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Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskel-
lige andre love 
 
Dansk Metal er stærkt optaget af, at danske virksomheder har en stærk konkurrenceevne, 
der kan sikre og udvikle skabelsen af nye jobs. Ikke mindst i den nuværende økonomiske 
krise er det vigtigt, at især danske virksomheder, der konkurrerer globalt, ikke hæmmes.  
 
I det oprindelige udspil til lovforslag var der lagt op til en væsentlig belastning for virksom-
heder inden for f.eks. støberier, kemisk industri, forarbejdning af ler og mineraler, indvin-
ding af råstoffer samt fødevareindustrien. Med det nu udsendte lovforslag lægges der op til 
en lavere afgift for procesenergi frem til 2013. Det er positivt, at energiafgifterne indfases 
langsommere til gavn for virksomhederne og de deraf følgende arbejdspladser.  
 
Det er dog stadig Metals opfattelse, at på trods af den længere indfasning af energiafgifterne 
vil lovforslaget påvirke energitunge virksomheders konkurrenceevne negativt.  
 
Det er dog positivt, at der med lovforslaget lægges op til en omfattende analyse af energiaf-
gifternes betydning for energitunge virksomheder. Det er Metals opfattelse, at analysen vil 
vise, at danske virksomheder er underlagt et for højt afgiftsniveau, ikke mindst i forhold til 
konkurrenter i de omkringliggende lande. I mange tilfælde vil det medføre, at dansk produk-
tion flytter til andre lande. Dette er et problem til skade for dansk beskæftigelse, samtidig 
med, at det ikke gavner miljøet. Såfremt dette er resultatet af analysen bør konsekvensen 
være, at energiintensive virksomheder får lempet afgiftsniveauet, så de bedre kan konkurre-
re med omverdenen.  
 
Derudover hæfter Metal sig ved forslaget om, at der sker en nedsættelse af tilbagebetalingen 
af afgifter til virksomheder, der udnytter overskudsvarme fra produktionen. Dette vil medfø-
re, at virksomhederne vil have et incitament til at lave varme, som dannes fra produktion, 
der ellers vil gå til spilde, hvilket blot vil skade miljøet.  
 
Endelig hæfter Metal sig ved, at der lægges op til en øget afgift på el. Det er Metals opfat-
telse, at el-produktion er underlagt EU's kvotesystem, hvilket er med til at skabe de rette 
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incitamenter. National enegang er blot at betragte som yderligere beskatning uden effekt på 
miljøet og klimaet.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Mikael Bay Hansen  
Økonom 


