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Nyt kemi-samarbejde
Partnerskab med politisk støtte 
Miljøministeriet har stiftet et nyt partnerskab, som 
skal rådgive og støtte især små og mellemstore 
virksomheder, der ønsker at udfase uønskede kemi-
ske stoffer fra deres produktion. 
Lanceringen af det nye partnerskab fandt sted hos 
Beck & Jørgensen i Søborg d. 9. december 2014.

Partnerskabet ledes af en bestyrelse bestående af 
forskellige erhvervs- og interesseorganisationer. 
Eksperter fra blandt andet Teknologisk Institut, 
Aarhus Universitet og Københavns Universitet støt-
ter op om projekterne. 

Samarbejdet støttes økonomisk af miljøministeriet 
med 13,5 millioner kroner over fire år, og det lang-
sigtede mål er, at flere og flere virksomheder skal 
finde nye og mere miljøvenlige løsninger til deres 
produkter – alt sammen til gavn for sundheden, 
miljøet, væksten og beskæftigelsen.

Miljøet i højsædet 
Hos Beck og Jørgensen har vi i mange år haft fokus 
på miljøet. Helt tilbage i 1996 fik vi, som den første 
danske malingsproducent, det europæiske miljø-
mærke "Blomsten" på et produkt, og der er siden 
kommet flere miljømærkede produkter til. 
Vi er desuden miljøcertificeret iht. DS/EN ISO 14001 
og arbejdsmiljøcertificeret efter DS/OHSAS 18001.

I fortsat udvikling 
Beck & Jørgensen er for tiden med i et projekt, 
hvor målet er at udfase APEO fra maling. APEO er 
på listen over stoffer, som anses for at kunne skade 
vandmiljøet. Derfor er vi stærkt fokuseret på at gøre 
noget ved det. 
Projektet, som udføres i samarbejde med Teknologisk 
Institut, er et eksempel på, hvordan vi hele tiden 
søger løsninger, der tilgodeser miljøet. 

Miljøminister Kirsten Brosbøl fortæller om 
det nye kemi-samarbejde ved lanceringen 
hos Beck & Jørgensen.

Michael B. Jørgensen,   
Adm. Direktør for Beck & Jørgensen,  
hilser Miljøminister Kirsten Brosbøl velkommen.
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