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Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om forbud mod visse 
engangsplastprodukter og krav om mærkning af visse andre 
engangsplastprodukter 
 
Medicoindustrien er brancheorganisation for virksomheder, der i Danmark udvikler, producerer, 
sælger eller på anden vis har interesse i medicinsk udstyr, herunder medicinsk udstyr til 
inkontinenspleje og -behandling. 
 
Medicoindustrien har via høringsportalen med interesse læst Miljøministeriets udkast til 
bekendtgørelse om forbud mod tilgængeliggørelse på markedet af visse engangsplastprodukter 
m.v. og om mærkning af visse andre engangsplastprodukter. I den forbindelse har 
Medicoindustrien en række bemærkninger. 
 
Af Miljøstyrelsens ’Q&A til implementeringen af engangsplastdirektivet’ fremgår det på s. 7, at 
”Produkter, som f.eks. inkontinensbind, der betegnes som medicinsk udstyr er ikke undtaget af 
forbuddet og mærkningen. Der er i direktivet en undtagelse for medicinsk udstyr, men den gælder 
specifikt drikkevarebeholdere og drikkeflasker.”  
 
Medicoindustrien mener grundlæggende, at inkludering af medicinsk udstyr, herunder 
inkontinensprodukter, i bekendtgørelsen om forbud mod tilgængeliggørelse på markedet af visse 
engangsplastprodukter m.v. og om mærkning af visse andre engangsplastprodukter, vil være i klar 
uoverensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 af 5. juni 2019 
om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning.  
 
Af direktivets del D, stk. 1, nævnes at engangsprodukter som ”Hygiejnebind, tamponer og 
indføringshylstre til tamponer” er omfattet af mærkningskravet. Det beskrives dertil tydeligt i de 
indledende bemærkninger, pkt. 19, at ”Tilstedeværelsen af farlige kemikalier i hygiejnebind, 
tamponer og indføringshylstre til tamponer, bør undgås af hensyn til kvinders sundhed”.  
 
Medicoindustrien noterer heldigvis, at dette er korrekt beskrevet i §5 i bekendtgørelsen om forbud 
mod tilgængeliggørelse på markedet af visse engangsplastprodukter m.v. og om mærkning af 
visse andre engangsplastprodukter, men det er bekymrende, at Miljøstyrelsen tilsyneladende læser 
direktivet forkert på dette punkt, og det giver ikke sprogligt mening, at påstå, at ’hygiejnebind’ er 
lig med inkontinensbind. Hertil kommer selve formålet med direktiv 2019/904, som er at gribe ind 
over for den voksende produktion af plastaffald og udledningen af plastaffald i miljøet, navnlig i 
havmiljøet.  
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Det fremgår også at indledende bemærkning nr. 7, at ’For at koncentrere indsatsen, hvor den er 
mest nødvendig, bør dette direktiv kun omfatte de engangsplastprodukter, der er hyppigst fundne 
på strande i Unionen, og fiskeredskaber, der indeholder plast, og produkter fremstillet af 
oxonedbrydelig plast’. Inkontinensbind er typisk langt større og tykkere, end hygiejnebind og kan 
ikke skylles ud i toilettet og dermed indgå i spildevand, der ledes ud i havene. Også af denne årsag 
giver det ikke mening af sidestille hygiejnebind med inkontinensprodukter.  
 
Denne tolkning støttes endvidere af, at der i direktivet rent faktisk er få henvisninger til medicinsk 
udstyr, f.eks. vatpinde og bægre til medicinske væsker og fødevarer, hvortil der netop er gjort 
undtagelser, jf. Del B, stk. 1, Del C, stk. b og Del F, stk. b.  
 
Endelig skal Medicoindustrien gøre opmærksom på, at der efter direktiverne om medicinsk udstyr 
og den kommende forordning om medicinsk udstyr, der træder endeligt i kraft d. 26. maj 2021, er 
betragtelige og meget specifikke krav til mærkning af medicinsk udstyr, også for så vidt angår 
brug af blødgører i plast, i det omfang det måtte indgå i inkontinensprodukter. 
 
Medicoindustien skal således opfordre Miljøministeriet til at sikre, at direktiv 2019/904 
implementeres korrekt i Danmark, og at det af vejledning herom, f.eks. den benævnte ’Q&A’ 
tydeligt fremgår, at den omfattede kategori ’hygiejnebind’ ikke også inkluderer 
inkontinensprodukter.  
 
Medicoindustrien står selvfølgelig til rådighed med henblik på en uddybning af vores synspunkter.   
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