
Syfte

Välkommen till ett afterwork-seminarium där KTF och IKEM tillsammans
reder ut ECHA:s förslag till begränsning av mikroplaster. Syftet med
seminariet är att informera KTF:s* och IKEM:s branschmedlemmar om
vad begränsningsförslaget kan innebära för medlemmarna samt lämna
förslag till förhållningssätt.

Innehåll

o Vilka företag kommer att påverkas av förslaget som det ser ut nu?

o Vilka polymerer omfattas av definitionen för mikroplast?

o Vilka applikationer kommer att begränsas enligt förslaget?

o Vad innebär rapporterings- och informationskravet som ECHA
föreslår?

o Hur lämnar man in synpunkter på förslaget under den öppna
konsultationen?

Seminariet kommer att webbsändas för dem som inte har möjlighet att
delta på plats.

*I KTF:s paraplyorganisation ingår KoHF, SVEFF och BPHR
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Viktig information

Tid & Plats
Seminariet hålls i lokalen Venus, Näringslivets Hus

Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg) 
Tisdagen den 23 april 2019 kl. 14.45 – 18.00 

Pris
Eventet är kostnadsfritt och endast till för KTF:s och
IKEM:s branschmedlemmar. Vid uteblivet deltagande
på plats tas en avgift på 500 kr (ex moms) per person
ut. Det går bra att utse ersättare vid förhinder.

Anmälan
Anmälan sker via formuläret på http://ktfutbildning.se/
senast den 15 april 2019. Vill ni ha tillgång till
webbsändningen anmäler ni er också via formuläret och
väljer webbsändnings-alternativet. Länken kommer att
skickas ut till den mailadress ni har uppgivit i
formuläret.

Frågor och funderingar mailas till ktfutbildning@ktf.se

Mer information finns på www.ktfutbildning.se

Olof Holmér
VD KTF

Emma Jansson 
SVEFF

Anna Melvås
KoHF

Kristina Neimert Carne
IKEM

Peter Jansson
KoHF

Tid Innehåll

15.00  – 15.10
Begränsningsförslaget i sin helhet
Olof Holmer, KTF

15.10 – 15.30
Konsekvenser för kosmetik och produkter för personlig hygien

Peter Jansson, KoHF

15.30 – 15.50
Konsekvenser för rengörings- och underhållsprodukter
Anna Melvås, KoHF

15.50 – 16.10
Konsekvenser för färg- och limindustri

Emma Jansson, SVEFF

16.10 – 16.30
Konsekvenser för kemiindustri och plastråvarutillverkare
Kristina Neimert Carne, IKEM

16.30 – 17.00 Summering och diskussion 

17.00 – 18.00
Mingel

Det bjuds på lättare förtäring samt öl/vin/alkoholfritt 

Afterwork om mikroplast
- Med anledning av ECHA:s begränsningsförslag

http://ktfutbildning.se/
mailto:ktfutbildning@ktf.se
http://www.ktfutbildning.se/

