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Miljø- og Fødevareministeriet 

Departementet 

Ressourcer og Forsyning 

Mail: mfvm@mfvm.dk 

CC: madpe@mfvm.dk  

 

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til udkast til lov om ændring af lov om 

miljøbeskyttelse – implementering af engangsplastdirektivets bestemmelser om udvidet 

producentansvar og oprydningsansvar, jr. nr. 2020-15628. 

 

Energistyrelsen har den 9. oktober 2020 udsendt udkast til lov om ændring af lov om 

miljøbeskyttelse – implementering af engangsplastdirektivets bestemmelser om udvidet 

producentansvar og oprydningsansvar med høringsfrist den 18. november 2020 kl. 12:00.  

 

Fødevareemballage udgør over halvdelen af de samlede emballagemængder i husholdningerne i 

Danmark. Landbrug & Fødevarer er derfor også dybt involveret i arbejdet med etablering af en 

kollektiv ordning sammen med øvrige erhvervsorganisationer, som skal sikre, at producenterne kan 

leve op til deres ansvar for det overordnede producentansvar for emballage på en enkel måde.  

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at de store ændringer, som i dag sker med de udvidede 

producentarsordninger, kan bidrage til virksomhedernes arbejde med cirkulære forretningsmodeller. 

Der er ingen tvivl om, at der er enorme potentialer for genanvendelse af emballageaffaldet, som 

frem til i dag kun er indsamlet sporadisk og i vidt forskellige fraktioner, som vanskeliggør en effektiv 

genanvendelse. 

 

Formålet med dette lovforslag er blandt andet at implementere supplerende krav til 

producentansvaret for emballage vedrørende producenternes afholdelse af omkostninger ved 

oprydning af henkastet affald forårsaget af fødevarebeholdere, som er beregnet til umiddelbar 

fortæring eller som takeaway (lovforslagets punkt 3.2).  

 

Organisering 

De påtænkte regler overlapper i meget væsentligt omfang med reglerne for det udvidede 

producentansvar for emballage. Landbrug & Fødevarer er derfor også umiddelbart enig i, at 

implementeringen af den resterende del af producentansvaret fra engangsplastdirektivet som 

udgangspunkt bør implementeres indenfor den nuværende ramme for det udvidede 

producentansvar for emballage. Det bør i sidste ende sikre, at producenterne ikke skal forholde sig 

til flere forskellige ordninger/hjemmesider. Det er imidlertid under klar forudsætning af, at 

omkostningerne ved de forskellige ordninger holdes fuldt ud adskilt.  

 

Omkostningseffektivitet og gennemsigtighed 

Det er helt afgørende, at de kommende regler kan sikre en klar gennemsigtighed og 

omkostningseffektivitet. Det er i den forbindelse helt væsentligt, at producenter udelukkende 

finansierer et eventuelt oprydningsansvar, hvis producentens produkter reelt også er at finde som 

mailto:mfvm@mfvm.dk


Side 2 af 2 

 

henkastet affald. Samtidig bør det på en gennemsigtig måde opgøres, hvor store disse mængder 

måtte være, således at producenterne kun betaler den reelle omkostning. 

 

Såfremt der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent 
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