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Skatteminister Thor Möger Pedersen.

Henvendelse til Skatteminister Thor Möger Pedersen og Folketingets Skatteudvalg.
Vedrørende Lovforslag L. 31. og l.32. Fremsat den 21. november 2011. Forslag til lov om ændring af lov om 
afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift. Fremsat af Skatteminister Thor Möger Pedersen.

Foreningen Rejsearbejdere.dk finder at lovforslaget medfører, yderligere ledighed i Industrien og Bygge & 
Anlægssektoren, på grund af de stigende NOx afgift som b.la. fremgår af artiklen på Internettet i Nordjydske, 
om Aalborg Portland. Afgiften vil stige på cementproduktion til 20 mio. kr. årligt. Det svarer til værdien af ca. 
60 arbejdspladser på Aalborg Portland. 
At indføre en NOx-afgift for at fremme miljø og sundhed. Vil gøre mindst 1300 hårdtarbejdende danskere 
arbejdsløse", (Børsen, 30.11.11)

Vi kommer derfor med følgende forslag til ændringer til lovforslagets. Således besparelserne på de 550 
mio. kr. erstattes af en afgift på sommerbolig, der er uden tvivl har et stort Elforbrug, og derfor er 
skyld i Luftforurening. Det må være et oplagt emne for ejerne at montere. Hybride solcelleanlæg til 
strøm og varmt vand, jordvarme. Der igen giver beskæftigelse og øget indtægter i form af skatter og 
moms, til staten.
Hvor meget mere NOx afgift indbringer Huse, Sommerhuse, Ejerlejligheder, private boliger til staten 
med lovforslaget, og hvor meget skal den, hæves for at nå målet med de 550 mio. kr. ?.?. 

Forslag:
For at begrænse CO 2. udslip, NOx afgift, og øge statens indtægter er der en stor mulighed ved at indføre en 
Energispareafgift/fast afgift på Danmarks sommerhuse/boliger.
Der er i alt ca. 216.296 Sommerhuse, ¾ . er opvarmet med elektricitet, eller andre former for energi.
En sommerbolig afgift på 350. kr. der ikke er fradragsberettiget i Skatten vil give ca.75,7. mil. kr. 
inklusiv Moms. Sommerhuse der ikke udlejes, kan sælges skattefri. Her må også være et stort provenu,
at, hente til staten. Dertil kommer en afgift på brændeovne i dem.
Det svarer til at sommerhusejeres udgifter stiger med 1.pakke discount cigaretter i måneden. Det burde alle 
kunne leve med. For et par er det en halvering. 
Afgiften vil kunne gradueres og efter størrelsen idet der er: 
0-99 m2. antal176.976 stk. 100-199. m2. 37.161. stk. 200-500 m2. 2105. stk. Det man antages at de store 
sommerhuse har et, stor energiforbrug til Pool, sauna, m.m. Derfor forslaget om reducering af de små huse af 
afgiften. Sommerhuse der bruges til helårsbolig til pensionister undtages.

Yderligere bør ejendomsværdi/skatten hæves på de ca. 1, 67 mio. boliger i privat besiddelse. På grund 
af det store fald på renten, og enorme værdistigninger. 

De faste afgifter som Fjernvarmeværker opkræver efter BBR. Bygnings og Boligregisterets tal kan, ved at 
der ikke opgives de rigtige m2. Unddrage, at betale det korrekte beløb, ved at ikke oplyse, at de har foretaget 
udbygning af lofter, tilbygninger, integrerede garager der lukkes, og bruges til bolig, udnyttelse af kældre ved 
udgravning til beboelse, samt udvidelse af sommerhuse.

Ligeledes kan Ejendomsværdibeskatningen unddrages.

Skatteudvalget 2011-12
L 32 Bilag  14
Offentligt
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Ifølge Lovforslag L.47 Fremsat den 29. oktober 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene 
Espersen) Lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering (Indsamling af energioplysninger 
m.v.)
Fremgår at der ved overtrædelse i henhold § 8. og l § 9. at tidligere gives der en bøde på 5.000 kr. Den er 
ændret.  at, der kommer en ny. Bekendtgørelse med hensyn til fordeling, af bøden mellem Staten og 
kommunen, og bødens størrelse.
»Stk. 4. Virksomheder, der leverer elektricitet, fjernvarme, naturgas, bygas eller fyringsolie til hel eller delvis 
opvarmning, skal efter regler, der fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren,
meddele. oplysninger om den enkelte slutbrugers, forbrug til brug for registrets drift.«

Der fremgår ikke, at de faste afgifter skal oplyses. Således af en samkøring af registrene ikke afslører et stort
Varmeforbrug. På grund af der opkræves store faste afgifter.

Forslag: 
Alle tidligere tilladelser og bygninger areal der fremgår af BBR, bliver gennemgået af Forsyningsselskaberne 
i samarbejde med kommunen, der ved selvsyn foretager en kontrol af bygningerne. I tilfælde af Bøde og 
erstatning, deles de mellem forsyningsselskaberne og kommunen samt staten. 
Faste afgifter fra varmeforsyning ændres til en mindre Grundafgift på 1-2 %
Målerleje, og andre afgifter, der ikke er i henhold til lov, opkræves ikke.

Eksempelet med fast pris, der var vist den 25. november 2011 kl. 6. i TV 2. med Dansk Byggeri. Mange 
steder udgør den faste pris af den samlede regning over 40-50 procent og andre steder udgør den tæt på 60 
procent. Det kan så ikke betale sig for den enkelte husejer at investere i energi forbedringer, på den grund.
Fjernvarmeforbrugere kommer nu, til at betale yderligere for NOX afgift med en stigning fra 6.8 kr. til 
33.8.kr.
Den højere afgift vil kun medvirke til at der fyres endnu mere i de 500-600,000 brændeovne eller der, 
opstilles flere. Når der fyres med halm og anden biomasse. Bruges der Fuelolie eller andet ved topbelastning, 
og oliekedel tages i brug stiger udgifterne også.

En afgift på 200 kr. pr brændeovn. vil måske give 100- 120 mio.kr. Der opkræves som for skorsten fejning.
Der skal oprettes et Lystbåde register således at alle, både, lystbåde og Vandscooter betaler ud over den 
nuværende afgift på 1. % sammen med forsikringen, også efter motorstørrelsen. På kaskoforsikringen, og 
ansvarsforsikringen. Således at små, både med mindre motor undtages, store motor forurener mest.

Udenlandske lastbiler og busser der slider på de danske landeveje, er også et oplagt emne at beskatte med en 
afgift som i Tyskland.” MAUD” Således at danske vognmænd og bilister samt, skatteyderne ikke skal betale 
for vedligeholdelsen, af vejene.

Bilag kopi fra indslag i TVSYD 5.december 2011. kl. 19.30 ” Kø for at anmelde byggeri.”
Med venlig hilsen
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