejde og fremskridt gjort af VinylPlus. 

 
ekSteRn inteReSSentDialoG oG 
kommUnikation
Dialog med alle interessenter, såvel inden for 
som uden for industrien blev fortsat styrket 
i 2014.  VinylPlus’ Frivillige Forpligtelse, dets 
fremskridt og resultater blev præsenteret ved aktiv 
deltagelse i konferencer på højt plan, begivenheder 
og udstillinger i Europa og over hele verden. 
Sammenslutninger af europæiske industrisektorer og 
nationale PVC-organisationer fortsatte i fællesskab 
kommunikationsprojekter støttet af VinylPlus for at 
fremme fokus på bæredygtighed. 

I maj 2014 udforskede det 2. Forum for 
Vinylbæredygtighed, der blev afholdt i Rom, Italien, 

nøglen til succesrigt samarbejde mellem regionale, 
nationale, europæiske og internationale partnere, 
i såvel de offentlige som private sektorer, som en 
måde for ’best practice’ til at opnå langvarende mål 
for bæredygtig udvikling. Barbara Kreissler, leder af 
Business Partnerships Group i UNIDO, deltog som 
hovedtaler.

 
advocacy task Force
En ny fortaler-arbejdsgruppe blev nedsat i 2014 for 
at støtte udviklingen af den Frivillige Forpligtelse 
på baggrund af den komplekse EU-regulering og 
EU’s politiske køreplan. Arbejdsgruppen vil også 
bidrage til bedømmelsen af målet for VinylPlus’ 
halvårsbedømmelse i 2015.

 
vinylplUS paRtneR-CeRtiFikat 
oG -pRoDUktlabel
Partnercertifikatet tildeles hvert år til de firmaer,  
der bidrager til VinylPlus’ Frivillige Forpligtelse. 
VinylPlus-produkt-labelordning – som blev udviklet  
i nært samarbejde med BRE Global  
(et britisk-baseret certificationsekspertforum ansvarlig 
for levering af byggeprodukter – www.bre.co.uk) og 
TNS – blev officielt lanceret i maj 2014. Adskillige 
firmaer fra rør-, vindues- og gulvsektoren har officielt 
ansøgt om det.  

Barbara Kreissler, UNIDO, i samtale med Paul Hohnen, international ekspert i bæredygtig udvikling og ordstyrer ved Vinyl 
Sustainability Forum 2014
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vinylpluspartnere

A. Kolckmann GmbH (Tyskland) 
Alfatherm SpA (Italien)
Aliaxis Group (Belgien) 
Altro (UK)
aluplast Austria GmbH (Østrig) 
aluplast GmbH (Tyskland)
alwitra GmbH & Co (Tyskland)
AMS Kunststofftechnik GmbH & Co. KG   
 (Tyskland)
Amtico International (UK) 
Armstrong DLW AG (Tyskland)
Bilcare Research (Tyskland)
BM S.L. (Spanien)
BT Bautechnik Impex GmbH & Co. KG (Tyskland)
BTH Fitting kft (Ungarn)
CIFRA (Frankrig) 
Coveris Rigid Hungary Ltd (Ungarn)
debolon dessauer bodenbeläge GmbH & Co. 
KG (Tyskland) 
Deceuninck Ltd (UK)
Deceuninck NV (Belgien)
Deceuninck SAS (Frankrig)
DHM (UK)
Dickson Saint Clair (Frankrig)
Döllken Kunststoffverarbeitung GmbH   
 (Tyskland)
Dyka BV (Holland) 
Dyka Plastics NV (Belgien) 
Dyka Polska Sp. z o.o. (Polen) 
Elbtal Plastics GmbH & Co. KG (Tyskland)
Epwin Window Systems (UK)
Ergis SA (Polen) 
FDT FlachdachTechnologie 
 GmbH & Co. KG (Tyskland)
Finstral AG (Italien) 
FIP (Italien) 
Flag SpA (Italien)
Fucine Film Solutions Srl (Italien)* 
Gallazzi SpA (Italien)
Gealan Fenster-Systeme GmbH (Tyskland)
Georg Fischer Deka GmbH (Tyskland) 
Gerflor Mipolam GmbH (Tyskland) 
Gerflor SAS (Frankrig) 
Gerflor Tarare (Frankrig)
Gernord Ltd (Irland)
Girpi (Frankrig)
Griffine Enduction (Frankrig)   
H Producter AS (Norge)
Heytex Bramsche GmbH (Tyskland)
Heytex Neugersdorf GmbH (Tyskland)
Holland Colours NV (Holland)*
Icopal Kunststoffverarbeitungs GmbH (Tyskland)
IGI – Global Wallcoverings Association (Belgien)
IKA Innovative Kunststoffaufbereitung GmbH 
& Co. KG (Tyskland)
Imperbel NV (Belgien)*
Inoutic/Deceuninck GmbH (Tyskland)
Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o. (Polen)
Internorm Baulemente GmbH (Østrig)*
Jimten (Spanien)
Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG (Tyskland) 
Konrad Hornschuch AG (Tyskland) 
KWH Pipe Oy AB (Finland) 
Manufacturas JBA (Spanien)
Marley Deutschland (Tyskland) 
Marley Hungária (Ungarn) 

Mehler Texnologies GmbH (Tyskland)
MKF-Ergis GmbH (Tyskland)
MKF-Ergis Sp. z o.o. (Polen)
Molecor (Spanien)
Mondoplastico SpA (Italien)
Nicoll (Frankrig) 
Nicoll Italy (Italien)
Nordisk Wavin A/S (Danmark) 
Norsk Wavin A/S (Norge) 
NYLOPLAST EUROPE B.V. (Holland)
Omya International AG (Schweiz)
Perlen Packaging (Schweiz)
Pipelife Austria (Østrig) 
Pipelife Belgium NV (Belgien) 
Pipelife Czech s.r.o (Tjekkoslovakiet) 
Pipelife Deutschland GmbH (Tyskland) 
Pipelife Eesti AS (Estland) 
Pipelife Finland Oy (Finland)
Pipelife France (Frankrig)* 
Pipelife Hellas S.A. (Grækenland)
Pipelife Hungária Kft. (Ungarn)
Pipelife Nederland BV (Holland) 
Pipelife Polska SA (Polen) 
Pipelife Sverige AB (Sverige) 
Poliplast (Polen) 
Poloplast GmbH & Co. KG (Østrig) 
Polyflor (UK) 
Polymer-Chemie GmbH (Tyskland)
Profine GmbH (Tyskland)
Protan AS (Norge) 
PUM Plastiques SAS (Frankrig)
Redi (Italien)
REHAU AG & Co (Tyskland) 
REHAU GmbH (Østrig)
REHAU Ltd (UK)
REHAU SA (Frankrig)
REHAU Sp. z o.o. (Polen)
REHAU Industrias S.A. (Spanien) 
RENOLIT Belgium NV (Belgien)  
RENOLIT Cramlington Ltd (UK) 
RENOLIT Hispania SA (Spanien) 
RENOLIT Ibérica SA (Spanien)
RENOLIT Milano Srl (Italien)
RENOLIT Nederland BV (Holland) 
RENOLIT Ondex SAS (Frankrig) 
RENOLIT SE (Tyskland)
Resysta International GmbH (Tyskland)* 
Riuvert (Spanien) 
Roechling Engeneering Plastics KG (Tyskland)
S.I.D.I.A.C. (Frankrig)
Salamander Industrie Produkte GmbH (Tyskland)
Sattler (Østrig) 
Schüco PWS GmbH & Co. KG (Tyskland)
Serge Ferrari SAS (Frankrig)
Sika Services AG (Schweiz) 
Sika Trocal GmbH (Tyskland) 
SIMONA AG (Tyskland)*
Sioen Industries (Belgien)*
SKZ-TeConA GmbH (Tyskland)*
SOTRA-SEPEREF SAS (Frankrig) 
Stöckel GmbH (Tyskland)*
Tarkett AB (Sverige) 
Tarkett France (Frankrig) 
Tarkett GDL SA (Luxemburg) 
Tarkett Holding GmbH (Tyskland) 
Tarkett Limited (UK) 

TMG Automotive (Portugal)
Tönsmeier Kunstoffe GmbH & Co. KG (Tyskland)
Upofloor Oy (Finland) 
Uponor Infra Oy (Finland) 
Veka AG (Tyskland) 
Veka Ibérica (Spnaien) 
Veka Plc (UK) 
Veka Polska (Polen) 
Veka SAS (Frankrig)
Verseidag-Indutex GmbH (Tyskland) 
Vescom BV (Holland)
Vulcaflex SpA (Italen)
Wardle Storeys (UK)
Wavin Baltic (Litauen) 
Wavin Belgium BV (Belgien) 
Wavin BV (Holland)
Wavin France SAS (Frankrig) 
Wavin GmbH (Tyskland) 
Wavin Hungary (Ungarn) 
Wavin Ireland Ltd (Irland) 
Wavin Metalplast (Polen) 
Wavin Nederland BV (Holland)
Wavin Plastics Ltd (UK)

PVC-producenter,  
der ydede bidrag til VinylPlus i 2014

Ineos Vinyls (Belgien, Frankrig, Tyskland, UK, 
Holland, Norge, Sverige)
Shin-Etsu PVC (Holland, Portugal)
SolVin (Belgien, Frankrig, Tyskland, Spanien)
VESTOLIT GmbH (Tyskland)
Vinnolit GmbH & Co. KG (Tyskland, UK)

Stabilisatorproducenter,  
der ydede bidrag til VinylPlus i 2014  

Akcros Chemicals
Akdeniz Kimya A.S.
Asua Products SA
Baerlocher GmbH
Chemson Polymer-Additive AG
Galata Chemicals
IKA GmbH & Co. KG
Lamberti SpA
PMC Group
Reagens SpA

Blødgørerproducenter,  
der ydede bidrag til VinylPlus i 2014

BASF SE
DEZA a.s.
Evonik Industries AG (Germany)
ExxonMobil Chemical Europe Inc.
Grupa Azoty Zaklady Azotowe Kedzierzyn S.A
Perstorp Oxo AB (Sweden)

i 2014 vAR føLgEndE BidRAgydERE: 
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* firmaer, der tilsluttede sig vinylPlus i 2014 


