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                      Aalborg, den 9. december 2011 
 
Til Skatteudvalget 

Ingen miljøgevinst ved øget NOx-afgift på dansk cementproduktion - tværtimod 

Som bekendt påføres Aalborg Portland iht. lovforslaget alene fra NOx-afgiften en omkostning på ca. 20 mio. kr. 
årligt, svarende til en 10-dobling, som konkurrenterne fra ellers miljøbevidste lande som Norge og Sverige ikke 
påføres.  

Reelt udhules værdien af Aalborg Portlands nuværende bundfradrag, og virksomheden påføres den største 
stigning i afgiften – en 10-dobling - og til det højeste niveau af alle danske energiintensive produktionsvirksom-
heder og Aalborg Portland rammes således ekstraordinært hårdt pga. reduktionen af værdien af bundfradraget, 
som kommer oveni selve afgiftsforhøjelsen. 

Vi har noteret regeringens bemærkninger under 1. behandlingen af lovforslag L32 og bemærkninger om, at 
virksomhederne har mulighederne for at reducere NOx-udledningen inden 1. juli 2011, således at de kunne 
nedbringe NOx-afgiften. 

Som tidligere oplyst er dette ikke teknisk muligt og vi henviser til vedlagte dokumentation, som bør ind-
gå i beslutningsprocessen, således at NOx-afgiften ikke får en uønsket effekt på beskæftigelsen og 
konkurrenceevnen for Aalborg Portland, uden at der opnås en miljøgevinst. 

Som det fremgår af vedlagte dokumentation er Aalborg Portlands reduktion i NOx-udledning 2000 – 2011 base-
ret på betydelige investeringer i bedst tilgængelig teknologi (BAT) i 2006 – 2008 iht. aftale med miljømyndighe-
derne inden vedtagelse af NOx-loven i 2008 med ikrafttrædelse 1. januar 2010. 

Som det ligeledes fremgår af vedlagte dokumentation vil udflytning af dansk cementproduktion ske til konkur-
renter i de omkringliggende lande, hvor NOx-udledningen ligger markant over NOx-udledningen hos Aalborg 
Portland til skade for den nordjyske beskæftigelse og uden opnåelse af miljøgevinst – tværtimod. 

Vi har tidligere gjort opmærksom på nedenstående løsningsforlag: 

 Aalborg Portland har skitseret et løsningforslag til Skatteministeren på mødet den 28. november og re-
degjort herfor i et særskilt brev til skatteministeriet den 25. november. 

 I løsningsforslaget tilpasses bundfradragene iht. normerne for brug af den bedst tilgængelige teknologi 
til reduktion af udledning (–normerne), hvilket er muligt iht. ekspertudtalelser fra KPMG og anerkendt 
advokatfirma i Bruxelles med ekspertise inden for statsstøtteregler, som har fået bekræftet muligheden 
for løsningsforslaget efter sonderinger i EU-kommissionen.  

 
Vi håber, at Skatteudvalget vil lytte til saglige argumenter og står til rådighed med yderligere oplysninger.       

 
Venlig hilsen 
Aalborg Portland A/S 

Henning Bæk     
Koncernøkonomi- og finansdirektør, CFO 

Kjeld Pedersen 
Managing Director, Nordic Cement 
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