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Høring om udkast til bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer og 

om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 

Dansk Erhverv har modtaget høring over udkast til bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer 

og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter og har følgende bemærk-

ninger. 

 

Generelle bemærkninger 

Formålet med ændringerne i bekendtgørelsen er at forbyde anvendelsen af alle per- og polyfluore-

rede stoffer (PFAS) i fødevarekontaktmaterialer af pap og papir i Danmark. Dansk Erhverv mener 

generelt, at lovgivning der rækker ud over landets grænser bør indføres på EU-niveau i stedet som 

national lovgivning. 

 

EU-kommissionen startede i maj på baggrund af ”Anbefaling til Kommissionen 2019-794” en 

kontrolleret kontrolplan, der afsluttes 31. december 2019. Der forventes en rapport senest 29. fe-

bruar, så arbejdet er i gang i EU. Dansk Erhverv mener, at Danmark bør sætte alle kræfter ind på 

at presse en hurtig vedtagelse om et forbud igennem efter rapporten foreligger. 

 

I Danmark har de fleste detailkæder allerede udfaset flourerede stoffer i deres private label pro-

dukter. De produkter, hvor det er svært at udfase stofferne fra, er producent-brands, der leveres 

til flere end et land. Disse produkter vil ikke nødvendigvis rette ind efter en national lovgivning i 

Danmark, og der er derfor behov for et EU-forbud. 

Dansk Erhverv mener, at der vil være en risiko for, at produkterne bliver dyrere i Danmark, og 

der derfor vil være et øget incitament til net- og grænsehandel i forretninger, der ikke ligger under 

den danske lovgivning, hvorved der alligevel vil være produkter med flourerede stoffer i omløb. 

 

 

Specifikke bemærkninger  

§7 stk. 2, 

”Uanset stk. 1 kan per- og polyflourerede stoffer anvendes i fødevarekontaktmaterialer, såfremt 

der i produktet benyttes en funktionel barriere, hvorved migration af stofferne til fødevaren und-

gås.” 
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Det fremgår ikke af udkastet, om genbrugsmaterialer, hvor der ikke aktivt har været anvendt flou-

rerede stoffer til produktionen, men hvor der kan være en baggrundsforurening fra tidligere an-

vendelse af papiret, om sådanne produkter være pålagt at skulle have en funktionel barriere.  

 

Det fremgår ikke af udkastet, om der er taget stilling til eller gjort overvejelser om eventuelle for-

hindringer ved brug af genbrugsmaterialer. 

Dansk Erhverv finder det helt centralt, at der skabes sikkerhed omkring kvaliteten af de genan-

vendelige materialer med henblik på at sikre og øge genanvendelsen og dermed understøtte den 

cirkulære økonomi. 

 

Med venlig hilsen 

 

Helle Pedersen 

Fødevarekonsulent 


