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Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 10. januar 2020 stillet mig føl-

gende spørgsmål 194 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stil-

let efter ønske fra Nils Sjøberg (RV). 

Spørgsmål 194 

Finder ministeren det rimeligt, at medlemmer af humanitære organisationer og for-

eninger, der uden honorar varetager samfundsmæssige interesser, skal betale 

affaldsgebyr? Og kunne ministeren forestille sig at kompensere for affaldsgebyr til 

disse grupper? 

Svar 

Regeringen er meget optaget af at sikre de rette vilkår for omstillingen til en mere 

klimaneutral og cirkulær økonomi, hvor vi bevæger os væk fra en brug-og-smid-

væk kultur, og over i mod mere genbrug og genanvendelse af vores ressourcer.  

 

Det er en dagsorden, de frivillige organisationer længe har været bannerførere for 

til gavn for samfundet. De frivillige organisationer er derfor ikke bare vigtige for 

vores demokrati og sammenhængskraft. De er også vigtige i den fortsatte omstil-

ling til et mere cirkulært og klimaneutralt samfund. Bl.a. derfor er der allerede i dag 

mulighed for på visse betingelser at få momsfritagelse for genbrugsbutikker, som 

drives af frivillige organisationer. 

 

Dertil er jeg også ved at se nærmere på, hvordan de frivillige organisationer kan 

gives endnu bedre adgang til det affald og de genbrugsvarer, som borgere og virk-

somheder afleverer på de kommunale genbrugspladser.  

 

Det er vigtigt for mig at sikre, at de frivillige organisationer har mulighed for at sæl-

ge de varer, som nogen ikke vil have, til dem, der vil have dem. Det er godt for 

klimaet og vores planet, og overskuddet går til et godt formål i Danmark eller ude i 

verden.  

 

Samtidig synes jeg, at der kan argumenteres for rimeligheden i, at de frivillige or-

ganisationer - ligesom alle andre virksomheder og borgere - betaler for håndterin-

gen af deres affald efter, at de har solgt deres varer. Det svarer eksempelvis til, at 

de frivillige organisationer - ligesom alle andre virksomheder og borgere - også 

betaler for strøm, varme og vandforsyning.   
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Dette er med til at sikre overensstemmelse med det grundlæggende princip om, at 

forureneren betaler, som giver incitament til at begrænse mængden af affald, samt 

EU’s statsstøtteregler. 
 

Der er ca. 100.000 frivillige foreninger i Danmark. Hvis de frivillige organisationer 

bliver fritaget for betaling, når de vælger at benytte de kommunale genbrugsplad-

ser, vil udgifterne til deres affaldshåndtering således i praksis blive pålagt de øvrige 

brugere, fx den lille håndværksvirksomhed.  

 

Jeg ser også en risiko for, at en fritagelse af frivillige organisationer kan føre til mis-

brug, da virksomheder de facto vil kunne få håndteret deres affald gratis, hvis de 

afleverer deres affald hos frivillige organisationer. 

 

Jeg er derfor af den opfattelse, at vi skal sikre de frivillige organisationer de bedste 

vilkår for at få adgang til vores affald på genbrugspladserne. Men samtidig synes 

jeg, at der er gode og rimelige argumenter for, at de – ligesom alle andre virksom-

heder og borgere - betaler for at få håndteret deres affald på samme måde, som 

når de betaler for at få leveret strøm, varme og vand.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

Dan Jørgensen 


