
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. januar 2020

Forslag
til

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og emballageafgiftsloven1)

(Forbud mod gratis udlevering af bæreposer og forbud mod udlevering af tynde plastikbæreposer)

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218
af 25. november 2019, som ændret ved § 1 i lov nr. 45 af 23.
januar 2018 og lov nr. 590 af 13. maj 2019, foretages
følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009 om
tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsak-
ter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for
så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol, EU-Tidende
2009, nr. L 87, side 109,« til: »Europa-Parlamentets og Rå-
dets direktiv 2018/852/EU af 30. maj 2018 om ændring af
direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald, EU-Ti-
dende 2018, nr. L 150, side 141,«.

2. Efter § 51 indsættes:

»§ 51 a. Bæreposer med hank af andet materiale end
plastik må ikke udleveres gratis på salgssteder for varer eller
produkter, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Bæreposer af plastik med og uden hank med en
vægtykkelse over 30 mikrometer må ikke udleveres gratis
på salgssteder for varer eller produkter, jf. dog stk. 5.

Stk. 3. Bæreposer af plastik med og uden hank med en
vægtykkelse under 30 mikrometer må ikke udleveres gratis
eller mod betaling på salgssteder for varer eller produkter,
jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Bæreposer af plastik uden hank med en vægtykkel-
se under 15 mikrometer er ikke omfattet af forbuddet i stk.
3.

Stk. 5. Salgssteder, der udelukkende sælger varer fritaget
for afgift, jf. momsloven, er ikke omfattet af forbuddene i
stk. 1 og 2.

§ 51 b. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om
bæreposer, herunder regler om minimumspriser, materialer
og mærkning.«

3. Nr. 3 affattes således:

»3. I § 110, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 50 a, stk. 1 eller
2,«: »§ 51 a, stk. 1-3,«.«

4. I § 110, stk. 3, indsættes efter »§ 51,«: »§ 51 b,«.

§ 2

I emballageafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1236 af
4. oktober 2016, som ændret ved § 3 i lov nr. 1431 af 5.
december 2018, § 1 i lov nr. 1434 af 5. december 2018, § 6 i
lov nr. 1728 af 27. december 2018, § 11 i lov nr. 1126 af 19.
november 2019 og § 1 i lov nr. 1587 af 27. december 2019,
foretages følgende ændring:

1. Som fodnote til lovens titel indsættes:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele

af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2015/720/EU af 29. april 2015 om ændring af direktiv
94/62/EF med henblik på at mindske forbruget af let-
vægtsplastikbæreposer, EU-Tidende 2015, nr. L 115,
side 11.«

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/720/EU af 29. april 2015 om ændring af direktiv
94/62/EF med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastikbæreposer, EU-Tidende 2015, nr. L 115, side 11, og dele af Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2018/852/EU af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald, EU-Tidende 2018, nr. L 150, side 141.
Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure
med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).
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§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2020, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 2-4, træder i kraft den 1. januar 2021.

Folketinget, den 23. januar 2020

HENRIK DAM KRISTENSEN

/ Erling Bonnesen
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