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Vedr. forslag til Lov om ændring af afgift af elektricitet og forskellige andre love 
(Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat) (jeres j.nr. 2009-231-0022) 
 
Håndværksrådet støtter overordnet set den foreslåede skattereform, som fornuftigt – 
og i rimelig afbalanceret form – nedsætter skatten på arbejde, og som samtidig er un-
derfinansieret i de kommende år på et niveau, som vi på nuværende tidspunkt finder 
passende konjunktursituationen taget i betragtning.  
 
Håndværksrådet mener, at forslaget om at stramme energiafgifterne er en af de mest 
problematiske i forårspakken. Vi er enige i, at højere energiafgifter i et vist omfang kan 
være med til at finansiere lavere skat på arbejde. Men energiafgifterne er i international 
sammenligning relativt store i Danmark, og derfor vil selv mindre stigninger ramme 
især de eksporterende erhverv, som i forvejen er hårdt ramt af de nedgående konjunk-
turer. 
 
Håndværksrådet finder det derfor positivt, at regeringen og Dansk Folkeparti har ind-
gået aftale om en langsommere indfasning af de stigende afgifter, så de først er fuldt 
indfasede i 2013. Der er dog stadig tale om væsentlige stigninger i mange produktions-
virksomheder, og regeringen bør derfor øge fokus på, hvordan også små og mellem-
store virksomheder kan få adgang til den nødvendige rådgivning om realisering af po-
tentielle energibesparelser. 
 
Vi finder det forståeligt, at regeringen vil undersøge de energitunge virksomheders 
konkurrenceevne i 2012, men vi mener, at også brancher med et mellemstort energi-
forbrug bør få deres situation vurderet. Det gælder fx slagtehuse og slagterierne samt 
mindre metal og maskinindustrivirksomheder. 
 
Håndværksrådet kan acceptere stigningen i rumvarmeafgiften, og at der pålægges af-
gift på køling af rum af hensyn til mennesker og maskiner. Det er dog ikke helt klart, 
hvornår noget her er proces, og hvornår det er rumvarme, og det må overvejes, om 
dette kan præciseres bedre. 
 
Håndværksrådet kan også acceptere den fortsatte indeksering af energiafgifterne efter 
2015.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Søren Nicolaisen 
Afdelingschef i Håndværksrådet 
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