
BRYGGERIFORENINGENS
Q&A OM VAND I FLASKER



Spørgsmål 1
Hvorfor sælges vand i plastflasker?

Naturligt mineralvand, kildevand og danskvand er med til at opretholde væskebalancen og er et
godt alternativ til hanevand til dem på farten. 
Vand på flaske er tiltænkt forbrugere ”on the go”, hvor der ikke er mulighed for at drikke
postevand fra hanen. 

Spørgsmål 2
Kan plastflasker genbruges som drikkedunk? 

Almindelige plastflasker kan genfyldes med vand og genbruges, men det er vigtigt, af hensyn til
hygiejnen, at holde plastflasker rene. 
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Spørgsmål 5
Er flaskevand bedre end postevand? 

Naturligt mineralvand skal overholde strengere kvalitetskrav end postevand. Det er sundt at
drikke begge typer vand. 

Spørgsmål 6
Er der pesticidrester i vand på flaske? 

I Danmark er vand på flaske naturligt mineralvand, der hentes op fra undergrunden.
Vandet testes for pesticider og andre stoffer. 
På tapperiet kontrolleres vandet løbende. Kontrollen dokumenterer, at der ikke er pesticidrester
i vandet. 

Spørgsmål 7
Afgiver plastflasker giftstoffer?  

Plast, der bruges til plastflasker, skal godkendes for at sikre, at plasten ikke afgiver uønskede
stoffer. 
plastflasker afgiver ikke giftstoffer, der er sundhedsskadelige.

Spørgsmål 3 
Hvorfor er der datomærkning på vand i flaske?

Vand kan ikke blive for gammelt, hvis det opbevares hygiejnisk forsvarligt, fx i en flaske. Med
tiden kan vand dog ændre smag, hvilket formentlig er grunden til datomærkningen. 

Spørgsmål 4
Er det postevand, der er fyldt på flaske?

Vand på flaske kan være naturligt mineralvand, kildevand eller postevand.
Naturligt mineralvand skal overholde strengere kvalitetskrav end postevand, men alle typer
vand er sunde.



Spørgsmål 9
Er vand i kartoner bedre for miljøet end vand i plastflaske? 

Kartoner har et større CO2-aftryk end plastflasker. Det skyldes i høj grad, at plastflasker bliver
genanvendt, hvorimod kartoner bliver brændt.
Plastflasker har et klimaaftryk, der er 25%-72% mindre end kartoners klimaaftryk, alt efter
flaskernes vægt og indhold af genanvendt plast.

Spørgsmål 10
Har vand i plastflaske en høj miljøbelastning?

Plastflasker til vand og andre drikkevarer er formentlig den fødevareemballage, hvor der gøres
mest for at reducere miljøbelastningen.
Plastflasker indsamles via pantsystemet (94% indsamles).
Alle indsamlede plastflasker genanvendes, heraf bruges 80% til at fremstille nye
fødevareemballager (”bottle to bottle recycling”). 
Et stigende antal plastflasker fremstilles med genbrugsplast (25%rPET). På kort sigt er målet i
2025, at alle plastflasker fremstilles med mindst 50%rPET. På lang sigt at plastflasker er 100%
cirkulære, dvs. er fremstillet af genbrugsplast, og at alle flasker indsamles og genanvendes.
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Spørgsmål 13
Hvad er en plastflaske lavet af?  

Plastflaster til vand er fremstillet af polyetylentereftalat (PET).
PET er et stærkt og rent materiale, der benyttes til fremstilling af fødevareemballager.
PET-flasker kan indsamles og genanvendes til nye fødevareemballager, fx plastflasker.

Spørgsmål 11
Belaster engangsflasker i plast miljøet mere end genbrugsflasker?

Miljøaftrykket fra engangsflasker svarer til miljøaftrykket fra genbrugsflasker, fordi både
engangsflasker og genbrugsflasker indsamles via pantsystemet og genanvendes. 

Spørgsmål 8
Hvordan skal vand i flaske opbevares?

Vand i flaske skal opbevares som andre fødevarer. Det vil sige køligt, tørt og mørkt. 

Spørgsmål 12
Hvordan indsamles plastflasker?  

Plastflasker til vand - og andre drikkevarer - indsamles via pantsystemet. 
94% af plastflaskerne indsamles via pantsystemet.
De tomme plastflasker bliver genanvendt effektivt, når man afleverer flaskerne i
pantautomaten.



Spørgsmål 15
Er der bisphenol-A (BPA) i plastflasker?

Nej. Der er ikke BPA i plastflasker.
Plastflasker til vand er fremstillet af et plastmateriale, der hedder polyethylenterephthalat,
forkortet PET. PET er en polymer fremstillet af terephtalsyre (PTA), isophtalsyre (IPA) og
ethylenglycol (MEG). Der bruges således ikke BPA til fremstilling af PET-flasker.
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Spørgsmål 14
Hvor mange gange kan PET blive genbrugt? 

Undersøgelser har vist, at PET kan genbruges op til 10 gange til brug i fødevareprodukter, som
for eksempel vores flasker, uden at der kræves nye materialer. Derefter kan man enten bruge
genbrugsplasten sammen med lidt nyt materiale, eller genbrugsplasten kan blive genbrugt til
andre produkter, som for eksempel tøj, havemøbler eller tæpper. 

Spørgsmål 17
Er der antimon (tungmetal) i vand på flaske?

Som med andre stoffer, der må bruges i fremstilling af plast, har myndighederne fastsat en
grænseværdi for, hvor meget af stoffet der max. må migrere (vandre) fra plasten og over i
fødevaren (vandet).
Tapperierne kontrollerer løbende, om grænseværdien holdes. Laboratorieanalyserne viser typisk
en migration, der er meget mindre end den fastsatte grænseværdi (oftest 10 gange mindre).
Antimontrioxid bruges som katalysator under fremstilling af polyethylenterephthalat (PET).
Grænseværdien fremgår af EU’s plastforordning (10/2011) og er på 0,04 mg/kg (40 mikrogram).
Derudover skal vandet overholde de kvalitetskrav, der er fastsat i EU’s drikkevandsdirektiv.
Ifølge direktivet må vandets indhold af antimon ikke overskride en grænseværdi på 5,0
mikrogram pr. liter (0,005 mg/kg). Også dette kontrolleres løbende af tapperierne.
Laboratorieanalyserne viser typisk, at der enten ikke er antimon i vandet eller at indholdet er
under målegrænsen på 0,1 mikrogram pr. liter, dvs. med sikkerhed 50 gange under den
gældende grænseværdi.

Spørgsmål 16
Indeholder plastflasker blødgørere, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende?

Nej. PET-flasker indeholder ikke bødgørere (Ftalater).



Spørgsmål 19
Er der terephthalsyre (PTA) i vand på flaske?

Migration af terephthalsyre er meget lav i vand på flaske. Migration af en monomer, der bruges
til fremstilling af plastflasker, kan aldrig helt undgås. 
Laboratorieanalyser viser, at migrationen er meget lav og under målegrænsen på 0,05 mg/kg.
EU’s fastsatte grænseværdi for den maksimalt tilladte migration af terephthalsyre til fødevaren
er 7,5 mg. pr. kg fødevare (vand). Tapperierne overvåger nøje, om grænseværdien holdes. 

Spørgsmål 20
Er der acetaldehyd i vand på flasker? 

Acetaldehyd er et biprodukt fra fremstilling af plastflasker. Det opstår, når PET opvarmes til en
høj temperatur for at formstøbe flasken.
Tapperierne overvåger nøje, om grænseværdien holdes. Laboratorieanalyser viser, at
migrationen er mindre end 0,1 mg. pr. liter, dvs. lig med eller under målegrænsen.
Mange fødevarer og drikkevarer indeholder naturligt acetaldehyd (fx eddike 20 – 1060 mg./kg.,
brød 4,9 – 10 mg./kg., vin 2,5 – 493, naturligt mineralvand under 0,01 mg/kg).
Spor af acetaldehyd kan migrere fra PET til vandet i flasken, hvor det er fuldstændigt harmløst.
EU’s fastsatte grænseværdi for den maksimalt tilladte migration af acetaldehyd til fødevarer er 6
mg. pr. kg fødevare (liter vand). 

Spørgsmål 21
Er der 2-aminobenzamid i vand på flasker? 

2-aminobenzamid er et tilsætningsstof, der anvendes under fremstilling af PET til præforme.
Det reducerer migration af acetaldehyd (se ovenfor).
EU’s fastsatte grænseværdi for den maksimalt tilladte migration af aminobenzamid er på 0,05
mg pr. kg fødevare (liter vand).
Tapperierne overvåger nøje, om grænseværdien holdes. Laboratorieanalyser viser, at
migrationen er mindre end 0,03 mg. pr. liter.
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Spørgsmål 18
Er der ethylenglycol (MEG) i vand på flasker? 

Migration af ethylenglycol er meget lav i vand på flaske. Migration af en monomer, der bruges til
fremstilling af plastflasker, kan aldrig helt undgås. 
EU’s fastsatte grænseværdi for den maksimalt tilladte migration af ethylenglycol til fødevaren er
30 mg pr. kg fødevare (vand). Tapperierne overvåger nøje, om grænseværdien holdes. 
Laboratorieanalyser viser, at migrationen er meget lav og under målegrænsen på 1 mg/kg. 



Spørgsmål 22
Er der terephthalsyre (PTA) i vand på flaske?

Tapperierne overvåger nøje, om grænseværdien holdes. Laboratorieanalyser viser, at
migrationen er meget lav og under målegrænsen på 0,05 mg./kg.
Migration af terephthalsyre er meget lav i vand på flaske. Migration af en monomer, der bruges
til fremstilling af plastflasker, kan aldrig helt undgås. 
EU’s fastsatte grænseværdi for den maksimalt tilladte migration af terephthalsyre til fødevaren
er 7,5 mg. pr. kg fødevare (vand). 
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DTU RAPPORT OM VAND I PLAST OG KARTON
 
Klimaaftrykket fra vandplastflasker i pantsystemet er markant lavere end fra
kartoner, viser en undersøgelse, som DTU Miljø har udført for Bryggeriforeningen.
Samtidig er det bedre for klimaet, jo lettere plastflaskerne er, og jo mere
genbrugsplast de består af.
 
Resultaterne viser, at kartoner har et større netto CO2-aftryk end plastflaskerne.
Det skyldes i stor grad, at plastflaskerne bliver genanvendt, hvorimod kartonerne
bliver brændt.
 
Resultaterne viser yderligere, at klimaeffekten mindskes betydeligt ved at vælge
lettere plastflasker. Plastflasker på 24 gram belaster således klimaet 25-53% mindre
end kartoner – afhængigt af plastflaskernes indhold af genanvendt PET, som er den
plasttype, der bruges til emballager. Men plastflasker på 14,2 gram har en
klimabelastning, der er hele 56-72% lavere end kartonernes klimabelastning. De
plastflasker til kilde- og mineralvand, som Bryggeriforeningens medlemmer bruger,
vejer under 24 gram i gennemsnit.


