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Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse
læskedrikke – nedsættelse af pantsatser. Miljøstyrelsens j.nr. 3014-0019
Med henvisning til Deres skrivelse af 29. januar 2004 fremsender Danske Ølentusiaster
hermed vores bemærkninger og kommentarer til det fremsendte udkast til bekendtgørelse.
Danske Ølentusiaster ser det fremsendte udkast til ny bekendtgørelse som en direkte udløber
af den tidligere vedtagne omlægning af de danske ølafgifter samt den ligeledes vedtagne
nedsættelse af emballageafgiften.
Set ud fra et forbrugersynspunkt vil den foreslåede nedsættelse af panten på både kort og lang
sigt medføre et stort økonomisk tab hos de danske forbrugere, hvorimod detailhandlen står
som de store vindere. Vi er samtidig stærkt kritiske overfor den måde som ændringen
gennemføres på og den vil på afgørende vis svække forbrugernes tillid til det danske pant- og
retursystem.

Tidsfristen for implementeringen er for kort
Den af Miljøstyrelsen anførte tidsfrist på 12 dage er alt for kort til, at de danske forbrugere
kan aflevere de millioner af flasker, der netop nu befinder sig i de danske husholdninger.
Det kan naturligvis godt lade sig gøre for de tomme emballagers vedkommende; men der vil
stadig stå millioner af fyldte flasker rundt om i hjemmene, som man ikke kan nå at indløse
inden for den fastlagte frist, med mindre man kraftigt bryder med Sundhedsstyrelsens
budskaber om alkoholindtagelse eller konsekvent hælder indholdet ud.

Forbrugernes tillid til pant- og retursystemet svækkes markant
Pant er ifølge Nudansk ordbog et depositum, som tilbagebetales ved aflevering af emballagen.
Forbrugeren har afleveret sit depositum i tillid til, at det fulde beløb vil kunne indløses til hver
en tid.
Denne praksis brydes eftertrykkeligt med den anførte tidsfrist og alle danske forbrugere
påføres et reelt tab på 50 øre ved hver eneste tom emballage, der afleveres for sent.
Derfor vil forbrugernes tillid til det danske retursystem blive voldsomt svækket og det
efterlader danskerne med det indtryk, at panten fremover kan ændres i op- eller nedadgående
retning med ultrakort varsel.
Forbrugernes manglende tillid til den indgåede aftale om tilbagebetaling af pant vil blive et
yderligere incitament til indkøb af øl syd for grænsen – primært på dåse og uden pant.
Dermed øges grænsehandlen yderligere i stedet for den ønskede begrænsning.
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Ved en øget grænsehandel vil de nuværende miljøproblemer med
bortskaffelse af ”ikke-pantbelagte” dåser blive markant forøget, idet
disse dåser ikke indsamles og genanvendes men primært smides i det
almindelige husholdningsaffald. Dette er ifølge Informationscenter for
Miljø og Sundhed et voldsomt belastning for såvel naturen som de danske
forbrændingsanstalter.
Alene en forøgelse af grænsehandlen med øl på 1% vil svare til, at yderligere 5 mio. dåser vil
ende i de danske skraldespande.
Samtidig er det er en undergravning af hele retursystemet, at man nu vælger at gennemføre en
pantsænkning, hvor den høje pant netop var med til at retfærdiggøre hele konstruktionen med
Dansk Retursystem.

Er høj eller lav pant en forudsætning for en høj indsamlingsprocent?
I forbindelse med indførelsen af såvel Dansk Retursystem som panten på engangsemballage,
har Danske Ølentusiaster gang på gang fået at vide fra både politikere og embedsmænd, at det
var meget vigtigt at fastholde et højt pantbeløb for at sikre en høj indsamlingsprocent.
På den baggrund finder vi det uforståeligt, at pantnedsættelsen gennemføres med en
argumentation om, at den er nødvendig for at opretholde en høj returprocent på primært
standardflasker.
Hvilke af disse påstande er korrekt?

Nye emballagetyper indføres til skade for miljøet
Pantnedsættelsen vil sammen med den nedsatte emballageafgift efter Danske Ølentusiasters
opfattelse medføre, at en lang række bryggerier fremover vil anvende engangsemballager
frem for de nuværende genpåfyldelige flasker.
Dette vil medføre en øget miljøbelastning da de nye emballager alene kan anvendes én enkelt
gang mod de nuværende standardflasker, der kan anvendes 20-25 gange.
Vi har allerede set ét bryggeri (Harboes Bryggeri A/S) netop nu har lanceret nye engangsemballager til trods for, at bryggeriet har støttet den foreslåede pantsænkning. Vi ved, at flere
danske bryggerier har samme planer, og dette vil have en negativ miljømæssig effekt.

Forbrugerne påføres milliontab
Ifølge udkast til bekendtgørelsen samt aftale af 28. januar 2004 mellem 12 bryggerier (se
bilag 1) og de tre store i detailbranchen (se bilag 1) vil samtlige detailforretninger tilmeldt
Dansk Retursystem sammen med HORECA modtage refusion for det tab, de måtte lide på
baggrund af pantnedsættelse.
Dette tab er i dagspressen opgjort til 175 millioner kroner og vil påvirke de mindre danske
bryggerier i væsentlig grad.
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Set fra forbrugernes synspunkt er det aldeles uacceptabelt, at såvel
detailhandel som HORECA får refusion for deres opbyggede lagre af
emballager, når dette ikke er tilfældet for den enkelte forbruger.
Forbrugerne må konstatere, at værdien af deres varelager med ét slag reduceres med 33%
uden nogen mulighed for kompensation. Oveni dette væsentlige tab skal tillægges, at
bryggeriernes udgifter til den vedtagne refusion med usvigelig sikkerhed vil blive pålagt de
danske forbrugere i løbet af de kommende år i form af højere priser.
Dermed vil forbrugerne tabe på flere fronter i form af, at staten løber fra en indgået aftale om
refusion af et depositum, højere priser på øl og faldende konkurrence.

Konkurrencen på det danske ølmarked vil svækkes
På baggrund af den aftalte refusionsordning frygter Danske Ølentusiaster, at en række mindre
bryggerier vil få alvorlige likviditetsproblemer kombineret med at flere af de regionale
bryggerierne også kan se frem til et tab på den vedtagne ændring af ølafgifterne.
Da Carlsberg og Bryggerigruppen efter Danske Ølentusiasters oplysninger har ønsket og
godkendt pantnedsættelsen frygter vi, at en uforholdsmæssig stor del af det forventede tab
kommer til at hvile på de øvrige bryggerier.
Danske Ølentusiaster forudser, at dette kan medføre lukning af en række regionale bryggerier,
primært i Jylland, hvilket vil styrke Carlsberg’s og Bryggerigruppens i forvejen meget udtalte
duopol på det danske ølmarked.
Konsekvensen af dette vil være mindre konkurrence, hvilket med sikkerhed vil være til skade
for de danske forbrugere.
Skulle De have spørgsmål til vores høringssvar er De naturligvis velkommen til at kontakte
undertegnede Marttin Stuart Nielsen på 28 80 80 10 og Torben Steenberg på 75 75 66 71.
På vegne af Danske Ølentusiaster
Marttin Stuart Nielsen
Formand

Torben Steenberg
Næstformand

Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster
Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.
Foreningen har 8.500 medlemmer og 43 lokalafdelinger.
Vi arbejder for et bredt, varieret og mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og øltyper, oplyser og
skaber debat om ølrelaterede emner, støtter og stimulerer håndbrygning, udbreder kendskabet
til traditionel dansk bryggekunst, sikrer øl en respektfuld behandling samt varetager
forbrugernes interesser.
Vi repræsenterer Danmarks ølforbrugere via vort medlemskab af Forbrugerrådet og EBCU,
European Beer Consumers Union.
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Bilag 1:
Aftalen af 28. januar 2004 om refusion er indgået af:
Detailbranchen:
De Samvirkende Købmænd
Coop Danmark A/S
Dansk Supermarked Indkøb i/s
Bryggerier og tapperier:
Carlsberg Danmark A/S
Saltum & Neptun Bryggerier A/S
Bryggerigruppen A/S
Thisted Bryghus A/S
Bryggeriet Vestfyen A/S
Nørrebro Bryghus
Mineralvandsfabrikken Frem A/S
Harboes Bryggeri A/S
Bryggeriet Landkær
Bryggeriet Fulgsang A/S
Hancock Bryggerierne A/S

