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Miljø- og Fødevareministeriet 

Departementet 

Slotholmsgade 12 

1216 København K 

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

miljøbeskyttelse og lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier; 

”Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/852 af 30. maj 2018 om ændring af 

direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald, EU-Tidende 2018, nr. L 150, s. 141,”, 

Journalnummer 2019-5277   

 

Miljøstyrelsen har den 27. august 2019 udsendt udkast til forslag om ændring af lov om afgift af 

visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier med høringsfrist den 26. september 2019.  

 

Det er positivt at madspild og bevarelsen af hygiejneniveauet prioriteres i forbindelse med 

lovforslaget. Det er fornuftigt at regulere forbruget af plastik i hverdagssituationer, og samtidig 

fastholde en hensigtsmæssig brug af tynde plastposer til frugt, grønt og kød, da denne anvendelse 

bidrager til en høj fødevaresikkerhed og lavere grad af madspild.  

 

Da vi i Danmark har et effektivt affaldshåndteringssystem, mener vi, at der er mere at hente i et 

øget fokus på brug af biobaserede råstoffer til produktion af plastbæreposer, der kan sikre et lavere 

klimaaftryk. Det kunne yderligere overvejes at fjerne afgiften på poser lavet af mere miljørigtige 

alternativer, såsom bioplast. 

 

Specielt de meget lette plastposer til frugt og grønt (under 15 µm tykkelse) - som ifølge 

overvejelserne på side 6 ikke kan genanvendes - skulle gerne prioriteres, når det omhandler 

brugen af mere miljørigtige råstoffer til produktionen af disse, og burde netop være biobaserede.  

 

Derudover vil Landbrug & Fødevarer gerne støtte op om en prioritering af affaldshåndteringen, så vi 

i højere grad kan genanvende plastbæreposer, fx som led i implementeringen af EU’s 

emballagedirektiv og det udvidede producentansvar. 

 

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