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Abstract 

Climate change is currently one of the most focused areas within legislation of the European Union. 

In this relation the amount of plastic waste in the environment is rising, and the European Union is 

taking a part in this challenge. In the Paris agreement from 2015 that aims for CO2 reduction, the 

European Union have set several goals. The European Union have set deadlines at 2030 and 2050 

to achieve some of the set climate goals. One of the goals is to reduce the spillage of plastic to the 

environment. Along with the climate goals, the EU-Commission made the Directive (EU) 2018/852 

of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 94/62/EC on 

packaging and packaging waste. This directive makes changes and additions to the original directive 

from 1994, so that the goals for the year of 2030 can be fulfilled. This thesis analyzes the case of 

how the outcome of the climate goals can be introduced based on four different liability rules in 

relation to the extended responsibility placed on manufacturers that comes with the directive from 

2018 regarding packaging and packaging waste, and how this can affect the market in relation to 

the food industry. 

In the first part of the thesis the legal perspectives were analyzed, with focus on how the affected 

manufacturers and consumers can use the implementation of the directive to their advantage based 

on the liability they hold. The analysis finds that the liability rule that will be the optimal for the 

society, will be where the affected manufacturers are placed under strict liability with contributions 

from modifications. 

In the second part of the thesis there has been constructed an economical perspective on the case, 

in the light of how the affected manufacturers and consumers are affected, based on the aspect of 

profit maximization and how their incentives will be affected by the implementation of this 

directive, given four different liability rules. The analysis of the economical perspective finds that 

the liability rule that will be the optimal for the society, will be where the affected manufacturers 

are, placed under the liability of Culpa. 

The last part of the thesis compiles the two other analyses and discusses under which combinations 

the chosen union will have the best options in the light of Kaldor-Hicks Efficiency and Pareto-

optimality. 

Finally, the thesis concludes that the optimal liability rule for the extended responsibility placed on 

manufacturers is a combination of the strict liability with the possibility of minimizing the costs and 

responsibility for the manufacturers.  
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Kapitel 1. Indledning og motivation 

1.1 Indledning 

Verden står overfor en række store klimaforandringer, og derfor er det meget relevant at fokusere 

på grøn omstilling og bæredygtighed. EU har opsat nogle rammer, som skal være med til at guide 

alle medlemslandene til en mere grøn omstilling. I den forbindelse udgør plastik en stor del af den 

forurening, der udledes i dag, og derfor har EU blandt andet sat mål for, at størstedelen af al 

plastemballage skal kunne genanvendes pr. år 2030.1 Dette som led i at opnå de samlede 

langsigtede klimamål for 2050 og Paris-aftalen.2 I år 2050 ønsker EU, at fællesskabet skal være blevet 

klimaneutrale, hvilket betyder at de vil opnå en fælles enighed indenfor det indre marked til at 

reducere den fælles nettoudledning af drivhusgasser.3 Hvor Paris-aftalen4, der er indgået inden for 

FN, har til hensigt at nedsætte udledningen af CO2. Som beskrevet af EU-kommissionen5, 

vedrørende den langsigtede 2050 klimastrategi, kan fællesskabet gøre en indsats på flere 

hovedområder, hvor der i denne afhandling bliver sat fokus på plastik og emballager, fordi det spiller 

en vigtig rolle i forhold til grøn omstilling og forurening. Til at opnå de specifikke mål for 2030, har 

EU udarbejdet et emballagedirektiv fra 2018. Dette direktiv sigter efter at øge producenternes 

ansvar, i forbindelse med håndteringen og udledningen af emballager og emballageaffald. Trods der 

har været en fremgang i håndteringen af plastikemballage6 erkendes det, at der er lang vej til et 

fuldstændigt cirkulært system. 

Det undersøges i denne afhandling, hvordan incitamentet hos producenter af emballage-produkter, 

kan øges til at have mere fokus på cirkulær økonomi, herunder hvordan de kan reducere udledning 

af diverse plastaffald. Hvordan incitamentet og indstilling til at håndtere plastprodukter hos 

producenterne bliver påvirket af implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2018/85 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 94-62-EF om emballage og emballageaffald 

(herefter betegnet som EU’s emballagedirektiv fra 2018), i lyset af hvordan incitamentet og 

indstillingen påvirkes under forskellige ansvarsformer. Der bliver gennem EU’s emballagedirektiv fra 

2018 tilføjet et udvidet producentansvar, og det ønskes at afdække, hvorledes dette påvirker 

 
1 COM (2018) 28 final, om en EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi, se s. 1, v/Indledning og COM (2017) 650 final, 
vedr. Kommissionens arbejdsprogram 2018. 
2 COM (2018) 28 final, om en EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi, se s. 1, v/Indledning. 
3 The European Commission (2018), 2050 long-term strategy. 
4 Adoption of the Paris Agreement from 2015. Entered into force on 4 November 2016. 
5 The European Commission (2018), 2050 long-term strategy.  
6 Miljø- og Fødevareministeriet v. Miljøstyrelsen (2020), Affaldsstatistik 2018, Tabel 2.14. 
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producenterne, og hvordan de herved vil agere under de forskellige ansvarsforhold givet disse 

forudsætninger.  
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1.2 Problemfeltet for afhandlingen 

Hvordan kommer producenternes incitament til udtryk, under forskellige ansvarsforhold? Hvordan 

vil producenternes incitament vise sig, under de ansvarsforhold, der gives af EU’s emballagedirektiv 

fra 2018? Hvad betyder et udvidet producentansvar egentlig? Det er dét, der er hovedkernen for 

denne afhandling. Der kan stilles mange spørgsmål, med forskellige vinkler, men afhandlingens 

fokus vil være på hvordan et ministerium kommer frem til den rigtige balance mellem en væsentlig 

problematik, angående producenternes incitament til at overholde loven, og hvad der bliver lovgivet 

om. 

Gennem EU’s emballagedirektiv fra 2018, indføres der et udvidet producentansvar. Specifikt 

betyder et udvidet producentansvar, at producenterne gennem lovgivning bliver pålagt et 

yderligere obligatorisk ansvar, som er en videreudvikling af det der ellers har eksisteret.7 Det 

udvidede producentansvar udvides, til også at rumme emballager og emballageaffald, fra blandt 

andet at have rummet elektronik og batterier. I denne henseende betyder det, at det bliver indført 

for at øge producenternes bevågenhed og interesse i at omlægge sig til en grønnere og mere 

cirkulær produktion, i forbindelse med emballage og emballageaffald. Det udvidede 

producentansvar kommer blandet andet til udtryk i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/98/EF af 2008-11-19 om affald og om ophævelse af visse direktiver (herefter kaldet EU’s 

affaldsdirektiv fra 2008) kapitel 8, hvori det udvidede producentansvar specificeres med det formål 

”…at producenter af produkter bærer det finansielle ansvar eller det finansielle og organisatoriske 

ansvar for håndteringen af affaldsfasen i et produkts livscyklus.”, jf. Direktivets artikel 3, stk. 1, nr. 

21. Det udvidede producentansvar er således at pålægge producenterne et større ansvar, der som 

minimum er finansielt. De skal holde de følgeomkostninger, der kommer af at producere et produkt, 

der forurener – typisk emballage og emballageaffald. Afhandlingen vil undersøge, hvordan det 

udvidede producentansvar opnår samfundsefficient ved implementeringen i Danmark. 

I EU’s emballagedirektiv fra 2018 bliver der i dennes betragtning 20 (også beskrevet i EU’s 

affaldsdirektiv fra 20088 betragtning 27), beskrevet hensynet til produkternes livscyklus og 

fremmelsen af dennes tilgængelighed. Der står specifikt anført, at det er producenterne der tager 

et valg med hensyn til produktet, og ikke forbrugerne, og derfor er der behov for et udvidet 

producentansvar, da det er producenterne der med valget bærer ansvaret for hele produktets 

udformning. Ved at pålægge dette ansvar på producenterne, kan det muligvis have en positiv effekt, 

ved blandt andet at reducere produktion af emballageaffald. Det vil derfor antages at bygge på en 

 
7 Dette kommer blandet andet til udtryk i Direktiv 2008/98/EF (EU’s affaldsdirektiv fra 2008), kapitel 8. 
8 Direktiv 2008/98/EF. 
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Kaldor-Hicks efficient tilstand, 9  som er en tilstand, hvor der vindes i den samlede helhed, trods 

nogle parter kan tabe af tilstanden. Det vil derfor i løbet af analyserne blive diskuteret hvilket 

ansvarsgrundlag, der giver det optimale udfald for samfundet, hvorpå det antages at ministeriet vil 

kunne udforme lovgivningen bedst muligt. 

Denne afhandling vil derfor undersøge, hvordan det udvidede producentansvar kan udformes, 

således at det fører til øget anvendelse af affaldshierarkiet og dermed en positiv påvirkning af 

miljøet ved reducering af emballageaffald, og effektivisering af producenternes incitament til at 

indsamle og genanvende plastik. Der blev ved EU’s emballagedirektiv fra 2018 indført et udvidet 

producentansvar, hvor omfanget af dette nærmere vil blive fastlagt.10 EU’s emballagedirektiv fra 

2018 er implementeret i dansk lovgivning med en ”note” om, at det udvidede producentansvar 

alene er specificeret til at blive yderligere fastlagt senest for år 2024.11 I relation her til er det 

relevant at undersøge, hvordan det udvidede producentansvar bør/skal videre implementeres i 

Danmark, så der sikres en balance mellem marked og samfund under hensyntagen til de agerende 

parter på markedet, og de materialer der anvendes.  

Dette ønskes besvaret gennem en undersøgelse af, hvordan producenterne potentielt vil agere 

under forskellige ansvarsforhold, samt en afdækning af hvordan det udvidede producentansvar kan 

udformes. I relation hertil vil der være et øget fokus på, hvordan producenter kan håndtere deres 

emballageaffald, ved hjælp af eksempelvis et eventuelt pantsystem, og deres incitamenter til at 

agere under dette. 

På baggrund af ovenstående defineres samfundsefficiens i afhandlingen som, hvad der er mest 

økonomisk optimalt for samfundet. Dette vil udledes på baggrund af en Kaldor-Hicks efficient 

tilstand i samfundet, som der ledes frem til i nedenstående analyser.12 Ydermere når der tales om 

efficiens i afhandlingen vil det være i forhold til, hvad må vurderes at være mest økonomisk optimalt 

for ministeriet, der desuden er den juridiske person i afhandlingen. 

 

 
9 Eide, E. & Stavang, E. (2016), Rettsøkonomi, s. 36. 
10 EU’s emballagedirektiv fra 2018 artikel 1, pkt. 8, artikel 7, stk. 2. 
11 Se hertil Lov nr. 807 af 2020-06-09 om ændring af lov om miljøbeskyttelse § 3. 
12 Kapitel 2-4. 
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1.3 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående, ønsker afhandlingen at undersøge hvordan ansvarsfordelingen under 

det udvidede producentansvar, kan placeres, og hvor vidtrækkende ansvaret bør gå. Dette ønskes 

undersøgt ved hjælp af nedenstående problemformuleringer. 

 

Juridisk 

Hvilken betydning har det udvidede producentansvar for den videre implementering af EU’s 

emballagedirektiv fra 2018 i Danmark, når foranstaltningerne ikke må overskride proportionelle 

forhold for producenter og forbrugere, jf. direktivets betragtning 27, for at opnå klimaneutralitet, 

og hvordan kan ansvarsgrundlaget udledes på baggrund af dette? 

 

Økonomisk 

Hvordan kan Danmark, ved at ændre producentansvaret for emballage og emballageaffald, skabe 

incitament for forbrugere og virksomheder til at opnå samfundsefficiens, under hensyntagen til det 

samfundsmæssige ønske om at frembringe klimaneutralitet? 

 

Integreret 

Hvordan bør et optimalt producentansvar for emballager og emballageaffald placeres, således at 

den samlede samfundsefficiens for at opnå klimaneutralitet optimeres? 
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1.4 Synsvinkel og formål 

Udgangspunktet for denne afhandling er et ministerium, og analysen vælges derfor at blive lavet på 

vegne af Miljø- og Fødevareministeriet, da det er i dette ministerium der skal udarbejdes et forslag 

til, hvorledes den pågældende lovgivning skal udformes. 

 

Synsvinkel 

I denne afhandling er et ministeriums synsvinkel valgt, og analysen vil således være på et 

samfundsplan. Årsagen hertil er, at afhandlingens formål er at afdække de indvirkninger 

implementeringen af EU’s emballagedirektiv fra 2018 har på producenterne, og hvordan det 

omtalte udvidede producentansvar kan udformes. Herunder kigges der på hvordan den nuværende 

situation kan optimeres, for at komme tættere på opnåelse af EU’s 2030 mål, der sigter efter 

genanvendelse af al plast, ved at gøre det optimalt for producenterne for at opnå en effektiv 

regulering. Producenterne og forbrugerne er centrale aktører for ministeriet, da det er dem, som 

bliver pålagt et øget fokus. Som agerende enhed er der valgt Miljø- og fødevareministeriet, da de 

har til opgave at administrere lovgivning, og vejlede regeringen indenfor det bestemte område som 

de beskæftiger sig med, her miljø- og fødevarer. 

 

Miljø- og fødevareministeriets formål 

Miljø- og fødevareministeriet er en sammenlægning af to ministerier, henholdsvis miljøministeriet 

og ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri.13 Det er departementet, der er i fokus i denne 

afhandling, da det er den øverste styreenhed i ministeriet. Miljø- og fødevareministeriet har blandt 

andet til opgave at arbejde med lovgivningsrammerne for landbruget, og de øvrige 

fødevareerhverv.14 Dette departement er valgt, da lovændringen15 beskæftiger sig med beskyttelse 

af miljøet, herunder emballager og emballageaffald, hvor der er valgt at have fokus på 

fødevarebranchen. Der er i 2018 lavet både et udspil i form af en handlingsplan, for både cirkulær 

økonomi og plastik.16 Det er de to fokusområder, der er for Miljø- og fødevareministeriet, og i denne 

 
13 Miljø- og Fødevareministeriet (2020), Ministeriet. 
14 Miljø- og Fødevareministeriet (2020), Om ministeriet. 
15 Lov nr. 807 af 2020-06-09 om ændring af lov om miljøbeskyttelse. 
16 COM (2015) 614 final, om Kredsløbet lukkes - en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi. 
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afhandling, og derfor findes det relevant at anvende Miljø- og fødevareministeriet som den juridiske 

person for afhandlingen. 

 

Analyseniveau 

Analyseniveauet for afhandlingen befinder sig på et samfundsplan. Dette fordi, at vinklen på 

opgaven tager udgangspunkt i et specifikt ministerium. Ministeriet agerer ud fra, hvad der er mest 

efficient for samfundet som helhed, og ikke ud fra hvad der er efficient for det enkelte individ eller 

virksomhed specifikt. Trods det faktum, at det udvidede producentansvar er rettet mod 

producenterne, har direktivet som overordnet formål at komme hele EU-samfundet til gode. For at 

afdække mulighederne på bedste vis bliver der i den økonomiske analyse, først kigget på et makro-

niveau, derefter et mikro-niveau, for så at kigge analytisk på det fra makro-niveau igen. 

 

1.5 Case-beskrivelse 

Afhandlingen tager udgangspunkt i EU’s emballagedirektiv fra 2018, som er blevet implementeret i 

dansk lovgivning, med mulighed for yderligere specificering frem til 2024, herunder specificering af 

det udvidede producentansvar, som allerede i dag eksisterer i dansk lovgivning, inden for andre 

områder, for eksempel inden for elektrisk og elektronisk affald.17 Det eksisterende udvidede 

producentansvar, skal således udvides med et virkeområde, nemlig emballage og emballageaffald. 

Det er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt præcist, hvor ansvarspådragende det udvidede 

producentansvar for emballage og emballageaffald skal være, hvilket således er 

omdrejningspunktet for afhandlingen. 

Der kigges derved først på EU’s emballagedirektiv fra 2018, dernæst på hvordan denne er blevet 

implementeret i dansk ret, med fokus på det udvidede producentansvar for emballage og 

emballageaffald. Der vil i den forbindelse blive set på det ansvar, der følger af den implementerede 

lov, og hvordan aktører økonomisk handler under forskellige ansvarsformer. Afslutningsvis vil der 

på baggrund af afhandlingens analyser ske en anbefaling til lovgiver i ministeriet, om hvordan 

 
17 Der blev allerede tilbage i 2002 vedtaget Direktiv 2002/95/EF, kendt som WEEE-direktivet, der senest blev revurderet 
tilbage i 2012 ved Direktiv 2012/19/EU (WEEE). Dette er blandt andet implementeret i dansk ret ved Lovbekendtgørelse 
nr. 1218 af 2019-11-25 om miljøbeskyttelse og Bekendtgørelse nr. 148 af 2018-02-08 om at bringe elektrisk og 
elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Dette er regulering 
vedrørende elektronisk affald, hvor det var første skridt mod den kendte udvidet producentansvarsordning. 
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ansvarsfordelingen bør være under et udvidet producentansvar, for at opnå det mest 

samfundsefficiente udfald. 

 

Case-afgrænsning 

Der afgrænses i denne afhandling til det danske marked. Afhandlingens fokusområde vil derfor være 

dansk ret og det danske marked. Dette er for at få et konkret billede, af hvordan EU’s 

emballagedirektiv fra 2018 påvirker Danmark som medlemsstat, herunder specifikt det udvidede 

producentansvar. Medlemsstaterne i EU er forpligtet til at implementere EU-direktiver i national 

lovgivning for, at det er EU-konformt. Derved afgrænses der fra EU som marked, da direktivet kan 

implementeres forskelligt i medlemslandene, så længe den nationale lovgivning følger direktivet. I 

den forbindelse afgrænses der også fra EU-kommissionen på analyseniveau, da det ikke ønskes at 

analysere hvordan de er kommet frem til direktivet, men derimod på hvordan det vil påvirke 

producenterne på markedet, og hvordan det valgte ministerium kan implementere det efficient for 

det danske marked. 

Der afgrænses ikke til en specifik producent, men til en specifik branche hvorunder der er en bred 

vifte af producenter, der vil blive påvirket. Fødevarebranchen er valgt, da det antages at der inden 

for fødevarebranchen findes mange forskellige produkter, med behov for mange forskellige 

emballager og emballageaffald. Det antages, at alle producenterne distribuerer både internt og 

eksternt, hvor der her afgrænses til at undersøge distributionen internt i Danmark, og derfor vil den 

eksterne distribution ikke berøres i denne afhandling. Der afgrænses således også til, at det kun er 

den forurening, som producenterne kan være medvirkende til, enten i form af emballage eller 

emballageaffald, og ikke den forurening der eksempelvis kan komme som følge af eksport til andre 

lande. Typen af emballage og emballageaffald der berøres, er af hovedtypen plastik eller emballage 

og emballageaffald bestående af plastmateriale.18 Dog er det vigtigt at bemærke, at der analyseres 

for et ministerium, her Miljø- og fødevareministeriet, hvor der lægges vægt på at valget af branche 

ikke indsnævrer virkeområdet for afhandlingen. 

I afhandlingens analyser er der fokus på profitmaksimering og efficiente forhold for producenterne, 

i lyset af antagelsen om at være det mest efficiente for det valgte ministerium også. Det undersøges 

derfor hvordan producenterne agerer på det danske marked, under forudsætning af begrænset 

rationalitet. I forhold til anvendelse af specifikke branchetal, og hvilken betydning et udvidet 

producentansvar kan have herpå er det fravalgt at anvende, fordi det eksempelvis på 

 
18 Se hertil afsnit 1.7.1 for uddybning af denne definition. 
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elektronikaffald, hvor der allerede eksisterer et udvidet producentansvar, ikke er muligt at se om 

stigningen af genanvendelse er en afledt effekt af det udvidede producentansvar, og derfor vil 

analysen fokusere på den teoretiske afledte effekt i et samfundsmæssigt perspektiv. Det ønskes i 

analysen at have mulighed for at have fuld information og ingen begrænsninger. 

 

1.6 Struktur 

Afhandlingens struktur er således, at der indeholdes en juridisk analyse i kapitel 2, en økonomisk 

analyse i kapitel 3, samt en integreret analyse i kapitel 4. 

Den juridiske analyse behandler problemstillingen fra en faktuelbaseret tilgang. Den økonomiske 

analyse baseres på teorier og idéer. Den juridiske analyse arbejder desuden med den tilgængelige 

regulering, efter den retsdogmatiske metode. Først her vil det blive afdækket, hvordan den 

nuværende regulering har sat sine rammer, for derefter at diskutere hvordan implementeringen af 

EU’s emballagedirektiv fra 2018, og dets medfølgende udvidede producentansvar ser ud for det 

valgte ministerium i forhold til udtrækningen af ansvaret hos producenten. Der bliver i den 

forbindelse trukket tråde til, hvordan producenternes incitament til reduktion af forurening 

påvirkes, da det er et hovedelement for EU’s emballagedirektiv fra 2018. Først fremsættes en 

analyse af de juridiske forhold, for derved at få afdækket hvad det udvidede producentansvar 

rummer. 

Den økonomiske analyse behandler problemstillingen med udgangspunkt i ministeriet, og dennes 

tilgang til lovgivning. I den forbindelse er der valgt producenter og forbrugere inden for 

fødevarebranchen som analyseobjekt, til at undersøge hvordan deres incitament vil blive påvirket – 

altså hvordan deres motivation til at handle på en bestemt måde bliver påvirket. Dette er i relation 

til det omtalte udvidede producentansvar.  Analysen baseres blandt andet på idéer inden for 

spilteorien, der viser økonomiske konsekvenser under forskellige ansvarsformer. I den forbindelse, 

er det hensigten at undersøge, hvordan der opnås det økonomisk mest efficiente resultat. 

Til sidst, i den integrerede analyse, diskuteres de to foregående analyser ud fra en retspolitisk 

tilgang, hvor det undersøges hvordan tingene bør være, og ikke hvordan de er, som man gør i både 

den juridiske- og økonomiske analyse. Det er således en analyse, der skal udfærdiges på baggrund 

af de to foregående analyser. Derfor kommer denne til sidst. Der analyseres på den baggrund, hvor 

det økonomisk og juridisk bliver det mest optimale udfald for det valgte ministerium i forhold til det 

udvidede producentansvar. 
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1.7 Metode 

1.7.1 Juridisk metode 

For at komme frem til gældende dansk ret, vil den juridiske analyse udarbejdes ved hjælp af den 

retsdogmatiske metode.19 Den retsdogmatiske metode anvendes til at belyse problemstillingen, via 

fortolkning og beskrivelse af retskilder.20 For at dette leder til et gyldigt resultat, skal der findes 

hjemmel i retskilderne,21 hvorfor retspraksis og regulering er relevant at undersøge.22 Ved at følge 

den retsdogmatiske metode, følger man en hierarkisk rækkefølge, hvor regulering kommer før 

retspraksis, og derved de højst gældende regler først. Der er således en hierarkisk rækkefølge efter 

retskildelæren.23 Den juridiske analyse er baseret på det retsfaktum, som leder til retsfølgen.24 I det 

følgende gennemgås det retsfaktum, der berøres i analysen. Der gennemgås først anvendte 

retskilder for EU-retten, da denne har forrang for retskildelæren,25 og derefter danske retskilder. 

Til at belyse problemstillingen, anvendes der i analysen en række EU-reguleringer, der danner 

grundlag for den danske lovgivning, og derefter dansk lovgivning, der har miljøretlig og 

erstatningsretlig relevans for afhandlingen. Der anvendes i denne analyse dele fra primærretten, 

sekundærretten og EU-praksis.26 Primærretten består af EU’s Charter og Traktaterne, hvor der på 

baggrund af disse kan skabes sekundærret, som er direktiver, forordninger og retsakter.27 Af de 

almindelige retsprincipper, i forbindelse med at EU-retten har forrang, skal national ret der 

reguleres af EU fortolkes EU-konformt.28 De deltagende lande i EU har derved en forpligtelse, 

overfor EU til at samarbejde loyalt, og de er derved forpligtet af de retningslinjer EU giver i form at 

direktiver og lignende.29 Nationalt kan reguleringen accepteres, hvis reglerne sagligt opfylder 

 
19 Tvarnø, C. D. & Denta, S. M. (2018), Få styr på metoden! – Introduktion til juridisk metode og tværfaglig 
samfundsvidenskabelig projektmetode, s. 53-54. 
20 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017) Retskilder og retsteorier, s. 29. 
21 Ibid. s. 30. 
22 Ibid. s. 34. 
23 Ibid. s. 33. 
24 Tvarnø, C. D. & Denta, S. M. (2018), Få styr på metoden! – Introduktion til juridisk metode og tværfaglig 
samfundsvidenskabelig projektmetode, s. 55. 
25 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017) Retskilder og retsteorier, s. 33. 
26 Ibid. s. 97-98. 
27 Neergaard, U. & Nielsen, R. (2016), EU ret, s. 171-172. 
28 Neergaard, U. & Nielsen, R. (2016), EU ret, s. 230 og 251, samt Tvarnø, C. D. & Denta, S. M. (2018), Få styr på metoden! 
– Introduktion til juridisk metode og tværfaglig samfundsvidenskabelig projektmetode, s. 242. 
29 TEU art. 4 (3) og TEUF art. 288 og Neergaard, U. & Nielsen, R. (2016) EU-ret, s. 230 og 234. 
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proportionalitetsprincippet, jf. TEU art. 5 (1) og (4),30 og i øvrigt ikke er i strid med Grundloven og 

de grundlæggende danske retsprincipper. 

 

EU-ret 

Som udgangspunkt anvendes Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/85 af 30. maj 2018 

om ændring af direktiv 94-62-EF om emballage og emballageaffald, som er en ændring til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald, 

som allerede er implementeret i national lovgivning. Denne ændring er sat i værk, for at vi kan 

komme nærmere på EU’s mål for 2030. Direktivet er på nuværende tidspunkt blevet implementeret 

i dansk ret, hvor der nu tilsigtes at lave uddybende foranstaltninger, vedrørende det udvidede 

producentansvar. Direktivet er sekundærret indenfor EU-retten, som beskriver mål der sættes af 

EU-kommissionen, som skal opfyldes af medlemslandene. Det er derfor lovgivning som bygger på 

EU’s primærret, men medlemslandene har mulighed for at bestemme midler og form for den 

nationale udøvelse.31 Sammenlignet med en forordning, har forordningen virkning i sin enkelthed, 

mens et direktiv er målsættende og derfor er det op til den enkelte medlemsstat at udforme en lov 

for området for at opnår målene. 

Desuden anvendes Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 2004-04-21 om 

miljøansvar vedrørende forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2008/98/EF af 2008-11-19 om affald og om ophævelse af visse direktiver og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/851 af 2018-05-30 om ændring af direktiv 2008/98/EF 

om affald. Alle anvendes til at klarlægge, hvad de gældende danske retsregler er baseret på, samt 

for at fremhæve væsentlige begreber, som er nødvendige for at analysen udgøre en helhed. Dette 

er igen direktiver, der er af sekundærretten, hvoraf det overordnede mål er besluttet inden for EU, 

som i fællesskab skal opnås. 

Til at analysere og belyse området, vedrørende cirkulær økonomi og bevæggrundene for EU’s 2018 

emballagedirektiv, anvendes diverse meddelelser herom. Der anvendes blandt andet meddelelser 

fra EU-Kommissionen om handlingsplan for den cirkulære økonomi,32 og EU’s strategi for plast i en 

cirkulær økonomi.33 Disse er anvendt for at få et indblik i, hvorfor EU vælger at agere som de gør, i 

 
30 Tvarnø, C. D. & Denta, S. M. (2018), Få styr på metoden! – Introduktion til juridisk metode og tværfaglig 
samfundsvidenskabelig projektmetode s. 140-141. 
31 Neergaard, U. & Nielsen, R. (2016), EU ret, s. 171-172. 
32 COM (2015) 614 final, om Kredsløbet lukkes - en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi. 
33 COM (2018) 28 final, om en EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi. 



Kandidatafhandling  
Cirkulær økonomi i fødevarebranchen 

En fremtid med EU’s nye plastikpolitik og emballagehåndtering – hvem bærer ansvaret? 
 

Side 15 af 93 
 

forhold til plastik, og for at der kan ske bæredygtige fremskridt. Derved ønskes der en bedre 

forståelse for hvordan de er kommet frem til de ændringer for plast- og emballageregulering inden 

for EU. Meddelelser fra EU er soft law, der ikke er bindende for medlemsstaterne. Det er 

retningsgivende udtalelser (herunder handlingsplaner) fra EU, som der ikke er forpligtende for 

medlemsstaterne.34 

 

Dansk ret 

I analysen af dansk ret, er det hensigten at undersøge hvordan implementeringen, via de forskellige 

reguleringsformer, påvirker producenterne på nationalt plan. Dette vil være relevant at analysere i 

forhold til det danske marked, da dansk regulering behandles efter den ovenfor omtalte 

retsdogmatiske metode.35 

Således undersøges gældende ret, som der blandt andet drages inspiration fra, til at fastlægge det 

udvidede producentansvar. Gældende ret bliver specifikt fremhævet til analysens formål, da de 

berørte love og bekendtgørelser er med til at implementere nogle af de berørte EU-direktiver. Der 

bliver i denne afhandling behandlet lovbekendtgørelser, som er en ændring til den oprindelige lov, 

og er gældende i samme omfang som den oprindelige lov.36 Der bliver yderligere berørt relevante 

bekendtgørelser, som er administrative forskrifter med samme gældende jus som en lov, men de er 

en uddybning og derved et supplement til den gældende lov.37 

I analysen fremhæves Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 2019-11-25 om miljøbeskyttelse, som er den 

lovbekendtgørelse, der indeholder de miljøretlige hensyn der berøres i afhandlingen, og den del 

hvortil der blandt andet sker tilføjelser via den revurderede lov.38 Som supplement anvendes hertil 

den revurderede lov, Lov nr. 807 af 2020-06-09 om ændring af lov om miljøbeskyttelse. 

Lovbekendtgørelse nr. 261 af 2007-03-20 om produktansvar anvendes til at definere, hvad et 

produktansvar indebærer, hvilket er relevant i forhold til definitionen af et udvidet 

producentansvar. Produktansvaret bliver ifølge lovens § 6 defineret, som værende det ansvar 

producenten har, såfremt denne har leveret et defekt produkt, og produktets defekt er årsag til 

skader på andet end selve det defekte produkt. Dette bliver afdækket i analysen, for at opnå 

yderligere klarhed over produktansvaret. Bekendtgørelse nr. 357 af 2019-03-29 om pant på og 

 
34 Neergaard, U. & Nielsen, R. (2016), EU ret, s. 126 og 171-172. 
35 Afsnit 3.2.2. 
36 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017), Retskilder og retsteorier, s. 73. 
37 Ibid. 76-77. 
38 Lov nr. 807 af 2020-06-09 om ændring af lov om miljøbeskyttelse. 
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indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer anvendes også, i denne henseende til at afdække, 

hvorvidt et pantsystemt på flere produkttyper er muligt. Den sidste jus der anvendes, er 

Bekendtgørelse nr. 224 af 2019-03-08 om affald. Denne anvendes til at klarlægge affaldshierarkiet, 

der blandt andet bruges til at understøtte målet om cirkulær økonomi. Lovbekendtgørelse nr. 1070 

af 2018-08-24 om erstatningsansvar anvendes desuden til fastlæggelse af grundlæggende viden om 

erstatningsgrundlaget i Danmark, samt til referencehenvisning i løsningsøjemed.  I forbindelse 

hermed anvendes Danske Lov 3-19-2 til forståelse af regresretten hos arbejdsgiver, der anvendes til 

løsningsforslag i analysen. Alle anvendes til at undersøge relevante emner, ved den videre 

implementering af EU’s emballagedirektiv fra 2018. 

Gældende ret fastlægger rammerne for eksempelvis fødevarebranchen, herunder hvad der er 

grundlæggende retningsgivere for dem. Desuden anvendes § 1 fra Bekendtgørelse nr. 76 af 1981-

02-23 om plast til at definere begrebet plast, og hvad der reelt menes med ”plast”. Plastik defineres 

i denne bekendtgørelse som et materiale, bestående af et betydeligt indhold af højpolymer. 

Højpolymer er det materiale, der tages udgangspunkt i at skulle genanvendes eller genbruges af 

producenterne eller andre aktører på markedet. 

Omdrejningspunkt for afhandlingen, beror på erstatningsretten, indenfor formueretten. 

Formuerettens område er de retsområder, der behandler forhold vedrørende værdiforhold mellem 

to eller flere parter. Erstatningsansvar er et ansvar en part (skadevolder) ifalder, når der foreligger 

et tab (for skadelidte), der skal erstattes. Den pågældende part bliver derved pålagt ansvaret, for at 

kompensere dette tab. Der findes indenfor erstatningsretten forskellige begreber, der er væsentlige 

at afdække. Culpaansvar er den grundlæggende erstatningsregel, og består når der foreligger skyld. 

Et culpaansvar kan foreligge inden- eller udenfor kontrakt. Når et erstatningsforhold foreligger 

indenfor indgåelse af en kontrakt, culpa in contrahendo er det deliktsretten,39 der kigges på og 

derved de almindelige erstatningsregler der gør sig gældende.40 Når culpaansvaret først indtræder 

efter en indgået aftale, kaldet culpa in contractu, er erstatningsreglerne inden for kontraktens 

rammer de afgørende for erstatningsansvaret.41 I forbindelse med kontraktindgåelse, kan der 

blandt andet foreligge ansvarsfraskrivelser eller i visse tilfælde en forudbestemt ansvarsfordeling. 

Der er bestemte regler for hvordan disse krav må udfoldes, hvor de kontraherende parter som 

udgangspunkt ikke må stilles under urimelige forhold. Ved en ansvarsfraskrivelse erkendes en vis 

risiko, der kan foreligge i løbet af en kontrakts løbetid.42  

 
39 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2016), Lærebog i obligationsret I – Ydelsen Beføjelser, s. 64. 
40 Ibid. s. 245. 
41 Ibid. s. 245. 
42 Von Eyben, B. & Isager, H. (2015), Lærebog i erstatningsret, s. 81. 
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Som supplement til culpaansvaret vurderes det i den forbindelse, hvordan hændelsen er sket. 

Handlingen der forsager skaden, kan være sket med fortsæt eller uagtsomt, hvilket betyder om 

skadevolder har gjort det med vilje eller ej.43 Hvis en handling sker med fortsæt, er handlingen gjort 

med vilje, og det har derved været en bevist handling, som har fulgt til hændelsen. Hvis en handling 

derimod er sket uagtsomt, er det en hændelse der sker ved et uheld, men hvor skadevolder burde 

have ageret anderledes. Dette kan dog være sket, ved enten grov uagtsomhed eller simpel 

uagtsomhed. Simpel uagtsomhed er det rene uheld, hvor skadevolder ikke umiddelbart kunne have 

tænkt til at hændelsen ville ske. Den grove uagtsomhed er hvor hændelsen stadig er et uheld, men 

hvor skadevolder reelt kunne konkludere at hændelsen med overvejende sandsynlighed kunne ske. 

Sondringen i en uagtsom handling er ikke noget, der foreligger som udgangspunkt i en 

culpavurdering, men er noget som har betydning for erstatningens udmåling, og hvem der skal 

bærer det endelige tab. Et culpaansvar fastlægger om der foreligger skyld eller ej, det vil sige om 

der foreligger et specifikt erstatningsforhold. Hvor selve udmålingen af dette erstatningsansvar, 

blandt andet beror på vurderingen af disse sondringer. 

Som supplement til culpa udvist udenfor eller indenfor kontraktforhold, skal der sondres mellem 

positiv opfyldelsesinteresse og negativ kontraktsinteresse. Under negativ kontraktsinteresse stilles 

aftaleparterne som om der ingen kontrakt var indgået. Under positiv opfyldelsesinteresse stilles 

aftaleparterne som om aftalen fortsætter.44 Udgangspunktet for en aftale er, at den skal opfyldes 

in natura, det vil sige at parterne skal stilles som, hvad der er krav på efter aftalen.45 Dette kan 

derved sidestilles med den positive opfyldelsesinteresse. Denne sondring har betydning for, 

hvordan det pågældende erstatningsforhold skal formes, og for erstatningssummens størrelse. 

Til at bedømme om en skadevolder kan pålægges et erstatningsansvar skal der foretages en konkret 

vurdering, af 1) om der foreligger et ansvarsgrundlag – her culpa, 2) om der foreligger et økonomisk 

tab, 3) om der er kausalitet mellem den skadegørende handling og den skade/de skader der er sket, 

4) om skaden er adækvat – altså om skadevolder med overvejende sandsynlighed ville kunne 

påregne, at den skadegørende handling ville føre til den pågældende skade og 5) at der ikke er 

nogen ansvarsfrihedsgrunde tilstede.46 Hver betingelse, kræver en individuel vurdering af, om de er 

til stede. I denne afhandling vil erstatningsbegrebet blive anvendt mere nøgternt. 

 

 
43 Von Eyben, B. & Isager, H. (2015), Lærebog i erstatningsret, s. 88. 
44 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2016), Lærebog i obligationsret I – Ydelsen Beføjelser, s. 189. 
45 Ibid. s. 203. 
46 Von Eyben, B. & Isager, H. (2015), Lærebog i erstatningsret, s. 25-28. 
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Objektivt ansvar er et ansvarsgrundlag, hvor en part indtræder i ansvaret for en hændelse uden 

videre. Det vil derfor sige, at en person som pålægges et objektivt ansvar, holdes ansvarlig hvad 

enten hændelsen er hæderlig, uagtsom eller forsætlig, trods der måske kunne foreligge en 

deltagelse fra skadelidte.47 Det er et meget strengt ansvar, og kræver derfor som udgangspunkt 

hjemmel i lov. Når en skadevolder bliver pålagt objektivt ansvar, er det ikke samme vurdering af 

ansvarsforholdene, som der foreligger under de almindelige culpabestemmelser. Der kan i den 

forbindelse foreligge objektive ansvarsfrihedsgrunde. Under dette vil skadevolder, trods ansvar, 

blive fritaget for ansvaret, grundet eksempelvis nødværge eller lignende.48 Inden for 

erstatningsretten foreligger desuden et præsumptionsansvar, det vil sige culpa med omvendt 

bevisbyrde, hvor der fraviges fra hovedreglen om ligefrem bevisbyrde, således at den antagende 

skadevolder har bevisbyrden for, at denne ikke har handlet ansvarspådragende.49 Det er ikke et 

objektivt ansvar, men fordi bevisbyrden vendes, opfattes det ligeledes som et meget strengt ansvar. 

Det er dog vigtigt at påpege, at uagtet hvilke forhold der foreligger mellem to parter, og hvilken 

skade der er sket, er udfaldet for erstatningens størrelse noget som beror på en konkret vurdering 

i de enkelte tilfælde. 

For at sikre harmoni og samspil mellem reguleringsformerne, vil en række grundlæggende 

retsprincipper anvendes. Principperne berøres ikke direkte i analyserne, men haves in mente da de 

er relevante for udformningen af den videre regulering i forbindelse med EU’s emballagedirektiv fra 

2018. De berørte principper er, henholdsvis gennemsigtigheds, proportionalitets- og 

loyalitetsprincippet. Principperne nævnes under den danske regulering, da de anvendes i 

forbindelse med afdækningen af hvorvidt det udvidede producentansvar kan udformes i løbet af 

analysen. 

Proportionalitetsprincippet er et obligationsretligt princip, hvor de retsfølger der følger af en 

handling skal være forholdsmæssige.50 Det vil sige, at følgerne skal være tilsvarende handlingen, der 

skal derved ikke ske en grov retsfølge for en mindre forseelse. Proportionalitetsprincippet er et 

begreb blandt andet anvendt i EU-retten,51 og derved et centralt princip at have for øje, i forbindelse 

med udformningen af den videre implementering af EU’s emballagedirektiv fra 2018. På den måde 

sikres der også EU-konformitet, hvilket hele implementeringen af direktivet er en forudsætning for. 

 
47 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2016), Lærebog i obligationsret I – Ydelsen Beføjelser, s. 252. 
48 Von Eyben, B. & Isager, H. (2015), Lærebog i erstatningsret, s.71-84. 
49 Ibid. s. 253. 
50 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2016), Lærebog i obligationsret I – Ydelsen Beføjelser, s. 221. 
51 TEU art. 5(1) og (4). 
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Dette princip vil ikke blive berørt dybere gennem afhandlingen, men er med i overvejelserne ved 

den videre udformning af loven der implementerer EU’s emballagedirektiv fra 2018 i Danmark.52 

Loyalitetsprincippet er et grundlæggende princip i blandt andet EU-retten, hvorunder der foreligger 

et hæderligt/trofast grundlag for et forhold, hvor parterne agerer.53 Loyalitetsprincippet danner 

blandt andet grundlag for de aftaler, der kan indgås i samarbejder mellem eksempelvis producenter. 

Det er derfor et centralt begreb at holde in mente, da det er noget der blandt andre ting har 

betydning for bedømmelsen af et erstatningsretligt udfald. Hvis en part handler i strid med 

loyalitetsprincippet, kan der dannes grundlag for eksempelvis handlinger under forsæt i forbindelse 

med bedømmelsen af parternes ansvarsgrundlag. 

Gennemsigtighedsprincippet er blandt andet et EU-retsligt princip og stammer fra Romerretten, 

hvorunder der skal foreligge markedstransparens.54 Det vil sige, at der skal foreligge åbenhed og 

offentlighed omkring de forhold, der eksempelvis foreligger på markedet. Det er et princip, som er 

med til at fremme den frie konkurrence på et marked, og som bidrager til fair forhold for alle 

parter.55 Derfor er dette princip vigtigt at have for øje, da det i forbindelse med afhandlingens 

omdrejningspunkt, nemlig det udvidede producentansvar, skal overvejes hvorvidt der kan ske en 

skævvridning i forholdene, eller om det udvidede producentansvar fremmer 

gennemsigtighedsprincippet. Hensigten er at modvirke, at dette kan ske, men det er et af de punkter 

der ønskes afklaret i løbet af analyserne. 

 

Anvendt retspraksis 

Til at belyse anvendelse af gældende ret i praksis, anvendes der i analysen fire domme, hvoraf de 

tre ud af de fire er fra EU-retslig praksis. Der er ligeledes inden for retspraksis en hierarkisk fordeling, 

mellem domsafgørelser fra de danske domstole, hvor den EU-retslige forrang som tidligere nævnt 

også er gældende.56 Inden for de danske domstole har en domsafgørelse fra højere ret forrang for 

de lavere domstole – altså Højesteretsafgørelser er gældende over landsretsafgørelser, og herefter 

byretsafgørelser.57 De anvendte domme i afhandlingen er henholdsvis MAD2004.473, 

 
52 Lov nr. 807 af 2020-06-09 om ændring af lov om miljøbeskyttelse. 
53 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2016), Lærebog i obligationsret I – Ydelsen Beføjelser, s. 29. 
54 Neergaard, U. & Nielsen, R. (2016), EU ret, s. 225-226. 
55 Sag nr. 109/88: Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark mod Dansk Arbejdsgiverforening (for 
Danfoss). Ratio Decidendi: Rådets direktiv 75/117/EØF af 10. februar 1975. Obiter Dictum: Præmis 14, Ligebehandling 
og Gennemsigthed. 
56 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017), Retskilder og retsteorier, s. 149. 
57 Ibid. s. 147. 
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MAD2004.1248, MAD2003.517 og U 1986.205 V. MAD2004.473 anvendes til at definere, hvad 

emballage er, hvilket er relevant i forhold til begrebet emballage. MAD2004.1248 anvendes i forhold 

til at klarlægge, hvorvidt det er muligt at etablere et pantsystem, som kan være relevant i forhold til 

indsamlingen af emballageaffald. MAD2003.517, anvendes til at klarlægge hvornår et produkt ikke 

længere er affald, når det genanvendes, hvilket bruges til at afdække hvornår en producents ansvar 

ophører. Og den sidste dom, U 1986.205 V anvendes til at placere, hvornår der foreligger et 

producentansvar i forhold til et produktansvar. Alle fire domme er med til at understøtte analysens 

rammer. 

 

1.7.2 Økonomisk metode 

I denne analysedel anvendes en hypotetisk-deduktiv metode til at behandle problemstillingen.58 

Den hypotetisk-deduktive metode anvendes, da der ønskes en logisk deduktiv tilgang i analysen, 

således at det ræsonnement der forefindes, kan forklares logisk.59 I forbindelse hermed tages der 

afsæt i Spilteorien. Det er indenfor denne teori, at det antages at der foreligger en strategisk 

rationalitet, hvorunder agenterne handler.60 Producenterne antages at være agenterne i 

afhandlingen, og formodes derved at have en strategisk rationel tilgang i deres beslutningsproces, 

da de søger at profitmaksimere. Der hvor agenterne stilles bedst muligt er der, hvor de får mest 

profit ud af deres handlinger. Der fokuseres på producenternes handlemønster, for at finde frem til 

det mest efficiente udfald for ministeriet. Producenterne anvendes som en målestok, da det er dem 

som skal agere under lovgivningen. 

Teoretisk ses der mod Guido Calabresi, der med sit syn og tilgang til økonomiske analyser beskrev, 

hvordan erstatningsretten er til for at reducere omkostningerne, hvor der er høje 

transaktionsomkostninger.61 Da formålet med afhandlingen er, at undersøge hvilken ansvarsform 

der er efficient for samfundet, drages der således inspiration fra Guido Calabresi. 

Der anvendes for analysen en ekstensiv spilform, hvor agenterne har flere informationer til 

rådighed, end hvis det var under en strategisk spilform.62 Dette anvendes da der under denne form 

for spil tillades at udforme dynamiske spil, som spejler hændelserne i samfundet bedst muligt. 

 
58 Knudsen, C. (1994), Økonomisk metodologi Bind 1 – Videnskabsteori og forklaringstyper, s. 56-58. 
59 Tvarnø, C. D. & Denta, S. M. (2018), Få styr på metoden! – Introduktion til juridisk metode og tværfaglig 
samfundsvidenskabelig projektmetode, s. 252-254. 
60 Knudsen, C. (1997), Økonomisk metodologi Bind 2 – Videnskabsteori og Industriøkonomi, s. 82. 
61 Eide, E. & Stavang, E. (2016), Rettsøkonomi, s. 227-228. 
62 Knudsen, C. (1997), Økonomisk metodologi Bind 2 – Videnskabsteori og Industriøkonomi, s. 90-92. 
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Under den ekstensive spilform, spilles der sekventielle spil, hvilket gør at spillerne ikke kan tage 

deres beslutning på samme tid.63 Under den ekstensive spilform har spillet følgende elementer til 

rådighed:64 

- De deltagende agenter 

- Angivelse af hvornår der må træffes en beslutning af hver spiller 

- Angivelse af de forskellige strategimuligheder, som der foreligger ved hver beslutningstagen 

- Specifikation af information fra tidligere beslutningen fra spillerne 

- Pay-off for hver spiller ved hver beslutning 

Det centrale løsningskoncept for denne fremgang er at finde Nash-ligevægten (eller flere) i spillet, 

som er det bedste mulige udfald for agenten, givet de mulige strategier.65 For at denne 

løsningsmodel kan anvendes, er antagelsen at agenterne handler rationelt vigtig. 

Til at belyse problemstillingen anvendes der i analysen derfor matrixer, der viser agenternes ageren 

under fire forskellige ansvarsformer. De fire ansvarsformer er intet ansvar, culpaansvar, objektivt 

ansvar og objektivt ansvar med egen skyld. Intet ansvar foreligger, når det er skadelidte (staten), 

der holder al ansvar. Culpaansvar er den situation, hvor den part der har ageret uagtsomt, holder 

ansvaret. Objektivt ansvar er den ansvarsform, hvor skadevolder (producenten) holder alt ansvaret. 

Og den sidste ansvarsform, objektivt ansvar med egen skyld, er der hvor skadevolder (producenten) 

som udgangspunkt holder alt ansvaret, medmindre skadelidte (staten) er uagtsom, så holder denne 

part en del af ansvaret. De anvendte tal-eksempler kommer fra Steven Shavell, og hans 

analysetilgang til hvordan agtsomhed vil fordele sig, under forskellige givne forudsætninger.66 

I forbindelse med de anvendte matrixer, anvendes en model kaldet Standardmodellen, der viser en 

kurve med sammenspillet mellem agtsomhedsniveau, skadesomkostninger, samt totale 

omkostninger.67 Denne anvendes for at give et illustrativt billede af, hvordan agtsomheden hos 

producenterne vil se ud afhængig af de forskellige ansvarsformer i sammenligning med det optimale 

opstillede scenarie, med det udvidede producentansvar. 

Analyseniveauet er et samfundsniveau, da der anskues fra lovgivers perspektiv, her ministeriet der 

vejleder lovgiver, miljø- og fødevareministeriet. Der bliver derved fokuseret mere specifikt på 

producenter i fødevarebranchen, og dette marked undersøges ud fra et samfundsniveau. Der 

 
63 Gertner, R. H. m.fl. (1994), Game Theory and the Law, s. 87. 
64 Knudsen, C. (1997), Økonomisk metodologi Bind 2 – Videnskabsteori og Industriøkonomi, s. 92-93. 
65 Ibid. s. 86. 
66 Eide, E. & Stavang, E. (2016), Rettsøkonomi, s. 263. 
67 Ibid. s. 236-237. 
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fokuseres derved ikke specifikt på producenterne internt, men på hvad der er mest efficient for det 

valgte ministerium, og dermed samfundet. Det ønskes undersøgt, hvordan de primære faktorer 

under EU’s emballagedirektiv fra 2018, her blandt andet producenterne, påvirkes af direktivets 

udvidet producentansvar. 

For at sætte rammerne for afhandlingen i det store perspektiv, anvendes FN’s verdensmål68 og EU’s 

klimamål for 2050 og plaststrategi for 2030. Det er de mål og strategier, der har sat tingene i værk 

for EU’s emballagedirektiv fra 2018, og derfor er de relevante for at sætte de overordnede rammer 

for denne afhandling. 

 

1.7.3 Integreret metode 

I denne del af analyserne anvendes en retspolitisk metode, der har til formål at klarlægge hvordan 

retsstillingen bør være på et retsområde, og om denne bør/skal ændres eller ej. Således rykkes der 

fra, hvad retsområdet foreskriver, til hvad det bør være,69 hvilket denne analysedel ønsker at 

afdække. 

For at finde frem til, hvad retsstillingen for producenterne bør/skal være, og derved hvad der er det 

mest efficiente udfald for det valgte ministerium, vil det i analysen blive diskuteret på baggrund af 

de to foregående analyser i henholdsvis kapitel 2 og 3. Den juridiske- og økonomiske analyse er 

tunge hver for sig, og det kræver derfor, at de holdes adskilt, for at kunne komme frem til et gyldigt 

resultat.70 Ved at sammenholde de to analyser er målet at fremkomme med et retspolitisk 

resultat,71 som derved er med til at danne et samlet overblik og konklusion over analyserne. 

Der ændres ikke i denne analyse på hverken afhandlingens antagelser og synsvinkel, som 

gennemgået ovenfor. Analyseniveauet tager derfor afsæt i det valgte ministerium, samt 

fødevareproducenterne, der er valgt som praktisk objekt for afhandlingen. Således er synsvinklen 

på samfundet, og analyseenheden er det valgte ministerium, herunder fødevareproducenterne som 

objekt for den gældende lovgivning. Teorierne er med udgangspunkt i neoklassicismen, med en 

modificering til en spilteoretisk tilgang. Der suppleres med et illustrativt eksempel, på udbud og 

efterspørgsel, som følger neoklassicismen. Dette anvendes til at understøtte producenternes og 

 
68 Undervisningsministeriet (2020), Verdensmålene for bæredygtig udvikling. 
69 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017), Retskilder og retsteorier, s. 445-447. 
70 Ibid. s. 446-447. 
71 Ibid. s. 458. 
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forbrugernes ageren på markedet, og hvordan det kan påvirke blandt andet priserne på markedet, 

når der eksempelvis sker påvirkning på producenternes omkostninger. 

I denne del af analysen anvendes Kaldor-Hicks optimalitet og Pareto-optimalitet,72 for at undersøge 

hvordan branchen kan stilles bedst muligt, baseret på den tilgængelige information og på baggrund 

af de to foregående analyser. Kaldor-Hicks efficiens repræsenterer den situation, hvor det er det 

bedste udfald der vælges, uagtet om der er nogen parter der lider et tab. Den gevinst, der kommer 

i dette udfald forventes at kompensere tabet.73 En Pareto-optimal tilstand er hvor ingen af parterne 

stilles dårligere.74 Det vil sige, at den ene part kan godt stilles bedre, så længe den anden part bare 

ikke stilles dårligere. De kan derfor godt få to forskellige nytter, men de begge stilles bedst muligt.  

 
72 Eide, E. & Stavang, E. (2016), Rettsøkonomi, s. 36. 
73 Ibid. s. 36. 
74 Ibid. s. 34. 
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Kapitel 2. Juridisk analyse 

2.1 Udvidet producentansvar og det miljøretlige ansvar 

Som anført har EU udarbejdet en plaststrategi, som rækker frem mod 2030, hvor EU’s 

emballagedirektiv fra 2018 er et led i at bringe dette på vej.75 Hvis det fælles klimamål i EU skal nås 

er det vigtigt, at alle medlemsstater gør en indsats. EU’s emballagedirektiv fra 2018 er ændringer og 

tilføjelser til den eksisterende lovgivning fra Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. 

december 1994 om emballage og emballageaffald (herefter EU´s emballagedirektiv fra 1994). 

Ændringerne må vurderes at være lavet for at optimere de nuværende regler, så de er mere 

målrettet mod EU’s 2050 klimastrategi og 2030 klimamål. Som led i at fremme de omtalte mål og 

strategier, er det omtalte udvidede producentansvar en strategi til at opnå dette. Dette er på 

nuværende stadie implementeret i dansk lovgivning, i Lov nr. 807 af 2020-06-09 om ændring af lov 

om miljøbeskyttelse. Imidlertid mangler der en præcisering af blandt andet udstrækning af det 

udvidede producentansvar, som er omdrejningspunktet for denne afhandling. 

For at få dybere indsigt i, hvorfor plastik og cirkulær økonomi er relevant lige netop for denne 

afhandling, er det relevant at få et indblik i bevæggrundene fra EU’s side, og derfor inddrages en af 

Kommissionens meddelelser, der omhandler en EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi.76 

Meddelelsen nævner blandt andet det aspekt, at der udledes store mænger af plastik i Europa, hvor 

mindre end 30 % af dette indsamles til genbrug, samt at over halvdelen af alt det plastik der 

produceres, er anvendt til emballager.77 Meddelelsen beskriver hvorfor og hvordan samspillet med 

plastik, og en cirkulær økonomi, har betydning samt hvilke fordele og ulemper, der kan være i EU-

kommissionens optik. Der oplistes en masse idéer og metoder, som EU-Kommissionen ønsker at 

berøre og gøre brug af, for at plastmålene for blandt andet år 2030, kan opfyldes. I forbindelse 

hermed undersøges og vurderes dette, ud fra hvordan Miljø-og fødevareministeriet kan anvende 

dette som led i at fremme samfundets bevidsthed om disse mål. 

Cirkulær økonomi kan være med til at fremme et no-waste-samfund, hvilket betyder et samfund 

uden affald, hvor affald genbruges og genanvendes i langt større grad end nu. Det er en dedikation 

og indsats, der skal indtages af alle parter, og derved er det interessant at undersøge, hvor langt 

man kan komme under forudsætningerne af det udvidede producentansvar, under forskellige 

ansvarsformer, og hvordan man kan komme derhen, hvor EU gerne vil have vi skal hen i fællesskab. 

 
75 Afsnit 1.1. 
76 COM (2018) 28 final, om en EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi. 
77 Ibid. s. 3. 
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Cirkulær økonomi er tillige et aspekt, som kan være med til at fremme ambitionerne om at blive 

klimaneutrale. 

Jura anvendes i samfundet, blandt andet til at regulere og give retningslinjer for alle der er en 

deltagende part i samfundet. Jura er grundlaget for, hvad man må og ikke må i et samfund, og 

derved hvordan man skal agere som borger og virksomhed. Derudover er blandt andet retspraksis, 

vejledninger, obligationsretlige principper samt retssædvaner, med til at forme rammerne for 

samfundet. Lovregulering i Danmark, er således med til at hjælpe borgere og virksomheder til at 

navigere rundt i et demokratisk retssamfund. Som tidligere anført, udgør EU-retten en stor del af 

den danske lovgivning,78 fordi vi som medlemsstat er forpligtet til eksempelvis at implementere de 

direktiver, der laves i EU-regi, så den nationale lovgivning er EU-konform.79 

Det udvidede producentansvar antages at være en tilgang fra EU’s side, hvor der er pålagt et øget 

fokus på, at producenterne holder et ansvar for de produkter, der bliver udledt i miljøet. Ét af 

stederne de har indført det her ansvar, som også er gældende efter EU’s emballagedirektiv fra 2018, 

er i EU’s affaldsdirektiv fra 2008. Der bliver specifikt i direktivets artikel 8 og 8 a redegjort for, hvilke 

mål og derved forudsætninger EU forventer af et udvidet producentansvar. Det omhandler et fælles 

ansvar, hvor der skal tages ansvar for, at producenterne producerer produkter, der generer affald 

og afskaffelsen af emballageaffaldet sker i et cirkulært henseende. Dette vil uddybes nærmere 

under afsnit 2.2. Retslige regler. Det er ikke et nyt fænomen at have et udvidet producentansvar, da 

det har eksisteret siden 2003 i Danmark,80 hvor ansvaret blev indført på elektronisk affald. Det er 

dog nyt at udvide området, til også at indeholde emballager og emballageaffald. Imidlertid kan der 

hentes inspiration til det videre arbejde med udformningen af dette specifikke ansvar, fra blandt 

andet det udvidede producentansvar på elektronik. 

Det udvidede producentansvar kan tolkes i mange retninger, hvorfor det er vigtigt at afdække hvor 

vidtstrækkende dette ansvar reelt er. Dette vil blive gjort nedenfor under afsnit 2.2 Retslige regler, 

hvor der ses nærmere på lovteksterne, samt i afsnit 2.4 Udformning af det udvidede 

producentansvar, hvor dette diskuteres på baggrund af den viden der er fundet frem til. Et 

producentansvar kan fortolkes bredt på alt, fra ansvar for deres produkter og et ansvar for deres 

markedsføring. EU’s affaldsdirektiv fra 2008 ligger vægt på det finansielle ansvar som et minimum,81 

hvor det er dette direktiv som EU’s emballagedirektiv fra 2018 henviser til, for så vidt angår de 

udvidede producentansvarsregler. Det er derved et større ansvar producenterne skal holde, end det 

 
78 Afsnit 1.6.2. 
79 Neergaard, U. & Nielsen, R. (2016), EU ret, s. 230 og 251. 
80 Direktiv 2002/95/EF. 
81 EU’s affaldsdirektiv fra 2008 artikel 3, nr. 21. 
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hidtil kendte ansvar fra eksempelvis produkter, hvor producenterne holder et vist ansvar i 

forbindelse med skader forårsaget af defekte produkter. Det er op til den enkelte medlemsstat, hvor 

vidtstrækkende de vil have ansvaret skal være. De får muligheden for at forme ansvaret således, at 

det samfundsmæssigt hænger bedst sammen for den individuelle medlemsstat. 

Den gældende lovgivning rummer alle producenter, der falder inden for bestemmelserne i loven, 

uanset branche. Som anført vælges det dog at bruge fødevareproducenter, som referenceramme 

for andelen af emballage og emballageaffald på markedet. Årsagen hertil er, at fødevarebranchen 

må antages at være en branche, hvor der anvendes store mængder af emballage da mange af deres 

producerede varer skal emballeres i plastik. Det er derfor en af de parter på markedet, der i høj grad 

bliver ramt af det udvidede producentansvar. 

 

2.2 Retslige regler 

I dette afsnit undersøges den nuværende regulering, både fra EU og fra Danmark, hvorfra der kan 

drages inspiration, samt hvilke begrænsninger der eventuelt kan være for producenterne. Da det er 

producenterne, der berøres af det udvidede producentansvar, er det oplagt at kigge på hvilken 

regulering der berører dem. Miljø- og Fødevareministeriet kan bruge denne analysedel som 

inspiration, til den videre udvikling af det udvidede producentansvar. 

 

2.2.1 Analyse af EU-regulering 

2.2.1.1 EU’s emballagedirektiv fra henholdsvis 1994 og 2018 

EU’s emballagedirektiv fra 199482 er det direktiv, som blandt andet den nuværende emballage 

lovgivning i Danmark bygger på. Den nyeste ændring, der er kommet på området, er EU’s 

emballagedirektiv fra 2018, som blev implementeret i dansk lovgivning den 4. juni 2020.83 Det er i 

den nye ændring, det omtalte udvidede producentansvar er blevet tilføjet. 

EU’s emballagedirektiv fra 1994 har til formål at reducere miljøbelastningen ved at sætte 

foranstaltninger på emballager og emballage affald, jf. direktivets art. 1. Da direktivet er fra år 1994, 

 
82 Direktiv 94/62/EF. 
83 Lov nr. 807 af 2020-06-09 om ændring af lov om miljøbeskyttelse. 
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kan det overvejes om nogle af foranstaltningerne er forældede. Her må det vurderes, at EU’s 

emballagedirektiv fra 2018, er en opdatering af nogle af begreberne og retningslinjerne. 

Emballage defineres i EU’s direktiv fra 1994 som et produkt, der anvendes til eksempelvis 

beskyttelse af en vare, udformet i hvilket som helst materiale eller en art heraf, jf. art. 3, nr. 1. Denne 

definition ændres der ikke på, men der tilføjes flere definitioner, der øger rammerne for 

rækkevidden af direktivet. Begrebet emballageaffald bliver opdateret i det nye direktiv, så det 

stemmer overens med det gældende affaldsdirektiv84, og sikrer kongruens mellem direktiverne. 

Emballageaffald er et begreb, som omfatter emballager, der ønskes bortskaffet af ejeren. De øvrige 

begreber, der defineres i loven, herunder genbrug, opdateres til at være gældende i 

overensstemmelse med EU’s affaldsdirektiv fra 2008. Yderligere tilføjes der en relevant definition, 

på genbrugsemballage, som omfatter en bestemt type emballage, der er skabt for at fremme 

bæredygtighed og genbrug. 

Genbrug defineres som produkter, der kan bruges igen til samme formål, jf. Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv (EU) 2018/851 af 2018-05-30 om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald – 

begge direktiver forskriver rammerne for affald og håndteringen af denne, i dennes art. 3, nr. 13. 

Direktivets art. 3, nr. 17 definerer begrebet genanvendelse, som et produkt der reelt er affald, men 

hvor man gør nytte af materialerne til et nyt formål. Disse to definitioner (genbrug og 

genanvendelse), udgår fra EU’s emballagedirektiv fra 1994, til fordel for emballageaffald og 

genbrugsemballage, der tilføjes via EU’s emballagedirektiv fra 2018. 

Artiklerne 5 og 6 opdateres ligeledes med nye ændringer fra 2018, således at begrebet genbrug 

udvides i artikel 5, og artikel 6 indfører et procentmål for henholdsvis år 2025 og 2030 for mængden 

af forskellige materialer, som skal genanvendes. I forhold til procentmålene for plastik, er der sat et 

procentmål på 50-55 %, hvilket må vurderes at være et proaktivt skridt, hvis man sammenligner de 

tal EU-kommissionen har præsenteret i Kommissionens meddelelse om plast i en cirkulær økonomi, 

hvor det på nuværende tidspunkt er under 30 % plast, der genanvendes.85 Spørgsmålet er herefter, 

hvilken betydning dette har for producenterne, og vil de i virkeligheden være med at overholde 

dette, hvis det blot bliver antaget som retningsgivende.  

 
84 EU’s affaldsdirektiv fra 2008. 
85 COM (2018) 28 final, om en EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi, s. 3. 
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2.2.1.1.1 Udvidet producentansvar under direktiverne 

Som tidligere anført, er der desuden et øget fokus på producentansvar i EU’s emballagedirektiv fra 

2018, hvilket må vurderes at betyde, at ”det tunge læs” skal bæres af producenterne. Det der er 

relevant at have med i de nye ændringer, og herved ved implementeringen af direktivet, er hvilke 

fordele eller ulemper der eksempelvis kan opstå for producenterne. Det er relevant i den forstand, 

at producenterne skal være villige til at bidrage til målene. Det er en ”livsstilsændring” for alle 

producenter, uanset hvilken branche de er en del af. Det bør derfor overvejes, om der skal være en 

”gulerod” for at få producenterne til at bidrage til strategien om bæredygtig og cirkulær økonomi, 

eller i modsatfald om det skal strafsanktioneres hvis de ikke bidrager. Dette er ikke uddybet i 

direktivet, da det er op til den enkelte medlemsstat at udforme dette.86 

I EU’s emballagedirektiv fra 2018 henvises der til EU’s affaldsdirektiv fra 2008, i den henseende at 

der i år 2024 skal være ordninger for det omtalte udvidede producentansvar, oprettet i 

overensstemmelse med EU’s affaldsdirektiv fra 2008 artikel 8 og 8 a.87 

 

2.2.1.2 Udvalgte supplerende EU-direktiver for miljøansvar- og påvirkning 

Andre direktiver som er relevante at fremhæve, er Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2004/35/EF af 2004-04-21 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af 

miljøskader, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 2008-11-19 om affald og om 

ophævelse af visse direktiver (fremhævet ovenfor som EU’s affaldsdirektiv fra 2008) samt Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/851 af 2018-05-30 om ændring af direktiv 2008/98/EF 

om affald. Alle nævnte direktiver er implementeret i dansk lovgivning. 

Det først omtalte direktiv vedrørende afhjælpning af miljøskader, er implementeret i dansk 

lovgivning i Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 2019-11-25 om miljøbeskyttelse (herefter 

Miljøbeskyttelsesloven). Dette direktiv omfatter det generelle miljø, jf. art. 1, og direktivet sætter 

rammebestemmelserne for ansvaret for miljøet. Det er den, som forurener, der er ansvarlig. Med 

EU’s emballagedirektiv fra 2018, kan der med det øget producentansvar stilles spørgsmål om, 

hvorvidt det så stadig reelt er den, som forurener der bærer ansvaret. Det er producenten, som 

sender produkterne ud i verden, og derved er det første led som teknisk set producerer emballage, 

så det potentielt kan ende i naturen. Dernæst er det forhandlere og/eller forbrugere, som bærer 

 
86 EU’s emballagedirektiv fra 2018 artikel 1, pkt. 8, Artikel 7, stk. 2. 
87 Ibid. 
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ansvaret for at få indleveret emballagen tilbage til producenten, for at det eksempelvis kan blive 

genanvendt. Derfor bør der muligvis laves en række tiltag for, at den valgte brancheforening gør en 

indsats, for at produkterne kommer tilbage til producenterne, således at udledningen kan undgås. 

Med det in mente, er det værd at overveje om det er retfærdigt, at alt ansvaret skal pålægges 

producenterne, eller om det skal uddeles mere proportionelt. Standpunktet om, at ansvaret 

pålægges producenterne, må imidlertid vurderes at være begrundet i de almindelige 

erstatningsretlige antagelser, om at det er skadelidte, der som udgangspunkt bærer ansvaret, 

medmindre skadelidte kan bevise det modsatte. 

EU’s affaldsdirektiv fra 2008 samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/851 af 2018-

05-30 om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald er begge direktiver, der sætter rammerne for 

affald og håndteringen af denne. EU’s affaldsdirektiv fra 2008 tilføjer ændringer og en opdatering 

af direktivet om affald. Nogle definitioner, blandt andet definitionen på affald, inddrages i EU’s 

emballagedirektiv fra 2018 således, at de alle fungerer i et samspil med hinanden. På den måde 

reduceres risikoen for misforståelser, og der sker derved en harmonisering af flere direktiver, så der 

kommer et mere sammenhængende samspil mellem dem. Dette ses der nærmere på under 

analysen af den nationale regulering. 

Kapitel 2 i EU’s affaldsdirektiv fra 2008 beskriver generelle krav, der er gældende i direktivet, 

herunder det udvidede producentansvar. I direktivets artikel 8 beskrives, forudsætningerne for det 

udvidede producentansvar, og artikel 8 a beskriver de generelle krav for de ordninger, der 

administrer det udvidede producentansvar. Artikel 8 konstaterer, at der for de virksomheder, der 

håndterer produkter uanset afart, kan pålægges et udvidet ansvar. Det er et ansvar, der kan omfatte 

håndteringen af restprodukter, affaldet eller det følgende finansielle ansvar, der bliver skabt i 

forbindelse med de produkter der bliver genereret. 

I forbindelse med, at der bliver lavet et udvidet producentansvar, kan der etableres ordninger, 

hvorunder det blandt andet ønskes at fremme tilgængeligheden af genbrug, genanvendelse eller 

cirkulær økonomi. Det bliver i EU’s affaldsdirektiv fra 2008 artikel 3, nr. 21 defineret specifikt, hvad 

der menes med en ordning for et udvidet producentansvar. I denne beskrives det som en ramme, 

der er sat af medlemsstaten til sikring af, at producenterne af produkter bærer et vist ansvar for 

følgerne af at produkterne bliver lavet. De skal enten bære det finansielleansvar eller det finansielle 

og organisatoriske ansvar for produktet i dets livscyklus. De generelle minimumskrav der skal 

overholdes, listes i direktivets artikel 8 a. Det er regler der generelt omhandler registrering af 

producenterne, deres finansieringsmuligheder og indberetningsmuligheder af produktmængder. 

Ifølge direktivet er det væsentlige ved det udvidede producentansvar, at det er op til den enkelt 

medlemsstat at bestemme, hvor vidtrækkende ansvaret skal være. 
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2.2.2 Analyse af gældende dansk regulering 

Den nuværende danske lovgivning består af mange forskellige facetter. Den danske lovgivning, der 

vedrører miljøretlige formål, er hovedsageligt baseret på EU-retslige direktiver, der er 

implementeret i dansk lovgivning88. I Danmark består de forskellige love af en variation, der 

fokuserer på henholdsvis bæredygtighed, og det at værne om miljøet.89 Reguleringen, der 

gennemgås nedenfor, er alle med forbindelse til den ovenstående gennemgang af relevant EU-

regulering i afsnit 3.2.1 Analyse af EU-regulering. 

 

2.2.2.1 Miljøbeskyttelsesloven 

Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 2019-11-25 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) er en lov, 

der dækker det mest basale vedrørende miljø, og er derfor relevant at anvende i nærværende 

sammenhæng. Formålet med denne er, at samfundsudviklingen skal ske bæredygtigt af hensyn til 

miljøet, men i overensstemmelse med vores levevilkår, jf. lovens § 1.  Denne lov indeholder en mere 

generel beskyttelse af miljøet, end eksempelvis lov om beskyttelse af havmiljøet,90 der er direkte 

rettet mod havmiljøet. I Miljøbeskyttelseslovens kapitel 6 beskrives det hvordan affald skal 

håndteres. Lovens § 43 forskriver, at den der håndterer affald, i hvilken som helst afskygning, er 

ansvarlig for, at det ikke forurener, blandt andet forurening af vores vand. Det er Miljø- og 

Fødevareministeriet, der fastsætter diverse retningslinjer og lignende på miljøområdet91, hvor de 

også kan bestemme, at udgifterne til at være bæredygtige i overensstemmelse med 

Miljøbeskyttelsesloven, kan være for egen regning, jf. lovens § 44, stk. 3. I den henseende kan det 

overvejes, hvorvidt det er producenterne, i forbindelse med produktionen af eksempelvis 

emballager til fødevare, der kan betragtes som den ansvarlige, som de i en vis grad bliver gjort til i 

EU’s emballagedirektiv fra 2018. 

Revurderingen af loven,92 der behandles i denne afhandling, er en ændring til den gældende 

lovbekendtgørelse. Der bliver i denne indført nogle specifikke tilføjelser til loven, der vedrører det 

udvidede producentansvar. Der bliver blandt andet indført et specifikt afsnit for et udvidet 

 
88 Se eksempelvis noter til Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 2019-11-25 om miljøbeskyttelse eller Lovbekendtgørelse 2019-
11-25 nr. 1165 om beskyttelse af havmiljøet. 
89 Eksempelvis Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 2019-11-25 om miljøbeskyttelse § 1 eller Lovbekendtgørelse nr. 1165 af 
2019-11-25 om beskyttelse af havmiljøet. 
90 Lovbekendtgørelse nr. 1165 af 2019-11-25 om beskyttelse af havmiljøet.  
91 Se blandt andet hertil Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 2019-11-25 om miljøbeskyttelse § 7. 
92 Lov nr. 807 af 2020-06-09 om ændring af lov om miljøbeskyttelse. 
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producentansvar, jf. lovens § 1, pkt. 2, og et specifikt udvidet producentansvar for emballage efter 

§ 9 o, jf. lovens § 1, pkt. 12. Der bliver ved dette lavet en tilføjelse af § 9 p, som beskriver forhold 

der skal være gældende for det udvidede producentansvar for emballage. De producenter, der 

bliver omfattet af loven, er dem som producerer produkter, der er emballerede og her foreskrives, 

at producenterne skal tage foranstaltninger for den del af emballage de udleder, set i forhold til 

deres markedsandel. Det vil altså sige, at enhver der producerer produkter og anvender emballage, 

uagtet typen af emballage,93 kan ifalde ansvar efter denne lov. Det er efter denne paragraf op til 

Miljøministeren at fastsætte nærmere regler om blandt andet, hvorvidt der er nogle producenter 

der kan fritages, hvordan omkostningerne forbundet med håndteringen af forpligtelserne skal 

fordeles, hvordan mængden af udstedt emballage opgøres og oplysningspligten producenten 

besidder. Det er således ikke fastlagt præcist, i hvilket omfang producenterne er omfattet af 

reglerne. 

Et yderligere relevant aspekt at undersøge i forbindelse med den revurderede lov er, at der bliver 

tilføjet en overskrift til § 9, kaldet Rabat og pantordninger.94 Jf. lovens § 9 kan Miljø- og 

Fødevareministeriet fastsætte rabat- og pantordninger på produkter, der er af stor belastning for 

miljøet. I relation hertil og baseret på ovenstående gennemgang95 må det således vurderes, at 

emballager og plastik udgør en belastning for miljøet, hvilket kunne gøre området til genstand for 

indførelse af pant- eller rabatordning på flere produkter, og ikke blot er for visse plast- og glasflasker, 

som den nuværende lovgivning foreskriver.96 Efter forarbejderne til Miljøbeskyttelsesloven § 9, 

mere præcist i betænkning 103, fremgår følgende: 

 

”Pantordninger er karakteriseret ved, at forbrugeren ved køb af en vare betaler et 

beløb, som skal sikre, at en del af varen, f.eks. den tomme emballage, returneres til 

sælgeren. …. Pantordninger kan etableres i alle omsætningsled, således at der skabes 

sikkerhed for, at forhandleren kan returnere emballager til producenten.” 

 

Der er således intet der foreskriver, at en pantordning skal være for et bestemt produkt, og det må 

således konstateres, at der ikke er noget til hinder for at etablere en pantordning på eksempelvis 

 
93 Uagtet om emballagen er af primær, sekundær eller tertiær type, jf. EU´s emballagedirektiv fra 1994 artikel 3, nr. litra 
1-c. 
94 Lov nr. 807 af 2020-06-09 om ændring af lov om miljøbeskyttelse § 1, pkt. 1. 
95 Afsnit 3.2.1.1. 
96 Bekendtgørelse nr. 357 af 2019-03-29 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer. 
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emballage. En sådan pantordning antages at øge interessen hos producenterne, i forhold til at 

opretholde et vist ansvar for emballageaffaldet, men også til at de vil bidrage mere til den ønskede 

cirkulære omstilling. 

Herefter vil det være relevant at undersøge, hvad der specifikt kunne gøre det attraktivt for den 

valgte producent at etablere en pantordning på emballage. Der skal i den sammenhæng desuden 

tages højde for, at det ikke er alle produkter der er lige nemme at genanvende. Denne udfordring 

ville kunne reduceres ved, at eksempelvis emballagen for flere fødevareprodukter blev ændret til 

en anden form for emballage, der er lettere at genbruge eller genanvende. Det er dog ikke alle typer 

af emballage, der er lige nemme at ændre materialet på, hvis det stadig skal have et højt niveau af 

genbrug. Hvis produkterne skal afskaffes, ville man kunne indlevere det og få pant på emballagen, 

og således etablere en ordning med inspiration fra flaskepant-systemet. I medfør heraf kunne det 

antages at føre til øget fokus på genbrug og genanvendelse, og det kunne blive mere attraktivt for 

både producenter, forhandlere og forbrugere. Det handler om at finde balancen mellem priserne 

for produkterne, og hvad der bliver efterspurgt fra forhandlerne og forbrugerne. 

I denne forbindelse kan der kigges mod de allerede igangværende indleveringsmuligheder for 

elektronikaffald, hvor det i højere grad er kollektive aftaler der håndterer området. Her bliver der 

gjort en indsats af en anden part, end bare producenten, hvoraf det kan antages at lette ansvaret 

på producenterne. På nuværende tidspunkt, er de eksisterende ordninger vedrørende det udvidede 

producentansvar, orienteret mod blandt andet elektronikaffald, da det er et af de områder, hvor 

der først er blevet etableret et udvidet producentansvar.97 

Spørgsmålet ligger blandet andet derfor i om ansvaret på håndteringen af emballageaffald kan 

deles, og eventuelt pålægges forhandlerne, andre led i produktkæden eller en helt tredje aktør. På 

den måde kan omkostningerne fordeles på flere led, og derved bliver byrden ikke så stor for den 

enkelte producent og incitamentet til at være med kan øges. Der er stadig en udfordring i hvordan 

producenterne vil håndtere og godtage dette, da det ikke vides om det eventuelt bliver dyre for 

producenterne, samt i hvilket omfang omkostningerne ved dette vil være. I forbindelse med Lov nr. 

807 af 2020-06-09 om ændring af lov om miljøbeskyttelse (lovforslaget der nu er blevet 

implementeret pr. juli 2020), vides det endnu ikke, hvem der skal bære udgifterne for håndteringen 

specifikt, da forslaget om implementeringen henviser til, at det fastsættes på et senere tidspunkt af 

Miljøministeren.98 

 
97 DPA System – Dansk Producent Ansvar (2020), Om DPA-system. 
98 Lov nr. 807 af 2020-06-09 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, § 1, punkt 12, § 9 p, stk. 3. 
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2.2.2.2 Produktansvarsloven 

Lovbekendtgørelse nr. 261 af 2007-03-20 om produktansvar (herefter Produktansvarsloven) 

implementerer Rådets direktiv 85/374/EØF af 1985-07-25 om tilnærmelse af medlemsstaternes 

administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar. Loven finder anvendelse på 

ansvarsforholdet, når et produkt lider af en defekt, og defekten leder til en skade på andet end det 

defekte produkt, jf. lovens § 1. Et produkt bliver i lovens § 3, defineret som en hver løsøregenstand, 

der er en fysisk formuegenstand, der er flytbar. I relation til emballage, kan der tolkes på hvorvidt 

det er en løsøregenstand. Dog er emballage et selvstændigt produkt, omend andet en knapt så 

værdifuld genstand for mange parter, hvor det derved godt kan antages at være et produkt. Der 

skal ved produktet foreligge en defekt, for at nogen kan stilles til ansvar for den skade som det 

defekte produkt har forårsaget.99 En defekt foreligger, når produktet ikke lever op til de 

sikkerhedsmæssige forventninger, der måtte være af produktet, jf. lovens § 5. 

I forhold til det udvidede producentansvar er der her pålagt producenterne et ansvar, såfremt 

produktet er defekt. Ved et udvidet producentansvar på emballage er der pålagt producenterne, et 

ansvar der rækker længere end en defekt. Producenterne bliver her som minimum pålagt det 

finansielle ansvar for produktet i dets livscyklus, med henblik på afskaffelsen af produktet. Der bliver 

derved skabt en større agtsomhed hos producenten, fordi de ikke kun holder ansvaret for produktet 

og dets eventuelle defekt, men et ansvar for at produktet bliver håndteret korrekt gennem hele dets 

livscyklus. Og det er her forskellen er i forhold til om der er tale om et produktansvar og et 

producentansvar. 

 

2.2.2.3 Bekendtgørelsen om pant på emballage 

Bekendtgørelse nr. 357 af 2019-03-29 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse 

drikkevarer foreskriver, som det fremgår af titlen, pant på emballager for visse drikkevare og 

indsamling heraf. Det er den eneste regulering vedrørende pant på emballage, der findes i dansk ret 

på nuværende tidspunkt. Som defineret i bekendtgørelsens § 1, berører den diverse emballager for 

drikkevarer, der kan rumme op til 20 liter. Derfor kan der kun drages inspiration fra denne 

bekendtgørelse i forhold til, hvis nogle af bestemmelserne skulle anvendes til generel pantlovgivning 

vedrørende eksempelvis plastik og emballage. 

 
99 Lovbekendtgørelse nr. 261 af 2007-03-20 om produktansvar § 6, stk. 2. 
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Genbrug bliver i denne bekendtgørelse defineret efter bekendtgørelsens § 2, nr. 11, som en 

handling i at bruge en genstand flere gange. Genanvendelse er defineret efter bekendtgørelsens § 

2, nr. 10, hvor det er selve processen når man bearbejder et eksisterende materiale til at nyt 

produkt.100 Disse er i grundessensen samme definitioner, som der bliver angivet i EU’s 

emballagedirektiv fra 2018, og ved implementeringen af denne.101 

Der skal blandt andet efter denne bekendtgørelse være et id på emballagen der indleveres, ellers er 

der ikke krav om udbetaling af pant, jf. § 5, stk. 5. Id’et bruges til identifikation af produktklasse, og 

angiver hvilken kategori pant, der skal gives på det enkelte produkt. Denne systematik må vurderes, 

med fordel at kunne blive anvendt i ny lovgivning, for blandt andet at kunne følge produkterne, 

samt til at klassificere produktet og de materialer, der er anvendt i det produkt der indleveres. På 

den måde må det vurderes, at lette genanvendelsesprocessen for ”det næste” i produktets 

livscyklus. Lige præcis den tankegang må således vurderes at kunne bidrage til, at sætte nogle 

rammer for en eventuel ny lovgivning, der ville kunne dække alle de forskellige produkter, der kan 

tænkes at komme pant på. 

I relation til denne bekendtgørelse, udgør Dansk Retursystem A/S102 en central styreenhed, og altså 

den primære administrator af opgaven med at administrere pant, hvilket de har haft eneret på siden 

år 2002.103 Der kan derved stilles det spørgsmål, hvorvidt man kunne udvide deres virkeområde, 

eller om man skulle introducere andre aktører på markedet, til håndtering af alt det forskellige 

pantaffald, der potentielt kan sættes pant på. 

Der er desuden flere punkter i bekendtgørelsen, som beskriver hvorvidt systemet spiller sammen 

med andre aktører, eksempelvis detailbutikker.104 I lyset af EU’s emballagedirektiv fra 2018, er det 

idéen at dette skal fortsætte, da producenterne skal bære et øget ansvar og derved burde 

samarbejdet fortsat bestå for, at det kan fungere optimalt. Det der kan være til hinder for 

håndtering af forskellige typer af emballage og emballageaffald, må vurderes blandt andet at være 

kapaciteten til at tage imod et øget antal produkter samt eventuelle omkostninger, der kan komme 

som følge af dette for producenter såvel som for forhandlere. 

 

 
100 Se hertil Bekendtgørelse nr. 224 af 08/03/2019 om affald § 3, nr. 26. 
101 Se hertil afsnit 3.2.2.4, hvorunder dette uddybes. 
102 Eksempelvis Bekendtgørelse nr. 357 af 2019-03-29 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 
§ 2, nr. 2. 
103 Dansk retursystem (2020), Om os – Reguleret af loven. 
104 Eksempelvis Bekendtgørelse nr. 357 af 2019-03-29 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse 
drikkevarer § 5. 
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2.2.2.4 Bekendtgørelsen om affaldshåndtering 

Bekendtgørelse nr. 224 af 2019-03-08 om affald beskriver, hvordan håndteringen af affald skal 

foregå, og foreskriver desuden definitionen af et affaldshierarki, som blandt andet anvendes af 

kommunerne.105 Denne bekendtgørelse implementerer blandt andet EU’s emballagedirektiv fra 

1994, som derved betyder at der allerede er taget højde for retningslinjerne givet fra EU-

Kommissionen. Affald defineres i lovens § 1, som noget ejermanden skiller sig af med, og kan således 

være hvad som helst. Affaldshierarkiet, der fremgår af lovens § 12, lister blandt andet, at affaldet 

først og fremmest skal søges behandlet med henblik på: 

1. Forberedelse med henblik på genbrug. 

2. Genanvendelse. 

3. Anden nyttiggørelse. 

4. Bortskaffelse. 

Som følge heraf må det vurderes, at bortskaffelse ses som sidste mulighed, fremfor at fremme 

genanvendelse og genbrug. Dette er efter klassificeringen af affaldstypen i lovens § 4. Det der er 

værd at hæfte sig ved i denne bekendtgørelse, er affaldshierarkiet. Denne lister specifikt, hvad idéen 

med cirkulær økonomi går ud på. Først prioriteres det at kunne genbruge produktet, dernæst 

genanvendelsen, herefter om det kan udnyttes på andre måder, og sidste udvej er bortskaffelse. 

Hele konceptet i en cirkulær økonomi er netop, at produktet helst ikke skal smides ud, hvilket dette 

hierarki er et godt eksempel på, og søger at hindre. 

I bekendtgørelsen defineres to væsentlige begreber, henholdsvis bekendtgørelsens § 3, nr. 13, der 

definerer begrebet genbrug, og nr. 17, der definerer begrebet genanvendelse. De to definitioner 

anvendes fortsat i EU’s emballagedirektiv fra 2018, hvorfor der skal skeles til denne bekendtgørelse 

og dennes direktiv for korrekt tolkning, jf. EU’s emballagedirektiv fra 2018 artikel 3, litra c, nr. 2c.  

 
105 Jf. Bekendtgørelse nr. 224 af 2019-03-08 om affald §§ 1 og 12. 
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2.3 Domsanalyser til inspiration 

I det følgende fremhæves afgørelser, som vurderes at understøtte analysen i, hvad der kan være 

relevant at inddrage ved den videre udformning af bestemmelserne i den revurderede udgave af 

miljøbeskyttelsesloven.106 Der gennemgås nedfor fire afgørelser, hvori der er fremsat forskellige 

krav, men alle findes relevante da de understøtter afhandlingens problemstilling. 

MAD2004.473 var en sag mellem Plato Plastik Robert Frank GmbH og Caropack Handelsgesellschaft 

mbH. Sagen omhandlede, hvorvidt plastikposer kunne opfattes som emballage efter EU’s 

emballagedirektiv fra 1994, og hvorvidt producenten af poserne skulle betragtes som 

emballageproducenten eller ej. Domstolen kom frem til, at det skulle fortolkes således, at 

plastikposer klassificeres som emballage når de anvendes til eksempelvis at transportere vare i, og 

derved også hører ind under EU’s emballagedirektiv fra 1994. Plastikposerne betragtes således ikke 

som emballage når de kommer direkte fra producenten. Ydermere kom domstolen frem til, at det 

ikke var producenten af plastikposerne, men producenten af varerne der kommer i plastikposerne, 

der måtte betragtes som den ansvarlige producent i overensstemmelse med EU’s emballagedirektiv 

fra 1994. Det betyder således, at den oprindelige producent af produktet, her plastikposerne, ikke 

kan holdes ansvarlig for produktet, hvis det ikke er produceret specifikt til at være emballage. Der 

bliver i denne dom understøttet det, der kan tolkes som et skærpet ansvar for producenterne, i 

forbindelse med emballage, men altså ikke selve producenten af plastikposerne, såfremt de ikke er 

produceret til at være emballage. Det bliver i forarbejdet til Lov nr. 807 af 2020-06-09 om ændring 

af lov om miljøbeskyttelse fremhævet i bemærkningerne hertil, at den de påtænker at være 

producenten, der skal bære ansvaret er ”… den virksomhed i leverandørkæden, som har størst 

indflydelse på design af emballagen, samt incitament til at reducere mængden af emballage og 

emballageaffald”.107 Ifølge dommen må det således fortolkes, at det er producenten af det 

emballerede produkt, og ikke producenten af emballagen i sig selv, der er ansvarlig for emballagen 

og emballageaffaldet, når produktet og emballagen kommer til sin ende i dets livscyklus. Derved 

understøtter denne dom forarbejderne til Lov nr. 807 af 2020-06-09 om ændring af lov om 

miljøbeskyttelse. 

En anden afgørelse der er relevant at inddrage, er en dom som specificerer hvad produktansvar er. 

Det kan siges, at et producentansvar ligger i det at have et produktansvar. Dog ligger forskellen i de 

 
106 Lov nr. 807 af 2020-06-09 om ændring af lov om miljøbeskyttelse. 
107 Lovforslag som fremsat 2020 112. Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Implementering af 
affaldsdirektivets minimumskrav til eksisterende udvidede producentansvarsordninger, indførelse af udvidet 
producentansvar for emballage og modernisering af indsamling og behandling af elektronikaffald). Fremsat den 20. 
februar 2020 af miljøministeren. Bemærkning 3.2.1.4.1 Emballageproducenten og bagatelgrænse. 
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to former for ansvar i, at et produktansvar foreligger når produktet lider af en defekt,108 og 

producentansvaret kan komme til udtryk på forskellige måder, herunder ansvaret for at produktet 

bliver afskaffet korrekt. I afgørelsen U 1986.205 V, Hee Hotel v/ Aksel Andersen mod Karsten 

Akselsen, blev der lagt sag an grundet en sten i et fuldkornsbrød fremstillet af sagsøgte, der endte 

med at knække en tand på sagsøger. Sagsøgte blev kendt erstatningspligtig til trods for, at han fik 

leveret kornblandingen, der antoges at indeholde stenen. Det er derfor den endelige producent af 

produktet, der bliver gjort ansvarlig, og ikke producenten af delprodukterne, medmindre der findes 

grund hertil – eksempelvis, at denne har udvist culpa. Denne dom er derfor med til at statuere, hvor 

producentansvaret skal placeres. Trods dommen blev afsagt før det udvidede producentansvar blev 

indført,109 må det vurderes at stemme overens med, hvor producentansvaret placeres i forbindelse 

EU’s emballagedirektiv fra 2018 – nemlig hos den endelige producent af et produkt. 

En tredje afgørelse som kan fremhæves, er MAD2004.1248 – Radlberger Getränkegesellschaft mbH 

mod S. Spitz KG mod Land Baden-Württemberg. Sagen omhandlede blandt andet fortolkningen af 

artikel 1, stk. 2 og artikel 7 i EU’s emballagedirektiv fra 1994, om hvorvidt disse var til hinder for 

etablering af obligatoriske retur- og pantsystemer på bestemte typer af emballage. Den første del, 

angående EU’s emballagedirektiv fra 1994 artikel 1, stk. 2, hindrede det ikke. Det blev fastslået, at 

så længe det er i forbindelse med, at medlemsstaten fremmer genbrugsordninger i tråd med 

direktivet, er der intet til hinder for det. Hvis der herefter kigges på direktivets artikel 7, bliver der 

her fremhævet tre ting i afgørelsen, således at hvis disse tre ting ikke følges, er de til hinder for at 

etablere en obligatorisk pantordning, og derved overholdes direktivet ikke. Følgende blev listet; 

ordningen der oprettes, skal (1) være egnet til at fremme målene i EU’s emballagedirektiv 1994, (2) 

der skal etableres et acceptabelt antal afleveringssteder, samt (3) at ved denne etablering skal 

producenter og forhandlere have nok tid til at omstille sig for at kunne være en deltagende part. 

Disse aspekter må anses for relevante i relation til nærværende afhandling, da det kunne være en 

mulighed at etablere en form for pant og retursystem på forskellige typer af emballager, hvor de tre 

betingelser således skal være med i overvejelserne. Dommen er desuden med til at afklare, at der 

umiddelbart ikke er noget til hinder for at etablere et pantsystem. Det kunne overvejes om det vil 

være en mulighed og vej, der kunne betale sig at gå for regeringen og det relevante ministerium, i 

forbindelse med implementeringen af EU’s emballagedirektiv fra 2018. Det bliver dog fremhævet i 

dommen, at de tilsigtede mål der tages i brug for at opnå eksempelvis genanvendelse, ikke skal være 

på urimelige vilkår for de økonomiske aktører på markedet. Det er derfor noget, der stadig skal være 

af eksempelvis frivillig karakter for, at alle har en fair mulighed for at være en del af en pantordning. 

Der er mange aspekter, der kan være med til at øge interessen for et pantsystem, for eksempel 

 
108 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 261 af 2007-03-20 om produktansvar § 5. 
109 DPA System – Dansk Producent Ansvar (2020), Historie og formål. 
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etablering af arbejdspladser, omkostningsbesparelser ved genanvendelse, CO2-besparelser og 

lignende. Der er også mange udfordringer, der kan tages i betragtning, i forbindelse med etablering 

af et pantsystem på andre produkter end dem der allerede eksisterer, eksempelvis i form af 

organisering og kapacitet til håndtering af dette. Men det første skridt er med dommen afklaret, 

nemlig at det er en mulighed, der er væsentlig i det videre arbejde med indsamling af 

emballageaffald. 

Den fjerde afgørelse som findes relevant i forhold til nærværende afhandling, er MAD2003.517. I 

den sag var Mayer Parry Recycling mod Environment Agency and Secretary of State for the 

Environment, Transport and the Regions, and Corus (UK) Ltd and Allied Steel and Wire Ltd (ASW). 

Sagen afgjorde fortolkningen af hvornår et produkt ikke længere er affald, her specifikt metal, og 

selve tolkningen af begrebet ”genindvinding” i EU’s emballagedirektiv fra 1994 artikel 3, nr. 7. I 

dommen fastslås, at et produkt ikke længere er affald når det er blevet bearbejdet i en sådan grad, 

at det materiale produktet er lavet af, er tilbage i sin oprindelige tilstand. Det vil sige, når produktet 

er sendt tilbage til udgangspunkt. Det blev yderligere afgjort, at begreberne affald og genvinding fra 

Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald skulle betragtes efter samme fortolkning. 

Dette er relevant i forhold til opfattelsen af, hvornår et produkt kan betragtes at begynde forfra i 

den cirkulære forbrugscyklus, der arbejdes med inden for cirkulær økonomi. I forhold til 

nærværende afhandling vil det betyde, at producenternes ansvars for emballagen og produktet i 

relation til det udvidede producentansvar, der følger af EU’s emballagedirektiv fra 2018, vil 

forsvinde når emballagen ikke længere er en faktisk emballage. Her kan det overvejes om ansvaret 

skal modificeres, således at ansvaret forsvinder fra producenterne inden da, eksempelvis når 

produktet er overleveret til en affaldsenhed. 

 

2.4 Udformning af det udvidede producentansvar 

På baggrund af ovenstående analyser,110 kan der drages inspiration til, hvordan den videre 

udformning af det udvidede producentansvar kan være. På nuværende tidspunkt, er EU's 

emballagedirektiv fra 2018 minimumsimplementeret i dansk lovgivning. Det mangler stadig at blive 

fastlagt, hvor langt det udvidede producentansvar skal strække sig – altså de præcise rammer for 

ansvaret. Det er fastlagt, at der som minimum kommer et finansielt ansvar, hvilket vil sige de 

følgeomkostninger, der er forbundet med at producere en vare, der leveres i emballage. 

Omkostningerne er blandt andet omkostningerne ved afskaffelsen af emballageaffaldet. Der kan 

derfor laves mange sammensætninger af ansvaret, som kan have forskellige indvirkninger på 

 
110 Afsnit 2.2. og afsnit 2.3. 
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producenterne, samt forbrugerne – det er noget som potentielt kan påvirke deres handlemåde i 

forhold til affald generelt. I det følgende diskuteres, hvilke muligheder der er for at pålægge 

producenterne et ansvar, samt hvilke fordele og ulemper der kan være ved disse ansvarsformer. 

Ansvaret vil være stillet overfor dét ansvar der bliver berørt i forhold til det udvidede 

producentansvar, hvilket vil sige ansvaret for emballage og emballageaffald, i den henseende at 

producenten holder ansvaret for det gennem produktets livscyklus, til det skal genanvendes. Der 

bliver berørt de fire mest almindelige ansvarsformer, der har en gentagende rolle i afhandlingen. 

 

2.4.1 Ansvarsformer 

Der er forskellige måder at beskrive et ansvar på, hvor de mest grundlæggende rammer for 

erstatningsansvar, er beskrevet ovenfor.111 Den mest almindelige antagelse for ansvar, der også er 

hovedreglen i dansk ret, beror på et culpaansvar, hvilket vil sige at der bæres skyld af en part, når 

parten har ageret uagtsomt. For at se på hvordan der kan lovgives på området, kigges der yderligere 

på hvordan producenterne vil agere, hvis de intet ansvar skulle holde, hvis der blev lovgivet om et 

objektivt ansvar, og hvis der var objektivt ansvar for producenten, men at der her også kunne være  

egen skyld af forbrugeren. 

 

2.4.1.1 Minimering af ansvar 

Den erstatningsansvarlige hovedregel i Danmark er culpa, hvilket vil sige at man altid være underlagt 

et ansvar. Det er derfor ikke muligt at fritage en part, eksempelvis en producent eller forbruger 

fuldstændigt for et ansvar. Men det er dog i en vis udstrækning muligt at reducere ansvaret for en 

part til minimum, nemlig culpa. Der skal her tages højde for anden eksisterende lovgivning, 

eksempelvis produktansvarsloven. Selvom det i denne lov er ansvaret for defekte produkters 

skader, må det vurderes, at der kan drages paralleller i forhold til emballagehåndtering. Ved 

fritagelse fra ansvar, må det antages at de slet ikke holder noget ansvar i relation til 

emballagehåndtering, hvilket ikke er lovligt, da der ikke foreligger hjemmel hertil. Alene på den 

baggrund, vil det ikke være muligt at fritage producenterne helt fra ansvar. Miljøbeskyttelsesloven 

§ 1 foreskriver en generel ansvarlighed for forurening, og håndtering af produkter, der ikke kan ses 

 
111 Afsnit 1.8.1. 
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bort fra. Det er derfor begrænset, i hvilken grad ansvaret kan minimeres, og det må antages at der 

er en usikkerhed i, hvorvidt belastningen vil være til ulempe for eksempelvis forbrugeren. 

Der kan, enten efter produktansvarsloven og efter almindelig kontraktindgåelse, skrives en 

ansvarsbegrænsning eller ansvarsfraskrivelse, men da lovgivningen er beskyttelsespræceptiv, kan 

det ikke ske i en sådan grad at det ikke kommer skadelidte (eksempelvis forbrugeren) til last, jf. 

lovens § 12. Producenten vil derfor aldrig kunne fraskrive sig ansvaret fuldkomment, men ”kun” 

reducere ansvaret i en vis grad. 

Culpaansvar er som sagt det almindelige ansvarsgrundlag der findes i dansk ret, og det ansvar man 

er pålagt medmindre der er hjemmel i lov til at pålægge et objektivt ansvar. Under dette ansvar er 

producenterne ansvarlige, hvis de handler uagtsomt eller forsætligt. Hvis producenterne fortsat er 

underlagt culpaansvar, er der ingen garanti for at de vil ændre handling. Under forudsætningerne 

om, at de skal omlægge sig til at være klimaneutrale, burde dette ansvarsgrundlag allerede have 

fremmet denne tankegang. De producenter, der allerede har omlagt sig, må derfor antages at være 

på andre grundlag, eksempelvis de markedskræfter der stammer fra forbrugerne. 

Der er forskellige muligheder for Miljø- og fødevareministeriet, i forhold til at udforme et udvidet 

producentansvar. Der er mange muligheder, hvor eksempelvis producenterne ikke bliver pålagt et 

ansvar via lovgivning, men opfordres til at tage større frivilligt ansvar, og derved skabe en potentiel 

fremgang i cirkulær økonomi og klimaneutralitet. Det kan eksempelvis gøres ved kontraktindgåelse. 

Der kan indgås aftaler/kontrakter, hvorunder der opsættes rammer mellem en producent og 

eksempelvis en leverandør. Det kan være krav til de anvendte materialer, så der anvendes bestemte 

typer af materialer, der så kan være lovbestemt i stedet. Materialerne er derved et materiale, som 

overholder krav om eksempelvis genanvendelighed eller genbrug, som derved tiltaler en cirkulær 

økonomi. Der kan derved stilles krav til de anvendte materialer fra lovgiver, eller på eget initiativ, 

hvorunder de knapt så miljøvenlige materialer udfases, og derved sker der en indfasning af de 

miljøvenlige materialer, og eksempelvis brugen af plastik bliver reduceret. Der er ikke noget der 

forhindrer producenter i at fravælge leverandører, hvis leverandøren ikke overholder de 

målsætninger der ønskes opfyldt. Lovgivningsmæssigt kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt 

der er hjemmel, og hvorvidt der er tilstrækkelig proportionalitet i midlerne, i at fastlægge hvilke 

materialer der må eller ikke må anvendes til produktion af produkter. 

Ved leverancer af varer fra producenterne, kunne det ligeledes indskrives i aftalen, at der vil blive 

anvendt andre pakkemetoder som producenten herved bestemmer, så der eksempelvis anvendes 

andet end plastik til at emballere varerne i. I forhold til håndtering af emballageaffaldet, er dette 
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også et emne der kan indskrives i en aftale. Ansvaret vil således kunne fordeles mellem forhandler 

og producent, så der opnås et solidarisk ansvar for at sortere og håndtere emballageaffaldet. Dette 

kunne være attraktivt, hvis der blev lavet en pantordning for alle emballager, således at 

producenten ikke bærer hele ansvaret alene. 

Der er mange muligheder for, hvad der kan skrives ind i en aftale, men der er ingen garanti for at 

aftalen indgås. Det er frivilligt for parterne om de vil indgå en aftale, og muligheden for at parterne 

vil opfatte aftalen som gunstig, er ikke en sikkerhed. Det vil derfor være forbundet med stor 

usikkerhed om man vil kunne opnå EU’s mål og krav, og der er aldrig nogen garanti for, at man 

kommer i mål med en aftale, da der aldrig er nogen, der kan tvinges til at indgå en lovlig aftale. 

Således må det vurderes, at det gælder om at stille gunstige forhold til rådighed, så parterne i første 

omgang faktisk vil indgå i aftalen. 

Lovregulering skaber faste rammer, for eksempelvis producenterne, som kan være både positive og 

negative. Det må forventes, at producenterne vil foretrække ikke at have stramme regler for deres 

virke, da det potentielt kan skabe fremgang i fællesskaber og frivillige samarbejder. Eksempler herpå 

er miljømærker, som Blomsten eller Svanemærket, der er symboler som eksempelvis fremmer 

bevidstheden hos nogle forbrugere. En sådan mærkeordning kunne også indføres for producenter, 

der går ind for at fremme cirkulær økonomi. Der er intet til hinder for at have sådanne 

frivillighedsordninger, selvom der bliver pålagt producenterne et større ansvar via lovgivning, men 

tilgængeligheden af disse kan potentielt få reduceret deres betydning, da det pludselig er alle der 

skal følge det, og ikke et aktivt valg af producenterne selv. Frivillighedselementet hos 

producenterne, er noget som nogle forbrugere potentielt kan vægte højere, end at producenterne 

er påtvunget nogle regler, da det kan antages at udtrykke en større villighed hos producenterne – 

at de faktisk værner om miljøet. 

 

2.4.1.2 Objektivt ansvar 

Objektivt ansvar betyder, at producenten skal pålægges alt ansvaret. Det er imidlertid en 

ansvarsform, der som udgangspunkt kun kan pålægges gennem lovregulering. Der er altså som 

hovedregel et hjemmelskrav, for at kunne pålægge nogen et objektivt ansvar. Der er dog altid et 

ansvarsgrundlag hos den skadelidte, hvis der handles uagtsomt eller med fortsæt, grundet culpa – 

der kan i den relation laves et strengere ansvar i en aftale eksempelvis, da det umiddelbart vil stille 

modparten i en gunstig aftalesituation, hvilket er lovligt men ikke et direkte objektivt ansvar. 

Regulering kan gribes an på forskellige måder, hvor det kan være alt fra løs regulering til en meget 

stram regulering. EU’s emballagedirektiv fra 2018, kan siges at stramme grebet om producenterne 
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en anelse, da det øger ansvaret hos producenterne, hvilket går igen i Lov nr. 807 af 2020-06-09 om 

ændring af lov om miljøbeskyttelse. 

Det kan diskuteres, hvorvidt det udvidede producentansvar, der allerede er opstillet via det 

finansielle ansvar, reelt er et objektivt ansvar. Det er ikke entydigt i lovteksten, at producenterne 

ikke kan udlicitere dette ansvar, hvilket derved kan så tvivl om det reelt er et objektivt ansvar, men 

lovteksten indikerer, at der er tale om et objektivt ansvar. Uagtet om producenterne finder en 

løsning i form af, at de selv varetager ansvaret, eller i at få en anden part til at forvalte ansvaret for 

dem, er der en form for ansvar, der altid vil lede tilbage til producenten. 

En fordel ved lovregulering er, at alle skal agere under de samme regler. Eksempelvis vil aftaler ikke 

nødvendigvis være ens, hvor en lovgivning ikke ændres fra tilfælde til tilfælde, men kan levne plads 

til fortolkning. Lovgivningen afhænger mere af, hvor specifik og indsnævrende den er, og der kan 

optræde særregler for én type af virksomheder eller lignende. Et eksempel på anden regulering 

vedrørende optimering af vores forbrug i miljømæssig henseende er regler for plastikposer, således 

at butikker ikke længere må give gratis plastikposer ud, medmindre de overholder nogle specifikke 

krav.112 Dette må vurderes at relatere sig til det som EU's emballagedirektiv fra 2018 sigter efter, 

dog med emballage og emballageaffald for øje. Her kunne der drages inspiration til, at der kan 

indføres afgifter på bestemte typer af emballage. Dette er begge skridt i den samme retning, nemlig 

bæredygtighed, cirkulær økonomi og reduktion af udledningen af blandet andet plastik. 

En anden potentielt negativ påvirkning reguleringen må vurderes at have for producenterne er, at 

producenterne muligvis får øgede udgifterne til produktion af deres produkter og de derfor hæver 

prisen på produktet, således at det bliver dyre at indkøbe varer for forhandlerne og dermed også 

dyrere for slutbrugerne. Det må vurderes, at det vil være størstedelen af produkterne, der indkøbes 

af forhandlerne, som bliver påvirket. Det kan ligeledes have en effekt på producenterne, således at 

der kommer følgevirkninger i form af øgede omkostninger for producenten i deres arbejdsgange, 

eksempelvis i forhold til håndteringen af emballageaffaldet. 

Der er altid spørgsmålet om, hvorvidt virksomheder vil overholde den lovregulering, der bliver 

indført. Typisk er der i lovgivningen et kapitel vedrørende sanktioner, hvor der ved manglende 

overholdelse af loven bliver sanktioneret med eksempelvis en bødestraf. I den sammenhæng må 

det vurderes, at en sådan bødestraf skal have en vis størrelse, for at det kan betale sig for 

eksempelvis producenterne at overholde loven. Der kan også indføres fordele for producenterne, 

som en metode ved at gøre det attraktivt at overholde loven. Det kunne eksempelvis være, hvis 

 
112 Lovbekendtgørelse nr. 61 af 2020-01-28 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og emballageafgiftsloven (Forbud 
mod gratis udlevering af bæreposer og forbud mod udlevering af tynde plastikbæreposer). 
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loven blev overholdt og de eksempelvis stoppede med at anvende plastemballage, så ville de blive 

fritaget fra moms eller afgifter – altså sanktion ud fra anvendelsen af omvendt psykologi. Man kunne 

også forestille sig indførelse af et pantsystem på forskellige typer af emballage, som ved flasker, da 

dette øger interessen og incitamentet for at blive kompenseret ved besværet i at håndtere 

produkterne på en bestemt måde. Hvis der skal være tale om en bødestraf, skal denne overvejes, 

at denne har en vis størrelse, da der er set andre eksempler på, at loven ikke blev overholdt da der 

var større gevinst ved at bryde loven. Hertil kan den nyere persondatalovgivning113 eksempelvis 

nævnes, hvor der i starten var mange virksomheder der ikke overholdt loven, fordi bødestraffen 

måske var uforholdsmæssig lille. 

Der er således flere aspekter at tage i betragtning, når der laves bestemte regler for et område, da 

det kan have positive såvel som negative følger. Spørgsmålet om at lovregulere med et garanteret 

ansvar som ved objektivt ansvar, kan være med til at reducere de frie valg og kræfter der er på et 

marked. 

 

2.4.1.3 Objektivt ansvar med modifikationer 

I forlængelse af afsnit 2.4.1.2 Objektivt ansvar vil det blive taget i betragtning, at der er pålagt 

producenten objektivt ansvar, men hvor der kan ske en modifikation af ansvaret, hvis forbrugeren 

har selvforskyldt skaden, og dermed pådrager sig erstatningsansvar efter culpa. Det kan siges at 

være en modifikation af det objektive ansvar, hvor der her trods alt er mulighed for, at producenten 

bliver fritaget for ansvar, hvis forbrugeren handler ansvarspådragende – dette er givet efter det 

almindelige culpaansvar, som beskrevet ovenfor. Det er derfor relevant at undersøge, hvorledes 

modifikationer til det objektive ansvar, kan være med til at bidrage til at både forbrugerne og 

producenterne får en forbedret retsstilling. 

Et element der kan kigges på, er en form for regresret, da det må antages at producenterne ikke har 

mulighed for at få erstattet et tab, som ikke er deres egen skyld. Der kan drages inspiration fra 

Danske Lov 3-19-2 og Lovbekendtgørelse nr. 1070 af 2018-08-24 om erstatningsansvar (herefter 

EAL) § 23, som foreskriver arbejdsgiveransvar. Det er værd at bemærke, at disse to er modstridende, 

da der efter Danske Lov 3-19-2 er regresret for arbejdsgiver, hvilket der ikke er efter EAL §23. Selve 

arbejdsgiver-/arbejdstagerforholdet er ikke relevant for denne afhandling, da det ikke er et sådan 

forhold der består mellem producent og forbruger, men det relevante er den regresmulighed, der 

 
113 Lovbekendtgørelse nr. 502 af 2018-05-23 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 
(databeskyttelsesloven). 
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er indarbejdet i arbejdsgiver-/arbejdstagerforholdet. EAL § 23 skal ses i sammenhængen med lovens 

§§ 19 og 24, da disse er en modifikation til § 23’s manglende regresret. EAL § 24, stk. 1 er en 

undtagelse til § 23, hvorunder der kan ske lempelse af erstatningsansvaret, hvis den fulde erstatning 

er urimeligt byrdefuldt for den erstatningsansvarlige. I den forbindelse kan der kigges på, hvor EAL 

§ 19, stk. 2 og 3, som fritager arbejdsgiver ansvar, hvis skaden er forvoldt med fortsæt eller grov 

uagtsomhed af skadevolder – her den ansatte. I det lys kunne det overvejes, hvorvidt muligheden 

for en regresret for producenten ved det finansielle- og organisatoriske ansvar overfor forbrugeren 

kunne indtænkes. Det antages at ville være med til at øge interessen hos både producenten og 

forbrugerne, i at agere optimalt i forhold til lovens formål. 

Det må desuden vurderes at skabe en større velvilje hos forbrugeren, til ikke at agere uagtsomt, og 

måske udvise en form for interesse i at handle korrekt – altså en såkaldt adfærdsregulering. Det må 

antages, at forbrugeren potentielt vil agere uagtsomt, hvis de er bevidst om at de ikke kan blive 

pålagt noget ansvar. Derfor vil en modifikation som denne bidrage til at ændre bevidstheden hos 

forbrugerne. Det udvidede producentansvar, som det foreligger nu, giver udtryk for en form af 

objektivt ansvar, i hvert faldt finansielt. Det er derfor relevant at overveje, hvorvidt det kan være 

med til at ændre forbrugernes adfærd, hvis der kun bliver taget hensyn til producenterne. 

 

2.4.2 Det udvidede producentansvar 

Den videre udformning af det udvidede producentansvar, beror blandt andet på fastlæggelsen af 

ansvarsudformningen, hvilket der her fokuseres på. Det umiddelbare udgangspunkt, er at der bliver 

lagt op til et objektivt ansvar, især i forhold til det finansielle ansvar. En anden mulighed, er også at 

inddrage det organisatoriske ansvar, hvor der bliver pålagt producenten et strengere ansvar, end 

det der ellers foreligger, hvilket er lettere tilgængeligt, da den svage person i et juridisk forhold ikke 

må stilles dårligere end udgangspunktet. 

Hvis der først kigges på det finansielle ansvar, kan det have forskellig størrelse, for den enkelte 

producent, alt efter hvor stor mængde de bidrager med på markedet. Det bliver der også taget højde 

for i den revurderede Miljøbeskyttelseslov114 § 1, pkt. 12, hvor § 9 p foreskriver at ansvaret skal 

tages efter virksomhedens forholdsmæssige markedsandel. Men selvom det kun ville være et 

økonomisk ansvar, vil det stadig være en byrde, der kan skabe udfordringer for producenten. Det 

giver producenten et ansvar, der blandt andet kræver at de overvejer den anvendte 

produktionsmetode eller distributionsmetoder, fordi de skal overveje hvorvidt det eksempelvis er 

 
114 Lov nr. 807 af 2020-06-09 om ændring af lov om miljøbeskyttelse. 
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muligt at få produkterne væk fra markedet, når produktet er i sidste trin af dets livscyklus. Det er 

dog ikke noget, som nødvendigvis giver en større interesse for producenten at overholde, da der 

potentielt er en større gevinst i at bryde loven, end at overholde den. Det antages, at der juridisk 

ikke er noget som modsiger muligheden i denne del, og hvis der kigges på 

proportionalitetsprincippet, er der ikke noget ved denne del der giver udtryk for at det ikke 

overholdes, da der blandt andet tages højde for virksomhedens markedsandel. 

I forbindelse med det finansielle ansvar må det vurderes, at en pantløsning vil være ideel at indføre. 

Selvom producenterne vil have omkostninger ved eksempelvis at sætte id på produkterne eller at 

lave investeringer i selve sorteringssystemet. De vil have større kontrol og evne til at indsamle 

emballageaffald, da det potentielt øger forbrugernes interesse i at indlevere og sortere 

emballageaffaldet korrekt. Der er intet lovmæssigt, der forhindrer en pantordning på emballager, 

og der kan her skabes samarbejder, eller selvstændige virker, der øger producenternes 

tilgængelighed til at overholde deres ansvar. 

De andre organisatoriske ting udvider virkeområdet, og giver mindre råderum for producenterne til 

at være selvbestemmende, vedrørende hvilke områder de vil vælge at sætte ind overfor. Det er dog 

et aspekt der gør, at alle producenter vil være tvunget til at tage højde for deres egen potentielle 

forurening, og umiddelbart ikke vil kunne fraskrive sig ansvar, som de måske før har gjort. Trods det 

mindre råderum lægger dette aspekt af ansvar op til at inddrage andre parter, hvilket skaber større 

inddragelse af andre på markedet. Det kan være ved hjælp af ordninger, der hjælper med 

modtagelse og organisering af det emballageaffald, der ville blive produceret. De kan hjælpe med 

at holde overblikket for producenten, og eventuelt hjælpe med at reducere omkostningerne, ved at 

skabe samarbejder til håndtering og distribuering af emballageaffaldet, og således bedre mulighed 

for at opfylde producenternes ansvar. Dette skaber en interesse i og incitament til at lave 

samarbejder, og noget som må vurderes at give producenterne mulighed for en vis 

medbestemmelse. 

Producenterne har ansvaret for produktet gennem hele dets livscyklus, men der hvor det finansielle 

og organisatoriske ansvar vil have en reel betydning, er så snart produktet er i slutningen af sin 

livscyklus. Hvis der eksempelvis sammenlignes med det almindelige produktansvar, hvor 

producenten har et ansvar, hvis produktet har en defekt, der forårsager skader på andet end selve 

det defekte produkt, hvorimod de ikke holder ansvaret, hvis det går i stykker ved almen slitage – 

eller i hvert fald et andet ansvar efter købelovens regler. Ved produktansvar er det et ansvar, der 

kan indtræde i løbet af hele produktets livscyklus, hvor det udvidede producentansvar er bestående 

hele tiden, men først reelt anvendes når produktet skal afskaffes fra markedet. 
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Regeringen har for nylig fremlagt et nyt affaldssystem, med flere sorteringsenheder, som kan være 

med til at fremme producenternes adgang til at få produkterne afskaffet korrekt.115 Dog har det 

medført en stigning i de normale omkostninger, som forbrugerne umiddelbart skal holde, men 

spørgsmålet kan stilles om det er producenterne, der skal holde den ekstra omkostning, da det er 

deres emballager der bliver indsamlet. Hvis producenterne må holde ansvaret må det tænkes, at de 

øgede omkostninger skal tjenes ind på anden vis, hvilket eksempelvis vil øge produkternes pris. 

Dette vil sende omkostningerne direkte videre til forbrugerne. 

Som tidligere nævnt,116 er der allerede et lignende ansvar vedrørende elektronikaffald, hvor der kan 

drages inspiration fra. Imidlertid skal der tages højde for, at det er to forskellige produktgrupper, 

hvor der både er større variation på eksempelvis forureningsgrad, produktværdi og 

afskaffelsesressourcer, hvilket kan gøre det svært at kopiere 1:1 over til emballager og 

emballageaffald. Men der er blandt andet anvendt de omtalte samarbejder, som kan være med til 

at fremme producenterne interesse i at bidrage til samfundet og overholde loven. Der er ingen 

garanti for, at producenterne vil overholde loven, bare fordi det er skrevet, da det skal have en 

tilstrækkelig negativ effekt i forhold til midlerne de skal anvende, som det eksempelvis skete ved 

implementeringen af den nye Persondataforordning, jf. bemærkningerne herom ovenfor.117 

 

2.5 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående kan det således konkluderes, at det udvidede producentansvar har 

mange aspekter, der er væsentlige for den videre implementering af EU emballagedirektiv fra 2018. 

Betydningen af ansvaret ændrer på, hvordan det førhen har været på området, og øger ansvaret for 

producenterne enten finansielt eller finansielt og organisatorisk. Set i forhold til den eksisterende 

regulering som implementeringen bidrager til, bliver det berørte ansvarsområde specificeret i 

forhold til producenter af emballage og emballageaffald, hvilket ændrer lovens karakter en anelse, 

da den ikke tidligere har rummet samme specifikation før. 

EU-retsligt er der ikke noget, som kan konkluderes at være uproportionalt eller forvridende, set i 

relation til de mål der sættes af EU emballagedirektiv fra 2018, specifikt i forhold til dennes 

betragtning 27. Direktivet giver mulighed for medlemsstaterne at lave en minimumsharmonisering, 

hvilket gør at der er frihed til at tilpasse direktivet til det danske samfund. Der kan blandt andet 

 
115 Sander, C. D. & Würtz, J. (2020), Affaldsselskaber langer ud efter miljøminister: ”Sorteringsaftale bliver 10-20 gange 
dyrere”. 
116 Se hertil s. 32. 
117 Se hertil s. 43. 
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indføres pantordninger, jf. MAD2004.1248, eller andre tiltag der kan fremme klimaneutralitet. I 

forhold til dansk regulering må det konkluderes, at der er behov for at øge ansvaret hos 

producenterne, hvilket gøres med hensyn til eksisterende lovgivning. Dette kan gøres proportionelt, 

ved eksempelvis at intensivere ansvaret ved et objektivt ansvar. 

I forhold til hvordan ansvarsgrundlaget skal præciseres, når der kigges på det udvidede 

producentansvar, kan det konkluderes, at der er muligheder for ansvarsminimering under det 

almindelige culpaansvar, men for at opnå en optimeret styrke for det udvidede producentansvar 

kan der med fordel anvendes et objektivt ansvar. Som supplement hertil vil et objektivt ansvar med 

modifikationer skabe større incitament hos producenterne og slutbrugere, hvilket 

samfundsmæssigt vurderes at være et bedre udfald end under culpaansvar. På nuværende 

tidspunkt må det således konkluderes, at lovgiver bør overveje at implementere det udvidede 

producentansvar som et objektivt ansvar med modifikationer, med mulighed for at kræve regres 

hos en slutbruger der har handlet med forsæt eller groft uagtsomt.  
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Kapitel 3. Økonomisk analyse 

3.1 Markedsafgrænsning 

Som tidligere anført, er plastik et stigende problem, og i forbindelse hermed undersøges 

konsekvenserne af implementeringen af EU’s emballagedirektiv fra 2018, som led i EU’s mål for 

2030 om at reducere anvendelsen af plastik.118 Det er således ikke kun ét land, men flere lande der 

samarbejder om ét fælles mål, hvilket også er en de af grundlæggende bevæggrunde for EU-

fællesskabet. Der er på klima og miljøområdet lavet flere forskellige direktiver og udtalelser, som 

derved hjælper alle landene på vej. Plastik bliver anvendt i mange sammenhænge, hvor det blandt 

andet anvendes til at pakke fødevare ind, til en form for sikring af produkter, hvilket er 

omdrejningspunktet for nærværende afhandling. 

FN har opstillet 17 verdens mål, som blandt andet har til hensigt at sikre et mere bæredygtigt 

samfund.119 Dette er noget, der er sideløbende med EU’s klimamål. I 2018 stod EU klar med en 

langsigtet strategi, der skal være opfyldt i år 2050. EU vil gerne opnå klimaneutralitet, hvilket 

betyder at der ikke udledes mere CO2 end der bliver optaget. 120 Strategien er delt op i mindre bider, 

for at sikre større succes for at nå målet. I relation hertil har EU opdateret EU’s emballagedirektiv 

fra 1994, med EU’s emballagedirektiv fra 2018. Afhandlingens fokus er lagt på denne opdatering og 

implementeringen af denne i dansk ret. Opdateringerne i EU’s emballagedirektiv fra 2018 skal være 

med til at reducere udledningen af plastik og skadelige emballager. Alt dette skal desuden ses i lyset 

af målet om en cirkulær økonomi, da dette kan være med til at fremme bæredygtighed i samarbejde 

med klimamålene for henholdsvis år 2030 og 2050. Det der blandt andet skal tages i betragtning i 

forbindelse med cirkulær økonomi, beskrives af Naturfredningsforeningen, der har opstillet fire 

R’er: Rethink, Reuse, Reduce og Recycle.121 Som et led i denne økonomiske analyse ønskes det 

undersøgt, hvordan det eksisterende marked ser ud, for dermed at kunne udlede hvordan et 

optimalt marked potentielt vil kunne se ud, og hvordan samfundsefficiensen er på nuværende 

tidspunkt og vil blive. 

  

 
118 COM (2018) 28 final, om en EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi. 
119 FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (2020), FN’s verdensmål. 
120 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (2020), Klimaindsatsen i Danmark. 
121 Danmarks Naturfredningsforening (2020), Cirkulær økonomi. 
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Geografisk marked 

Der er behov for at klarlægge, hvor det marked der berøres geografisk befinder sig, da der blandt 

andet kan være store kulturelle forskelle, som kan have en betydning. Geografisk snævres markedet 

ind til at være inden for EU’s grænser. EU betragtes som det indre marked, da det er en 

handelsunion.122 En handelsunion indebærer, at der er et fællesskab om at handle med hinanden 

og fungere under fælles visioner og forudsætninger. Det skal også tages i betragtning, at der inden 

for EU’s grænser bliver konstrueret fælles regler, der skal implementeres i medlemslandene. 

Eksempelvis EU’s emballagedirektiv fra 2018, som er omdrejningspunkt for denne afhandling, hvor 

denne kun er gældende inden for EU. EU’s regler er ikke nogen, som skal implementeres hos lande, 

der ikke er medlem af EU. De gælder derved for alle EU’s medlemslande, herunder Danmark. 

Herefter indsnævres der til det danske marked, og de nationale rammer, der her gives for 

producenterne. Hvis der kigges på hvordan de forskellige brancher agerer på markedet i de 

forskellige EU-lande, vil det være svært at give en klar vurdering af hvordan de handler, da det er 

forskelligt, hvilke tiltag de enkelte EU-lande tager i brug for at sikre EU-konformitet. Således vil 

afhandlingens fokus være på det danske marked. 

 

Branchevalg 

Herefter ses der på det specifikke marked, herunder den valgte branche. Der kan findes plastik i alle 

brancher, da det er et billigt og holdbart produkt. EU vil nu forsøge at ændre på brugen af plastik i 

forbindelse med emballager, for at nærme sig de ønskede mål for et klimaneutralt samarbejde 

mellem EU-landene. Emballage bliver i det oprindelige direktiv for emballage fra 1994 defineret, 

som at alle produkter uanset materiel og art, der anvendes til en form for sikring af andre 

produkter.123  

Som et led i valg af branche må det vurderes, at producenterne i fødevarebranchen står for en stor 

mængde emballage.124 Producenten er dem, som har valget af hvilke type og udformning 

emballagen skal være, og teknisk set har de derfor valget af, hvorvidt produktet skal pakkes ind i 

plastik eller et andet materiale. Danmark kan være et relativt dyrt land at producere i, grundet 

eksempelvis høje lønninger, og mange virksomheder vælger derfor at outsource deres produktion 

til andre lande. Dette er et element, der kan have indflydelse på producenternes 

produktionsomkostninger, og derfor et element der er værd at have med i overvejelserne. 

 
122 Neergaard, U. & Nielsen, R. (2016), EU ret, s. 36-39. 
123 EU´s emballagedirektiv fra 1994 artikel 3, nr. 1. 
124 Plastindustrien (2020), Vi vil øge genanvendelsen gennem erklæringer fra detailhandlen. 
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EU’s emballagedirektiv fra 2018 foreskriver, et øget producentansvar, hvor der her vil der fokuseres 

på samspillet mellem producenten og forhandlerne, hvor sidstnævnte typisk er dem, som møder 

slutkøberne, og hvortil disse vil rette eventuel reklamation over en defekt eller et mangelfuldt 

produkt. Dette er endnu et aspekt, der er værd at have med i overvejelserne, i relation til hvilken 

rolle de spiller for at opnå et optimalt marked i forhold til et udvidet producentansvar. Forhandlerne 

spiller en stor rolle, da de hjælper med at få varerne ud til slutkøberne, men den væsentlige kilde til 

emballagevalg må nødvendigvis vurderes at være hos producenterne. Det er derfor en faktor, der 

godt kan frasorteres, og ses eksogenvariabel i forhold til producenternes ageren på markedet. 

Det er dog vigtigt at bemærke, at trods der er valgt en specifik branche, er det ikke noget som har 

betydning for, hvor vidtstrækkende det udvidede producentansvar rækker. Analysen er derved ikke 

begrænset, til kun at være brugbar inden for det specifikke branchevalg. 

 

Plastik 

Plastik forstås i denne afhandling, som et produkt bestående af over 50% polymer. Plastik 

fremstilles af forskellige stoffer, som derved skaber produktet eksempelvis emballage. Disse stoffer 

er blandt andet specificeret i Bekendtgørelse nr. 76 af 1981-02-23 om plast § 1, som foreskriver, at 

plast består af materialer der indeholder en højpolymer, og som kan formes under flydning.  Det 

kan have forskellig kemisk konstruktion, der gør det mere eller mindre nedbrydeligt i naturen, eller 

som gør en forskel for genanvendelsesmulighederne, da de forskellige plasttyper skal bearbejdes 

forskelligt.125 Det kan derfor kræve flere ressourcer og større udledning af CO2 ved nogle produkter, 

end ved andre. Dette medfører, at alle typer af emballager er forskellige, og når noget betegnes 

plastik, er det i mange forskellige former. Definitionen i denne afhandling for begrebet plastik vil 

derfor være generel, og rumme de forskellige typer under ét begreb, da det ellers ville give et stort 

antal af variabler. Emballage er nødvendigvis ikke af plastik, da det igen kan produceres af mange 

forskellige typer materiale, eksempelvis pap, papir, glas osv. Men plastik er det, der er valgt som 

hovedtypen af emballage, særligt fordi det er det, som blandt andet er omfattet af EU's 2030-mål, 

om at reducere udledningen af plastik. Det er også et af de materialer, der anvendes og som er 

sværest at nedbryde i naturen, fordi det er kemisk fremstillet, og ikke et naturligt produkt. Således 

vil afhandlingen fokusere på plastik i emballage i bred forstand. 

 

 
125 Nielsen, K. D. (2014), Anvendelse og potentiale for brug af bioplast i Danmark. 
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EU’s emballagedefinition arbejder med tre grupper af emballager, der er rangeret efter hvordan 

emballagen håndteres. Jf. EU’s emballagedirektiv fra 1994 artikel 3, nr. litra 1-c126 er der tale om 

primære, sekundære og tertiære typer af. Primær emballage er den type, som eksempelvis 

anvendes til at indeholde mælk, hvor emballagen betragtes som en del af produktet. Sekundær 

emballage er den type, som stadig er en del af produktet, men anvendes til at holde flere produkter 

sammen på en gang, eksempelvis som direktivet selv foreskriver et multipak produkt. Den sidste 

type er den tertiære type af emballage, som er emballage, der anvendes som ekstern emballage til 

at holde flere forskellige typer af produkter sammen, dette kunne eksempelvis være den plastik som 

pakkes om paller. Der vil dog i denne afhandling ikke sondres strengt mellem de tre former, men 

den type af emballage der vil fremhæves, er den primære type af emballage. Desuden ændres 

definitionen på emballageaffald i EU’s emballagedirektiv fra 2018, jf. dennes artikel 3, nr. 2, til at 

være generel definition på affald, hvilket vil sige et produkt eller stof, der står til afskaffelse, jf. EU’s 

affaldsdirektiv fra 2008. 

 

Cirkulær økonomi 

Cirkulær økonomi er et væsentligt område at berøre da det er en tilgang, som vil have indflydelse 

på markedet fra producenterne til forbrugerne. Cirkulær økonomi betyder, blandt andet bedre 

genanvendelse og genbrug af produkter, så de ikke går til spilde ved den mindste defekt og derved 

forlænges produktets levetid. I stedet for, at et produkts levetid er lineær, er hensigten at ændre 

det til at ”køre i ring” – altså til at være cirkulær. Det der menes med en lineær levetid er, at man 

normalt ser et produkt blive produceret og købt, dernæst anvendt til et formål, for så til sidst at 

blive slidt op. På dette stadie vil produktet normalt blive smidt ud, og man tænker ikke altid på at 

udnytte det produkt der er tilbage. Ved den cirkulære livscyklus smider man ikke produktet ud, når 

produktet er defekt eller ikke har mere levetid, men man tager det tilbage til første udgangspunkt, 

og producerer her et nyt og eventuelt andet produkt ved hjælp af det gamle produkt. Inden for IT-

sektoren er der allerede stor fokus på dette, hvor defekte produkter vil kunne tilbageleveres til 

sælger, således at det sikres at elektronikken ender det rette sted,127 og med mulighed for 

genanvendelse. 

Det er ikke kun hos EU, der er øget fokus. Forbrugerne og slutbrugerne er også blevet mere kritiske 

og krævende i forhold til, hvordan der produceres og af hvilke materialer – køberne er med andre 

ord blevet mere miljøbevidste, og det skal producenterne sikre sig at leve op til, for ikke at miste 

markedsandele. Derudover er der også kommet helt nye aktører på markedet, som ofte lever op til 

 
126 Direktiv 2018/852/EU. 
127 COM (2018) 28 final, om en EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi. 



Kandidatafhandling  
Cirkulær økonomi i fødevarebranchen 

En fremtid med EU’s nye plastikpolitik og emballagehåndtering – hvem bærer ansvaret? 
 

Side 52 af 93 
 

slutkøbernes krav til cirkulær økonomi og grøn omstilling, hvilket skaber større konkurrence på 

markedet, og derved må de eksisterende aktører (her producenterne), vurdere om de kan/vil følge 

med udviklingen og konkurrencen. Der er derfor flere og flere, der sætter fokus på velfærd og klima 

i en sammenhæng, hvor genbrug kan være mere tiltalende end rent forbrug. 

På baggrund af dette antages det, at incitamentet hos alle parter kan blive øget, da der opfordres 

til det fra staten og EU – og det helt grundlæggende krav for klodens overlevelse. Det forudses fra 

EU, at konkurrencen og de økonomiske fordele i forbindelse med cirkulær økonomi vil øges, da det 

blandt andet kan skabe flere arbejdspladser. Det kan tænktes, at hvis en producent omstiller sig 

korrekt, vil det som minimum kunne betale sig på sigt, hvis der kigges på 

transaktionsomkostningerne. Følgende udtalelse fra EU-kommissionen i forbindelse med deres 

meddelelse om strategi vedrørende cirkulær økonomi, forudser flere positive effekter for miljøet, 

af at virksomheder skal omstille sig, end negative. 

 

”Foruden at være en kilde til finansiering kan ordninger for udvidet producentansvar 

give erhvervslivet økonomiske incitamenter til at udvikle mere bæredygtige 

plastvarer. Hvis velgennemtænkte ordninger for udvidet producentansvar 

gennemføres i hele Unionen, kan dette medvirke til at forbedre 

genanvendelsesprocessens effektivitet, tilskynde til at udforme produkter med henblik 

på genanvendelse, mindske affaldsproduktion og mængden af henkastet affald og 

fremme dialogen mellem producenter, lokale myndigheder og 

genanvendelsesvirksomheder.” 

COM (2018) 28 final, om en EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi. 

 

Det er forskelligt fra producent til producent, hvor høje omkostningerne ved en omstilling vil være, 

da det blandt andet afhænger af størrelsen og strukturen hos producenten. Det kan dog 

kommenteres, at det for selve branchen vil være omkostningsfuldt, da mange 

fødevarevirksomheder er større virksomheder med store produktionsapparater og mange 

forskellige produkttyper. Eksempelvis har Arla Foods128 i deres produktion behov for mange 

forskellige typer af emballage, men de er også en markant aktør på markedet. Så selv om de har 

stordriftsfordele må det antages, at der er flere omkostninger for dem, end hvis det var en mindre 

aktør på markedet. Det er ikke nødvendigvis en nem øvelse at ændre på en producents 

virksomhedsstruktur, og hvis der kigges på de mange forskellige typer af emballager der findes, må 

 
128 Arla Foods (2020), Om Arla – Landmandsejet. 
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det alt andet lige koste en del at finde alternativer til dem, som består af plastik eller alternative 

produktionsmetoder med videre. Der kan også drages fordel af en virksomheds kendte image, da 

de lettere kommer ud til slutkøberne, fordi der allerede er kendskab til dem. Et aspekt for nye 

virksomheder på markedet i den sammenhæng, er også at det kan være lettere for dem at komme 

ind på markedet, da deres produkter ikke nødvendigvis allerede er blevet identificeret af kunderne, 

og de skal derfor ikke bruge en masse ressourcer, på at omstille forbrugerne. Der er også mange 

nyere aktører, der indtræder på markedet, som grundet det fokus der allerede er i samfundet på 

genbrug og genanvendelse, indtræder med en stærk cirkulær strategi fra begyndelsen. 

 

3.2 Ansvarsfordeling og det optimale scenarie 

Inden for rammerne af denne afhandling, anvendes der fire former for ansvar. Inden de gennemgås, 

er det vigtigt at pointere, at der i et erstatningsforhold er to parter – en skadevolder og en skadelidt. 

Den skadevoldende part er her producenterne, og den skadelidte part er staten, der regulerer 

samfundet, herunder miljøbelastningen, og i sidste ende er det befolkningen. Der tages som 

udgangspunkt ikke højde for eventuelle mellemhandlere. Ovenstående gennemgang129 danner 

således grundlag for nedenstående. 

Den første ansvarsform, er intet ansvar,130 hvilket vil sige at producenterne intet ansvar ifalder. Det 

vil altså sige, at producenten intet lovbestemt ansvar har over for staten, i forhold til de producerede 

produkter, men ansvaret kan lægges over på forbrugerne, der ikke bortskaffer emballagen som 

anvist. Den anden ansvarsform, er culpaansvar,131 som er den almindelige ansvarsregel i dansk ret. 

Culpaansvaret er betinget af, at den part der handler med fortsæt eller uagtsomt har ansvaret. Det 

vil altså sige, at producenten kun er ansvarlig, hvis de ikke har ageret agtsomt i forhold til deres 

produkt, samt at staten ligeledes kun er ansvarlig, hvis de ej heller har handlet agtsomt. Den tredje 

form for ansvar, er objektivt ansvar.132 Her er producenten ansvarlig for skaden, uanset om de har 

udvist agtsomhed eller ej. Den sidste og fjerde ansvarsform, er objektivt ansvar med egen skyld,133 

hvor producenten igen vil være ansvarlig uanset agtsomhedsniveau, men med den undtagelse af, 

hvis staten ikke er agtsom, hvor så staten holder ansvaret. 

 
129 Afsnit 3.2. 
130 Eide, E. & Stavang, E. (2016), Rettsøkonomi, s. 264. 
131 Ibid. s. 268. 
132 Ibid. s. 265. 
133 Ibid. s. 267. 
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Det bliver i det følgende illustreret, forklaret og diskuteret, hvordan de fire forskellige ansvarsformer 

udspiller sig. Med henblik på det optimale scenarie, og hvordan det forventes at producenterne vil 

agere under de forskellige ansvarsformer, samt hvilke muligheder der er for at opnå det optimale 

scenarie. Steven Shavell skabte en model for erstatningsansvar, 134  hvorunder reglerne vurderes på 

tidspunktet inden skadesindtræden. Det er blandt andet denne model der tages udgangspunkt i, for 

at skabe et illustrativt billede af, hvordan det forventes at de deltagende aktører vil agere under de 

givne erstatningsregler. 

Modellen viser en graf, hvor der ses en sammenhængen mellem agtsomhedsgraden og de følgende 

omkostninger. Formålet med modellen er at give en illustrativ opsætning, af om de tilgængelige 

ressourcer anvendes optimalt set i forhold, til hvad der er samfundsefficient. Denne model kaldes 

Standardmodellen, hvor forudsætningerne er følgende:135 

- Agtsomhedsniveauet fra producenten påvirker sandsynligheden for skadens indtræden. 

- Det er kun producenten, som kan påvirke skadens indtræden. 

- Agtsomhedsomkostninger og skadesomkostninger udgør de samlede skadsomkostninger. 

Det antages derfor, at parterne er risikoneutrale. 

- Der handles rationelt af skadevolder. 

- Skadevolder har fuld information om de gældende ansvarsregler. 

- De gældende ansvarsregler håndhæves fuldt ud. 

  Model 1: Standardmodellen. Eide, E. & Stavang, E. (2016), Rettsøkonomi, s. 237 med egen tilvirkning. 

 
134 Eide, E. & Stavang, E. (2016), Rettsøkonomi, s. 263. 
135 Ibid. s. 235-236. 
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Model 1 viser det, der kaldes Standardmodellen. Modellen viser udfaldet for producenten. 

Modellen består af agtsomhedsomkostninger, forventede skadesomkostninger (forkortet til FS), og 

de totale omkostninger (forkortet til TC). Agtsomhedsomkostningerne er de omkostninger, 

producenten må holde ved at udvise agtsomhed.136 Denne er lineært stigende, da det antages at 

kræve flere omkostninger, jo mere agtsomhed der udvises, hvor det antages at være en fast stigning. 

De forventede skadesomkostninger er udtryk for sammenhængende mellem sandsynligheden for, 

at skaden indtræder og skadesomkostningerne.137 Denne er faldende, da sandsynligheden for, at 

skaden indtræder, falder jo mere agtsomt producenten er, samt at skadesomkostningerne derved 

falder. Den sidste kurve i modellen, viser de totale omkostninger, som er de to andre kurver 

sammenlagt.138 Det samfundsefficiente udfald er det punkt på kurven, der er lavest, markeret som 

x* på modellen. 

Som supplement, bliver der i det følgende anvendt matrixer, baseret på Steven Shavells modeller 

om ansvarsgrundlag.139 Dette er for at illustrere hvorledes, mekanismerne fungerer afhængig af de 

forskellige ansvarsgrundlag. Som den første del for matrixerne, opsættes der et eksempel på 

omkostningerne, ved henholdsvis producenten (skadevolder) og staten (skadelidte). 

Forebyggelse 
Forebyggelsesomkostninger / 

Agtsomhedsomkostninger (cx) 

Skades-

omkostninger 

(S) 

Samlede 

omkostninger 

(cx + P(x)S) Producent Staten Producent Staten 

Nej Nej 0 0 15 15 

Nej Ja 0 2 12 14 

Ja Nej 3 0 10 13 

Ja Ja 3 2 6 11 

Matrix 1: Skadesmodel. Eide, E. & Stavang, E. (2016) Rettsøkonomi, s. 263 med egen tilvirkning. 

 

 
136 Eide, E. & Stavang, E. (2016), Rettsøkonomi, s. 236. 
137 Ibid. s. 236. 
138 Ibid. s. 237. 
139 Ibid. s. 263. 
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Hvis ingen af parterne forebygger, at der kan ske skadesindtræden, er der ingen omkostninger for 

parterne. Hvis der sker forebyggelse for skadens indtræden, koster det parterne, da det kræver 

noget af dem. Skadesomkostningerne er en faktor, som ændrer sig alt efter, hvor agtsomme 

parterne har været. Skadesomkostningerne er højere, jo mindre agtsomhed parterne har udvist. De 

samlede omkostninger er givet af forebyggelsesomkostningerne plus skadesomkostningerne, hvor 

disse afspejler omkostningerne, der er i alt for begge parter samlet. Den part som holder 

skadesomkostningerne, afhænger af hvilken ansvarsnorm der kigges på, og hvorvidt parterne har 

været agtsomme eller ej. I det følgende anvendes matrix 1, til at udfylde ansvarsfordelingen 

illustrativt. Parterne vil til enhver tid vælge den omkostning, der er lavest for dem hver især, da det 

antages, at de ønsker at profitmaksimere. Det vil derfor ikke være tilfældet, at de vælger en strategi 

hver især, som har en høj omkostning, trods der ikke findes en ligevægt mellem parterne. 

 

3.2.1 Det optimale scenarie 

Et marked kan bestå af forskellige sammensætninger, hvor de er mere eller mindre optimale for de 

agerende parter på markedet. Ønskescenariet for et marked, vil være et marked, hvorpå der er 

fuldkommen konkurrence. Det vil sige et marked, hvor konkurrenceforholdene mellem de agerende 

parter er helt optimale.140 Det vil derfor eksempelvis ikke være et marked, hvor der foreligger 

monopol, da konkurrenceforholdene her kun er til fordel for den ene agerende part, der besidder 

monopolet. Det perfekte marked, er der hvor der opnås en Pareto-optimal tilstand.141 Det er derved 

en tilstand, hvorunder alle parter stilles i hver deres optimale muligheder, med det for øje at ingen 

stilles dårligere under de valgte muligheder. For at opnå et optimalt scenarie, og derved muligheden 

for at opnå et fuldkomment marked, kræves det at der er nogle parametre der opfyldes. Hvis disse 

gældende betingelser ikke foreligger, kan der ikke siges at være et fuldkomment marked. Det 

fuldkomne marked der beskrives, er med henblik på de forhold, der vil antages at gøre sig gældende, 

på et optimalt marked med et gældende udvidet producentansvar. 

Faktorer der skal gøre sig gældende under et fuldkomment marked, er følgende:142 

- Der skal være et frit marked, hvor der ikke foreligger barrierer for ind- og udtræden af 

markedet. 

- Produkterne skal være homogene. 

 
140 Eide, E. & Stavang, E. (2016), Rettsøkonomi, s. 75. 
141 Eide, E. & Stavang, E. (2016), Rettsøkonomi, s. 35. 
142 Ibid. s. 76-77. 
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- Ingen parter på markedet besidder markedsmagt. Der skal derved være flere aktører på 

markedet. 

- Der skal være kontraktfrihed. Der foreligger derved også god tro, ved alle former for aftaler. 

Der er derfor også lav risiko ved aftaleindgåelse. 

- Der er ikke karteller, eller andre lignende former for samarbejde mellem aktørerne på 

markedet indbyrdes. 

- Der er ingen eksternaliteter, der påvirker markedet. 

- Der er fuld information om markedsvilkårene, uden usikkerhed. 

- Der er ingen eller lave transaktionsomkostninger. 

- Mulighed for at tilpasse sig markedet. 

Dette er et ønskescenarie, og for at opnå ønskescenariet under forudsætningerne af et udvidet 

producentansvar, må det vurderes, at der skal tilføjes lidt mere. I og med, at der på et fuldkomment 

marked, ikke må være eksogene faktorer, der påvirker markedet, er det antaget, at det udvidede 

producentansvar er en endogen faktor, der er ens for alle aktører på markedet. Dette antages for 

at imødekomme forudsætningerne i afhandlingen. Det udvidede producentansvar er reelt en 

eksogen faktor, da det er et lovbestemt reglement. Der simplificeres til, at der ingen undtagelser er, 

for de forskellige producenter på markedet, eksempelvis i form af forskelsbehandling grundet 

størrelsen på virksomheden eller lignende. 

Antagelserne der tilføjes, er blandt andet, at forudsætningen for at producenterne øger deres 

incitament til at være klimaneutrale, og derved genanvende deres emballageaffald i så høj grad som 

muligt, hvilket vil antages at resultere i en stigning i agtsomhedsomkostningerne. Dette er 

begrundet i, at det antages at have følgeomkostninger for producenten, hvis de skal være 

opmærksomme på om de er klimaneutrale eller ej. Det forventes ikke i samme grad at have en 

anderledes effekt på forventede skadesomkostninger, da de antages at variere alt efter hvilken 

ansvarsform der pålægges producenterne. 
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Model 2: Standardmodellen med det optimale scenarie. Eide, E. & Stavang, E. (2016), Rettsøkonomi, s. 245 

med egen tilvirkning. 

Her ses det, at de samlede omkostninger stiger, i forhold til antagelserne. Med dette udfald kan det 

ses, at det samfundsefficiente punkt rykker sig på modellen, således at omkostningerne er langt 

højere, ved en lavere agtsomhedsgrad. Dette betyder, at det samfundsefficiente udfald indtræder 

tidligere end ved det andet scenarie. Det kan diskuteres, hvorvidt det er optimalt for producenterne, 

da det må antages at være dem, som må holde de højnede omkostninger, i forhold til det udvidede 

producentansvar. 

Der har de sidste mange år været en udvikling i plastforbruget på markedet, hvor der er kommet 

mere emballage. Det er sådan for flere lande, herunder Danmark, da plastik i sig selv er et effektivt 

og alsidigt materiale, der er nemt at anvende til forskellige formål. Der hvor problematikken opstår, 

er at trods der er sket en stigning i emballager og emballageaffald på markedet, er der ikke sket 

samme stigning i genanvendelse og genbrug af produkterne, som det kunne ønskes. Der bliver på 

nuværende tidspunkt af al plastaffald, genbrugt ca. 30%, ca. 39% bliver forbrændt og de sidste 31% 

ender på lossepladsen, hvor det estimeres at være ca. 40% af al den plast der er emballager.143 For 

at være klimaneutral, bør en producent have en rate af genanvendelse og genbrug på 100% i forhold 

til deres egenproduktion. For 2030 er målet for genanvendelse øget til 70%, hvilket alene kan 

imødekommes, hvis producenterne og forbrugerne gør en indsats. Det kan derved ses som en 

 
143 Europa-Parlamentet (2018), Plastikaffald og genbrug i EU: Fakta og tal. 
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nødvendighed, at det optimale scenarie med det udvidede producentansvar bliver indført, da 

mange producenter stadig ikke selv har taget initiativet. 

 

3.2.2 Intet ansvar 

Denne regel indebærer, at producenten ikke ifalder et ansvar. Det er derved staten, der må holde 

ansvaret og skadesomkostninger, såfremt de ikke har udvist agtsomhed i forbindelse med 

bortskaffelse af emballageaffald. Nedenfor illustreres, hvordan omkostningsfordelen vil være for 

parterne. Det kan antages, at denne ansvarsform er yderst fordelagtig for producenten i og med, at 

de slipper for et ansvar overfor staten. 

Intet ansvar 

Producentens samlede  

skadesomkostninger 

Uagtsom Agtsom 

Statens samlede 

skadesomkostninger 

Uagtsom 15 ; 0 10 ; 3 

Agtsom 14 ; 0 8 ; 3 

Matrix 2: Intet ansvar. Eide, E. & Stavang, E. (2016), Rettsøkonomi, s. 265 med egen tilvirkning. 

Udfaldet for denne matrix er givet, at staten er agtsom og producenten er uagtsom, da det er den 

ligevægt begge parter vil vælge. Uagtsomhed er en dominerende strategi for producenten, og 

agtsomhed er en dominerende strategi for staten. Det generelle ønskescenarie for samfundet, må 

nødvendigvis være når begge parter er agtsomme. Dette er grundet, at det er ønskeligt at begge 

parter forebygger skader – da indtræden af en skade typisk er omkostningsfuld for begge parter. 

Denne ansvarsform er derfor ikke noget, der som udgangspunkt opnår det ønskelige udfald for 

samfundet.  

Hvis der kigges på udgangspunktet i Standardmodellen, vil det indplacere sig som følgende på den 

anvendte model nedenfor. Det der er relevant at holde for øje ved denne ansvarsform, er at ud fra 

matrix 2, har producenten ikke nogen omkostninger, hverken ved at holde skadesomkostningerne 

eller forebyggelsesomkostningerne, hvilket resulterer i et fald i agtsomhedsomkostning, og det vil 

også antage at reducere de forventede skadesomkostninger, da der ingen er at holde for 

producenten i dette scenarie. 
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Model 3: Standardmodellen med intet ansvar placeret. Eide, E. & Stavang, E. (2016), Rettsøkonomi, s. 243 

med egen tilvirkning. 

Ud fra dette må det således konstateres, at hele modellen forskydes, således at der bliver skabt et 

nyt samfundsefficient punkt, hvor omkostningerne er lave for producenten. Det antages at være 

det modsatte udfald for staten. Reelt set burde producenten have de forventede 

skadesomkostninger placeret i origo på modellen, da det er staten der holder disse. Dette er gjort 

for at give et illustrativt billede af, hvordan reduktion af ansvaret på producenten, vil resultere på 

modellen. Det er derfor ikke et optimalt udfald, da det umiddelbart forskylder forholdene for meget, 

mellem staten og producent.  
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3.2.3 Culpaansvar 

Denne regel indebærer, at parterne faktisk er agtsomme, trods det ikke nødvendigvis er ønskeligt 

for samfundet. Hver part holder ansvaret, hvis de har været uagtsomme. Det er dog ikke en garanti 

for, at parterne er agtsomme som ønskeligt, da det afhænger af deres payoffs. Den som skal holde 

skadesomkostningerne, er den som har optrådt uagtsomt. 

Culpaansvar 

Producentens samlede  

skadesomkostninger 

Uagtsom Agtsom 

Statens samlede 

skadesomkostninger 

Uagtsom 0 ; 15 10 ; 3 

Agtsom 2 ; 12 8 ; 3 

Matrix 3: Culpaansvar. Eide, E. & Stavang, E. (2016), Rettsøkonomi, s. 268 med egen tilvirkning. 

Udfaldet for denne matrix, er givet at begge parter er agtsomme. Agtsomhed fra producenten er 

her en dominerende strategi. Her holder staten skadesomkostningerne, da producenten agerer 

agtsomt. Igen da det er ønskeligt, at begge parter forebygger, gives der fra dette eksempel 

indtrykket af, at begge parter vil gøre det, hvilket også hænder at være samfundsoptimalt. Hvis der 

kigges på det i forhold til udgangspunktet i Standardmodellen, vil det indplacere sig således på den 

anvendte kurve: 

Model 4: Standardmodellen med culpaansvar placeret. Eide, E. & Stavang, E. (2016), Rettsøkonomi, s. 240 

med egen tilvirkning. 
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Da udgangspunktet for samfundet antages at befinde sig inden for culpanormen, ændrer det ikke 

på kurven. Da begge parter, i forhold til matrix 3, vælger at være agtsomme, vil det derfor også være 

det optimale valg for samfundet. Punkt x* markerer på modellen, hvad der vil være det 

samfundsefficiente udfald. Det er i dette punkt, at de totale omkostninger er lavest på kurven. Hvis 

producenten placerer sig til en af siderne for dette punkt, vil de samlede omkostninger være højere. 

Der er selvfølgelig ingen garanti for, at producenten i alle tilfælde vil placere sig her, men det vil 

være antagelserne på baggrund af, at de vil profitmaksimere. 

 

3.2.4 Objektivt ansvar  

Objektivt ansvar er når producenten ifalder ansvar, trods der ingen skyld er fra dennes side. 

Skadelidte har derved en fritagelse fra at bære ansvaret, uanset om de har en egen skyld eller ej. 

Denne form for ansvar er som udgangspunkt noget, som burde øge producentens agtsomhed, da 

det umiddelbart antages at være den mest bebyrdende ansvarsform for producenten, af alle fire 

ansvarsformer. Det er producenten, der må holde alle skadesomkostninger, uagtet om nogle af 

parterne agerer agtsomt eller ej. 

Objektivt ansvar 

Producentens samlede  

skadesomkostninger 

Uagtsom Agtsom 

Statens samlede 

skadesomkostninger 

Uagtsom 0 ; 15 0 ; 13 

Agtsom 2 ; 12 2 ; 9 

Matrix 4: Objektivt ansvar. Eide, E. & Stavang, E. (2016), Rettsøkonomi, s. 266 med egen tilvirkning. 

Udfaldet for denne matrix er givet at staten har en dominerende strategi i at være uagtsom, og 

producenten har en dominerende strategi i at være agtsom. Udfaldet bliver derved uagtsom mod 

agtsom, da det er der ligevægten falder. Det opfylder derved antagelsen om, at producenten vil 

være agtsom uanset hvad, da det er af de to udfald, hvor producenten vil have lavest omkostninger, 

og derved størst mulighed for at profitmaksimere. Kigges der på Standardmodellen, vil der være en 

stigning i agtsomhedsniveauet: 
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Model 5: Standardmodellen med objektivt ansvar placeret. Eide, E. & Stavang, E. (2016), Rettsøkonomi, s. 

245 med egen tilvirkning. 

Med dette kan det ses, at det samfundsefficiente punkt x*1 rykkes til x*2, hvilket gør at 

omkostningerne er højere for producenten, end hvis de ikke var pålagt et objektivt ansvar. Dette 

kan potentielt resultere i øget pris på produkterne, da de forhøjede omkostninger skal tjenes ind 

igen. Dette er derfor ikke et optimalt udfald for nogen af parterne, set i forhold til de andre 

ansvarsformer. 

 

3.2.5 Objektivt ansvar med egen skyld 

Den sidste og fjerde ansvarsform, er objektivt ansvar for producenten, men med egen skyld fra 

staten hvor de ikke har handlet agtsomt i forbindelse med bortskaffelsen af emballageaffaldet. Det 

vil sige, at så længe staten har handlet agtsomt er det producenten, som skal bære ansvaret, og hvis 

staten så har ageret uagtsomhed, er det dem, som må bære ansvaret. Det er derved den part, som 

agerer uagtsomt, der skal holde skadesomkostningerne. Tilfældet hvor begge parter er agtsomme, 

er det producenten som må holde omkostningerne, grundet det objektive ansvar. 
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Objektivt ansvar med egen skyld 

Producentens samlede  

skadesomkostninger 

Uagtsom Agtsom 

Statens samlede 

skadesomkostninger 

Uagtsom 15 ; 0 10 ; 3 

Agtsom 2 ; 12 2 ; 9 

Matrix 5: Objektivt ansvar med egen skyld. Eide, E. & Stavang, E (2016), Rettsøkonomi, s. 267 med egen 

tilvirkning. 

Her ses det, at udfaldet vil være agtsomt og agtsomt, og det her er staten, der har en dominerende 

strategi i at være agtsom. Det er derved også et samfundsøkonomisk ønskeligt udfald. Hvis det 

sammenlignes med det objektive ansvar, havde producenten en dominerende strategi i at være 

agtsom, men fordi staten pludselig bærer skadesomkostningerne ved at være uagtsom, giver det 

ikke det samme incitament til producenten at være agtsom i de tilfælde. For sidste gang kigges der 

på Standardmodellen, sammen med denne ansvarsform indplaceret: 

Model 6: Standardmodellen med objektivt ansvar placeret. Eide, E. & Stavang, E. (2016), Rettsøkonomi, s. 

245 med egen tilvirkning. 
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Igen, vil det resultere i højere omkostninger for producenten, i forhold til at de bliver mere 

agtsomme. Men siden staten også holder et ansvar, i de tilfælde hvor de agerer uagtsomt, antages 

det, at producenten ikke vil have en lige så høj stigning i agtsomhedsomkostningerne, som de vil 

ved det rene objektivt ansvar, da staten her bærer en del af ansvaret. 

 

3.3 Optimal ansvarsform og samfundsefficiens 

På baggrund af ovenstående må det konstateres, at det optimale scenarie, er hvor der bliver indført 

det omtalte udvidede producentansvar, med forudsætningerne om, at der kommer en positiv effekt 

heraf. Det er ikke fastlagt, hvorvidt det er den ene eller anden ansvarsform endnu, der skal være 

gældende, hvilket derfor lægger op til en diskussion af dette. Ovenfor er der lavet en analyse af, 

hvordan producenterne antages at agere på baggrund de forudsætninger, der er stillet op for 

markedet, og hvordan udfaldet skal være for at være samfundsoptimalt. Men hvilken ansvarsform 

vil derfor være med til at skabe størst incitament hos producenten, og under hvilken ansvarsform 

vil det være muligt at komme helt tæt på alle ønsker for markedet? Det er det, der vil blive diskuteret 

i det følgende. 

Hvis der kigges på de fire ansvarsformer, lægger de op til forskellige udfald, hvoraf der ikke 

nødvendigvis er overensstemmelse mellem, hvad der er samfundsefficient, og hvad der er optimalt 

for producenten. Den første ansvarsform intet ansvar, giver ikke et optimalt udfald for samfundet, 

men for producenten må det vurderes, at de vil blive godt stillet, da de ikke skal bære ansvar eller 

følgeomkostninger herved. Ved culpaansvar antages det, at det er det udfald der er for samfundet 

på nuværende tidspunkt. For at denne ansvarsform skal være samfundsefficient kræver det, at 

begge parter er agtsomme, hvilket afhænger af omkostningerne for hver part. Ifølge det opstillede 

eksempel er det et samfundsefficient udfald. For de to sidste ansvarsformer, ved objektivt ansvar 

med og uden egen skyld, sker der en stigning i agtsomheden hos producenten, hvilket gør at det 

samfundsefficiente udfald på Standardmodellen rykker sig, og blandt andet kan påvirke forbrugerne 

så de bliver bebyrdet med højere afgifter. 

Det er væsentligt at have med i overvejelserne om, der kigges på tingene på langt sigt eller kort sigt. 

På kort sigt har producenten eksempelvis ikke mulighed for at udligne udgifter, hvorimod de på 

langt sigt, vil have mulighed for at lave en mindre prisstigning, som til sidst vil udligne den øgede 

omkostning. Det har stor betydning for forbrugeren, da det er dem som vil skulle betale den ekstra 

udgift, hvis der sker prisstigning på produkterne. På samme tid har det også betydning for, hvorvidt 

producenten har mulighed for at omstille sig eller ej, og hvor hurtigt de kan gøre det. Det antages, 
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at når producenten skal omlægge eksempelvis deres produktion, har det øgede følgeomkostninger 

med sig. Producenten skal tjene det ind, hvor ved det må antages typisk at blive pålagt produkterne, 

og derfor i sidste ende er forbrugeren der må betale regningen. Det kan gættes, at hvis 

producenterne skal øge deres agtsomhed, fordi de bliver pålagt et højere ansvar, om det er 

finansielt eller organisatorisk, vil det have øgede omkostninger, da de ikke kan forsætte som de 

gjorde ”før”. De skal tage forbehold, ændre adfærd medvidere, hvorved de skal bruge flere 

ressourcer. De øgede udgifter bliver derfor enten nødt til at blive tjent ind, ved ændring af interne 

udgifter, eksempelvis ved nedgang i lønudgifter, materielle udgifter eller lignende. De kan også tjene 

de øgede udgifter ind, ved at øge prisen på deres produkter, da deres indtjening derved stiger, men 

på sigt må det antages at normaliseres i takt med, at den nye håndtering af emballage bliver 

normalt. 

Set i forhold til det optimale udfald, har det ligheder med ansvarsformen objektivt ansvar, da begge 

forårsager en stigning i producentens agtsomhedsniveau. Men der er ingen af dem, som garanterer 

et efficient udfald, medmindre der bliver tildelt producenten en form for kompensation, da der ikke 

er nogen producent der rationelt, vil vælge et udfald der øger deres omkostninger. Det optimale 

udfald er opnåeligt, men som udgangspunktet er nu, er der udfald som er mere tiltalende for 

producenterne at vælge, da de er mindre omkostningstunge. 

Eksogene variabler, der kan være med til at øge producenternes villighed, og derved komme 

nærmere på det samfundsefficiente udfald må vurderes, at være ved hjælp af lovgivning, 

kontraktindgåelser/samarbejder, fradrag/momsordninger eller pantsystemer. Dette er eksempler 

på, hvordan incitamentet hos producenterne kan øges, da der ikke nogen steder er givet udtryk for, 

at der sker en garanti for et samfundsefficient udfald. Det er noget som blandt andet afhænger af, 

hvordan producenterne opvejer deres risiko, som desuden har stor indflydelse på, hvor villige 

producenterne er til at indgå samarbejder, acceptere øgede omkostninger og lignende. 

Hensigten med indførelsen af det udvidede producentansvar, må antages at fremme innovation og 

fremdrift på markedet. Det er nødvendigt med en ændring på det eksisterende marked for at opnå 

klimaændringer, og det må potentielt være ved hjælp af lovgivning, da denne fremdrift ikke sker af 

eget incitament. Producenterne har på nuværende tidspunkt, mulighed for at lave tiltag selv, som 

eksempelvis frembringer den cirkulære tankegang. Der er ikke noget der umiddelbart forhindrer 

producenterne i at gøre det, ud over de økonomiske følger. Det er uvist, hvor stor økonomisk 

ændring de omtalte ting medfører, men med udgangspunkt i at producenterne er rationelle og 

profitmaksimerende, er det ikke noget de gør uden der kan ses en økonomisk gevinst. 
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Forbrugerne er også en væsentlig del af markedet, da det er dem som køber produkterne, og det 

må antages at deres købevillighed også vil blive påvirket af producenternes øgede omkostninger. 

Producenterne kan ikke lave en afskrivning af øgede omkostninger, så de skal tjenes ind på anden 

vis. Hvis prisen bliver højere på et produkt, når markedet typisk et punkt, hvor forbrugernes 

købevillighed ikke længere er i samme grad som før, hvilket medfører at efterspørgslen daler. Det 

er bare én udfordring ud af mange, som forbrugerne kan blive ramt af, hvilket skal undgås. 

Hvis efficiensen under det udvidede producentansvar sammenlignes med samfundsefficiens, tages 

der udgangspunkt i, at det afhænger af hvordan ansvaret placeres, da det som illustreret ovenfor 

kan ændre, hvordan de deltagende parter agerer. Som nævnt tidligere er det nuværende 

udgangspunkt for samfundet, en culpanorm, hvor samfundsefficiensen vurderes at rykke til venstre 

på kurven under det udvidede producentansvar, og derved øger omkostningerne for producenten. 

En producent må antages at se internt på deres omkostninger, og ikke nødvendigvis hvilke 

omkostninger det har for samfundet. Samfundet ser derimod på, hvorledes det giver en samlet 

effekt på markedet, hvor omkostningerne for det enkelte individ – her producenten – ikke har 

samme estimerede påvirkning, som hvis hele markedet vinder på de øgede omkostninger på den 

lange bane. 

 

3.4 Delkonklusion 

Det udvidede producentansvar ændrer på hvordan producenter agerer, hvilket derved også påvirker 

forbrugernes ageren på markedet. Producenterne er profitmaksimerende agenter på markedet, 

hvorfor det må konkluderes, at der skal være en form for kompensation til stede, hvis de skal 

acceptere en profitminimerende situation. Det blev fastslået, at det udvidede producentansvar har 

en omkostning for producenten, da deres ansvar vil øges og derved vil de skulle øge deres 

agtsomhed. Den øgede omkostning skal indhentes for producenten, hvilket kan have konsekvenser 

for forbrugeren. 

Således må det konkluderes, at der for producenten kan skabes ordninger ved hjælp af eksogene 

faktorer, som kan lette deres omkostninger eller indtjening, eksempelvis ved hjælp af 

pantordninger, samarbejdsordninger eller lignende. Dette vil desuden komme staten til gavn, da 

staten kan undgå at blive pålagt en økonomisk byrde i form af øgede produktpriser, hvilket antages 

at øge forbrugerens incitament til at vedholde deres produktefterspørgsel, samt til at udvide 

agtsomged i deres håndtering af emballage. Den optimale ansvarsform for samfundet må derfor 



Kandidatafhandling  
Cirkulær økonomi i fødevarebranchen 

En fremtid med EU’s nye plastikpolitik og emballagehåndtering – hvem bærer ansvaret? 
 

Side 68 af 93 
 

konkluderes at være culpaansvar, da der herunder er mulighed for at skabe incitamenter for både 

producenter og forbrugere, uden at der kommer en utilstrækkelig byrde på nogen af parterne.  
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Kapitel 4. Integreret analyse 

4.1 Indledning 

Denne analysedel tager udgangspunkt i den økonomiske analyse og den juridiske analyse, og har til 

formål at sammenligne og analysere på de to analysers konklusioner. Der vil derfor kigges på de fire 

ansvarsformer, og hvordan reglerne for markedet bør udformes, således der udledes en 

samfundsefficient retsstilling, der imødekommer målet om klimaneutralitet, herunder en cirkulær 

økonomi. 

En væsentlig faktor for producenterne og forbrugerne er, hvordan det udvidede producentansvar 

og den generelle ansvarsfordeling kan påvirke priserne på markedet. Forholdet mellem de 

følgeomkostninger der kan komme, kan illustreres ved hjælp af en model over udbud og 

efterspørgsel. Denne model viser, hvordan parterne på markedet agerer, og derved hvordan pris og 

mængde på markedet fastsættes.144 Udbudskurven viser producentens ageren ud fra den givne 

mængde, og dennes pris.145 Og efterspørgselskurven viser, hvordan forbrugeren agerer ud fra den 

givne pris og mængde på markedet.146 Det er et sammenspil mellem udbud og efterspørgsel, da 

begge dele påvirker prisen på markedet. 

Model 7: Udbud og efterspørgselskurve med ændring i udbud og efterspørgsel illustreret. Christensen, L. & 

Rasmussen, J. H. (2013), Microeconomics – HA KOM/JUR, s. 23 og 26 med egen tilvirkning. 

Model 7 viser hvordan efterspørgsel og udbud ændres, hvis prisen ændres. Jo lavere prisen er, jo 

højere efterspørgsel vil der være på et produkt. Det vil sige at efterspørgslen er en faldende kurve, 

som følge af law of demand,147 og udbudskurven vil modsat efterspørgselskurven stige som følge 

 
144 Christensen, L. & Rasmussen, J. H. (2013), Microeconomics – HA KOM/JUR, s. 10. 
145 Ibid. s. 18. 
146 Ibid. s. 11-13. 
147 Ibid. s. 12. 
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af, at producenterne kan sælge flere enheder til en højere pris, da der er højere efterspørgsel. Det 

er vigtigt at pointere, at kurven kun gør sig gældende på et fuldkomment marked.148 

 

4.2 Ansvarsformerne 

4.2.1 Intet ansvar 

Denne form for ansvar blev analyseret ovenfor, i afsnit 2.4.1.1 Minimering af ansvar og afsnit 3.2.2 

Intet ansvar. Der blev i afsnit 2.4.1.1 Minimering af ansvar konkluderet, at det ikke er en juridisk 

mulighed at fritage producenterne fuldstændigt fra ansvar. Man kan derimod minimere et ansvar, 

eksempelvis i form af en ansvarsbegrænsning i en kontrakt. I afsnit 3.2.2 Intet ansvar blev det 

konkluderet, at det økonomisk er et efficient udfald for producenten, men ikke et samfundsefficient 

udfald. Denne ansvarsform må derfor vurderes ikke at have det udfald der ønskes, og vil i realiteten 

ikke være mulig at gennemføre som ønsket. 

 

4.2.2 Culpaansvar 

Den anden ansvarsform, der blev analyseret ovenfor, var culpaansvar i afsnit 2.4.1.1 Minimering af 

ansvar og afsnit 3.2.3 culpaansvar. Både juridisk og økonomisk må det anses, at være den 

nuværende tilstand for samfundet. Juridisk er det hovedreglen inden for dansk ret, og økonomisk 

blev det også antaget at være udgangspunktet, hvorfra der ville ske ændring i producentens ageren 

på markedet. 

For at opnå et økonomisk samfundsmæssigt udfald blev der konkluderet, at producenterne skulle 

ramme x* på kurven i Standardmodellen.149 Denne tilstand vil kun opstå i de udfald, hvorunder 

begge parter agerer agtsomme, hvilket der ikke er en garanti for. Det var ikke noget som medførte 

en ændring i producentens ageren, da det var den nuværende tilstand. Fordi tilstanden på markedet 

er underlagt denne ansvarsform, medfører det endvidere, at der ikke er noget som styrker 

incitament hos producenterne, hvis der ikke sker noget nyt eller der kommer påvirkning fra 

forbrugerne. 

 
148 Se her til afsnit 3.2.1, af hvad der gør sig gældende her. 
149 Model 4: Standardmodellen med culpaansvar placeret. 
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Juridisk er dette en nødvendig tilgang på markedet, hvorunder producenterne vil have en mulighed 

for at reducere deres ansvar i et vist omfang. Der er en nødvendighed i, at der er en naturlig fordeling 

af ansvaret mellem skadevolder og skadelidte, da der er behov for at fordele ansvaret proportionelt 

mellem parterne. Hvis der kigges på begge analyser, er der et fælles element som mangler, hvilket 

er et øget incitament til ikke at bryde det indbyrdes forhold mellem parterne – der kunne 

eksempelvis kigges der på moms- eller afgiftsordninger, pantordninger eller andre frivillige 

ordninger, hvorunder der bliver givet en form for kompensation til producenten. Forbrugeren må 

antages at have et incitament baseret på en samfundsmæssig udvikling, med øget information og 

interesse for miljøet som et generelt grundlag – og hvis der indføres en pantordning, kan dette 

incitament blive suppleret med et økonomisk incitament for de forbrugere der ikke er motiveret af 

miljømæssige hensyn. 

Når der kigges på udbud og efterspørgsel, er der ikke noget som indikerer at det vil ændres, da der 

ikke er noget som skaber incitament hos parterne til, at gøre andet i den sammenhæng. Dog må det 

pointeres, at hvis der kigges på de naturlige markedskræfter, hvorunder der kommer øget fokus på 

klimaneutralitet, kan det ændre på efterspørgslen hos forbrugeren eller udbuddet hos producenten. 

Det kunne eksempelvis tænkes, at der kunne ske en stigning i prisen på udbuddet hos producenten, 

hvis der blev indført et pant-system, da det må antages at have øgede følgeomkostninger. Det er 

ikke noget producenten vil være tvunget til, medmindre der eksempelvis laves et lignende regelsæt 

som der forefindes for den eksisterende pantordning for flaskepant. Til gengæld vil forbrugerne få 

pant for den emballage de indleverer, og således må det antages at udbud og efterspørgsel 

normaliseres. 

 

4.2.3 Objektivt ansvar 

Den tredje ansvarsform objektivt ansvar, blev analyseret i afsnit 2.4.1.2 Objektivt ansvar og afsnit 

3.2.4 Objektivt ansvar. Denne ansvarsform er i begge analyser en skærpelse af ansvaret for 

producenterne, hvilket giver øgede omkostninger for producenterne, men stiller også forbrugerne 

bedre. Det er den ansvarsform der kommer nærmest, hvad der økonomisk opfattes som det 

optimale udfald, hvorunder producenten er pålagt det udvidede producentansvar. 

Det økonomiske udfald for denne ansvarsform er ikke optimalt for den producent, der er 

profitmaksimerende. Det kræver øgede agtsomhedsomkostninger for producenten at blive 

underlagt denne form for ansvar. Det kan derfor også ramme forbrugeren, da producenten som før 

nævnt må kompensere anden steds eller øge produktpriserne for, at få indtjent de øgede 
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omkostninger. På den anden side bliver forbrugeren stillet bedre, da de er sikret mod eksempelvis 

dårlige produkter, da producenterne må antages at ville forhindre sådanne produkter på markedet. 

Men dette er ikke det mest efficiente udfald for producenten, men et samfundsefficient udfald 

opnås på et lavere agtsomhedsniveau set i forhold til Standardmodellen.150 

Juridisk er denne ansvarsform den mest bebyrdende, en juridisk person kan blive pålagt, og det er 

noget der som hovedregel skal foreligge lovhjemmel til. Der bliver ved en strengere regulering opsat 

faste rammer for producenterne, som må antages at skabe et fundament til, at de vil bidrage til 

klimaneutralitet. En undtagelse hertil er, at producenterne taber for meget ved at overholde 

lovgivningen, medmindre de bliver straffet tilstrækkeligt ved at bryde loven. Der kan her igen 

henvises til situationen som udspillede sig, da der skete ikrafttræden af Persondataforordningen, 

hvor der trods sanktioner skete lovbrud – det er derfor væsentligt, at der bliver sikret tilstrækkeligt 

imod lovbrud ved denne implementering. 

En effekt af ovenstående er følger, der vil kunne ses på en almindelig udbuds- og 

efterspørgselskurve, da det på den baggrund må antages at øge udbudspriserne. Hvis der 

eksempelvis skete en kompensation til producenterne, for eksempel i form af en type af 

ansvarsfritagelse, kunne det være med til, at bevirke udbudspriserne muligvis ikke ville stige. 

Incitamentet hos producenterne bliver i høj grad sat på prøve, da det koster dem økonomisk. 

Det klimaneutrale aspekt for denne ansvarsform bliver nærmest en påtvunget agenda, hvilket fra 

et økonomisk perspektiv ikke er noget, som gavner incitament hos producenterne. Fra et juridisk 

perspektiv er dette dog et samfundsefficient udfald, da forbrugeren og samfundet som helhed må 

vurderes at vinde på det. Det må ikke glemmes, at objektivt ansvar må være incitamentskabende 

hos producenten, men der opstår en udfordring i, at forbrugerne må antages at mindske deres 

incitament, fordi de da ikke har noget ansvar. Denne ansvarsform er derved et skridt tættere på 

samfundsoptimalitet, men der mangler stadig noget som øger incitamentet hos både producenter 

og forbrugere.  

 
150 Model 5: Standardmodellen med objektivt ansvar placeret. 
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4.2.4 Objektivt ansvar med modifikationer 

Den sidste ansvarsform blev analyseret i afsnit 2.4.1.3 Objektivt ansvar med modifikationer og afsnit 

3.2.5 Objektivt ansvar med egen skyld. 

Økonomisk er denne form for ansvar et mere efficient udfald end det rene objektive ansvar, da der 

kommer tilfælde, hvor producenten kan undgå at ifalde ansvaret. Det tilføjer det element der må 

vurderes at mangle under det rene objektive ansvar, nemlig at forbrugerne også får tilført et 

incitament til at være med. Der er stadig en forøgelse i producenternes agtsomhedsniveau, men det 

antages at være mindre end under objektivt ansvar, da der her stadig er en mulighed for, at 

forbrugeren bære et ansvar i visse tilfælde. 

Det juridiske aspekt er ikke så langt fra det økonomiske udfald, da de begge er med til at optimere 

producenternes økonomiske- og retslige stilling. Det er igen et ansvar, der som hovedregel kræver 

hjemmel i lov, og det andet udgangspunkt er, at uagtet om der foreligger objektivt ansvar eller ej, 

består der stadig culpaansvaret, hvilket gør at der altid vil være en mulighed for at forbrugeren kan 

holde et ansvar. Det blev fremhævet, at regresret kunne have en betydelig relevans for 

producenten, da det kunne være med til at øge deres incitament. 

Det er svært at sige, hvor stor effekt det vil have på priserne på markedet, men det må antages at 

have en vis indflydelse. Da producenterne stadig må øge deres agtsomhed, vil det utvivlsomt øge 

deres omkostninger. Da forbrugerne må være agtsomme i nogle tilfælde, vil dette muligvis påvirke 

deres efterspørgsel for produkterne, hvis det er et produkt med emballage, der kan indbyde til 

fejlanvendelse eller fejlbortskafning. Imidlertid må dette dog antages ikke at være tilfældet, da 

fødevareproducenter ikke producerer produkter, der kan kategoriseres som komplicerede i forhold 

til eksempelvis elektronikaffald. I forbindelse med visionen om, at blive klimaneutrale er dette en 

positiv tilgang til ændringer fremfor det rene objektive ansvar, da det må vurderes at øge 

råderummet for producenterne og forbrugerne. Det skaber således incitament til at overholde 

loven, men også at omstille sig trods øgede omkostninger.  
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4.3 Kaldor-Hicks efficiens 

Kaldor-Hicks efficiens repræsenterer den situation, hvor det er det bedste udfald der vælges, uagtet 

om der er nogen parter der lider et tab. Den gevinst, der kommer i dette udfald, forventes at 

kompensere tabet.151 Det er derved den ansvarsform, som giver den højeste profitmaksimering for 

samfundet, der ønskes fremhævet her. Med hensyn til de ovenstående anvendte tal i afsnit 3.2 

Ansvarsfordeling og det optimale scenarie, vil de udfald der opfylder Kaldor-Hicks efficiensen i alle 

tilfælde være agtsomhed fra begge parter, da det er i disse tilfælde der er de laveste samlede 

omkostninger. 

Der er modstridende enighed om, hvilke udfald der er bedst for de forskellige parter. Intet ansvar 

er ikke juridisk en mulighed, andet end ved minimering af et ansvar med forbehold for det 

almindelige culpaansvar. I den forbindelse er culpaansvaret hovedreglen i dansk ret, hvilket derfor 

også er det økonomiske udgangspunkt. Det vurderes i den sammenhæng, at samfundet ikke taber 

på denne ansvarsform, men de vinder ej heller set i forhold til klimaneutralitet. Dette antages på 

baggrund af, hvordan markedet ser ud på nuværende tidspunkt.152 Ansvarsformen med objektivt 

ansvar, samt samme ansvarsform hvor der blev suppleret med modifikationer, er samfundsmæssigt 

et aspekt hvorunder producenterne taber mest grundet øget agtsomhed. Dog er det for samfundet 

optimalt, da der bliver dannet et incitamentsgrundlag hos både producenter og forbrugerne. Dette 

skal ses i forbindelse med de nævnte overvejelser i forhold til modifikationerne, som fordeler 

ansvaret på en anden måde, end eksempelvis ved vurdering ved domstolene. Her kan der også 

udformes regulerede sanktioner, som kan øge incitamentet yderligere hos alle parter. 

Det må på den baggrund vurderes, at formen på det udvidede producentansvar, burde være et 

objektivt ansvar med modifikationer, hvorunder forbrugerne også kan stilles til ansvar i 

erstatningstilfælde, hvor de har handlet med fortsæt eller groft uagtsomt. Der bør i den forbindelse 

også ske en uddybning af sanktioner mod parterne, således at de ikke får incitamentsgrundlag til at 

brydeloven, trods de bliver pålagt et ansvar. Det bør være denne ansvarsform, der indgyder til at 

begge parter er agtsomme, med hensyn til at der er kommet eksogene faktorer i spil. 

 

 
151 Eide, E. & Stavang, E. (2016), Rettsøkonomi, s. 36. 
152 Afsnit 3.1. 



Kandidatafhandling  
Cirkulær økonomi i fødevarebranchen 

En fremtid med EU’s nye plastikpolitik og emballagehåndtering – hvem bærer ansvaret? 
 

Side 75 af 93 
 

4.4 Pareto-optimalitet 

En Pareto-optimal tilstand, er hvor ingen af parterne stilles dårligere.153 Det vil sige, den ene part 

kan godt stilles bedre, så længe den anden part bare ikke stilles dårligere. De kan derfor godt få to 

forskellige nytter, men de begge stilles bedst muligt. Det er ikke sikkert, at der kan findes en Pareto-

optimal tilstand. Det er dog muligt i de situationer, hvoraf omkostningerne er lave og præcise 

rettigheder forefindes. Hvis dette ikke foreligger, er det som udgangspunkt ikke muligt. 

I analysen i kapitel 3, er der i matrixerne 2-5 adskillige Pareto-optimale tilstande. Dette viser, at der 

ikke er et entydigt svar på ét enkelt udfald, der kan siges at være ene om at være en Pareto-optimal 

tilstand. Tallene der anvendes, er fiktive hvilket gør, at der ikke kan laves en vurdering alene på 

disse. Dog må det vurderes, at i de optimale udfald økonomisk under alle ansvarsformerne, blandt 

andet er en Pareto-optimal tilstand, hvor begge parter er agtsomme. Det må dog på den baggrund 

konkluderes, at den tilstand hvor ingen parter taber ved at stille den anden bedre, må være under 

culpanormen. Det er det juridiske udgangspunkt, og der er på baggrund af ovenstående analyser 

ikke er nogen parter der som udgangspunkt taber ved at blive i denne ansvarsform, hvis der 

sammenlignes med de tre andre ansvarsformer anvendt i afhandlingen. 

 

4.3 Andre bidrag til det udvidede producentansvar 

Der er mange muligheder for hvorledes det udvidede producentansvar kan udformes, og disse bør 

være med i det udvalg af faktorer som er med i perspektivet. Der er alternative muligheder, der kan 

øge incitamentet hos forbrugerne og producenterne, eksempelvis kunne affald genanvendes på 

andre måder end ved afbrænding. 

Anvendelsen og derved produktionen af plastik har på globalt plan været støt stigende de sidste 

mange år,154 og dermed den uønskede udledning til miljøet. For at undgå dette er det nødvendigt, 

at pålægge nogen ansvaret for at få det fjernet fra miljøet og genanvendt eller genbrugt. Det er 

nødvendigt at regulere emballageområdet, da der er en høj anvendelse af plastik. Til trods for, at 

der genanvendes mere plastik, er der fortsat en stigning i forbrænding af plastik og dermed CO2-

udledning. Det er derfor nødvendigt at sætte mere fokus på, at fremme alternative metoder til 

enten genanvendelse, genbrug eller alternative metoder til afskaffelse af plastik. Det kunne 

eksempelvis være optimering af den anvendte type materiale, således at plastikken er lettere at 

nedbryde naturligt. Et alternativ til forbrænding kunne være bakterier eller lignende, der har 

 
153 Eide, E. & Stavang, E. (2016), Rettsøkonomi, s. 34. 
154 Ritchie, H. (2018), FAQs on Plastics. 
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kapaciteten til at nedbryde produkterne til organisk materiale. Der er mange muligheder, som kan 

fremmes ved samarbejdsaftaler, mellem eksempelvis flere producenter og projekter der arbejder 

med netop dette område. Ændring af materialevalg fører til forbedrede afskaffelsesforhold, hvilket 

således er med til at reducere udledningen af CO2 – og derfor med til at fremme klimaneutralitet.155 

Andre positive tiltag kan være ved de tidligere nævnte moms og afgiftstiltag eller et pantsystem, 

hvor der bliver sat fokus på at fremme frivilligheden i at gøre en forskel og deltage i de fælles mål.156 

Eksempelvis kan pantsystemet fremhæves, da det er med til at fjerne en del af det affald, der havner 

i miljøet.157 Forbrugerne bliver ved denne løsningsmodel også inddraget, da der bliver skabt 

incitament i form af en mindre belønning af pantbeløbet. 

Endvidere er det væsentligt at drage inspiration fra den eksisterende producentansvarsordning 

vedrørende elektronik, der har været gældende siden 2005.158 Der er sket øgede tiltag gennem de 

seneste mange år siden ikrafttræden af direktivet, hvilket må vurderes at have indflydelse på en 

stigning i genanvendelsen af elektronikaffald. De tilgængelige tal vedrørende elektronikaffald,159 

kan dog ikke siges med sikkerhed at angive et selvstændigt resultat af det udvidede producentansvar 

for elektronikaffald, men det må vurderes at have indflydelse på den gældende stigning i genbrug 

og genanvendelse af elektronikaffald. Dog er der stadig en overrepræsentation af elektronikaffald, 

der stadig ikke bliver indsamlet til genanvendelse.160 Der bør drages inspiration fra andre lande, 

eksempelvis Sverige som benytter sig af momsfradrag, eller Belgien som sætter fokus på reparation 

af defekte produkter.161 

Det er omkostningsfuldt at ændre samfundets, forbrugernes og producenternes tilgang, og en 

diskussion af hvem der så skal holde udgifterne, kan opstå. Det kan også have indflydelse på 

tredjeparter, som eksempelvis bliver en del af samarbejdsordninger, hvorunder de også kan blive 

ramt af øgede omkostninger.162 Der er ingen garanti for, at det er muligt at undgå en stigning i 

udgifter for nogle parter, hvilket må vurderes at være uundgåeligt baseret på ovenstående analyser 

 
155 Dansk affaldsminimering ApS (2020), CO2 beregning og fakta. 
156 Moms og afgifter er blandt andet behandlet under afsnit 2.4.1.2 og afsnit 3.3. Pantsystemer er blandt andet 
behandlet under afsnit 2.2.2.3 og afsnit 3.3. 
157 Justesen, B. B. (2017), Tænketank: Pantsystem kan reducere affald i havet. 
158 Dakofa – Dansk kompetencecenter for Affald og Ressourcer (2018), Elektronikskrot/WEEE. 
159 Miljø- og Fødevareministeriet v. Miljøstyrelsen (2020), Affaldsstatistik 2018, s. 17. 
160 Miljø- og Fødevareministeriet v. Miljøstyrelsen (2020), Kortlægning af indsamling af elektronikaffald. 
161 Simonsen, J. H. (2019), Producenter af elektronik lever ikke op til deres ansvar for at genanvende. 
162 Sander, C. D. & Würtz, J. (2020), Affaldsselskaber langer ud efter miljøminister: ”Sorteringsaftale bliver 10-20 gange 
dyrere”. 
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i kapitel 2 og 3. Men disse omkostninger skal begrænses, således at der opnås et samfundsefficient 

udfald. 

 

4.4 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse, hvor de juridiske og økonomiske udfordringer i at 

implementere et udvidet producentansvar er forsøgt samlet i en integreret analyse, må det 

konkluderes, at der ved alle de fire ansvarsformer er aspekter og forhindringer, som bør medtages 

i de endelige overvejelser over, hvordan ansvaret skal formes i dansk ret. 

Det blev konkluderet, at intet ansvar ikke er muligt, men at minimering af ansvaret er muligt inden 

for lovens rammer i lyset af culpaansvar. Objektivt ansvar er en mulighed, der overordnet vil være 

med til at øge samfundsvelfærden i samfundet, og derved være efficient. Det havde dog nogle følger 

for producenterne, som kunne afhjælpes med modifikationer til det objektive ansvar, eksempelvis 

med en i loven indbygget regresret overfor forbrugere, der ikke har handlet agtsomt. Det blev 

således konkluderet, at denne ansvarsform ville øge både producenterne og forbrugernes 

incitament til at være agtsomme. 

Således må det konkluderes, at for at opnå et optimalt producentansvar i forbindelse med 

implementeringen af EU’s emballagedirektiv fra 2018, bør der pålægges producenterne et objektivt 

ansvar med modifikationer. Modifikationerne består af et øget ansvar, men med mulighed for 

anderledes håndtering af emballageaffaldet end afbrænding. Således er der mulighed for at skabe 

øget incitament hos både producenter og forbrugere, hvor den samlede samfundsefficiens kan 

opnås og derved optimere målet for klimaneutralitet.  
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Kapitel 5. Konklusion 

Afhandlingen kaster lys over, hvordan ansvaret for emballager og emballageaffald kan placeres, og 

hvordan et udvidet producentansvar kan formes, så det kan fremme cirkulær økonomi i 

fødevarebranchen for så vidt angår anvendelse af plastik til emballage. Dette bliver undersøgt i lyset 

af, hvordan producenternes incitament ændre sig, under fire forskellige ansvarsformer. 

I den juridiske analyse, hvor det undersøges, hvilken betydning det udvidede producentansvar har 

for den videre implementering af EU’s emballagedirektiv fra 2018, når foranstaltningerne ikke må 

overskride proportionelle forhold, jf. direktivets betragtning 27, for at opnå klimaneutralitet, og 

hvordan et ansvarsgrundlag kan udledes på baggrund af dette, må følgende konkluderes. Der var 

ikke noget, hverken EU-retsligt eller i den danske implementering, der gav udtryk for at overskride 

proportionelle forhold, således at kravene i betragtning 27 i EU’s emballagedirektiv fra 2018 bliver 

overholdt. Og for så vidt angår ansvarsgrundlaget må det konkluderes, at alt peger i retning af en 

anbefaling om, at det vil være effektivt at tilføje modifikationer til det objektive ansvar i form af 

regresret, således at incitamentet kan øges ved både producenter og forbrugere, og stadig opnå et 

samfundsoptimalt udfald i et klimaneutralt henseende. 

I den økonomiske analyse, hvor det blev undersøgt, hvordan Danmark kan, ved at ændre 

producentansvaret for emballage og emballageaffald, skabe incitament for forbrugere og 

virksomheder til at opnå samfundsefficiens, under hensyntagen til det samfundsmæssige ønske om 

at frembringe klimaneutralitet, kan følgende konkluderes. For det første viste analysen, at der var 

forskellige udfald for, hvad der var efficient for henholdsvis producenterne og samfundet. For det 

andet kunne det på den baggrund udledes, at det for samfundet ville være culpaansvar, der vil lede 

til incitamenter og klimaneutralitet fra producenter og forbrugere. Der vil under denne være størst 

mulighed for at anvende eksogene faktorer, som kan være med til at opnå det samfundsmæssige 

ønske om klimaneutralitet.  Således kan det konkluderes, at der for producenten bør skabes 

ordninger ved hjælp af eksogene faktorer, som kan lette deres omkostninger eller indtjening, 

eksempelvis ved hjælp af pantordninger, samarbejdsordninger eller lignende. Dette vil desuden 

komme forbrugeren til gavn, da forbrugeren kan undgå at blive pålagt en økonomisk byrde i form 

af øgede produktpriser, hvilket antages at øge forbrugerens incitament til at vedholde deres 

produktefterspørgsel, samt til at udvise agtsomhed i deres håndtering af brugt emballage. 

I den integrerede analyse, blev det undersøgt, hvordan et optimalt producentansvar for emballager 

og emballageaffald placeres, således at den samlede samfundsefficiens for at opnå klimaneutralitet 

optimeres. Her kan det konkluderes, at der foreligger et behov for et strengere ansvar end 

culpaansvar, men blødere end rent objektivt ansvar. Det bør være muligt for producenterne at 
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udnytte en vis frihed i at indgå samarbejder, have regresret og mulighed for nytænkning i 

håndteringen af emballageaffald. 

Alle analyser frembringer ikke nogen direkte modstridende konklusioner, hvilket må vurderes at 

være positivt. Det blev konkluderet at behovet for at et øget ansvar er til stede, men at dette skal 

implementeres med hensynet til et råderum i forbindelse med den grønne omstilling og målet om 

klimaneutralitet. Der bliver med et råderum muligheder for nye standarder inden emballage og 

emballageaffald, som vil være med til at øge incitamentet hos flere parter i samfundet. 

Afslutningsvis må det således konkluderes, at det udvidede producentansvar der bliver givet af EU’s 

emballagedirektiv fra 2018, er et effektivt redskab til at øge samfundsefficiensen, og til at nå målene 

for klimaneutralitet, hvis det indføres med et vist råderum for de påvirkede parter – på den måde 

bliver incitamentet opretholdt, trods et øget ansvar, og der tages således et afgørende skridt for at 

nå en cirkulær økonomi i fødevarebranchen. 
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https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/357
https://op.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/b21bef4e-b528-49e2-a0f9-142dc503969a
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0062&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2003%3A037%3A0019%3A0023%3ADA%3APDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2003%3A037%3A0019%3A0023%3ADA%3APDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2003%3A037%3A0019%3A0023%3ADA%3APDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0019
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX:32018L0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851
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Meddelelser fra Europa-Kommissionen 

- COM (2015) 614 final: Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg og Regionsudvalget om Kredsløbet lukkes - en EU-

handlingsplan for den cirkulære økonomi. Bruxelles, den 2.12.2015  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DA/1-2015-614-DA-F1-1.PDF 

- COM (2017) 33 final: Report from the Commission to the European Parliament, The Council, The 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the 

implementation of the Circular Economy Action Plan. Brussels, 26.1.2017.  

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/implementation_report.pdf 

- COM (2017) 650 final: Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg og Regionsudvalget vedr. Kommissionens 

arbejdsprogram 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A52017DC0650 

- COM (2018) 28 final: Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale udvalg og Regionsudvalget om en EU-strategi for plast i en cirkulær 

økonomi. Strasbourg, den 16.1.2018. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/DA/COM-2018-28-F1-DA-MAIN-PART-

1.PDF 

- COM (2018) 29 final: Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale udvalg og Regionsudvalget om en overvågningsramme for den cirkulære 

økonomi. Strasbourg, den 16.01.2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0029&from=EN 

 

Domme 
- MAD2004.473: Plato Plastik Robert Frank GmbH mod Caropack Handelsgesellschaft mbH. 

- MAD2004.1248: Radlberger Getränkegesellschaft mbH mod S. Spitz KG mod Land Baden-

Württemberg. 

- MAD2003.517: Mayer Parry Recycling mod Environment Agency and Secretary of State for the 

Environment, Transport and the Regions, and Corus (UK) Ltd and Allied Steel and Wire Ltd (ASW). 

- U 1986.205 V: Hee Hotel v/ Aksel Andersen mod Karsten Akselsen. 

- Sag nr. 109/88: Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark mod Dansk 

Arbejdsgiverforening (for Danfoss). 

 

Fortolkningsbidrag 
Lovforslag som fremsat 2020 112. Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Implementering af 

affaldsdirektivets minimumskrav til eksisterende udvidede producentansvarsordninger, indførelse af 

udvidet producentansvar for emballage og modernisering af indsamling og behandling af elektronikaffald). 

Fremsat den 20. februar 2020 af miljøministeren. 
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