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Høring om udkast til bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer og
om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter
J.nr. 2019-29-31-00007
De Samvirkende Købmænd har modtaget ovennævnte udkast til bekendtgørelse i høring.
Med henvisning til høringsbrevet fremsendes her bemærkninger fra DSK.
DSK støtter generelt lovgivning, der skaber en større forbrugersikkerhed og sikrer forbrugernes sundhed. DSK mener derfor, at det er vigtigt at arbejde for et forbud mod anvendelsen af PFAS i fødevarekontaktmaterialer (FKM) af pap og papir.
Vi finder det dog helt essentielt, at forbuddet bliver på EU-niveau, idet samhandel og import/eksport er stort inden for disse typer af FKM og ikke mindst for indpakkede fødevarer.
Hvis det i mellemtiden er nødvendigt med et nationalt forbud, støtter DSK op om Fødevarestyrelsens forslag om at forbyde anvendelsen af alle per- og poly-flourerede stoffer (PFAS) i
FKM af pap og papir. Dog under forudsætning af, at der indføres pragmatiske overgangsbestemmelser.
Samtidig mener vi, at det er vigtigt at fastsætte værdier for utilsigtet forekomst (for eksempel svarende til den indikatorværdi vi har i Danmark i dag) af PFAS i FKM af pap og papir,
idet vi ved, at baggrundsforureningen af materialerne medfører et indhold af PFAS. Ligeledes, at dette indhold opkoncentreres ved genanvendelse.
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DSK ønsker information om Fødevarestyrelsen fortsat har i sinde at bruge den eksisterende
indikatorværdi for PFAS i pap og papir.
DSK støtter overgangsbestemmelsen indført i §25 stk. 3, idet vi mener, at det er vigtigt at
have mulighed for at anvende FKM af pap og papir, som ikke opfylder de skærpede krav, i
en overgangsperiode indtil de eksisterende lagre er brugt op eller produktionen omstillet.
Alternativet er ressourcespild og unødig belastning. Dog mener vi, at formuleringen i udkastet bør skærpes for at præcisere indholdet:

”Fødevarekontaktmaterialer af papir og pap, som ikke opfylder kravene i §7, men som er i
overensstemmelse med §6, stk. 1, og er produceret inden den 1. juli 2020, kan fortsat markedsføres, indtil de eksisterende lagre er opbrugte.”
Det er meget vigtigt, at overgangsordningen også inkluderer selve anvendelsen af FKM af
pap og papir, for eksempel ved færdigpakkede fødevarer, hvor det skal være lovligt at
pakke i FKM af pap og papir fra eksisterende lagre, samt at sælge de pakkede fødevarer
helt frem til fødevarernes holdbarhed udløber.
Høringsforslaget udpeger ingen specifikke krav til dokumentation for virksomheder, der
bringer FKM i handlen, hvad angår pap og papir. Vi mener pap og papir bør have et selvstændigt punkt i bekendtgørelsens Bilag 5. Heri skal det fremgå, at overensstemmelseserklæringen skal indeholde information om, at materialet af pap og papir er fundet egnet til
fødevarekontakt og at der ikke er anvendt PFAS.
Der er lagt op til, at PFAS må anvendes sammen med en funktionel barriere, som skal sikre,
at PFAS ikke migrerer til fødevaren. DSK savner i kapitel 1 en meget konkret definition af,
hvad begrebet ”funktionel barriere” dækker over, samt i kapitel 3, 4 og 5 en beskrivelse af,
hvorledes barriereegenskaberne skal testes og dokumenteres. Vi forstår det sådan, at i de
tilfælde, hvor materialer af pap og papir er anvendt som direkte FKM, og hvor PFAS ikke må
anvendes, skal der testes og måles på selve FKMet. Hvor der anvendes PFAS og en funktionel barriere, skal der testes og måles på selve fødevaren. Er dette en korrekt antagelse?
Det fremgår af høringsbrevet at Erhvervsstyrelsen har vurderet, at bekendtgørelsen ikke
medfører administrative konsekvenser for erhvervet. Dette er vi uenige i, al national lovgivning giver store administrative konsekvenser, især for fødevarer og FKM, der er varer, der i
meget høj grad handles på tværs af grænser.
I er velkomne til at kontakte os, hvis vores høringssvar skulle give anledning til spørgsmål.
Med venlig hilsen
Karina Kjeldgaard-Nielsen
Fødevare- og Miljøkonsulent
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