
 

  

NOTAT 

Til 

 

Kopi 

 

Fra 

 

Emne 

Meddelelse vedr. rek 34/2013 (A 1592/miljø) 

 

Rekommandationsmeddelelse 34/2013 Avtale med 

Tyskland om pant på bokser og PET-flasker 

 

Nordisk Råd rekommanderer regjeringene i Danmark og Sverige, 

 

å inngå en avtale med Tyskland om pant på bokser og PET-flasker i 

grensehandelen i Tyskland. 

 

 
Den danske og svenske regering meddeler: 
 

Mængdemæssigt og miljømæssigt udgør emballager til drikkevarer, som 

stammer fra grænsehandlen i Tyskland og Estland, et meget større problem 

end grænsehandelen mellem de nordiske lande. Dette har de nordiske 

regeringer bl.a. givet udtryk for i besvarelse af Nordisk råds rekommandation 

16/2010. Regeringerne har således tidligere svaret, at ”De berörda nordiska 

regeringarna strävar efter att söka lösningar på detta problem genom 

bilaterala överenskommelser och samarbete, emedan frågan inte direkt 

omfattas av det nordiska samarbetet.”  

 

Fra dansk side er der gennem en længere årrække arbejdet på - i dialog med 

Tyskland - at finde en løsning, så der også opkræves pant i den tyske 

grænsehandel. Sagen har vist sig at være yderst kompliceret.  

 

I 2009 blev der opnået politisk enighed mellem Danmark og Tyskland om, at 

der skal opkræves pant for de dåser, som danskere køber i den tyske 

grænsehandel, og således at panten kan indløses i Danmark. Landenes 

miljømyndigheder har siden været i dialog om den praktiske løsning og har 

arbejdet hårdt på sagen. Senest blev forhandlingerne midlertidigt sat på 

stand by henover efteråret 2013 på grund af det tyske valg. Arbejdet og 

dialogen om den praktiske løsning er genoptaget efter årsskiftet 2013/2014. 

Den danske regering presser fortsat på for en snarlig løsning med henblik på, 

at en endelig bilateral aftale om pant i den tyske grænsehandel kan indgås.   

 

Den danske og svenske regering mener, at rekommandationen kan afskrives. 
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