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Alternativet: Super at afskaffe reklameafgiften 

Regeringen har i dag droppet reklameafgiften, og det er en helt rigtig beslutning. Men 

den kan bare ikke stå alene, forklarer Rasmus Nordqvist: ”Reklameafgiften var sat 

dårligt sammen, så den skulle afskaffes. Afskaffelsen kan imidlertid ikke stå alene, da 

det vil føre til en markant stigning i mængden af reklamer, mens vi vil få færre træer, 

skove og natur. I 2014 omdelte vi 99.000 ton reklamer – det er immervæk en sjat birke- 

og bøgetræer,” siger han.  

Der var to problemer med reklameafgiften: For det første blev den ikke betalt af dem, der 

vælger at bruge trykte reklamer, men derimod de små, udførende trykkerier. For det andet gik 

den ikke ambitiøst nok til værks. Derfor skal indføres en reklameafgift, der er rettet mod 

indkøberne af tryksager, fx supermarkederne, og derudover skal trykte reklamer være noget vi 

aktivt vælger til. Alternativet vil arbejde for, at vi i stedet for en ’Reklamer – nej tak’-ordning 

indfører en ’Reklamer – ja tak’-ordning. 

”Det vil betyde, at de, der ønsker reklamerne tilsendt aktivt skal tilvælge dette ved at sætte et 

’Reklamer – ja tak’-skilt på postkassen. Det vil sidestille vores fysiske privatliv med vores 

digitale. Det er jo ulovligt at spamme vores online-postkasser med reklamer, med mindre man 

aktivt har sagt ja til det. Sådan bør det indlysende også være i den fysiske verden,” siger 

Rasmus Nordqvist og fortsætter: 

”Hvis vi alle aktivt skulle tilvælge trykte reklamer, som vi ved går ud over både miljø og klima, 

så ville ganske få gøre det. Og det er virksomhederne bag reklamerne rædselsslagne for, idet 

de i denne sag tænker ensidigt på profit,” afslutter han. 

Med venlig hilsen 

Rasmus Nordqvist, erhvervs- og handelsordfører, tlf.: 2763 0531 

Har du andre spørgsmål, ret da henvendelse til:  
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