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Ressourcer og Forsyning 

J.nr. 2020-15628   

Ref. MABPE 

 

Den 23. september 2020 

 

Til de på høringslisten anførte    

   

  

 

Høring om udkast til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 
– implementering af engangsplastdirektivets bestemmelser om 
udvidet producentansvar og oprydningsansvar 
 

Hermed fremsendes høringsudkast til lovforslag om ændring af lov om 

miljøbeskyttelse. Miljø- og Fødevareministeriet skal venligst anmode om at 

modtage eventuelle høringssvar senest den 18. november 2020 kl. 12.00. 

 

Høringssvaret bedes sendt til Miljø- og Fødevareministeriet på e-mailadressen 

mfvm@mfvm.dk med kopi til mabpe@mfvm.dk og med angivelse af 

journalnummer 2020-15628 i emnefeltet. 

 

Høringsvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på høringsportalen 

på http://www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb og oversendes 

samtidigt til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Ved afgivelse af høringssvar 

samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og 

mailadresse.  

 

Eventuelle spørgsmål til materialet kan rettes til Maria Bøje Petersen på 

mabpe@mfvm.dk. 

 

Der afholdes webinar den 5. oktober 2020 kl. 09.30-12.00 med henblik på blandt 

andet at informere om indholdet af lovforslaget og intentionerne bag, hvor der vil 

være mulighed for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål i interessentkredsen. 

Webinaret afholdes i samarbejde med DAKOFA og er åbent for alle og gratis at 

deltage i. Yderligere information om webinaret, herunder dagsorden og tilmelding, 

kan findes her: https://dakofa.dk/element/udvidet-producentansvar-og-

engangsplastik/.  

 

Ændringsforslagets indhold  

Lovforslaget tilsigter at gennemføre en række nye bestemmelser om udvidet 

producentansvar i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/904/EU af 5. juni 

2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

(engangsplastdirektivet).  

 

Engangsplastdirektivet indeholder krav om at etablere ordninger for udvidet 

producentansvar på følgende produkter: fødevarebeholdere, indpakningsposer og –

folier, drikkevarebeholdere, drikkebægre, letvægtsplastbæreposer, vådservietter, 
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balloner og filtre til tobaksvarer af engangsplast samt fiskeredskaber, der 

indeholder plast.  

 

Med henblik på at gennemføre disse krav, foreslås med lovforslaget en række nye 

lovhjemler i miljøbeskyttelseslovens § 9, som gør det muligt at etablere udvidede 

producentansvarsordninger i overensstemmelse med engangsplastdirektivet. Med 

lovforslaget foreslås derfor hjemmel til 3 nye ordninger for udvidet producentansvar 

samt en udvidelse af det gældende producentansvar på emballage:  
 

1. Producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast. 

Producentansvaret indebærer ansvar for tilbagetagning og særskilt håndtering 

af udtjente fiskeredskaber. Producentansvaret omfatter alle typer af fiskegrej 

af plast, som anvendes i erhverv, lystfiskeri og fritidsfiskeri.   

2. Producentansvar og oprydningsansvar for drikkevarebeholdere og 

drikkebægre, der ikke er emballage. Producentansvaret for 

drikkevarebeholdere og drikkebægre af engangsplast, som ikke udgør 

emballage, indebærer et ansvar for tilbagetagning og særskilt håndtering af 

affald fra produkterne. Producenter af disse produkter skal, ud over 

omkostningerne til særskilt indsamling mv., afholde omkostninger til 

oprydning af henkastet affald fra produkterne og omkostningerne til 

indsamling af affald fra produkterne, der er kasseret i offentlige 

indsamlingssystemer.  

3. Oprydningsansvar for balloner, vådservietter og filtre til 

tobaksvarer. Producentansvaret for vådservietter, balloner og filtre til 

tobaksvarer af engangsplast indebærer et finansielt ansvar for afholdelse af 

omkostningerne til oprydning af henkastet affald fra produkterne. 

Producentansvaret for filtre til tobaksvarer indebærer derudover afholdelse af 

omkostningerne til indsamling af affald fra produkterne, der er kasseret i 

offentlige indsamlingssystemer.  

4. Oprydningsansvar for visse emballager af engangsplast. 5 af de 8 

engangsplastprodukter er typisk emballage og vil derfor være omfattet af den 

gældende ordning for udvidet producentansvar for emballage. Disse produkter 

bliver nu også omfattet af finansielt oprydningsansvar. Med lovforslaget 

foreslås det, at udvide bemyndigelserne til fastlæggelse af udvidet 

producentansvar for emballage, så de også omfatter at kunne fastsætte regler 

om afholdelse og fordeling af omkostninger til oprydning af henkastet affald 

fra visse emballager af engangsplast.  

 

Fristen for at sætte de nødvendige lovhjemler i kraft er den 3. juli 2021. 

Lovhjemlerne vil efterfølgende skulle udmøntes i bekendtgørelser, herunder 

gennem ændring af emballagebekendtgørelsen og en ny bekendtgørelse om 

engangsplastprodukter og andre plastprodukter. Fristen for den senere udmøntning 

og anvendelse af bestemmelserne er den 31. december 2024 (for bestemmelser 

vedrørende filtre til tobaksvarer er fristen dog den 5. januar 2023). 

 

Lovforslagets administrative og økonomiske konsekvenser 

Lovforslaget i sig selv forventes ikke at have væsentlige administrative og 

økonomiske konsekvenser, da det etablerer bemyndigelseshjemler som først senere 

detaljeres ved udmøntning i bekendtgørelser. Den senere udmøntning vil dog 

medføre væsentlige konsekvenser, som følge af, at producenter fremadrettet skal 
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afholde omkostningerne forbundet med affald fra engangsplastprodukter og 

fiskeredskaber, der indeholder plast. Hertil kommer endnu ikke-estimerede 

administrative omkostninger bl.a. som følge af nye pligter i forhold til registrering 

og indberetning af data. 

 

Med venlig hilsen 

 

Maria Bøje Petersen 

Miljø- og Fødevareministeriet 

 


