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Høring af forslag til lov om ændring af lov om afgift af
elektricitet og en række andre love

KL har modtaget ovennævnte lovforslag i høring den 20. april 2009 med
høringsfrist den 27. april 2009. KL har følgende bemæricninger til lovforsla-
get.

Elektricitetsafgifter
Ændringen af elektricitetsloven medføter, at vejbelysningsselskaberne
fremover ikke kan få tilbagebetalt energiafgift, som vedrøter fremstilling af
belysning
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Denne ændring medfører, at kommunerne fremover kommer til at betale en
Imjere pris for at forsyne borgere og virksomheder med gadebelysning, da
vejbelysningsselskaberne fremover får hojere omkostninger ved produktion
af gadebelysning.

Anvendelsen af vejbelysningsselskaber er ikke i strid med den nuværende
lov om afgift af elektricitet, hvilket også fremgik af Højesterets afgøxelse i
2005.

I Vejledning om Det Udvidede Totalbalanceptincip fremgår af afsnit 1.2.1,
at der vil kunne ske regukring via DUT, når der sker "æntbinger i beskatning
af varer, tlenesteydelser [...), bvis ændringen retter sig mod, og væsentligt påvirker,
kommunernes	 udgifter" Den foreslåede ændring af elektricitetsloven er i
væsentlig grad rettet mod kommunerne, og ændringen er derfor omfattet af
DUT-princippet.

Det er KL's skøn, at den foreslåede ændring af elektricitetsloven vil medfø-
re, at kommunerne får merudgifter til forsyning af kommunens borgere
med gadebelysning i størrelsesordenen 200-300 mio kr KL ser derfor frem
til at modtage et DUT-notat vechørende lovforslaget.

Affald
KL må konstatere, at der med lovforslaget gennemføres en række væsentli-
ge ændringer uden at konsekvenserne er undersøgt og uden, at kommuner
og deres selskaber er blevet inddraget i overvejelserne. KL påpeger ,at
Kommunekemi med lovforslaget rammes uforholdsmæssigt hårdt.
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Det fremgår af regeringens nyligt offentliggjorte affaldsstrategi 2009-2012
Del 1, at miljø- og samfundsøkonomiske vurderinger skal anvendes som
grundlag for beslutninger.

KL vil gerne have fremsendt en miljø- og samfundsøkonomiske vurdering
af omlægningen af affaldsafgifterne på deponering, affaldsforbrænding og
farligt affald. Afgiftssatserne et meget afgørende for, hvilken behandling
affaldet sendes til. Det er derfor afgørende, at afgifterne fortsat understøtter
den miljømæssige prioritering, herunder at differentieringen mellem for-
brænding og deponering inkl farligt affald giver tilstrækkeligt incitament til
at sikre, at affaldet bliver genanvendt i tilfælde, hvor det miljømæssigt og
samfundsøkonomisk kan betale sig.

ICL stiller spørgsmålstegn ved, om omlægningen af affaldsforbrændingsaf-
giften understøtter affaldshierarkiet, og at der fortsat er mest afgift på affald
til deponeting. Effekteme af en forhøjelse af deponeringsafgiften fra 375
kr. pr. ton til 475 kr. pr. ton er ikke vurdetet. Der er endvidere uldart, hvor-
dan afgiften på farligt affald indføres. KL er ikke imod at omlægge affalds-
afgifterne, men konsekvenserne må klarlægges inden en beslutning tages.

ICL ser derfor frem til at modtage den ovenfot nævnte millø- og samfunds-
økonomiske yurdering.

Med verdig hilsen

Anders Christiansen	 sen
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