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Saint-Gobain Weber A/S er meget bevidst om vores ansvar som
producent af bæredygtige byggematerialer. Vi er positive
overfor adfærdsregulerende afgifter under forudsætning af at
tre forhold gør sig gældende:
At afgifterne er ens for alle virksomheder vi konkurrerer med
(ikke dansk enegang)

At afgifterne adviseres i god og ordentlig tid, sådan at vi kan
handle i henhold til formålet med afgiften
At der eksisterer en realistisk mulighed for at udføre en
korrigerende handling til fordel for miljøet. I modsat fald er det jo
blot at betragte som en skat
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Europas største produktionsenhed for Leca®

Lidt over 100 ansatte
Deraf 80% timelønnede

Omsætning: 200 mio
En af de største
industrivirksomheder
i Randers området
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Marked

• 50% export fra DK

Internationalt marked
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Meget bevidst om vores miljømæssige ansvar både på kort og lang sigt
Investeret 30 mio kr i udvikling af alternativ og bæredygtig energi de seneste 5 år
Flyttet 25-30% af vores energiforbrug til alternative brændsler og ambitionerne
rækker videre
Målrettet overgang fra fossil energi til bl.a. biobrændsler såsom kød & benmel type 1
Godkendt investering til første etape af anvendelse af spildevandsslam
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Konsekvens af den foreslåede forhøjelse af NOx afgift
Ekstra omkostninger på 5 mio kr (svarende til 50% af overskud 2010)
Straffes for at have investeret i at konvertere fra fossil energi til biobrændsler, som
fra naturens side er mere kvælstofbærende
Den ekstremt korte overgangsperiode levner ringe muligheder for at udføre
korrigerende handlinger, som kan reducere afgiften
Begrænsede virkemidler for at bringe NOx ned (ekstra rensning 35-40 mio kr)
Genovervejelse af investering i spildevandslam (forudsætningerne er ændret totalt)

Betydelig tab af konkurrenceevne i.f.t. udenlandske aktører, som ligeledes udleder
NOx, men som ikke skal betale NOx afgift eller investere i ekstra rensning
Tab af arbejdspladser i et område med meget få industrivirksomheder
Renere luft i Danmark i kraft af mindre produktion og dermed færre
arbejdsplader, - men mere forurening og flere arbejdspladser i udlandet!
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