
I 2017 udarbejdede vi, et katalog med forslag til hvad en national 
plasthandlingsplan bør indeholde. I december 2018, er regeringen 
kommet med sit oplæg til en national plastplan. I nedenstående 
skema, har vi vurderet Regeringens plastplan over for vores for-
slag til, hvad en plan burde indeholde.

betyder at initiativet indgår i den nationale plan. Det er 
dog vigtigt at understrege, at selvom flere indsatser er 
med i Regeringens plan, så er der afsat så få midler, at det 
er svært at se, at vi kommer i mål. De 50 millioner kr. der 
er afsat over 4 år, bliver ganske enkelt smurt alt for tyndt 
ud over mange elleres gode initiativer.

betyder at indsatsen delvist er med i Regeringens plast-
plan, dog i en lidt anden form end den optimale. F.eks. er 
udfordringen her, at der bliver lagt op til frivillige ordninger, 
og der henvises til industriens eget arbejde.

betyder ganske enkelt; ingen indsats der er målrettet 
problemstillingen.

er en gratis omgang for regeringen – da indsatsen er 
krævet af Danmark fra EU’s side, der er altså tale om en 
indsats, der er nødvendig for at leve op til EU’s krav.

Som grønne organisationer er vi glade for, at der nu er kommet 
en plasthandlingsplan, men det er meget vigtigt for os at sige 
tydeligt, at vi ikke kommer i mål med disse indsatser alene. Der er 
slet ikke afsat tilstrækkeligt med midler og der mangler mål for de 
forskellige indsatser – f.eks. hvornår skal den ensartede plast-
sortering i kommunerne skal være implementeret? 

PLASTIC CHANGE, DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING OG DET ØKOLOGISKE RÅD’S INPUTS TIL EN 

NATIONAL PLASTHANDLINGSPLAN 

REGERINGENS PLASTHANDLINGSPLAN
Helt grundlæggende mangler der en rød tråd og en fokuseret ind-
sats for at gå systematisk til værks, samt reducere vores forbrug 
– og herunder delmål for denne reduktion. 

Her bør Danmark måle på hvor meget der: 1) sendes til deponi, 2) 
til forbrænding enten i Danmark eller udlandet, og 3) hvor meget 
der reelt genanvendes - og på hvilket niveau, genanvendelsen 
sker. Derudover er det meget uklart, hvordan de 50 millioner kr. 
prioriteres mellem de forskellige indsatser.

Den danske plastindustri efterspørger større mægter plast i høj 
kvalitet til genanvendelse. Med denne plan, ser vi ikke, at dette 
ønske opfyldes, så danske virksomheder kan gå forrest og skabe 
nye innovative opfindelser og ideer, der kan medvirke til størres 
genanvendelse af plast. 

Samtidig står vi med en udfordring i Danmark, som ikke bliver 
adresseret nogen steder: der mangler stadig en plan for udfasning 
af affaldsforbrændingen, og den overkapacitet der er i dag. En 
plan, der skal sikre os en økonomisk og miljømæssig forsvarlig 
udfasning af forbrænding. At bede kommunerne sortere efter  
specifikke metoder er oplagt for at sikre kvalitet i genanvendelsen. 
Men når kommunerne samtidig har store investeringer bundet op 
på forbrændingsanlæggene, er der en konstant udfordring. Når vi 
beder borgere sortere affald, bør der også være en klar plan for, 
hvad der skal ske med de udsorterede fraktioner – en plan der 
skal sikre, at det borgerne sorterer, også bliver genanvendt.  

Derudover mangler det at blive belyst, i hvilken grad Danmark 
kan stille krav til produkter og emballage, uden at komme i 
konflikt med EU’s indre markedsregler. Der er med andre ord, et 
stort behov for, at der bliver set på nogle af de helt afgørende 
rammebetingelser. Rammebetingelser, der er altafgørende for en 
forsvarlig og miljømæssig optimal plastindsats.

VS.



INDSATSER/FORBUD
Ensretning af materialer til emballage. 

Krav til design af produkter/emballage  

Labels må ikke forhindre genanvendelse af produktet. 

Alle produkter og emballager skal være designet til genanvendelse i 2025.

Reduktion og forebyggelse for at nedsætte plastikaffaldsmængderne generelt.

Alt plast skal kunne indgå direkte i den cirkulære økonomi - krav til kemikalier og additiver.

Forbud mod mikroplast i kosmetik- og plejeprodukter.

Forbud mod tilsætning af mikroplast/plastikgranulat i højtryksblæsning, rengøringsmidler og vaskemidler.

Forbud mod Oxo-plast på det danske marked og i dansk produktion.

Udfasning af ekspanderet polystyren (EPS) som emballage til mad og drikke inden 2020.

Kildesorteres af husholdningsaffald.

Ensartet offentlige affaldsindsamling.

Etablering af kildesortering i det offentlige rum, madmarkeder mv. 

Udvidet producentansvar.

Drikkeemballager af plastik, skal indgå i pantsystemet.

Udvidelse af pantsystemet, der vil sikre indsamling af materialer, der kan oparbejdes til ny fødevareemballage.

Havnene skal fritages for den afgift der p.t. betales, når de skal af med det marine affald.

Udvikling af nye sorteringsteknologier.

Udvidelse og forbedring af pantsystemet.

Oprettelse af en miljøpulje á la MUDP, der afsætter midler til pilotprojekter inden for adfærdsinnovation.

Investeringer i udviklingen af offentlige indkøbspolitikker, så de afspejler en cirkulær økonomisk tankegang.

Midler til, at følge mængden af mikroplast i flere forskellige miljøer.

Midler til at måle på de direkte sundhedsskadelige effekter af mikroplast.

Midler til at undersøge, hvordan mikroplast ender i miljøet.

Fokus på udledning af mikroplast fra kunstgræsbaner.

Miljøstyrelsens studie fra 2015, om kilder til mikroplast i miljøet, skal revideres og følges op. 

Udarbejdes kvantitative og kvalitative undersøgelser/indikatorer ift. det generelle vidensniveau i samfundet og adfærdsanalyser. 

Styrket borgerinddragelse.

Læringsforløb/materialer, målrettet folkeskoler og gymnasier mv., der har fokus på cirkulær økonomi.

Oplysningskampagne om ’bioplast’, dvs. bio-baseret plastik og bio-nedbrydeligt plastik.

Kampagner målrettet uintelligent brug af plastik.

Afgift på fossilbaserede plastikbæreposer skal tredobles. 

Afgift på bæreposer lavet af genanvendt plastik skal fordobles.

Øget afgift på ultralette plastikposer (under 15 micron). 

Øget afgift på service, to go engangskaffekopper og -låg, rørepinde, sugerør, to-go mademballage etc.

Afgift på/substitution af “mejse-net” af nylon mm. 

Afgift/pant på jagtpatroner.

Afgift/mærkning på vatpinde af plastik.

Afgift på vandballoner.

Forbud mod at sende balloner til vejrs, f.eks. ved festlige lejligheder.

Forbud mod plastikkugler der, ved tilsigtet brug, ender i naturen (fx NERF). 

Afgift/forbud på nytårsfyrværkeri med plastik monteret på raketter mm. 

En særlig indsats overfor kunstgræsbaner, hvor plastik i alt for høj grad spredes til det omgivende miljø.


