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Til Skatteudvalget

Skatteministeriets svar på spørgsmål 17 til Folketinget - Skatteudvalget, vedr. NOx-afgiften/ L32, viser 
ingen reel indsigt i eller forståelse for konkurrencesituationen for cement fra Aalborg Portland.  

Skatteministeriets vurdering tager derfor ikke et reelt hensyn til konsekvenserne af lovforslaget for 
virksomhedens konkurrenceevne, som vil 10 – 20-doble NOX-afgiftsbelastningen på Aalborg Portland.

Dog er der en ”tilståelsessag” fra Skatteministeriet. Aalborg Portland kvitterer for, at Skatteministeriet i 
svaret på spørgsmål 17 nu indrømmer, at den øgede NOx-afgift kun har en yderst begrænset, potentiel 
adfærdsregulerende effekt på ca. 10%. Den foreslåede 10 – 20-dobling af afgiften er således fuldstændig 
ude af proportioner med den ønskede miljøeffekt.

Aalborg Portland tilbageviser i vedhæftede notat Skatteministeriets påstande. 

Hovedpunkterne omhandler:  

         Skatteministeriet vildleder om de reelle omkostninger for Aalborg Portland ved NOx-afgiften

         Skatteministeriet fejlinformerer fortsat om både afgiftspåvirkningen og de reelle omkostninger ved 
NOx-reduktion, også hvis Aalborg Portland på sigt eventuelt kan reducere NOx-udledningen med 
10%

         Skatteministeriet vildleder fortsat om Aalborg Portlands NOx-udledning i sammenligning med 
svenske cementfabrikker

         Skatteministeriet vil NOx-beskatte dansk cementproduktion efter strammere normer end EU-
kommissionens BAT-normer

KPMG og advokat med speciale i EU-ret har begge foretaget sonderinger i EU-Kommissionen, og de 
afviser klart Skatteministeriets erhvervsfjendtlige fortolkning af muligheden for fortsat fuldt bundfradrag til 
cementproduktion. 

Desto mere skuffende er det, at Skatteministeren fastholder 10 – 20-doblingen af NOx-afgiften for 
cementproduktionen i Danmark, særligt når de miljøbevidste nabo-/konkurrentlande Sverige og Norge har 
friholdt cementproduktion fra NOx-afgifter. 

Vi uddyber gerne vedhæftede notat.
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