
VEND TIDE-
VANDET FOR 

ENGANGSPLAST
Nye EU-regler er rettet mod de store mængder 
engangsplast og fiskeredskaber, der 
indeholder plast, som forurener havene, er til fare 
for livet i havene, og som skader vores sundhed.

Målet? At reducere affald, bidrage til at udvikle 
en cirkulær økonomi og fremme en bæredygtig 
fremtid for alle!

Miljø



PROBLEMET 
MED PLAST I TAL 

80-85 % af det havaffald, der findes 
på Europas strande, er plast

50 % af EU’s havaffald består 
af engangsplastprodukter

27 % er fiskeredskaber

13 mia. EUR pr. år 
skader på globale marineøkosystemer 
forårsaget af plast

630 mio. EUR pr. år 
anslåede tab for europæisk turisme 
og kystsamfund

300 mio. EUR pr. år 
indvirkning på Europas fiskerisektor



UD … 
Engangsplastprodukter, der bliver forbudt fra 2021:

tallerkenerbestik

rørepindesugerør

kopper, føde- og 
drikkevarebeholdere 
fremstillet af flamingo 
(polystyren) og låg hertil

vatpinde og 
ballonpinde

alle produkter fremstillet 
af oxonedbrydeligt plast — 
i vidt omfang anvendt 
til indkøbsposer



IND … 
tydelig mærkning af kopper, vådservietter, 
hygiejnebind, tamponer og indføringshylstre samt 
tobaksvarer med filter med fremhævning af plast-
indhold, korrekt bortskaffelse og miljømæssige risici

låg og kapsler skal fremstilles til at forblive på 
drikkevarebeholdere og flasker af op til tre liter

plastflasker skal være fremstillet af mindst 
25 % genvundet plast

77 % særskilt indsamling af  
plastflasker af op til tre liter

EU-landene skal opnå ambitiøse og vedvarende 
nedskæringer i forbrug af engangskopper 
(+låg/kapsler) og fødevarebeholdere 
sammenlignet med 2022

90 % særskilt indsamling af plastflasker 
af op til tre liter

plastflasker skal være fremstillet af mindst 
30 % genvundet plast
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FOKUS PÅ 
PRODUCENTER
Producenter skal bidrage til at dække omkostningerne 
til affaldsindsamling og -behandling 
af samt oprydning af affald fra og 
oplysning om følgende engangsplastprodukter:

 føde- og drikkevarebeholdere

  flasker

  kopper

  chipsposer og slikpapir

  tynde plastindkøbsposer

  tobaksprodukter med filter

For så vidt angår vådservietter og balloner skal de 
dække udgifterne til oplysning, oprydning af 
affald og indsamling samt rapportering af data.
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DE NYE REGLER
Er rettet mod de engangsplastvarer, 
der oftest ses på vores strande: 
flasker (+ låg); kopper (+ låg); bestik, 
tallerkener, sugerør og rørepinde; 
fødevarebeholdere; tynde plastposer; 
poser og slikpapir; cigaretskod; tamponer 
og indføringshylstre, hygiejnebind, 
vådservietter; vatpinde, balloner og 
ballonpinde. De er også rettet mod 
oxonedbrydelige plastprodukter og 
fiskeredskaber, der indeholder plast.

Formålet er at begrænse engangsbrug af 
engangsplastprodukter og få os til at vælge 

alternativer, der er bedre for planeten.

Give producenter en større rolle med 
hensyn til affaldshåndtering, oplysning og 
oprydning.



FORVENTET 
RESULTAT 

At begrænse affald fra de ti oftest 
anvendte engangsplastprodukter med 
mere end 50 % 

At undgå CO2-emissioner svarende til 
3,4 millioner ton pr. år

At undgå miljømæssige skader 
svarende til 22 mia. EUR 
frem til 2030

At give forbrugere besparelser for 
6,5 mia. EUR pr. år takket være 
et lavere forbrug af engangsprodukter



PÅ KROGEN  
Producenter af fiskeredskaber, der 
indeholder plast, skal betale for særskilt 
indsamling, transport og behandling 
af bortskaffede redskaber samt skabe 
oplysning. EU-landene skal fastlægge 
årlige nationale minimumsgrænser for 
indsamling til genbrug med henblik på 
at fastsætte bindende indsamlingsmål.

De nye regler dækker 70 % af alt EU-havaffald, 
der bliver fundet på EU’s strande, og som består  
af de ti oftest forekommende  
engangsplastprodukter (43 %) og  
fiskeredskaber, der indeholder plast (27 %).



INTELLIGENTE 
INNOVATIVE 
BÆREDYGTIGE

De nye regler afspejler Europas 
førerposition og har til formål at 
beskytte vores planet for fremtidige 
generationer.

De vil bidrage til at styre den 
globale indsats.

Og de vil styre investeringer og 
innovation i retning af intelligente 
og bæredygtige løsninger i den 
cirkulære økonomi.



©
 D

en
 E

ur
op

æ
is

ke
 U

ni
on

, 2
01

9

NÆSTE SKRIDT
EU-landene har indtil juli 2021 til at indarbejde  
de nye regler i deres nationale lovgivninger.

EU-direktiv:  
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj?locale=da

Europæisk strategi for plast:  
https://europa.eu/!jB36gv 

#PlasticsStrategy 

#ReadyToChange

  @EU_ENV

  @EUEnvironment

  @OurPlanet_EU
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