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Afgifter på private husholdninger

Afskaf den volumenbaserede 
emballageafgift
(i sammenhæng med indførelsen af udvidet producentansvar)

UDFORDRINGEN
Der opkræves i dag såkaldt volumenbaseret emballageafgif t på en lang række drikkevareemballager. 
Formålet med afgif ten er dels at medvirke til at nedbringe af faldsmængderne og skabe incitament til at 
bruge mindre emballage; og dels at forebygge emballageaf fald og på den måde mindske miljøpåvirkningen 
fra de pågældende emballager.

Den volumenbaserede emballageafgif t pålægges emballager indeholdende spiritus, vin eller frugtvin samt 
emballager indeholdende øl, cider, alkoholsodavand, sodavand, mineralvand, limonade, kildevand, iste mv. 
Fra juli 2019 er emballager af pantbelagte drikkevarer dog fritaget fra afgif t. 

Afgif ten er en stykafgif t, som varierer dels ef ter indholdet, dels ef ter hvor stor beholderen er (seks kate-
gorier), samt til dels hvad emballagen er fremstillet af (for emballager indeholdende spiritus, vin og frugtvin 
skelnes ikke). 

I alt giver det 18 forskellige afgif tssatser, som varierer fra 5 øre pr. styk emballage til 1,60 kr. pr. styk emballage.
Ændringen i 2018 af EU’s direktiv om emballage og emballageaf fald betyder, at medlemslandene – herunder 
Danmark – senest med udgangen af 2024 skal have indført udvidet producentansvar for emballager. Det 
udvidede producentansvar på emballage indebærer, at producenterne skal finansiere alle led i af falds-
håndteringen af den pågældende emballage og er en langt mere fintfølende mekanisme for at estimere 
miljøomkostningen ved en emballage. Det udvidede producentansvar kan dermed med fordel erstatte den 
stykvise afgif t. 

HVAD KAN VI GØRE?
Folketinget bør afskaf fe den volumenbaserede emballageafgif t i forbindelse med implementeringen af det 
udvidede producentansvar for emballager. 

 

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
Afskaffelse af de volumenbaserede emballageafgifter forventes at give anledning til et statsligt provenutab 
på knap 100 mio. kr. Til gengæld forventes det udvidede producentansvar at overtage en væsentlig del af de 
kommunale udgifter til af faldsindsamling og -behandling. Den kommunale besparelse herved kan sagtens 
vise sig betydeligt større end det mistede merprovenu for statskassen, og DI vurderer på denne baggrund, at 
forslaget vil kunne gennemføres provenuneutralt for de offentlige kasser under ét. 

#10


