
 
 

ANALYSE 
Reduktion af plastforbrug og emballager i EU-nabolande 

Danmark halter bagefter EU-nabolande i forhold til at knække plast- og affaldkurven, 
viser ny opgørelse fra Oceana. Den forestående implementering af udvidet 

producentansvar på emballager er en unik mulighed for at vende udviklingen, men 
miljøministeren tøver. 

Januar 2022 

Introduktion: Til kamp mod engangsemballager   

Stigende brug af engangsemballager til bl.a. dagligvarer, e-handel og take-away sætter klima 
og miljø under pres. Engangsemballager er et af de største problemer i forhold til affald i 
natur og havmiljø. De anvendte materialer trækker samtidig på jordens ressourcer både i 
udvindningen, produktionen og affaldshåndteringen. En række europæiske lande har inden 
for de sidste år derfor sat fokus på problematikken med ny lovgivning, der i tillæg til 
eksisterende EU-regelsæt har til formål at mindske brugen af engangsemballager, særligt i 
plastik, og fremme brugen af genpåfyldelige alternativer. I denne analyse sammenlignes 
lovgivningsmæssige tiltag til reduktion af emballageforbrug og fremme af genpåfyldelige 
løsninger i EU-nabolande. Sammenligningen viser, at Danmark halter bagefter europæiske 
nabolande, vi normalt sammenligner os med, når det kommer til ambitionsniveau og 
lovgivning på emballageområdet. 

Stigende emballagemængder i hele EU, inkl. Danmark 

De samlede europæiske emballagemængder har været stigende uafbrudt i den seneste 10-
årige periode. Der blev i 2019 produceret 20 % flere emballager end i 2009. Stigningen er 
primært drevet af en stigning i mængderne af plastikemballage, der er steget med 25,8 % på 
tværs af unionen.1 Samme udvikling har fundet sted i Danmark. Det danske forbrug alene af 
plastikemballage steg med 30% på bare 5 år i den senest opgjorte periode.2  

Figur 1: Emballageaffald genereret pr emballagemateriale, hele EU, 2009-20193 

 
 



 
EU-nabolande sætter fokus på reduktion og genbrug  

Fra EUs side har man med EUs Affalds-, Emballage-, og Engangsplastdirektiver4 5 6 indført en 
række minimumskrav, herunder sat mål for hvor meget plastemballageaffald, der skal 
genanvendes og restriktioner på brug og salg af visse engangsplastartikler. En række 
europæiske lande går imidlertid videre i deres nationale lovgivning med tiltag, der direkte 
søger at reducere brugen af unødvendig overemballagering, udfasning af engansgemballager, 
der efter kort tids brug ender som affald, og skift til flere genbrugelige (genpåfyldelige) 
emballageløsninger, hvor samme emballage bruges igen og igen.   

Frankrig, Tyskland og Sverige sætter mål for genpåfyldelige emballager 

En række lande har sat konkrete politiske mål for netop at øge andelen af genpåfyldelig 
emballage på det nationale marked. I Frankrig har man sat et mål om at 5 % af al emballage 
skal være genpåfyldelig i 2023 stigende til 10 % 2027. Dette er suppleret af et mål om fuld 
udfasning af engangsemballage i plast inden 2040, og det er indskrevet i loven, at der hvert 
femte år skal sættes delmål for hvor meget plastemballage, der kan 1) helt undværes 2) 
erstattes af genpåfyldelig emballage og 3) genanvendes.7 I Tyskland har man for at vende 
udviklingen med stigende mængder engangsemballager til drikkevarer (engangsplastflasker 
og dåser) sat et mål om, at 70 % af alle drikkevareemballager skal være genpåfyldelige i 2022, 
og at der skal følges op med yderligere lovgivning, hvis ikke målet nås8. I Sverige har 
tilsvarende sat et mål om, at andelen af genbrugelige emballager på det svenske marked skal 
stige med mindst 20 % fra 2022 til 2026 og mindst 30 % fra 2022 til 2030.9   

Målrettede afgifter og krav om genbrugeligt service ved sit-in og til take-away 

Samtidig implementerer flere lande understøttende lovtiltag, der har til formål at fremme 
adfærdsændringer væk fra engangskulturen. Det handler blandt andet om: 1) lovkrav om at 
tilbyde genbrugelige emballager til take-away mad og drikke (Tyskland8, Holland10, Sverige12),  
2) afgifter på to-go kaffekopper og take-away beholdere, der pålægges i købsøjeblikket og 
skal gøre de genpåfyldelige løsninger mere attraktive (Irland11, Holland10) og 3) forbud mod at 
anvende engangservice, når mad og drikke indtages på stedet i caféer og fastfood-
restauranter (sit-in) (Frankrig7, Holland10). I Frankrig etablerer man ligeledes en udviklingsfond 
finansieret af emballageproducenterne, som en del af deres lovgivning for udvidet 
producentansvar, der skal understøtte opbygning af genbrugsinfrastruktur, som fx pant-
systemer mens man samtidig forbyder plastindpakning om frugt og grønt, plastbeholdere i 
skolekantiner samt krav om ”refill-stationer” i større supermarkeder.7  

Tabel 1 sammenstiller konkrete tiltag i europæiske nabolande og Danmark.



 
Tabel 1:  Sammenligning af tiltag til reduktion og genbrug af emballager i europæiske nabolande 

 Producentansvar på 
emballage (Extended 
producer responsibility, 
EPR) 

Genbrugsmål for 
emballager 

Reduktionsmål for 
emballager (udover 
minimumskrav i EUs 
engangsplastdirektiv) 
 

Forbud mod brug af 
engangsservice ”on-site” i 
caféer og restauranter 
 

Krav om genbrug ved 
take-away  
 

Afgifter og forbud 
 

Andet  

Frankrig Ja 
 
Opdatering af EPR-
lovgivning i 2020 sætter 
fokus på forebyggelse og 
genbrug.7 

Ja 
 
Fastsat ved lov:  
5 % af al emballage på det 
franske marked skal være 
genbrugeligt i 2023 stigende 
til 10 % i 2027.7  

Ja  
 
Fastsat ved lov: 
20 % reduktion af 
engangsplastemballage i 
2025. Fuld udfasning af al 
plastikemballage inden 
2040.7 

Ja  
 
Træder i kraft 1. januar 2023. 
7 

Nej Ja  
 
Forbud mod plastemballage 
til frugt og grønt forbudt fra 
1.1.2022. Forbud mod 
plastbeholdere i 
skolekantiner senest  
1.1.2025. 7 

Krav om “refill-stationer” I 
store supermarkeder fra 
2030.  
 
Genbrugsfond på 50 mio. 
EUR til etablering af 
genbrugsinfrastruktuer og 
pantsystemer. 7  

Irland Ja Nej Ja 
 
Fuld udfasning af 
engangskopper og skift til 
genbrugelige kopper. Mulige  
reduktionsmål for og forbud 
mod andre emballagetyper.11 

Ja 
 
Inkl. ved store events.111 

Nej Ja 
 
Afgift på engangskopper pr 
1.1 2022 med mulig 
udvidelse til beholdere til 
kolde drikke og fødevarer. 111  

Overvejelser om at forbyde 
yderligere 
engangsplastartikler som 
vådservietter til ikke 
medicinsk brug, 
engangshotelartikler, 
engangsposer til 
ketchup/dressing etc. 111  

Tyskland Ja Ja 
 
70 % genbrugelige 
drikkevareemballager i 
2022.8 

Nej Nej Ja 
 
Træder i kraft 1. januar 2023. 
8  

Ja 
 
Forbud mod plastikposer fra 
1. januar 2022. 
 

Standardisering af flasker til 
drikkevarer i glas, der 
understøtter genbrug,  
 
Krav til grønne offentlige 
indkøb (forbud mod løb af 
visse engangsartikler) 

Holland Ja Nej Nej Ja 
 
Lovudkast under 
behandling.10 

Ja 
 
Lovudkast under behandling. 

Ja 
 
Forbud mod udlevering af 
gratis to-go kopper og take-
away emballage. 10 

 

Sverige Ja 
 

Ja 
 
Andelen af genbrugelige 
emballager skal stige med 
mindst 20 % fra 2022 til 
2026 og mindst 30 % fra 
2022 til 2030.9  

Nej Nej Ja 
 
Træder i kraft 1. januar 2024. 

Ja 
 
Fuldt forbud mod 
plastikkopper, der indeholder 
mere end 15 % plastik. 
Forbud mod brug af confetti 
udendørs.12  

 

Danmark Nej 
 
Indføres fra 2025 iht. EU 
krav. Foreløbigt oplæg har 
alene fokus på 
affaldshåndtering, ikke 
forebyggelse og genbrug.13  

 Nej Nej Nej Nej Ja 
 
Forbud mod gratis udlevering 
af bæreposer.14 Tredobling af 
afgift på engangsservice ift. 
2019-niveau.15 

 



Danmark implementerer EU krav, men går ikke meget længere 

Danmark har ligesom andre EU-lande i 2021 implementeret bestemmelserne i EUs 
engangsplastdirektiv, herunder forbud mod udvalgte engangsartikler i plast (sugerør, 
rørepinde, vatpinde, pinde til balloner, bestik, tallerkner og beholdere i EPS (flamingo)) samt 
tiltag vedr. mærkning og oprydning af engangsplastprodukter. Derudover har man i Danmark 
indført en afgift på bæreposer og har med Finansloven for 2020 tredoblet afgiften på 
engangsservice, som således er steget fra 19,20 kr. pr. kg til 60,77 kr. pr. kg i 2022.16  

Miljøeffekter af producentansvar udebliver, hvis der ikke er fokus på forebyggelse  

Danmark skal også senest 31 december 2024 implementere et nyt udvidet producentansvar 
på emballager som følge af opdaterede krav i EUs emballagedirektiv samt 
engangsplastdirektivet. Det udvidet producentansvar har til formål at give 
emballageproducenter ansvaret for deres produkters miljømæssige og finansielle 
omkostninger, også når de ender som affald. Danmark er et af de eneste lande i EU (sammen 
med Ungarn og Kroatien), hvor emballageproducenter i dag ikke allerede betaler for 
håndteringen af deres emballager i affaldssystemet.    

I det fleste europæiske lande har der været udvidet producentansvar på emballager i årtier. 
Erfaringer viser dog, at producentansvarsordninger ikke har har ført til faktiske reduktioner af 
emballageaffald eller mere genbrug af emballage, fordi de primært har været orienteret mod 
finansiering af affaldshåndtering (når emballagerne er blevet til affald) snarere end udvikling 
af emballageløsninger, der minimerer emballageforbruget (altså løsninger, der forhinder at 
emballager ender som affald efter kort tids brug).17 Det er bl.a. i denne erkendelse, at en 
række EU-lande nu skærper deres lovgivning for producentansvar og sætter krav til 
emballageproducenter om at øge mængden af genpåfyldige emballager, som beskrevet 
ovenfor. På trods af dette har det danske Miljøministeriet indtil videre lagt op til primært at 
holde fokus på affaldshåndtering i den danske implementering af producentansvar.  

Konklusion og anbefalinger 

Analysen viser, at en række europæiske lande har eller er i færd med at indføre lovgivning, 
der går videre end de minimumskrav der stilles fra EU, når det kommer til reduktion af 
emballagemængder. Dette sker for at sætte ind overfor en fortsat stigning i brugen af 
engangsemballage og det store miljøproblem dette forbrug udgør. Sammenligningen viser, at 
Danmark, når det kommer til lovgivning og tiltag halter bagefter andre europæiske lande, vi 
normalt sammenligner os med. Dette gælder både ift. at sætte nationale mål for reduktion og 
genbrug af emballager og for understøttende lovgivning, der kan fremme øget brug af 
genpåfyldelige emballager. Ikke på et eneste område går Danmark foran. 

Oceana mener, at Danmark ligesom vores europæiske nabolande har muligheden for at gøre 
noget ved den akutte udfordring plastikemballager udgør. Den absolut mest effektive løsning 
og den eneste reelt bæredygtige og langsigtede løsning er at tage fat ved roden af 
problemerne og mindske afhængigheden af engangsemballager. Den forestående 
implementering af et udvidet producentansvar på emballager udgør en unik mulighed for at 
indrette et system, der sætter fokus på forebyggelse og genbrug. Men det kræver den 
politiske vilje og prioritering. Oceana anbefaler derfor:  

• Sæt nationale reduktions- og genbrugsmål for emballager ifm. producentansvaret 
• Indfør understøttende tiltag der kan gøre genbrug til den nye standard: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0852&from=EN


 

 

o Krav om genpåfyldeligt emballagealternativ til take-away mad og drikke 
o Forbud mod brug af engangsservice ved ”sit-in”  
o Afgifter på engangsemballager, der gør genbrugelige løsninger mere attraktive  
o Genbrugsbaserede pantsystemer for flere emballagekategorier, fx til take-

away mad og kaffe, e-handel m.v. 
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About Oceana 
Oceana is the largest international organisation dedicated solely to the conservation and 
defence of the oceans. Oceana focuses its efforts on restoring marine richness and 
biodiversity around the world and on implementing science-based policies in countries that 
control one third of the world's fish catch. Our campaigns are producing results, as shown by 
more than 200 victories in the fight against overfishing, habitat destruction and pollution, and 
supporting the conservation of endangered species such as turtles and sharks. Restoring the 
oceans would mean that a billion people could enjoy healthy fish today, tomorrow and 
forever.  
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