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Ændring af forordning 282/2008 om genanvendt plast til 
kontakt med fødevarer 
 
Fødevarestyrelsen sender hermed et foreløbigt forslag til ændring af forordning 

282/2008 om materialer og genstande af genvundet plast bestemt til kontakt med 

fødevarer i høring. Forslaget er endnu ikke færdigforhandlet, og det forventes 

tidligst at komme til afstemning i februar 2020.  

 

Forslaget falder i to dele. Først vil Tekst 1 blive fremsat som en ændring til den 

nuværende forordning 282/2008. Dernæst vil denne forordning blive 

sammenskrevet med Tekst 3 og fremsat som forslag til en ny samlet forordning.  

 

Høringsmaterialet består af Tekst 1-3. 

 

Tekst 1 er en ændring af forordning 282/2008, der vedrører den igangværende 

proces med godkendelse af processer til genanvendelse af plast, hovedsageligt 

PET. Det nye i forhold til den nuværende forordning er markeret med blåt 

(godkendelsesprocessen) og grønt (ikrafttrædelse og overgangsperiode). 

 

Tekst 2 er et eksempel på udkast til godkendelse af en genanvendelsesproces. 

 

Tekst 3 er en ændring af forordningen, der udvider forordningen til at omfatte 

typer af genanvendelse af plast, som tidligere var ikke var omfattet. Det nye i 

forhold til den nuværende forordning er markeret med grønt. 

 

Ændringerne i Tekst 1 vil: 

- Forlænge overgangsperioden, så genanvendt plast af PET fortsat må 

være på markedet efter ikrafttrædelse, forudsat at der ansøges om 

godkendelse inden 6 måneder efter ikrafttrædelse.   

- Tydeliggøre krav til godkendelsesindehavere og kontrolmyndigheder  

- Tilføje krav om et ”Compliance Summary Sheet”, som skal udfyldes af 

godkendelsesindehavere i samarbejde med de nationale myndigheder 

- Beskrive de overordnede krav til genanvendelsesprocessen 
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- Beskrive håndteringen af evt. fortrolige oplysninger i de ansøgte og 

godkendte processer 

- Beskrive myndigheders kontrolforpligtelser i forhold til de godkendte 

genanvendelsesprocesser og håndtering af genvundet materiale, som 

viser sig ikke at overholde reglerne 

- Indføre mulighed for at suspendere godkendelser 

- Indføre mulighed for etablering af overvågningsprogrammer med 

analytiser af genanvendt plast 

 

Ændringerne i tekst 3 vil: 

- Gøre klar til godkendelse af andre typer genanvendt plast end PET. 

Godkendelse af genanvendelse af andre plasttyper afventer evt. 

specifikke guidelines fra EFSA.  

- Inkludere kemisk depolymerisering, produktionsafklip, plast fra et 

lukket kredsløb og plast bag en funktionel barriere i forordningens 

anvendelsesområde. Disse typer genanvendelse skal ikke godkendes, 

men er omfattet af plastforordning 10/2011. 

 

Forslaget findes kun på engelsk.  

 

Høringssvar skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest mandag den 9. december 

2019 kl. 15. Høringssvar sendes til meth@fvst.dk. Referer venligst til j. nr. 2019-

29-35-00092. Evt. spørgsmål kan rettes til Mette Holm (72276643/meth@fvst.dk) 

eller Charlotte Legind (72276841/chale@fvst.dk). 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Mette Holm 
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