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Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af spildevand, lov om afgift af cfc 
og visse industrielle drivhusgasser og forskellige andre miljøafgiftslove 
(Forhøjelse af spildevandsafgiften og afgiften af HFC-gasser m.fl., nedsættelse 
af afgiften af emballage til vin og spiritus m.m.) 
 
 
Vin og Spiritus Organisationen i Danmarks (VSOD) bemærkninger vedr. 
halvering af den volumenbaserede afgift på emballage til vin og spiritus: 
 
På trods af, at ovenstående forslag umiddelbart vil medføre lavere forbrugerpriser på 80 
øre plus moms pr. flaske med 75 cl. indhold, er VSOD skeptiske. Det kan forekomme 
usædvanligt, at en branche modsætter sig en afgiftsnedsættelse på egne produkter, men 
lovforslaget om nedsættelse af emballageafgiften med 50 pct. vil få uønskede og 
uhensigtsmæssige konsekvenser, ikke blot for vin- og spiritusbranchen, men også for 
mange andre brancher. 
 
VSOD er opmærksom på den omfattende godtgørelse af emballageafgift, som ydes til 
firmaer i indsamlingsbranchen, der udfører indsamlede delvist sorterede vin- og 
spiritusflasker til udlandet fra Danmark, nærmer sig et lige så stort økonomisk omfang 
som de indtægter den danske stat har på emballageafgiften.  
 
VSOD mener dog ikke, at dette er motivation nok for at nedsætte emballageafgiften med 
50 pct., da det vil medføre alt for mange uhensigtsmæssige konsekvenser for det danske 
retursystem. 
 
En nedsættelse af emballageafgiften vil medføre et fald i indsamlingen af flasker, der 
umiddelbart kan rengøres og genanvendes, idet incitamentet til genbrug falder drastisk, da 
det ikke vil kunne betale sig for flaskeindsamlerne at dække omkostninger til håndtering. 
Konsekvensen heraf vil blive mindre indsamling og dermed færre hele flasker.  
 
De høje indsamlingsprocenter vi har i dag viser at emballageafgiften er en effektiv løsning 
på håndtering af flasker - og at retursystemet virker uden at der er pålagt pant m.v. Dette 
system vil gå tabt, hvis emballageafgiften nedsættes - og det vil medføre store miljø- og 
håndteringsmæssige udfordringer. 
 
 



Den etablerede indsamlingsbranche samt de danske aftappere af vin og spiritus, har 
foretaget meget væsentlige investeringer i produktionsanlæg i tillid til det system, som har 
fungeret i mange år, men som med nedsættelsen af emballageafgiften kan forsvinde helt. 
 
VSOD foreslår at der i stedet stilles krav til indsamlingsbranchen om at påvise 
dokumentation for, at den mængde flasker, som man reelt får godtgjort emballageafgiften 
for også er genopfyldt, således man sikrer, at systemet ikke bliver udnyttet, og flaskerne 
ender som skrot, betalt af den danske stat. 
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