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Høringsudkast til lovforslag om forbud mod gratis udlevering af bæreposer og  

forbud mod udlevering af tynde plastikbæreposer 

 

Dansk Erhverv har følgende kommentarer til udkast til lovforslag om forbud mod gratis udlevering 

af bæreposer og forbud mod udlevering af tynde plastikbæreposer. 

 

Generelle kommentarer 

Udkast til lovforslaget foreslår forbud mod gratis udlevering af bæreposer, uanset materiale og stør-

relse samt forbud mod udlevering af tynde plastikbæreposer, de såkaldte ”knitreposer”.  

Endvidere indeholder lovforslaget hjemmel til fastsættelse af minimumspris for bæreposer. 

 

Dansk Erhverv bakker op om et forbud mod udlevering af gratis bæreposer uanset materiale, og 

således ikke kun plastikbæreposer. Det er vigtigt, at lovforslaget ikke forbyder brugen af helt tynde 

plastikbæreposer uden hank af hensyn til hygiejne og forebyggelse af madspild, dvs. at fisk, kød og 

frugt fortsat kan pakkes og udleveres i en tynd plastikpose. 

 

Bæreposer uanset materialer udgør en større miljøbelastning, hvis posen ikke genbruges, hvorfor 

det er fornuftigt at give incitamenter til at anvende holdbare materialer. Plast til bæreposer er i 

mange henseender et bedre miljømæssigt valg end brug af andre materialer set i et livscyklusper-

spektiv. Det er positivt, at lovforslaget giver mulighed for at erhvervslivet får fleksibilitet til at vælge 

de materialer, der passer bedst til forskellige varesalg, forskellige salgssituationer og forretnings-

modeller. Fx kan papirsposer udleveret i en dagligvarebutik gå i stykker, når væsker siver fra varer 

og posen bliver vanskelig at genbruge. 

 

Det fremgår ikke af udkastet, hvornår en bærepose er omfattet af lovbekendtgørelsen. Det er vigtigt, 

at det afklares og der fremkommer en mere præcis definition for, hvornår en bærepose ikke længere 

er en bærepose, så producenter af bæreposer kan innovere fremtidens bæreposer. 

 

Dansk Erhverv har arbejdet for, at forbuddet mod uddeling af gratis bæreposer bliver et initiativ i 

den danske Plasthandlingsplan for at sikre en synliggørelse over for forbrugerne, at poser udgør en 

ressource og har en reel værdi. Dansk Erhverv har samtidig foreslået, at forbuddet mod gratis ud-

deling af poser kobles til et partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet, der informerer 
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forbrugere om unødvendigt forbrug af bæreposer med et eksplicit mål om at nedbringe forbruget 

med 50 pct. inden 2023. Dansk Erhverv mener, at lovforslaget og partnerskabet hænger sammen 

for, at målet om 50 pct. kan indfries. 

 

Lovforslaget nævner direkte, at “formålet er et skridt i retning mod etablering af cirkulær økonomi 

for bæreposer, hvor design og produktion af plastik og plastikprodukter fremmer muligheden for 

genbrug, reparation og genanvendelse, og hvor der udvikles og bruges mere bæredygtige mate-

rialer og produkter”. Dansk Erhverv mener ikke, at intentionen om cirkulær økonomi og øget gen-

anvendelse indfries, hvis regeringen indfører højere danske plastafgifter, som ikke skelner og dif-

ferentierer mellem ny og genanvendt plast på fx bæreposer. Når regeringen foreslår en fordobling 

af plastafgiften, mindskes miljøgevinsten, fordi incitamenter til at bruge genanvendt plast mind-

skes og der sker et større skifte til fx papirsposer. 

 

Specifikke kommentarer 

Lovforslaget vil forbyde de tynde ”knitreposer”, der har en tykkelse mellem 15-30 my med den be-

grundelse, at disse sjældent genbruges og derfor skal begrænses. Forslaget kan have den effekt, at 

nogle virksomheder vil skifte over til tykkere plastbæreposer, fx lige over 30 my, og dermed vil 

plastforbruget øges, eller der vil ske et skift til papirsposer, som ikke kan genbruges og samlet har 

en større miljøbelastning.  

 

Udkastet til lovforslag indeholder en hjemmel til at indføre minimumspriser for bæreposer, men 

uden konkrete retningslinjer for, hvad der skal fastlægge prisen. I dag tager dagligvarehandlen mel-

lem 2,50-4,00 kr. for en bærepose. En lovdikteret pris bør ligge i omegnen af dette niveau for at 

sikre, at alle uddelingssteder bidrager til et mere bæredygtigt forbrug og for at sikre lige konkur-

renceforhold. Dog anbefaler Dansk Erhverv, at MFVM gennemfører en markedsanalyse for at af-

dække prisstrukturen for bæreposer inden en fastlæggelse af en minimumspris.  

Med venlig hilsen 

Jakob Zeuthen 

Miljøpolitisk chef 

 


