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Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
1462 København K

Høringssvar er sendt pr. mail til pafgift@skm.dk

27. april 2009

Forhøjelse af energiafgifterne, affaldsafgiften
med mere.
Skatteministeriet har mandag 20. april 2009 fremsendt forslag til
lov om ændring af lov om afgift på elektricitet og forskellige andre
love (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energi-
forbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraft-
varme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsgiften) i
høring.

Forslaget har endnu ikke været politisk behandlet i RenoSams
bestyrelse. Med forbehold for efterfølgende politisk behandling,
har sekretariatet følgende bemærkninger til forslaget.

RenoSam skal stærkt beklage den korte tid, som Skatteministeriet
har sat som høringsfrist for lovforslaget.

Behov for grundig analyse af afgiftsomlægning og forhøjelse
af energiafgifterne.
RenoSam har tidligere fremsendt bemærkninger til forslag nr. 126
om Lov om ændring af affalds- og råstofafgifsloven m.m.
(omlægning af forbrændingsafgiften), som for tiden behandles i
Folketinget.

RenoSam finder fortsat at dette forslag (L 126) rummer betydelige
problemer, som ikke mindst i lyset af det netop fremsatte
lovforslag til forhøjelse af energiafgifterne, bør belyses nærmere.
RenoSam skal bl.a. pege på behovet for at en omlægning af
forbrændingsafgiften sikrer, at der skabes de nødvendige
incitamenter for fortsat energieffektivisering i dansk
affaldsforbrænding.

RenoSam bemærker i forbindelse med forslag til forhøjelse af
energiafgifterne, at energiafgiften på brændsler (kul, olie, affald og
naturgas) er fastsat på grundlag af en afgiftssats på 49,8 kr. pr.
GJ i 2010. Skatteministeriet har overfor RenoSam oplyst, at
denne afgiftssats blandt andet er en konsekvens af forslag til
afgiftsrationalisering, som er vedtaget i Folketinget, men som
fortsat mangler at blive notificeret i EU.
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RenoSam skal foreslå, at Skatteministeriet nærmere redegør for beregningen
for de enkelte afgiftssatser på de enkelte brændsler, set over de seneste 10 år.
Det er RenoSams vurdering, at energiafgifterne har forrykket det økonomiske
forhold imellem brændslerne, og at det samlet har forringet
affaldsforbrændingens hidtidige høje prioritet i dansk energiforsyning.

Deponeringsafgift
Statsafgiften på deponering hæves fra 375 til 475 kr./ton. Hovedbegrundelsen
for at indføre afgiften på deponering af affald var i sin tid, at man ønskede at
forfølge den affaldspolitiske målsætning om at begrænse mængden af affald til
deponering. Man ønskede at fremme genanvendelsen og forbrænding med
energiudnyttelse af affald.

I dag deponeres der kun ca. 6 % af de samlede affaldsmængder. Dette resultat
er blandt de absolut bedste i Europa og verden. I Regeringens affaldsstrategi
2008-12 er målsætningen for andelen af affald til deponering fastholdt på 6 %.
RenoSam deler Regeringens vurdering af, at det vil være vanskeligt, at
begrænse deponeringsmængderne yderligere. Hvis vi skal reducere mængden
yderligere, vil det især kræve forskning og teknologiudvikling til nye
behendlingsmetoder.

RenoSam ønsker at forfølge den overordnede miljøpolitiske målsætning om at
begrænse mængderne til deponering mest muligt, og der derfor også positive
overfor at statsafgiften hæves, hvis en del af midlerne kanaliseres tilbage i
sektoren til at udvikle teknologier og metoder til at begrænse deponeringen
yderligere.

Uden en kobling til den miljømæssige målsætning, er det RenoSams vurdering
at afgiftsforøgelsen udelukkende har fiskal karakter.

Ophævelse af afgiftsfritagelsen for farligt affald
Rent lovteknisk savner RenoSam en ændring i den gældende afgiftslov, som
ophæver afgiftsfritagelsen for farligt affald. Det vil give store adfærdsmæssige
ændringer, både positive og negative, når afgiften på deponering af farligt
affald hæves fra kr. 0 til 475 kr. pr. ton.

Som udgangspunkt er RenoSam positiv overfor at denne afgiftsfritagelse
ophæves. Det vil fremme genanvendelsen og forbrænding med
energiudnyttelse. Endvidere vil det fjerne et økonomisk incitament til at
affaldsproducenter forurener andet afgiftspligtigt affald for at opnå en
afgiftsfritagelse.

Der er nogle virksomheder der vil blive ramt hård af afgiftsomlægningen. Det er
fx schreddervirksomheder og metalstøberier der nu vil få en stor ekstraudgift til
statsafgift.

Dette vil betyde at konkurrencen forrykkes til fordel for udenlandske
virksomheder, der ikke er underlagt en lignende statsafgift. Resultatet kan i
værste fald blive, at fx shredning af biler samt genanvendelsen af de store
metalmængder ikke længere vil foregå i Danmark, men vil blive eksporteret til
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udlandet. Det forventede provenu til statskassen vil i dette tilfælde ikke blive
realiseret.

RenoSam mener derfor at der er behov for en overgangsordning der muliggør
at virksomheder med store mængder farligt affald til deponering kan nå at
omstille deres produktion eller at der kan udvikles teknologier, der muliggør en
genanvendelse af deres affaldsprodukter.

RenoSams forslag om at noget af afgiftsprovenuet skal kanaliseres tilbage i
branchen skal ses i denne sammenhæng.

Venlig hilsen
RenoSam

Jacob H. Simonsen


