Skatteudvalget 2011-12
L 32 , endeligt svar på spørgsmål 34
Offentligt

Talepapir til åbent samråd i Folketingets Skatteudvalg om
L 32 den 14. december 2011 kl. 14.00

Samrådsspørgsmålenes ordlyd:
L 32
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om
energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og
bygas. (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.).
Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)
Spørgsmål A
Hvilke konsekvenser forventer ministrene, at forøgelsen af NOx-afgiften
vil have for beskæftigelsen i landdistrikterne særligt med tanke på afgiftsforøgelsens betydning for energitunge virksomheder? Hvilke initiativer
vil man tage for at komme de beskæftigelsesmæssige konsekvenser i møde?
(Spørgsmålet er også stillet til Skatteministeren.)
Samrådsspørgsmål B
Hvad er ministrenes holdning til, at flere virksomheder, herunder Aalborg
Portland, har udtrykt planer om at forlade Danmark som følge af stigningen i NOx-afgiften?
(Spørgsmålet er også stillet til Skatteministeren.)
Spørger:
Torsten Schack Pedersen (V).

Indledning:


Først vil jeg gerne takke udvalget for indbydelsen.



Jeg er sammen med skatteministeren blevet
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bedt om at møde op her i udvalget endnu
en gang for at redegøre for konsekvenserne
af regeringens afgiftspakke.


Denne gang skal vi tale om den foreslåede
forhøjelse af afgiften på luftforurening,
som er et vigtigt tiltag for både miljøet og
folkesundheden.



Skatteministeren har netop på bedste vis
redegjort for de nærmere detaljer omkring
lovforslaget og for regeringens overvejelser omkring konsekvenserne for erhvervslivet.



Jeg vil derfor henholde mig til skatteministerens besvarelse af udvalgets spørgsmål.



Samtidig vil jeg endnu en gang slå fast,
hvad jeg også sagde til samrådet i torsdags
og har oplyst til udvalget i flere skriftlige
besvarelser.
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Mit ministerium er ikke et sektorministerium. Det er derfor skatteministeren, der har
ansvaret for de beslutninger, der træffes
indenfor skatteministerens sektorområde.



Min rolle som landdistriktsminister er, som
jeg har nævnt flere gange, at fremme og
koordinere samarbejdet mellem ministrene
på tværs af sektorer.



Jeg vil gøre mit til, at hensynet til landdistrikterne bliver varetaget i alt, hvad regeringen foretager sig.



Det, at vi nu har et ministerium for landdistrikter, viser jo i sig selv, at yderområdernes udfordringer er noget, som regeringen
prioriterer meget højt.



Tak for ordet.

