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Den 14, juni 2017 

 

./. 

 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål 844 af den 12. juni 2017 fra Miljø- og 

Fødevareudvalget på vegne af Pia Adelsteen (DF).  

Spørgsmål 844 

Ministeren bedes redegøre for regeringens planer på kort og på langt sigt for 

en udvidelse af retursystemet, så der sikres en større genanvendelse af ressourcer 

og mindre tab til naturen og mindre anvendelse af forbrændingsanlæg, 

herunder bedes ministeren redegøre for om regeringen agter at udvide 

retursystemet med plastflasker til juice, saft og lign., således at disse omfattes af pantordningen. 

 

Svar 

Vi har i Danmark et velfungerende pant- og retursystem, som tjener miljøet. Driften af systemet, som 

varetages af Dansk Retursystem, bliver løbende evalueret. Seneste evaluering fra 2016 har vist, at 

Dansk Retursystem er særdeles veldrevet, leverer gode miljøresultater i form af en høj 

indsamlingsprocent og er påskønnet hos forbrugerne. Det giver således god mening at overveje, om vi 

med fordel kan indføre pant på flere produkter.  

 

I forbindelse med beslutninger om emballager skal pålægges pant, skal der afvejes en række hensyn, 

f.eks. konkurrencehensyn, forbrugsmønstre, og om emballagen er egnet til genanvendelse. Det er 

således vigtigt at få belyst de miljø- og ressourcemæssige gevinster, der kan være ved at tilføje f.eks. 

juiceemballage til pantsystemet såvel som de praktiske udfordringer og økonomiske konsekvenser 

forbundet med håndtering af nye typer emballage og større mængder emballage.  

 

Som oplyst i forbindelse med besvarelse af spørgsmål 697 har jeg derfor iværksat en analyse af de 

økonomiske og de miljømæssige konsekvenser ved at udvide pantsystemet til også at omfatte f.eks. 

juiceemballager. 
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