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Kl ik  her  fo r  a t  ang ive  teks t .

Høringssvar fra KL over forslag til lov om 
tilbagerulning af 
forsyningssikkerhedsafgiften (J.nr. 14-
2340667)

Skatteministeriet har den 21. august 2014 udsendt et forslag til ændring af 
lov af bl.a. tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften. 

Lovforslaget indeholder elementer fra Aftale om tilbagerulning af 
forsyningssikkerhedsafgiften mv. og lempelse af PSO, der er indgået mellem 
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og 
Enhedslisten den 14. juli 2014 og et element af vækstpakke af 2. juli 2014. 

Med forbehold for efterfølgende politisk behandling, har KL følgende 
bemærkninger til lovforslaget. 

Lovforslaget fjerner bl.a. energiafgifterne på fiberfraktioner og visse typer af 
VE-affald. Den ændrede afgiftsstruktur vil risikere at have indvirkning på 
om det kan betale sig, at genanvende eller afbrænde visse typer af affald. Vi 
henviser her til vores betragtninger fremsat i vores høringssvar til 
lovforslaget fremsat i 2013 over forsyningssikkerhedsafgift på VE-
brændsler (J.nr. 13-0076486).

KL mener overordnet, at der ikke bør være tilskyndelse til at brænde 
genanvendelige materialer. Dette understøttes også i 
affaldsbekendtgørelsens bestemmelser om genanvendelse af genanvendelige 
materialer.

Skatteministeriet skriver selv i redegørelsen for de miljømæssige 
konsekvenser ved en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften m.v. at 
afgiftsændringerne vil medføre større sortering, og at det øger mulighederne 
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for, at der vil være større affaldsmængder, der genavendes. Der står dog 
også at hvorvidt afgiftsændringerne vil påvirke mængderne af affald, der 
genanvendes, i høj grad vil afhænge af prisen ved salg af VE-affald til 
genanvendelse. 

Reglerne på affaldsområdet siger, at affald der kan genanvendes, skal 
genanvendes, men praksis er, at de økonomiske virkemidler har stor 
indflydelse på vurderingen af, hvad der er genanvendeligt og hvor affaldet 
ender. 

Vi ser derfor en fare for at fjernelsen af afgifter på VE-affald vil risikere at 
skabe incitament for at affaldsfraktioner der kræver en ekstra indsats af 
affaldsproducenten og i indsamlingsleddet at genanvende, i højere grad vil 
tilgå forbrændingsanlæggene. 

Genanvendelse bør selvfølgelig ses i forhold til om genanvendelsen alene 
sker for genanvendelsens skyld. Genanvendelsen bør ske med 
udgangspunkt i, at der er en miljømæssig gevinst ved at genanvende – men 
også at genanvendelsen sker på et økonomisk forsvarligt grundlag. 

KL mener ikke, at en afgiftsfjernelse harmonerer med regeringens egen 
ressourcestrategi og det fremsatte lovforslag vurderes således at give 
kommunerne store udfordringer med hensyn til at arbejde målrettet for en 
øget genanvendelse af de mange ressourcer i affaldet. 

Med venlig hilsen 

Anders Christiansen 


