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Bemærkninger til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet mv. 

LO vil i forbindelse med lovforslaget om ændring af lov om afgift af elektricitet og for- 
skellige andre love gøre nedenstående synspunkter gældende. 

Lovforslaget medfører en forhøjelse af en lang række energiafgifter. Samtidig gennem- 
føres en generel indeksering af energiafgifterne, således at de også efter 2015 følger den 
almindelige prisudvikling. Den sidste del af lovforslaget udgør den absolut største andel 

af afgiftsforhøjelsen. Ud af et samlet varigt provenu på 18,7 mia. kr. udgør denne del 

14,5 mia. kr., svarende til 78 pct. 

Ifølge skatteministeriets egen vurdering vil lovforslaget pålægge erhvervslivet ekstra 

afgifter på 7,2 mia. kr., mens husholdningerne vil blive ramt med en afgiftsforhøjelse på 
11,5 mia. kro 

En forhøjelse af energiafgifterne vil have størst betydning for økonomien i de dårligst 

stillede familier. Afgifter på el og varme udgør således en større andel af indkomsten for 

de lavest lønnede. I forbindelse med en forhøjelse af afgifterne er det derfor vigtigt, at 

de medfølgende skattelettelser har en klar social profil. Det er der desværre ikke taget 

hensyn til i den skattereform, som forhøjelsen af energiafgifterne er en del af. Skattere- 

formen sikrer således massive skattelettelser til de bedst stillede, mens overførselsmod- 

tagere og lavtlønnede kun får begrænset glæde af skattelettelserne. De bedst stillede vil 

således opnå en fremgang i den reale disponible indkomst finansieret af de dårligst stil- 

lede. 

Det oprindelige lovforslag omkring energiafgifterne indeholdt en betydelig forhøjelse af 
energiafgifter pålagt erhvervene. For at sikre mod udflytning af arbejdspladser friholdes 
mineralogiske processer, kemisk reduktion, elektrolyse, metallurgiske processer UlV., 

hvilket er i overensstemmelse med EU's energibeskatningsdirektiv. Derudover sættes 

energiafgiftssatsen for gartnerier og landbrug til 1,25 kro pr. GJ, hvilket svarer til EU's 

minimumssats. 

I den første tekniske høring blev det oprindelige lovforslag kritiseret for at ramme ener- 
giintensive konkurrenceudsatte virksomheder relativt hårdt. I lovforslaget er der lagt op 



til en indfasning af disse energiafgifter, således at de først træder i kraft i 2012. Det er 
samtidig aftalt blandt forligsparterne, at gennemføre en undersøgelse af de energiinten- 

sive virksonlheders konkurrenceforhold. 

LO mener ikke, at energiafgifter pålagt energiintensive erhverv med en høj eksport vil 

gavne miljøet, som det ellers var hensigten. Energiafgifter pålagt virksomheder med en 

høj eksport vil alene lede til udflytning af arbejdspladser og dermed give anledning til 

højere ledighed i Danmark. Samtidig vil udflytning af arbejdspladser til lande med mere 

lempelige generelle miljøregler give anledning til et dårligere miljø globalt. 

Det er derfor vigtigt, at undersøgelsen af de energiintensive erhverv sker med dette for 

øje, og at virksomheder med en vis eksportandel, som ikke har mulighed for at vælte 
afgifterne over i prisen, bliver friholdt for afgiftsforhøjelser. 

Bemærkningerne er afgivet med forbehold for godkendelse i LO's styrende organer. 

På vegne af LO' s Daglig Ledelse 
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