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Indledningsvis vil Plastindustrien gerne kvittere for muligheden for at kommentere 

på udkast til bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse 

drikkevarer. 

Med bekendtgørelsen udvides det eksisterende pant- og retursystem med 

emballager til juice og koncentreret saft/læskedrik. Udvidelsen af pantsystemet 

forventes at omfatte cirka 52 millioner flasker om året. Det svarer til 6.000 tons 

plastik, hvilket er cirka fire procent af det nuværende samlede retursystem. 

Plastindustrien stiller sig positiv overfor udvidelsen, da vi repræsenterer flere 

virksomheder, som i øjeblikket efterlyser adgang til større mængder af genanvendt 

plast i høj kvalitet. Vi vurderer, at en del af løsningen på denne udfordring er at få 

samlet flere flasker ind via pantsystemet.  

 

Forslaget om at udvide pantsystemet kommer som følge af resultatet i en analyse 

om udvidelse af pantsystemet som Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet i 

samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet.  

 

Plastindustrien vil i forlængelse heraf gerne kvittere for, at forslaget er baseret på 

solid videnskabelig viden om, hvad der vil være til gavn for både miljø og klima. 

Endvidere deler vi også analysen af, at forslaget vil medføre en reduktion af 

henkastet affald i naturen. 

 

Imidlertid er udvidelsen af pantsystemet et symptom på, at Danmark endnu ikke 

har foretaget de nødvendige reformer af affaldssystemet, der er afgørende for en 

markant stigning i mængden af genanvendt plast.  

 

Plastindustrien anser pant som et fint redskab i visse sammenhænge, men en 

forudsætning for øget genanvendelse er indførelsen af en mere ensartet 

affaldssortering på tværs af kommunerne med fokus på kvalitet i plasten.  
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Dernæst er det også centralt at åbne markedet for husholdningsaffaldet mere op, 

da kommunernes ejerskabsmonopol er med til at mindske private aktørers 

investeringslyst i forhold til ny teknologi, sorteringsanlæg m.v.  

 

Afrunding 

Samlet set kan det siges, at Plastindustrien bakker op om udvidelsen af 

pantsystemet, men vi opfordrer også til yderligere reformer af affaldsområdet. 

 

Afslutningsvis skal vi naturligvis nævne, at vi i Plastindustrien står til fuld rådighed 

for yderligere spørgsmål eller kommentarer, såfremt dette måtte blive relevant.    

 

Med venlig hilsen, 

Christina Busk 

Miljøpolitisk chef i brancheforeningen Plastindustrien 

cb@plast.dk – 3330 8630  
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