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Vi retter denne henvendelse fordi regeringens lovforslag om forøgelse af NOX-afgiften, som blev fremlagt i 
går, rammer Aalborg Portland langt, langt hårdere end først antaget, og derfor vil skade virksomhedens 
konkurrenceevne hårdt, bremse for yderligere investeringer på fabrikken i Aalborg, og dermed lede til 
afskedigelser hos både Aalborg Portland og underleverandørerne. 
Aalborg Portland rammes ikke bare med den 5 dobling af NOX-afgiften, som regeringen først præsenterede, 
men med en 10 dobling af afgiften fra 2 mio. kr. til ca. 20 mio. kr. årligt, fordi regeringens forslag tillige 
udhuler de særlige fradrag i afgiften til den energiintensive cementproduktion.
Endog vil NOX-afgiften have en umiddelbar virkning i de første år på hele 42 mio. kr. fordi fradragsordningen 
for cementproduktion først skal godkendes i EU-kommissionen, og en sådan godkendelse kan trække ud i 
årevis, som det skete med dobbelt-reguleringen af CO2-udledningen, hvor danske virksomheder måtte vente 
i 5 år på godkendelse og tilbagebetaling af afgift. Afgiftsforøgelsen svarer til udgiften til 120 arbejdspladser 
ved 40 mio. kr. og det halve ved 20 mio. kr. Der er samtidig ingen garanti for en EU-godkendelse, som 
Aalborg Portland desværre netop har oplevet med manglende godkendelse af det fradrag for deponering af 
affald på egen grund til en årlig værdi på ca. 10 mio. kr., som Folketinget vedtog i 2008.
Vi finder det meget skuffende og overraskende med denne voldsomme NOX-afgiftsforhøjelse på Aalborg 
Portlands produktion, idet Skatteministeren tydeligt har tilkendegivet i svar til Folketinget for få uger siden, at 
man ville tage hensyn til de energiintensive virksomheders konkurrenceevne, særligt cementproduktionen i 
Aalborg. Der er ikke taget noget reelt hensyn til dansk cementproduktions konkurrenceevne når man kan 20 
doble fra 2 mio. kr. til 40 mio. kr. årligt, mens cementvirksomhederne i Norge og Sverige, hvor man også har 
en generel NOX-afgift, er fritaget for NOX-afgift af hensyn til konkurrenceevnen for den energiintensive 
industri.
Vi er samtidig overrasket over den helt voldsomme afgiftsstigning for cementproduktion, da vi har investeret 
millionbeløb i NOx-reducerende udstyr i de seneste år på basis af den aftale, der blev indgået med 
miljømyndighederne før NOx afgiften blev indført. Produktionen overholder de seneste BAT (Best Available 
Technology ) normer, så vi kan ikke teknisk foretage hurtige initiativer som kan reducere NOX-udledningen. 
Afgiften vil derfor ikke reducere vores NOX-udledning pr. produceret enhed, men alene tjene som en ekstra 
skat, der vil skade konkurrenceevnen og beskæftigelsen på Aalborg Portland,
NOX-afgiftsforhøjelsen rammer ekstraordinært hårdt på Aalborg Portland fordi den kommer oveni i de øvrige 
betydelige forhøjelser af energi- og miljøafgifterne, som allerede er besluttet med virkning fra 2012/14, der 
samlet med NOX-afgiftsforhøjelsen vil medføre en forøgelse af afgifterne årligt til 111 mio. kr.
Aalborg Portland har en beskæftigelse på ca. 350 medarbejdere i Aalborg, og hertil kommer en lang række 
lokale virksomheder, der fungerer som underleverandører, og virksomheder, der varetager outsourcede 
opgaver for Aalborg Portland. Det er vanskeligt at opgøre beskæftigelsessituationen helt præcist, da der er 
tale om et betydeligt antal lokale nordjyske arbejdspladser, men et forsigtigt skøn omhandler mindst 500 
personer.
Dertil kommer en række miljømæssige symbioser med den omkringliggende by og samfund i form af 
fjernvarmeleverancer af overskudsvarme fra produktionen til 30.000 husstande i Aalborg, bortskaffelse af 
industriaffald og tørret spildevandsslam fra Aalborg Kommune, der erstatter fossile brændsler. Dermed 
reduceres udgifterne for borgerne i Aalborg og miljøet forbedres gennem et reduceret CO2-forbrug ved 
fortsat cementproduktion i Aalborg. Samtidig bidrager Aalborg Portland væsentligt til samfundsøkonomien –
se vedlagte oversigt over betalte skatter, moms, afgifter mv.
Vi vil derfor indtrængende anmode om, at såfremt Folketinget ønsker fortsatte investeringer i den 
energiintensive cementproduktion i Danmark, og dermed industriarbejdspladser hos Aalborg Portland i 
Nordjylland, så skal NOX-afgiften udformes således, at der tages et reelt hensyn til konkurrenceevnen hos 
denne særligt energiintensive industri.
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