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Til høringsparterne 

 

J.nr. 2019-29-31-00007 

Ref. CHAKE 

Dato: 02-09-2019 

Høring om udkast til bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer og 

om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 

Her sendes udkast til bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer og om 

straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter i høring. 

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar 

senest den 22 september 2019.  

Høringssvaret bedes sendt til Fødevarestyrelsen på e-mail til 29@fvst.dk med 

angivelse af journalnummer 2019-29-31-00007. 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af 

høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn 

og mailadresse.  

Udkastet til bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 1248 af 30. oktober 2018 

om fødevarekontaktmaterialer. Den opdaterede bekendtgørelse forventes at træde i 

kraft den 1. juli 2020.  

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

og polyfluorerede stoffer (PFAS) i fødevarekontaktmaterialer af pap og papir. 

Bekendtgørelsen vil tillade tilstedeværelsen af stoffer, eksempelvis fra trykfarver eller 

genbrugspap og -papir, men kun såfremt der er anvendt en funktionel barriere i 

materialet, således at stofferne ikke migrerer til fødevarer. Bekendtgørelsesudkastet 

indeholder derfor følgende forslag til ændring af bekendtgørelse om 

fødevarekontaktmaterialer: 

- Indsættelse af definition af papir og pap i § 2, nr. 3. 

- Indsættelse af forbud mod anvendelse af per- og polyfluorerede stoffer i 

fødevarekontaktmaterialer af pap og papir, medmindre der anvendes en 

funktionel barriere for at hindre migration til fødevaren i § 7. 

- Indsættelse af overgangsbestemmelse for fødevarekontaktmaterialer af pap 

og papir i § 25, stk. 3. 

- Herudover er der foretaget sproglige og lovtekniske præciseringer uden 

indholdsmæssig betydning. 
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EU reguleringen omfatter på nuværende tidspunkt ikke specifikke regler for PFAS i 

fødevarekontaktmaterialer af pap og papir, hvorfor de foreslåede danske regler er et 

udtryk for nationale særregler. Det nationale forbud ønskes indført af 

sundhedsmæssige årsager. 

Forslaget forventes at medføre positive økonomiske og administrative konsekvenser 

for det offentlige, da sundheden øges. For erhvervet vil det dog medføre en mindre 

økonomisk omkostning, som i 2015 er vurderet til 3-4 mio. kr. de første 1-2 år 

faldende til 1-2 mio. kr. herefter. 

Erhvervsstyrelsen har vurderet, bekendtgørelsen ikke medfører administrative 

konsekvenser for erhvervet. 

Fødevarestyrelsen har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering 

ikke er relevante for de konkrete ændringer i udkastet. TER har ingen bemærkninger 

til denne vurdering.  

Fødevarestyrelsen vurderer, at principperne om agil erhvervsrettet regulering ikke 

findes at være relevante for ændringerne i bekendtgørelsen, da reguleringen ikke 

vurderes at påvirke virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle og anvende 

digitale teknologier og digitale forretningsmodeller. Erhvervsstyrelsen har ingen 

bemærkninger til Fødevarestyrelsens vurdering om principperne for agil 

erhvervsrettet regulering. 

Videre vurderer Fødevarestyrelsen, at de syv principper for digitaliseringsklar 

lovgivning er fulgt. 

Udkast til bekendtgørelse er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte 

liste.  

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til Fødevarestyrelsen på 

e-mail til 29@fvst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Charlotte Kessy Jensen 

Fuldmægtig, cand.jur. 
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