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Høring over udkast til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse – imple-

mentering af engangsplastdirektivets bestemmelser om udvidet producent-
ansvar og oprydningsansvar  

 
 
Dansk Erhverv har modtaget ovenstående i høring, som nærmere bestemt vedrører fastsættelse af 
hjemler til ordninger for udvidet producentansvar for fødevarebeholdere, indpakningsposer og -
folier, drikkebæger, letvægtsplastbæreposer, vådservietter, balloner, tobaksfiltre og fiskeredska-
ber. 

 

I alt skal etableres tre producentansvarsordninger, og der fastsættes i overvejende grad ensartede 

hjemler for udmøntningen af dem.  

 

Hjemler til implementering af andre af engangsplastdirektivets krav end de til producentansvars-

ordningerne fastsættes senere, herunder særligt væsentlige og udfordrende problemstillinger så 

som håndteringen af free-rider problematikken, nedjusteringen af renovationsgebyret svarende 

til producenternes bidrag, mærkningsforpligtelser samt regel for, hvorvidt varer må sælges efter 

mærkningskravets ikrafttrædelse eller skal kasseres. 

 

Generelle bemærkninger 
 

Hjemlerne vedrører først og fremmest, at producentansvarsordninger kan udmøntes således, at 

producenterne alene varetager det finansielle ansvar, mens kommunerne varetager de operative 

opgaver. Dette er efter Dansk Erhvervs opfattelse vigtigt, da produktgrupperne er af så små 

mængder, at særskilte indsamlings- og oprydningsordninger for dem vil være stærkt miljøøkono-

misk urentabelt.  

 

Produktansvarsordningernes fornemmeste formål er, at motivere virksomhederne til at miljøfor-

bedre sine produkter og sikre høj genanvendelse af disse. Men det er tvivlsomt, om der bliver tale 

om bidrag, herunder graduerede bidrag, der reelt vil give denne effekt. Effekten af ordningerne 

skal snarere forventes at blive, at virksomhederne ønsker at udtræde af ordninger for engangsar-

tikler. Produktudvikling mhp. alternativer til engangsartikler vil således uagtet disse producent-

ansvarsordninger ske i henhold til den generelle lovgivning og handplaner, der understøtter over-

gangen til en cirkulær økonomi. 
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For så vidt målet om at sikre en høj kvalitet af genanvendelsen af produkterne bemærkes det, at 

kommunerne, som forventes at få det operative ansvar i mange af de kommende ordninger, også 

er pålagt genanvendelsesmål.  

 

Da producentansvarsordningerne således ikke forventes at komme til at indeholde iboende incita-

menter til miljøforbedringer, finder Dansk Erhverv, at der skal udformes producentansvarsord-

ninger, der først og fremmest sigter på at være økonomisk effektive. 

 

Producenterne kan dog medvirke til en udformning af informationskampagner, der motiverer for-

brugerne til at sortere mere og bedre, samt gøre en større indsats for at ramme gadens skralde-

spand. Et væsentligere virkemiddel i denne sammenhæng er dog reglen om bøde for at henkaste 

affald. Dette virkemiddel anvendes i praksis ikke i dag.       

 

Dansk Erhverv støtter forslagene til de specifikke paragraffer.  

 

Uden for høringen som sådan, skal det nævnes, at Dansk Erhverv bifalder, at ministeriet nedsæt-

ter såkaldte samarbejdsfora, hvori interessenter ser nærmere på udformningen af de enkelte ord-

ninger sammen med ministeriet. På denne måde kan ordningerne tage udgangspunkt i kommu-

nernes og virksomheders eksisterende strukturer og systemer.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lisbet Hagelund 

Chefkonsulent 


