
 

 

Supplerende besvarelse af spørgsmål nr. S 704, som 
medlem af Folketinget Per Clausen (EL) har stillet til 
indenrigs- og sundhedsministeren den 9. november 
2006 
 

Spørgsmål S 704: 
”Vil ministeren redegøre for, om lavere priser på sodavand ikke - alt andet 

lige - vil føre til et øget sodavandsforbrug samt redegøre for de sundheds-

mæssige konsekvenser af et øget sodavandsforbrug særligt hos børn og 

unge?" 

 

Svar: 
Der er i forbindelse med Finanslovsaftalen indgået aftale om en nedsættel-

se på 30 ører pr. liter sodavand. Afgiftsnedsættelsen er en del af den mål-

rettede indsats mod grænsehandel, herunder illegal grænsehandel, som 

regeringen og Dansk Folkeparti gennem de senere år har gennemført.  

 

Forbruget af sodavand har over de seneste 6-7 år været nogenlunde kon-

stant. Det indenlandske salg har over hele perioden været faldende. Mens 

grænsehandlen og den illegale handel har været stigende. Grænsehandlen 

skønnes tredoblet siden 2000, mens den illegale handel skønnes femdob-

let. I 2000 blev der drukket omkring 550 mio. liter sodavand, hvilket også 

skønnes at blive den mængde sodavand, der vil blive drukket i år.  

 

Prisen på sodavand i detailleddet er ifølge Skatteministeriets ”Status over 

grænsehandel” faldet med 8 % siden 2002 med store udsving inden for de 

enkelte år. 

 

Afgiften på en liter sodavand var i 2000 1 kr. (1,25 kr. inkl. moms). I 2001 

steg afgiften til 1,65 kr. (2,05 kr. inkl. moms). Den 1. oktober 2003 blev af-

giften sat ned til 1,15 (1,44 kr. inkl. moms). I det fremsatte lovforslag fore-

slås afgiften sat ned til 91 ører pr. liter (1,14 kr. inkl. moms).   

 

Sukkerforbrug og fedme hænger sammen, det er der dokumentation for, 

men afgiftsniveauet på sodavand er ikke afgørende for, hvor meget soda-

vand der bliver drukket.  Afgiftsændringer medfører ikke ændringer i forbru-

get men i indkøbsmønstre. Jeg vurderer derfor, at afgiftsændringerne ikke 

vil have større sundhedsmæssige konsekvenser. 
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