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Landbrug & Fødevarers bemærkninger til skriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget vedr.
engangsplast
Miljø- og Fødevareministeriet har den 12. oktober 2018 sendt forslag til regeringens holdning til
Kommissionens forslag til direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning i høring
med høringsfrist den 17. oktober 2018 kl. 10:00.
Landbrug & Fødevarer skal indledningsvist bemærke, at direktivet har vidtrækkende konsekvenser
for mejerisektoren, som blandt andet må forventes at blive berørt særligt af kravet om fastgørelse af
låg på pap- og plastbeholdere.
Landbrug & Fødevarer skal således gøre opmærksom på, at der i Danmark i 2017 blev produceret
807.000 tons konsummælkeprodukter (mælk, yoghurt, kakaomælk mv.). Det skønnes på den
baggrund, at omkring en halv mia. pap- og plastbeholdere er med plastskruelåg, og dermed
omfattet af direktivets krav om fastgørelse af plastlåg. Det er således uden tvivl, at et krav om
fastgørelse af låg på disse beholdere vil medføre væsentlige omkostninger for mejerisektoren i
Danmark.
Omkostningerne til kravet om fastgørelse af låg i mejerisektoren er ikke beregnet, men der kan
henvises til omkostningerne for flasker i returpantsystemet. Her forventes en årlig meromkostning
på 110 mio. kr. for 560 mio. plastflasker. Til sammenligning skønnes antallet af beholdere med
skruelåg i mejerisektoren at være på omkring 500 mio. stk. Omkostningerne må således også
forventes at ligge i samme størrelsesorden som for plastflasker, dvs. omkring 100-110 mio. kr.
Dertil kommer et stort antal beholdere til blandt andet vand og juice. Ovenstående oplysninger bør
beskrives tydeligt i rammenotatet.
Landbrug & Fødevarer skal på baggrund af ovenstående kraftigt anmode om, at regeringens
foreløbige holdning præciseres, så det fremgår, at regeringen lægger vægt på, at der ”ikke stilles
designkrav om fastgørelse af låg på plastflasker og øvrige drikkevarebeholdere, som fx
papkartoner”.
Landbrug & Fødevarer skal samtidig foreslå, at rammenotatet også åbner op for en alternativ
løsning, hvor mejeribeholdere undtages kravet. Argumentet for undtagelsen er, at forbrugsmønstret
for mejeriprodukter er væsentligt anderledes end øvrige drikkevarer. Således indtages
mejeriprodukter stort set udelukkende i hjemmet, hvorved det er usandsynligt, at plastlågene ikke
bortskaffes korrekt. Tværtimod vil kravet om fastgørelse besværliggøre affaldssorteringen
yderligere, da låget skal frigøres mælkekartonen inden bortskaffelse.
Landbrug & Fødevarer skal endvidere gøre opmærksom på, at et krav om fastgørelse af plastlåg
på papkartoner mv. vil øge forbruget af plastik.
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Såfremt der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed.
Med venlig hilsen
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