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Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening vedrørende ”Forslag til Lov om 
ændring af lov om afgift af spildevand, lov om afgift af cfc og visse industrielle driv-
husgasser og forskellige andre miljøafgiftslove…” 
Ministeriets J.nr. 2009-101-0076 

 
 
Genbrug af flasker bliver kvalt med Regeringens og Dansk Folkepartis lovforslag om mindre 
afgift på flasker. Forslaget trodser 20 års videnskabelige undersøgelser og sund fornuft om 
gevinster ved genbrug. Det knuser flaskeskyllerierne og 200 arbejdspladser. Eneste argument 
er flere penge til staten og ønske fra butikkerne.   
 
Det danske retursystem for flasker er verdenskendt. Det hjælper naturen, fordi flasker afleve-
res i flaskecontainere og i butikker. Samtidig støtter flaskeindsamling den stadige opdragelse 
af os alle: vær ressourcebevidst – støt genbrug. 
 
Danmarks Naturfredningsforening ønsker lovforslagets afsnit om emballageafgift taget ud. 
 
Lovforslaget om mindre emballageafgift er kynisk. I bemærkningerne til forslaget skrives, at 
genpåfyldning af flasker halveres, det økonomiske incitamentet til genbrug fjernes og langt 
flere flasker smides ud med dagrenovationen. 
 
Alligevel konstateres det i bemærkningerne, at ”Den foreslåede halvering af emballageafgiften 
vurderes ikke i noget videre omfang at påvirke mængden af affald, der smides på gader eller i 
naturen”. 
 
Hvis forslagsstillerne gav sig tid til at læse om DNs årlige indsamling af affald i naturen, ville 
de vide bedre. De kan også læse om de 31 millioner øldåser, der hvert år smides i naturen i 
Syd- og Sønderjylland. De smides på grund af manglende pant på de tyske øldåser og ligegyl-
dighed over for miljøet. 
 
Folketingets medlemmer opfordres til at læse bemærkningerne til lovforslaget: Der må være 
grænser for hvilke argumenter, man vil tages til indtægt for, for at skaffe staten en tvivlsom 
indtægt på 100 mio. kr. og husstandene en tilsvarende udgift på 100 mio. kr.  
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