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Besvarelse af spørgsmål S 815 stillet af Carl Valentin (SF) den 18. 

marts 2020. 
 
Spørgsmål 815: 
Vil regeringen indføre forbud mod omdeling af adresseløse reklamer til 
alle, der ikke aktivt har tilkendegivet et ønske om at modtage reklamer? 
 

Svar: 
Ved den nuværende ”Nej tak”-ordning kan forbrugerne vælge, at de ikke 
vil modtage trykte reklamer i deres postkasse. Det er en ordning, som har 
eksisteret i mange år, og som løbende er blevet forbedret, bl.a. ved en 
nemmere tilmeldingsløsning, så man med få klik på internettet kan fra-
vælge at få trykte reklamer i sin postkasse.  
 
Regeringen ambitiøse mål om at nå 70 pct. reduktion af CO2-
udledningen frem mod 2030 har endnu engang gjort det aktuelt at overve-
je ordningen.  
 
EU-kommissionen har tidligere – da Erhvervsministeriet i 2012 under-
søgte sagen som opfølgning på S-R-SF-regeringsgrundlaget fra 2011 –  
været afvisende over for muligheden for en ”ja tak til reklamer”-ordning. 
I denne forbindelse blev det foreløbigt konkluderet, at en sådan ordning 
ikke med sikkerhed kunne gennemføres med hjemmel i miljøgarantien i 
Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) artikel 
114. Men i lyset af den grønne ambition både nationalt og på EU-niveau, 
så synes jeg, at det er oplagt at undersøge, om der måske er en mulighed 
nu. 
  
Derfor har jeg sat et arbejde i gang, der skal undersøge fordele og ulem-
per ved en ”Ja tak”-ordning, der ikke er et forbudsordning, men en så-
kaldt ”opt-in” model, hvorefter borgere, der ønsker trykte reklamer i 
postkassen, kan vælge dette til.   
 
Konkret har vi indledt en dialog med EU-Kommissionen og er ved at se 
på de juridiske muligheder for en ”Ja tak”-ordning i lyset af den grønne 
dagsorden. Det skal blandt andet undersøges om en ”Ja tak”-ordning er i 
overensstemmelse med EU-reglerne om urimelig handelspraksis, reglerne 
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om tjenesteydelsernes frie bevægelighed samt anden relevant EU-ret, 
herunder miljøgarantien i TEUF artikel 114. 
 
Hvad regeringen ender med at beslutte vil afhænge af resultatet af det 
igangsatte arbejde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Simon Kollerup 
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