VIGNETT

Lederens spalte
Norsk Komposittforbund har siden
starten i 2000 arbeidet aktivt for et tett
nordisk samarbeid innen komposittindustrien. Minst to ganger i året har
Sverige, Danmark og Norge felles nordisk
styremøte. 30. oktober i år ble et slikt
møtte arrangert i forbindelse med Plastdagarna i Sverige.
Er så dette et slikt skandinavisk eller nordisk forum noe som gavner
industrien, eller er det mer en sosial
klubb som er «kjekk å ha»? Denne problemstillingen ble diskutert på siste
møte. Og konklusjonen var entydig fra de
tre skandinaviske landenes side. Dette er
en møteplass som kommer vår industri til
nytte. Eksempler på dette er alle de felles
initiativ som vi kan ta og har tatt på et
nordisk nivå, så som:
• Det Nordiske Informasjonspredningsprogammet som ble avsluttet
siste år. Totalt ble det publisert ca. 25
informasjonsbrev med mye fokus på
EU-lovgivning.
• Opplæring et område som vi nå samarbeider med våre svenske kollegaer
om. Vi forventer å starte et eget
prosjekt ved årsskiftet for å lage en
felles nordisk web-portal.
• Nordiske Komposittdager har vi selv
vært arrangør for i august 2006. Et
arrangement som for øvrig har fått
mye positiv tilbakemelding.
• I fellesskap utgir vi vår lille publikasjon «Kompositøren» to ganger i året.
Og selvfølgelig er det viktig å kunne utveksle erfaringer og synspunkter. For oss
i Norge er det særdeles viktig å ha god
kontakt til miljøer som er «innenfor» i EU
sammenheng. Med vår EØS-avtale får
vi lovene servert, men har ikke mulighet
til stor påvirkning underveis. Derfor har
vi i vårt nordiske samarbeid fremstått
som en nordisk enhet i forhold til den
europeiske bransjeorganisasjon EuCIA
og med felles ståsted i forhold til hvilke
saker vi ønsker å få prioritert. Dette gjenspeiles også i det påvirkningsarbeidet
som Danmark og Sverige gjør i forhold
til egne EU-parlamentarikere.
Det er faktisk OK å være norsk i
Norden!

De svenske Plastdagarna
De to siste dagene i oktober ble Plastdagarna arrangert
i Göteborg for den svenske plastindustrien. Et evenement
som også samlet den svenske komposittindustrien. Våre
svenske venner kunne presentere et bredt og spennende
program, men dessverre var det i underkant av100 deltagere, hvorav seks kom fra norsk komposittindustri.
Den forholdsvis svake oppslutningen om
et bra arrangement er jo et paradoks når vi
ser at de norske Plasttekniske Dager samler
over 170 deltagere, fra en vesentlig mindre
industri enn den svenske. Så; på det å møte
kolleger fra bransjen er vi trolig bedre i
Norge enn i nabolandet i øst.
Men; vi som var tilstede i Göteborg fikk
en positiv opplevelse. Som hos oss var det
parallellsesjoner. Det som fanget min oppmerksomhet var selvfølgelig komposittdelen. I tillegg var det nyttig informasjon om
REACH, EUs kjemikaliedirektiv.
Hvis vi tar det siste først; REACH må nok
den norske komposittindustrien ha et mer
aktivt forhold til. På meg virker det som våre
naboer har kommet vesentlig lenger enn

oss, og nyttig informasjon ble presentert
både fra bransjeorganisasjonen sentralt og
ved hjelp av eksempler fra enkeltbedrifter.
Budskapet var at REACH og direktivene
faktisk ikke er så komplisert. Og kanskje det
viktigste; det er ikke produsentene, men råvareleverandørene som må gjøre brorparten
av jobben. REACH bygger på nedstrømsløsninger hvor produsent og leverandør har
hovedansvar for datablad om sikkerhet og
nødvendig registrering. Produsenten må
sørge for at inngående råvarer kommer fra
leverandører som har gjort det nødvendige
underlagsarbeid i forhold til dokumentasjonen som kreves. Dette for å spare seg selv
for unødvendig ekstraarbeide.
Substitusjonskravet i REACH er svært vik-

Plastdagarna hadde en egen og nyttig sesjon for komposittindustrien. Foto: Paal Fischenich

Paal Fischenich
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Råvarestandardisering
Avfallsdirektivet og EU
EuCIA har sendt brev til The Environmental Group of the EUROPEAN PARLIAMENT
for å beskytte komposittindustriens interesser i forbindelse med revisjon av
rammedirektivet for avfall.
EuCIA vill følge opp behandlingen slik at vi forhåpentligvis får aksept for vårt
«sement spor». Beklageligvis er det lite vi i utenforlandet Norge kan påvirke direkte,
men med hjelp fra våre Skandinaviske naboer, og fra EuCIA, håper vi at direktivet blir
i tråd med våre ønsker.

tig. Direktivet slår fast at man i størst mulig
grad skal erstatte farlig stoffer med mindre
farlige der dette er mulig.
NKF ønsker i tiden fremover å ha fokus på
REACH. Vi vil sørge for at NKFs medlemmer
får nødvendig informasjon både om europeisk og norsk lovgivning. Direktivet er nå i
siste fase og vil bli implementert tidlig 2007.
Så her er det faktisk ingen tid å miste.
For øvrig inneholdt Plastdagarnas komposittfaglige del alt fra design, presentert
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på en fornøyelig måte av Bård Eker, til
produksjonsprosesser og opplæring.
Spesielt var det interessant å merke seg
hvordan Sonoform AB hadde tilpasset sin
produksjonslinje til større serier for å møte
økt konkurranse på leveranser til bilindustrien.
NKFs medlemmer vil få oversendt
passord og brukernavn for nettstedet
www.plastnet.se hvor foredragene vil
være tilgjengelige. ●

Styret i NKF har vedtatt å bruke kr.
50.000,- av prosjektmidler til en
forstudie om standardisering av
råvarer. Initiativet er kommet fra
Umoe Mandal AS og FiReCo AS.
Forstudiene vil danne grunnlag for
en søknad om midler til et større
prosjekt. Eivind Amble er engasjert
av NKF til å lede dette forstudiet.

Neste styremøte
Neste styremøte i NKF er fredag 8.
desember. Møtet holdes hos Bokn
Plast AS. Hvis noen av våre medlemmer har saker eller kommentarer som
de ønsker belyst, kan de kontakte
Nere Skomedal eller Paal Fischenich.
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