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København, den 12. november 2018 
 

 
Høring af udkast til justeret pantbekendtgørelse 
 
 
Den 11. oktober 2018 offentliggjorde Miljø- og Fødevareministeriet forslag til revideret pantbe-
kendtgørelse, da pant- og retursystemet udvides med visse emballager til juice og koncentreret 
saft/læskedrik.  
 
De Samvirkende Købmænd, DSK, som repræsenterer mere end 1.400 dagligvareforretninger, 
takker for muligheden for at afgive kommentarer. 
 
Om udvidelse af pant- og retursystemet 
DSK hilser udvidelsen af pant- og retursystemet med juice og saft mv. velkommen om end en 
udvidelse med koncentrerede saft ikke forekommer logisk, idet drikkevarer med koncentreret 
saft ikke sælges drikkeklare. Risikoen for henkastet affald er derfor yderst minimal, ligesom 
den koncentrerede saft kan medføre nogle klistrede og uhygiejniske emballager – eller rester 
fra indholdet - i pantautomaterne i landets dagligvarebutikker. 
 
Generelle forslag til ændring i forhold til udkastet 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre indgik i efteråret 2017 en ”aftale om 
erhvervs- og vækstinitiativer”, hvori emballageafgiften for alle pantbelagte emballager afskaf-
fes pr. 1. juli 2019. Emballageafgiften for de pantbelagte emballager afskaffes derfor præcis 
samtidig med nærværende bekendtgørelses ikrafttræden jf. § 107.  
 
DSK foreslår derfor, at alle henvisninger til emballageafgiftsloven udgår, da ingen af de omfat-
tende emballager beskattes med emballageafgift efter pantbekendtgørelsens ikrafttræden. In-
tuitivt virker det ikke rigtigt med gentagne henvisninger til emballageafgiften, når emballager 
omfattet af pant- og retursystemet ikke er omfattet af emballageafgift fra bekendtgørelsens 
ikrafttrædelsestidspunkt.  
 
Dansk Retursystem A/S skal efter udgangen af 2019 ikke længere betale et årligt beløb til 
staten. DSK foreslår derfor, at denne ændring ligeledes fremgår af pantbekendtgørelsen. 
 
Endelig bør overgangsperioden justeres, hvilket også fremgår af de efterfølgende konkrete 
bemærkninger. 
 
Konkrete bemærkninger 
Kapitel 1 - § 1 
Bekendtgørelsen vil fremstå mere læsevenlig, hvis flere af de omfattede varegrupper vil 
fremgå direkte af teksten. Her tænkes f.eks. på cider, energidrikke og iskaffe.  
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”Poser” er blandt de emballagetyper, der er omfattet af pant. Da det er teknisk umuligt at mod-
tage en tom pose i en pantautomat, foreslås en generel fritagelse fra pantkravet. 
 
Langt hovedparten af forbrugerne vælger at pante via de ca. 3.000 pantautomater, der er op-
stillet i landets dagligvarebutikker. Rent teknisk er der nogle begrænsninger for, hvor små – 
men principielt også hvor store – emballager, der kan modtages i pantautomaterne med den 
teknologi, der i dag er til rådighed. Det betyder, at en række produkter ikke kan modtages i 
pantautomaterne, hvis emballagen er for lille. Ingefær-shots er f.eks. et yderst populært pro-
dukt, men emballagerne indeholder ofte kun 60 ml.  
 
På den baggrund foreslås det, at der i stk. 2 tilføjes en litra 6 med teksten ”emballager med et 
rumindhold under xx ml. og over xxx ml.” Det anbefales, at Dansk Retursystem A/S afklarer 
de tekniske muligheder i pantautomaterne, så undtagelserne bliver begrænset mest muligt.  
 
I stedet for en egentlig undtagelse, kan der alternativt arbejdes med en dispensation. Derved 
kan de pågældende emballager lettere blive omfattet, hvis det på et tidspunkt bliver teknisk 
muligt at modtage ”problem-emballagerne” i pantautomaterne. Der bør så være klarhed om 
dispensationerne, så hele markedet kan gøre sig bekendt med myndighedernes afgørelser. 
 
Kapitel 1, § 1, stk. 1, nr. 3 
DSK hilser forslaget om tilpasset definition af alkoholsodavand velkommen. DSK ser dog 
gerne en kort overgangsperiode for den tilpassede definition, da kategoriens øvrige produkter 
allerede i dag er omfattet af kravet til pant. Alt salg fra udbydere bør ske relativ snart, mens 
der naturligvis skal være en passende tid i butik til at sikre salg af eksisterende produkter uden 
pantmærke.   
 
Kapitel 8 - § 39 – stk. 2 
Den foreslåede bestemmelse med min understregning: ”Miljø- og fødevareministeren kan be-
stemme, at gebyrerne, jf. stk. 1, i stedet skal fastsættes af styrelsen efter reglerne i denne 
bekendtgørelse.” Det foreslås, at ”styrelsen” præciseres, når Miljøstyrelsen ikke længere er 
resort for pant- og retursystemet.   
 
Kapitel 16 - § 70 og § 74 
Dansk Retursystem A/S har siden juni 2015 betalt et årligt beløb til staten. Betalingen ophører 
med udgangen af 2019, hvorfor det foreslås, at der indsættes en slutdato for betalingen i § 74 
i naturlig forlængelse af ”første gang den 20. juni 2015.” Bestemmelsen kan derfor afsluttes 
”og med sidste gang den 20. december 2019.”  
 
Kapitel 24 - § 107 
DSK foreslår, at Dansk Retursystems eneret forlænges samtidig med ikrafttræden af nærvæ-
rende bekendtgørelse, hvorfor ”den 1. januar 2023” bør justeres. 
 
Kapitel 24 - § 107 – stk. 8 
Dagligvarebutikker mv. kan få leveret juice og koncentreret saft mv. uden pant frem til den 1. 
november 2019, men må kun forhandle produkter uden pant til og med 31. december 2019 – 
altså i kun to måneder. Det er en meget kort periode, da hovedparten af de ikke-kølekrævende 
varer typisk har 365 dages holdbarhed. Hvis et produkt ikke er solgt i en butik, inden pantkravet 
træder i kraft, skal de pågældende varer enten kasseres (madspild og økonomisk tab for er-
hvervslivet) eller ombyttes af leverandøren til varer med pantmærke, hvilket vil være en relativ 
byrdefuld opgave, værdien i betragtning.   
 
Hvis kravet fastholdes, og håndhæves, er der altså overhængende risiko for unødigt madspild. 
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På den baggrund henstilles til en længere overgangsperiode. 
 
Principielt er kravet til detailhandelen overflødigt, når der stilles krav om mærkning hos leve-
randøren fra en given dato. Overgangsperioden kan være lig med varens maksimale holdbar-
hed.  
 
Alternativt – som et forslag til kompromis - kan overgangsperioden sættes til 8 måneder. 
 
Derved skal alt salg ud af butik være med pantmærke fra 1. juli 2020. Den 1. juli er samtidig i 
overensstemmelse med regeringens målsætning om, at erhvervsrettet lovgivning som ud-
gangspunkt træder i kraft enten 1/1 eller 1/7.  
 
 
Bilag 1 – skemaet 
Det foreslås, at alle henvisninger til emballageafgiftsloven udgår, da emballageafgiften ophæ-
ves for alle pantbelagte emballager pr. 1. juli 2019. 
 
Det foreslås også, at skemaet udvides med flere eksempler; herunder energidrikke og iskaffe.  
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Claus Bøgelund Nielsen 


