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Til Folketingets 

Europaudvalg 

 

 

Via e-post 

 

 

Den 25. oktober 2018 

 

 

 

 

 

Vedr.: Kommissionens direktivforslag om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning. 

 

Europaudvalget skal på sit møde den 26. oktober d.å. drøfte Europa-Kommissionens forslag til 

direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning og regeringens holdning hertil. 

 

Bryggeriforeningen, DI og DI Fødevarer har afgivet høringssvar, og i forlængelse heraf vil vi gerne 

uddybe vores vurdering af de erhvervsøkonomiske konsekvenser. Vi er enige i regeringens 

vurdering af, at de vil være ”betydelige”, men vi vil gerne fremhæve, at de i høj grad vil afhænge af 
direktivets afgrænsning af ”fødevareemballager” og ”drikkevareemballager”.  
 

Af rammenotatet fremgår det, at ”drikkevareproducenterne” estimerer en mérpris på ca. 110 mio. 
kr. som følge af kravet om fastgjorte låg. Den oplyste mérpris vedrører imidlertid alene den 

forventede mérpris for nye låg til plastflasker, der allerede indgår i pantkravet. En tilsvarende 

mérpris vil komme for de emballager, der indlemmes i pantsystemet i 2020 (saft og juice) og for 

alle de øvrige drikkevareemballager, der omfattes af designkravet, fx kartonner. 

 

Derudover skal tappekolonner ombygges, lågskruemaskiner skal ombygges eller udskiftes, og 

samtlige flaske- og lågforme hos både leverandører og hos tapperierne skal udskiftes. 

 

Omstillingsomkostningerne er alene for Bryggeriforeningens medlemstapperier estimeret til at 

udgøre 60 – 70 mio. kr., udover de 110 mio. kr. til nye låg. Mejeribranchen og juicebranchen 

leverer også drikkevarer i forskellige typer af plastemballage, og der vil ligeledes være udgifter til 

omstilling i disse brancher som følge af et designkrav – såfremt disse emballager ender med at falde 

inden for definitionen, hvilket vi gerne vil advare meget imod. 
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Omkostningerne som følge af designkravet skal ses i lyset af den forventede miljøeffekt af tiltaget. 

Kravet om fastgjorte låg vil øge og ikke reducere plastforbruget, og det vil øge og ikke mindske 

mængden af plast, der ikke indsamles og genanvendes, alene på grund af mérforbruget af plast til 

nye og tungere låg. Hertil kommer, at 9 ud af 10 plastflasker, der indsamles via pantsystemet i 

forvejen returneres med låg på, hvorfor et designkrav er overflødigt.  

 

På den baggrund bakker vi op om regeringens holdning om, at der ikke skal stilles designkrav om 

fastgørelse af låg.  

 

Vi har sendt en tilsvarende henvendelse til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

BRYGGERIFORENINGEN 

 
Knud Loftlund 

 

 Dansk Industri 

 
Louise Bünemann 

 

 DI Fødevarer 

Gitte Hestehave 

 

 

 

 

 

 


