Et unikt branchefællesskab
Kemi & Life Science er den danske brancheforening
under Dansk Erhverv forproducenter af kemi og ingredienser til fødevarer og life science sektoren, samt
andre virksomheder, der forholder sig professionelt
til kemi. Med kemi forstås her både kemiske råvarer
og ingredienser, som sælges primært til B2B-markedet og anvendes professionelt til områderne. Kemi &
Life Science er et unikt branchefællesskab og fagligt
netværk, som fremmer forretningsudviklingen hos
producenter og distributører.
Kemi & Life Science arbejder for at skabe tryghed,
viden og indflydelse for foreningens medlemmer,
deres værdikæder og deres kunder igennem politisk
arbejde, vidensformidling og netværksarrangementer.
Målet er at styrke medlemmernes og deres kunders
forretning og være det unikke branchefællesskab og
netværk for dem.

Kemi & Life Science arbejder for tryghed, viden og
indflydelse for sine medlemmer og deres værdikæder. Kemi & Life Science søger indflydelse på den
politiske dagsorden, formidler viden og giver nyttig
information om lovgivning og andre forhold, der kan
styrke forretningen. Vi skaber tryghed og branchefællesskab ved at være medlemmernes foretrukne
netværk for inspiration og viden til bæredygtig forretningsudvikling.

”Vi hjælper din virksomhed
sikkert ind i fremtiden.
Vi er en del af løsningen”
Formandskabet, Kemi & Life Science

Nye løsninger mod et bæredygtigt samfund
Hvilke opgaver forestiller vi os, at kemien kan og bør
løse i fremtidens samfund? Hvilke banebrydende forandringer på det kemiske område vil understøtte den
bæredygtige udvikling? Hvad skal der til for at få nye
løsninger ud i virksomhederne og ud på markedet?
Sporbarhed, bæredygtighed og cirkulær økonomi er
nøgleord for fremtidens distributører og producenter
af kemi og life science.
Biobaserede kemikalier, mere miljøvenlige og mindre
helbredsbelastende ingredienser til life science, designerkemi og nanoteknologi, nye materialer og nye
produktionsprocesser, nye teknologiers betydning for
arbejdsmiljøet – alt sammen vil fylde mere i fremtidens samfund.

Kemi & Life Science er et fagligt netværk bestående
af virksomheder, der er født ind i den nye verden, og
virksomheder, der arbejder på at omstille sig. Kemi &
Life Science skaber tryghed og branchefællesskab ved
at være medlemmernes foretrukne netværk for inspiration og viden til bæredygtig forretningsudvikling.
Kemi & Life Science er en del af løsningen på fremtidens udfordringer!
For at skabe de bedst mulige vilkår for din forretning,
arbejder vi også politisk, så vi gennem indflydelse på
lovgivningen kan skabe de bedste rammevilkår for
branchen.

Life Science Material Science Environmental
Animal Nutrition, Cosmetics, Food, Pharma, Cleaning,
Coatings & Construction, Industrial Sales & Services,
Lubricants, Oil & Gas, Polymers, Rubber, Automotive,
Water Treatment, Blending Solutions

BRENNTAG NORDIC MERE END BARE VORES
PRODUKTER

www.brenntag.dk

Brenntag er globalt markedsledende inden for kemisk distribution og tilbyder en
totalportefølje med over 10.000 produkter og et leverandørnet i verdensklasse. Baseret på
vores omfattende viden om produkter og applikationer, markeder, brancher, leverandører og
forbrugernes krav og tendenser udvikler og leverer vi kreative, skræddersyede og bæredygtige
løsninger, der skaber værdi for vores kunders forretning. Under mantraet “sikkerhed fremfor
alt” tilbyder vi en full-line produktportefølje og best-in-class service overalt i verden.

Cirkulær økonomi
– få afsat dine restprodukter gennem netværk

Et initiativ er at sikre, at affaldsressourcer bliver til
egentlige råvarer, som på pris og kvalitet er konkurrencedygtige med ”jomfruelige” materialer. Altså en
materialecirkularitet, der er markedsdrevet, og som
sikrer, at vi undlader flere træk på jordens ressourcer.
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Brancheforeningen Kemi & Life Science arbejder
for, at virksomheder, der afsætter restprodukter, og
virksomheder, der potentielt kan modtage dem, får
kendskab til hinanden. Arbejdet med at etablere
sådanne synergier kræver et stærkt branchekendskab og kendskab til lovgivningen. Distributører kan
også på basis af deres brede kendskab til det danske
marked blive bindeled mellem virksomheder, og derfor
inddrages de også i Kemi & Life Sciences værdikædetænkning.
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Det handler især om produktionsvirksomhedernes
restprodukter, altså kemiske stoffer, der indgår i
processen, men som ikke bliver en del af produktet.
Disse restprodukter er et konstant output fra virksomheden, og netop det giver gode muligheder for
recirkulering for stabile leverancer, som er vigtigt for
den næste virksomhed, der baserer sin produktion på
dem.
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Kemi er vigtigt for vores samfund, for uden kemi
har vi ikke noget. Uden kemi ville vi ikke have tøj på
kroppen, muligheder for transport eller elektronik.
Omstilling til et mere bæredygtigt samfund, et mere
ressourceeffektivt forbrug og cirkulær økonomi starter
med, at vi får styr på kemien og får udviklet de rette
kemiske stoffer. Kemi & Life Science har stor fokus på,
hvordan branchen kan bidrage til et mere bæredygtigt
samfund.

rug

4 initiativer mod et bæredygtigt samfund
Kemi & Life Science arbejder for at være ”en del af
løsningen” på de udfordringer, vores medlemmer,
kunder og samfund står over for nu og i fremtiden.
Kemi & Life Science ønsker at styrke CSR-indsatsen
i branchen ved at klæde vores medlemmer på til at
kunne drive ansvarlig forretning og fremme dialog
med branchens kunder og interessenter.
alle medlemmer af kls arbejder målrettet med ansvarlig forretningsdrift efter internationalt anerkendte
principper. Find mere information om de fire initiativer
på vores hjemmeside.

Kemi & Life Sciences tilgang til CSR og
ansvarlighed bygger på et internationalt
grundlag

Together for Sustainability
TfS er en standard, som evaluerer og certificerer globale producenter og distributører af kemiske råvarer,
som arbejder for bæredygtighed igennem FN Global
Compact og RC.

FN Global Compact
FN Global Compact styrker virksomheders samfundsansvar gennem 10 universelle bæredygtighedsprincipper, der understøtter FN’s 17 verdensmål (Sustainable
Development Goals)

FN’s 17 verdensmål
Verdensmålene håndterer verdens centrale udfordringer og sigter på at skabe et bæredygtigt samfund og
jordklode.

Responsible Care
RC programmet er igangsat af de europæiske brancher for producenter og distribution af kemiske råvarer kaldet Cefic og Fecc.

Solutions with innovation

Gennemtænkte løsninger med
omtanke for omverdenen
Ingredienser, råvarer og additiver til industrien
·
·
·
·

Life science
Food & Beverages
I&I / Household
Personal care

www.alsiano.com

·
·
·
·

Plastics & Rubber
Farve / lak
Cement / Beton
Anden industri

Medlemsfordele
Kemi & Life Science skaber tryghed for medlemmerne
ved at give information om håndtering af kemi og
ny lovgivning på vej. Vi sikrer viden, der kompetenceopbygger og styrker en ansvarlig forretningsdrift
og søger indflydelse, der sikrer medlemmerne gode
rammevilkår for forretningen.

Med dit medlemskab af Kemi & Life Science
får du:
•
•
•
•

Information om ny lovgivning
Deltagelse i faglige fora
Netværksskabende arrangementer
Værktøjer og viden til at drive ansvarlig forretning

•
•
•
•

Månedlige nyhedsbreve
Opdaterede lovlister
Medlemskab af Fecc
Deltagelse i branchens CSR-aktiviteter

Kemi & Life Science har branchens bedste forretningsnetværk, hvor du kan mødes med virksomheder fra
hele værdikæden. Det giver dig en unik mulighed for
at udvide dit netværk og skabe nye forretningsforbindelser. Kemi & Life Science tilbyder en bred palette
af arrangementer, hvor du kan få inspiration og blive
opdateret på, hvordan du sikrer en ansvarlig og bæredygtig forretning.

A leading global
chemical distributor
Univar is the distribution partner that is continually transforming
the way that chemicals are bought, sold and managed.
We work at the center of a global network in order to create local advantage.
Thanks to this unique position our customers and suppliers can tap into a broad range
of innovative offerings – from distribution and logistics to technical and business solutions
such as laboratory services, blending, mixing and packaging, mini-bulk and white room capabilities.
We know your local markets
Our specialised industry teams connect customers with the latest ingredients from over 2,500 of
the world’s leading manufacturers and, from dedicated application laboratories, assist with product
innovations for a wide array of products. We offer a one-stop shop for the complete needs of our
customers in a diverse range of sectors including:
Industrial Chemicals

Personal Care

Food Ingredients

Coatings & Adhesives

www.univar.com/EMEA

Politisk indflydelse
Kemi & Life Science arbejder målrettet på at sikre de
bedst mulige betingelser for, at distributører, producenter og professionelle anvendere af kemiske råvarer
og ingredienser kan drive forretning. Vi vil skabe gode
rammevilkår for dig og din virksomhed.

Vi arbejder for gode rammevilkår
Vi lægger stor vægt på at være bindeleddet mellem
medlemsvirksomhederne og beslutningstagerne.
Rammevilkår spiller en vigtig rolle for en virksomheds mulighed for at kunne drive forretning. Kemi &
Life Science har i samarbejde med Dansk Erhverv en
tæt kontakt til regeringen og Folketinget, og vi har
løbende dialog med politikere og myndighederne for
at sikre de bedste vilkår for branchen.

Vores Politiske Advisory Board og bestyrelsen former foreningens politiske standpunkter i samarbejde
med med medlemmerne. Vi skaber opmærksomhed
omkring branchens udfordringer og sikrer, at kemi og
ingredienser til fødevarer og life science sektorerne
bidrager til en bæredygtig udvikling i samfundet.
Gennem internationale samarbejde med bl.a. Fecc
arbejder Kemi & Life Science for at sikre, at din
virksomhed bedre kan imødekomme den stigende
mængde lovgivning inden for miljø og sundhed, fra
affald til ressourcehåndtering og bæredygtig forretningsudvikling.

IAT Road - Transport og logistik af kemi og tørgods
IAT Service Center - Tankrensning og containerdepot
IAT Tank Terminal - Tanklager og tapperi
IAT Base & Energi - Logistik og terminal til energisektoren
IAT Air & Sea - Søfragt, luftfragt og kurér
IAT Agency - Skibsagentur og befragtning
TMC Intermodal - Tankcontainer logistik
Toldbodvej 1 · Postboks 330 · 6700 Esbjerg · Tlf.: 7913 1000 · www.iat.dk

Vi styrker rammevilkår for ansvarlig brug af kemi og
ingredienser til fødevarer og life science
Kemi & Life Science har formuleret en række politiske
standpunkter, som styrker rammevilkår for at bruge
kemi sikkert mht. miljø, arbejdsmiljø og bæredygtighed i almindelighed.

styrkes internationalt og understøtte global handel. En
stærk kemiindsats skal derfor styrke EU’s kemikalieregulering, forskning, kontrol, håndhævelse, forbrugersikkerhed og virksomheders konkurrenceevne.

Kemi og ingredienser skal anvendes med
omtanke

Hvad Kemi & Life Science også arbejder for kan læses
i ”Erhvervslivets Indspil til Miljø- og Fødevareministeriets nye fælles Kemindsats 2018-2021”. Dette
er udarbejdet i samarbejde med en række centrale
organisationer.

Vores samfund kan ikke hænge sammen uden den
kemi, der samtidig kan medføre en risiko for at gøre
skade på mennesker og natur. Det er et paradoks,
vi som erhvervsliv og samfund må forholde os til. I
erhvervslivet skal vi anvende kemien, så vi får løftet
det dobbelte samfundsansvar; at skabe produkter, der
kan løse de opgaver, som skal til, for at et højteknologisk samfund kan fungerer samtidig med at der ikke
gøres skade på mennesker og miljø. Regulering skal

LAGERHOTEL | KEMI
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Moderne kemilager
Customized lagerindretning
Kundetilpasset lagerstyring & it
Ordreeksekvering 100 %
ISO 14001 | ISO 9001 | SQAS

www.h-daugaard.dk | +45 79 38 12 44

Scan ikonet, og læs mere om Kemi & Life Sciences
standpunkter og holdninger.

Kompetencer og netværk i
faglige fora
Kemi & Life Science tilbyder sine medlemmer mulighed for at deltage i fora med fokus på relevante
temaer inden for ansvarlig og bæredygtig forretningsudvikling. Fora giver adgang til vidensopbygning i et
unikt netværk af kollegaer fra andre medlemsvirksomheder, hvor faglige problemstillinger omkring lovregler
og politiske udfordringer diskuteres og afklares.
Kemi & Life Sciences internationale netværk giver
dig som medlemsvirksomhed viden og kompetenceopbygning inden for de områder, som udfordrer din
virksomhed. Et branchefællesskab på internationalt
niveau sikrer, at du bedre kan imødekomme den stigende mængde lovgivning inden for miljø og sundhed, fra affald til ressourcehåndtering og bæredygtig
forretningsudvikling.
Kemi & Life Sciences internationale netværk består af
medlemskab og tæt samarbejde med Fecc og Cefic.

Medlemmer

Netværksforum

Dansk
Erhverv

Politisk Advisory Board

Bestyrelse
FECC

Forum for Fødevarer &
Life Science
Kemiforum

Kvalitet er afgørende, når fejl kan være fatale
Flydende kemikalier. Benzin og olie. Heavy fuel. Biobrændstof. Marine- og skibsbunkring. Tekniske
produkter samt GMP+ transporter.
Tanklogistik er en tillidssag, fordi tilfældigheder og fejl kan få enorme konsekvenser. Derfor sætter
Dantra, i samarbejde med Kemi & Life Science, ekstremt fokus på kvalitetssikring. Derfor udvikler
vi skræddersyede, kundespecifikke logistikløsninger. Og derfor arbejder vi for Nordeuropas førende
leverandører af kemivarer, olie- og benzinprodukter samt tekniske produkter.
Dantra er grundlagt i 1920 og blandt Nordeuropas førende udbydere af tanklogistik.
Koncernen er familieejet og består af selskaber i Danmark, Sverige, Tyskland og Litauen.

ISO 9001 · ISO 14001 · SQAS · HACCP · GMP+ · EFTCO

Dantra A/S
Grundlagt 1920

(+45) 87 98 33 33
www.dantra.dk

Meld dig ind i Kemi & Life Science
Kemi & Life Science tilbyder to
typer medlemskaber:

Vil du vide mere om Kemi & Life
Science?

• Direkte medlemskab
• Associeret medlemskab

Vi håber, at vi med denne brochure har
givet dig lyst til at kontakte Kemi & Life
Science for at høre mere om et medlemskab af foreningen.
Hvis du vil vide mere om Kemi & Life
Science og vores medlemsfordele, kan du
finde information på vores hjemmeside
www.kemioglifescience.dk.
Du er selvfølgelig altid velkommen til at
kontakte Kemi & Life Sciences sekretariat
for mere information.

14279 • www.jsdanmark.dk

Ved et direkte medlemskab har du adgang til samtlige ydelser og er samtidig
medlem af Dansk Erhverv. Foreningen
kan desuden optage virksomheder som
associerede medlemmer, som ønsker
tilknytning til branchen samt anvender
og forholder sig til kemi. Som associeret
medlem kan der være ekstra betaling til
enkelte ydelser, og du er ikke medlem af
Dansk Erhverv. Dit kontingent afhænger
af virksomhedens antal ansatte. Kontakt
Kemi & Life Science sekretariat for at høre
mere.

