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Det Økologiske Råds forslag til en grøn skattereform
Det Økologiske Råd har opstillet et forslag til en dansk grøn skattereform, som fuldt gennemført
i 2010 vil fordoble de grønne skatters nuværende andel af det samlede skatteprovenu.
Hensigten med det samlede forslag er at give et eksempel på at skattesystemet kan ændres
i en mere miljøvenlig retning uden at ændre på fordelingen af goderne i samfundet, uden
at opkræve mere i skat og uden at ødelægge virksomhedernes konkurrenceevne.
Grønne skatter skal anvendes der hvor de er det mest effektive styringsmiddel til løsning af
miljøproblemerne. Vi har derfor kun foreslået nye afgifter eller forhøjelser/justeringer af eksisterende afgifter, hvor dette vil være med til at løse eller begrænse et miljømæssigt problem,
som egner sig til brug af økonomiske styringsmidler i form af afgifter.
Grønne skatter giver selvfølgelig et provenu. Nogle gange bliver grønne skatter beskyldt for at
være der blot for provenuets skyld, blot for at stramme skatteskruen yderligere. Det Økologiske
Råds forslag viser, at sådan behøver det ikke at være. Provenuet fra de grønne skatter kan bruges til at nedsætte andre former for skat, i særlig grad indkomstskatten, og det på en sådan måde
at den samlede reform ikke vender den tunge ende nedad og ikke ødelægger virksomhedernes
konkurrenceevne.
Nogen gange bliver grønne skatter også beskyldt for det modsatte: Da formålet med de grønne
skatter er at begrænse miljøproblemer og ressourceforbrug, så undergraver grønne skatter deres
eget beskatningsgrundlag og kan derfor ikke bruges som et stabilt finansieringsgrundlag for det
offentliges udgifter. Denne kritik er imidlertid skudt over målet. Vi skal fortsat forbruge ressourcer og energi, vi skal fortsat transportere os selv og varer rundt i samfundet og vi kan ikke
eksistere uden samtidig at producere en vis mængde affald. Beskatningsgrundlaget forsvinder
derfor ikke, men de grønne skatter skal bringe det ned på et bæredygtigt niveau.
Hvad er et bæredygtigt niveau? På langt de fleste områder kan hverken videnskaben eller andre
give et endeligt og entydigt svar på dette spørgsmål. Men retningen kender vi, og brug af grønne
skatter giver forbrugere og producenter et klart signal om denne retning. Dette signal er afgørende for deres langsigtede planlægning og dermed for deres muligheder for at sikre at miljøproblemerne bliver løst på den mest omkostningseffektive måde.
Det Økologiske Råds forslag er et eksempel på en række af sådanne klare signaler på en lang
række områder, hvor det er dokumenteret at vi skal væsentligt videre end vi er i dag. Hvad der
er et bæredygtigt niveau, og hvor store de grønne skatter derfor skal være et til enhver tid et
spørgsmål, der politisk må tages stilling til på baggrund af den tilstedeværende viden og målene
må justeres efterhånden som denne viden udvikler sig.
Det Økologiske Råd har i forslaget primært fokuseret på brug af grønne skatter i forbindelse
med miljøproblemerne med klimaændringer, luftforurening, kemikalier, men også i forbindelse
med problemer med vandforsyning, affaldsproduktion og spildevandsrensning og andet ressourceforbrug. Samtidigt har vi peget på områder, hvor der i dag gives tilskud, som øger miljøproblemerne. Ved at omlægge eller fjerne disse tilskud kan vi både gavne miljøet og spare statslige
udgifter.
Vi har opdelt vores forslag i to områder - husholdninger og erhvervsliv. Når afgifter opkræves
hos husholdningerne, føres provenuet tilbage til husholdningerne, fortrinsvis gennem en lavere
indkomstskat. Tilsvarende gøres for erhvervslivet, hvor provenuet fortrinsvis foreslås tilbageført
gennem tilskud til miljøfremmende foranstaltninger såsom energibesparelser og som tilskud i
forhold til lønsummen for herved at sænke omkostningerne på arbejdskraft.
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Forslagene til afgiftsforøgelser grupperer sig omkring energiforbrug, transport og brug af farlige
kemikalier, idet disse områder netop er hovedårsag til mange af miljøproblemerne.
Forslaget flytter i alt knap 60 mia. kr. i skatteprovenu fra især indkomstskatter over på beskatning af ressourceforbrug og forurening. Der er naturligvis tale om et kvalificeret skøn fordi vi på
de fleste områder ikke har tilstrækkelig viden om hvorledes forbrugere og producenter vil reagere på afgifter af en given størrelse. En systematisk vidensopbygning på dette felt vil være en
integreret del af en grøn skattereform. De 60 mia. kr. svarer til omkring 9% af det totale skatteprovenu i 2010, således at der i 2010 alt andet lige opkræves omkring 19,5% af det totale skatteprovenu i grønne skatter, se tabellen.

Forslag til en dansk grøn budgetreform 2002 til 2010:
Beskatning af CO2 udslip fra flaring i Nordsøen
Øget beskatning på indvinding af olie og gas i Nordsøen
Hævning af benzin og diesel afgift
Indførelse af miljødifferentieret roadpricing
Forøgelse af spændet i grøn ejerafgift (trin flyttes 5 km/liter)
Indsættelse af trin for miljøeffekter i registreringsafgift
Hævning af CO2 afgift generelt
Udfasning af CO2 rabatter til erhverv med let proces
Nedsættelse af rabatter på CO2 afgift for energiintensive virksomheder
Øget energiafgift for elforbrug i husholdninger
Øget energiafgift for olie, kul og naturgas i husholdninger
Øget beskatning af pesticider
Erhverv betaler fuld vandafgift
Forhøjelse af afgift på organiske opløsningsmidler
Beskatning af uønskede kemiske stoffer
Beskatning af fly- og færgebrændstof
Hævning af affaldsafgifter
Hævning af spildevandsafgift
Afgift på reklamer
Øget afgift på PVC og Phtalater
Afgift på trykimprægneret træ

+ 0,3
+ 3,7
+ 1,0
+ 10,8
+ 2,0
+ 1,0
+ 3,8
+ 1,7
+ 1,9
+ 6,3
+ 8,5
+ 0,1
+ 0,7
+ 0,0
+ 3,0
+ 5,3
+ 0,7
+ 0,5
+ 4,0
+ 0,1
+ 0,0

Transportfradrag ophæves
Landbrugssubsidierne omlægges og/eller udfases
Energisubsidier til fossile brændsler og A-kraft udfases

+ 2,0
-

Effekt med flere arbejdspladser og øget beskatningsgrundlag
Besparelser i udgifter til miljøskader

-

Nedsættelse af bundskatten fra 5,5 % til 1,0 %
Forhøjelsen af den skattefri bundgrænse med 5.000 kr.
Nedsættelse af moms på økologiske fødevarer og miljømærkede varer
Sociale kompensationer i børnecheck, SU, folkepension, kontanthjælp m.v.

- 30,3
- 8,0
- 2,0
- 6,0

Kompensation til virksomheder i forhold til lønsum
Tilskud til indførsel af renere teknologi
Ændring af beskatning / afskrivning for grønne investeringer
Øgning af investeringer i jernbane / sporvogn / metro / bus / lightrail m.v.

- 6,2
- 2,5
- 1,5
- 1,0

Afgift på dieselbiler uden partikelfiltre – Tilskud til montering af filtre
Kollektiv trafik betaler brændstofafgift, som tilbageføres som løntilskud
Energislugende apparater beskattes og energieffektive apparater får tilskud

-

Neutral
Neutral
Neutral

Alle tal er milliarder kr. i 2001 – priser
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The Proposal for a Danish Environmental Tax Reform from The Danish Ecological Council
The Ecological Council has drawn up a proposal for at Danish Environmental Tax Reform, that
fully implemented in 2010 will double the percentage of the total Danish tax revenue, that is
coming from Environmental taxes.
The aim of the full proposal is to give an example of a change in the tax system in a more
environmental friendly direction without changing the social distributional effect in society, without raising the tax and without disturbing the competitiveness in the Danish industry.
Environmental taxes should be used, where they are the most effective instruments for easing or
solving environmental problems. Therefore we only propose new taxes or adjustment of existing taxes, where it’s effective for solving or lowering an environmental problem, which is suitable to be solved using economical instruments such as levies and taxes.
Environmental taxes of course gives revenues. Some times Environmental taxes are accused for
being implemented just for the revenue, just to heighten the tax pressure. The proposal from the
Danish Ecological Council shows that it doesn’t have to be like that. The revenue from environmental taxes can be used to reduce other forms of taxation, especially income taxes, and that
can be done in such a way, so that the complete proposal doesn’t affect low income heaviest and
doesn’t spoil industrial competitiveness.
Some times environmental taxes are also accused of the opposite. When the purpose of environmental taxes is to limit the environmental problems and the use of natural resources then
environmental taxes undermine their own tax base and therefore they cannot be used as a stabile
means of financing the public expenditures. Such a critic is overshooting the mark. We will
continue to use resources and energy, we will continue to transport our selves and goods around
in society and we cannot exist without producing a certain amount of waste. The tax base will
therefore not disappear, but the environmental taxation shall bring it down to a sustainable level.
What is a sustainable level? On far most areas neither science nor others can give a final and
clear answers to that question. But we do know the direction and the use of environmental taxation will send a clear signal to both consumers and producers about that direction. That signal is
crucially for their long-term planning and therefore also for the possibilities to ensure that environmental problems will be solved in the most economically efficient way.
The proposal from the Danish Ecological Council is an example of such clear signals in a number of areas, where it is clearly documented, that we have to improve considerable comparing
with today. What is actually a sustainable level and how big the environmental taxes have to be
will at any times be a political question, which have to be decided taking the actual knowledge
into consideration and the targets must be adjusted along with the improvement of that knowledge.
The Danish Ecological Council has in the proposal primarily focused on the use of environmental taxes to help solving environmental problems such as climate change, air pollution and
undesired chemicals, but also according to tap water supply, solid waste production, waste water and the overuse of resources. At the same time we have pointed out areas where subsidies
makes environmental problems bugger. A reorganizing or removal of these environmental perverse subsidies will both benefit the environment and save public finances.
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We have divided our proposal in two parts – household and industry. When environmental taxes
are imposed on household, the revenue from those taxes is reversed to households, mainly by
lowering income taxes. The same is done for industry where the revenue mainly is reversed as
subsidies for environmental positive arrangements e.g. energy savings and as contributions according to the labour expenditures for in that way to lower the costs of labour. The proposals to
raise the level of existing environmental taxes is concentrated around energy use, transport and
the use of hazardous chemicals, because there areas is the main cause of many environmental
problems.
The proposal moves all in all a little less than 60 billion DKK in tax revenue from mainly income taxes to taxation of resource use and pollution. Of course we are talking about a qualified
estimate because on most areas we haven’t got sufficient knowledge about how consumers and
producers will react on the actual level of a certain environmental tax. A systematic collecting
of knowledge in this area should be an integrated part of an environmental tax reform. The 60
billion DKK will make up 9% of the total tax revenue in 2010, so everything else equal the total
revenue from environmental taxation in 2010 will make up about 18,5% of the total tax revenue.
All figures are in fixed 2001 prices.

Proposal for a Danish Environmental Tax Reform 2002 to 2010:
Taxing Carbon emissions from flaring from oil platforms
Increase tax on extraction of oil and natural gas in the North Sea
Increase taxes on Petrol and diesel
Introduce road pricing differentiated according to environmental performance of cars
Increase steps in the environmental car owner tax (steps moved 5 km/litre)
Increase registration tax for energy ineffective cars
Increase carbon tax
Phase out rebates on carbon tax for energy extensive industry
Lower rebates on carbon tax for energy intensive industry
Increase energy tax for electricity in households
Increase energy tax for oil, coal and natural gas in households
Increase tax on pesticides
Industry pays full tax on piped water
Increase tax on chlorinated solvents
Tax unwanted chemicals
Tax fuel for airplanes and ferries/ships
Increase tax on solid waste
Increase tax on waste water
Tax advertising, e.g. handouts, fliers, commercials, brochures
Increase tax on pvc and phthalates
Tax high pressure treated wood and timber

+ 0,3
+ 3,7
+ 1,0
+ 10,8
+ 2,0
+ 1,0
+ 3,8
+ 1,7
+ 1,9
+ 6,3
+ 8,5
+ 0,1
+ 0,7
+ 0,0
+ 3,0
+ 5,3
+ 0,7
+ 0,5
+ 4,0
+ 0,1
+ 0,0

Remove tax rebates for transport to job
Reorganize or remove subsidies for agriculture
Remove subsidies for energy based on fossil fuels or nuclear

+ 2,0
-

More jobs and a broadened tax base gives an effect
Savings in expenditures for environmental damage

-

Lower the ”bottom” tax from 5,5 % to 1,0 %
Increase the income tax threshold with 5.000 Dkr.
Reduce the VAT on organic food products and ecolabelled products
Social compensations by increasing child allowances, educational aid, retired peoples
pensions and other social allowances

- 30,3
- 8,0
- 2,0
- 6,0

Compensation to industry according to labour expenses

-
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Funding for introducing cleaner technology
Changing taxation and write offs for environmental friendly investments
Increase investments in railway, tram, metro, bus light rail

- 2,5
- 1,5
- 1,0

Tax diesel vehicles without particle filters – Reverse for installation of filters
Tax fuel use for Public transport – Reverse as subsidy for labour costs for drivers
Tax energy extensive electrical appliances and subsidy energy effective appliances

Neutral
Neutral
Neutral

All figures are in billion DKK (Fixed prices 2001)
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En omfattende grøn budgetreform er mulig
Det Økologiske Råd ønsker med denne rapport at synliggøre muligheden for og vigtigheden af
at anvende økonomiske styringsmidler, herunder en grøn skattereform eller en grøn budgetreform, til at sikre en mere bæredygtig udvikling med et klart forbedret miljø.
Talrige undersøgelser og udtalelser fra universiteter og forskningscentre, regeringer, EU og
OECD understøtter rigtigheden i dette synspunkt.
Det Økologiske Råd ønsker samtidigt at give et konkret eksempel på, hvorledes en grøn budgetreform kunne se ud, hvis niveauet og mængden af grønne skatter øges, miljøskadelige subsidier fjernes, og hele provenuet anvendes til nedsættelse af indkomstskatten (bundskatten) samt
en forhøjelse af den skattefri bundgrænse, sociale kompensationer og tilbageførsel af erhvervenes yderligere betaling af grønne skatter i forhold til lønsummen og til ressourcebesparende
foranstaltninger herunder renere teknologi..
En grøn budgetreform vil derfor have følgende effekter:
•

Der opnås markante forbedringer for miljøet gennem nedsat ressourceforbrug og nedsat
forureningsudledning

•

Statens skatteprovenu forbliver på samme niveau

•

Den sociale fordeling påvirkes ikke negativt (de fattigste kommer ikke til at bære byrden)

•

Virksomhedernes konkurrenceevne påvirkes ikke negativt

•

Antallet af arbejdspladser påvirkes ikke negativt

•

Herudover må det antages at de danske muligheder for eksport af ressourcebesparende miljøteknologi vil vokse kraftigt ved en sådan satsning

I eksemplet er regnet med en skatteomlægning i perioden fra 2002 til 2010, samt en fjernelse af
miljøskadelige subsider i samme periode.
Det skal understreges, at forslaget naturligvis kun er gennemregnet overslagsmæssigt, ligesom
de anførte miljøforbedrende adfærdsændringer kun er anført som størrelsesordener, idet Det
Økologiske Råd enten ikke har kapacitet til at gennemføre de ofte komplicerede beregninger af
provenu og fordelingseffekter, ligesom der for mange enkeltforslags vedkommende ikke findes
viden nok til en præcis beregning.
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Det Økologiske Råds principper for valg af grønne skatter, fjernelse af miljønegative subsidier og
tilhørende kompensationer
Grønne skattereformer eller grønne budgetreformer kan naturligvis sammensættes på utallige
måder.
•

Det Økologiske Råd har udvalgt en række markante miljøområder som energi, transport og
farlige kemiske stoffer. På disse områder er miljøforbedringerne ved anvendelse af økonomiske styringsmidler markante, samtidigt med at grønne skatter på disse områder giver et
betydeligt skattemæssigt provenu, hvorfor andre typer af skatteopkrævninger kan nedsættes.

•

Vi har valgt kun at prissætte fjernelse af et enkelt af de mange miljøskadelige subsidier,
nemlig transportfradraget. Vi vil dog påpege, at der findes en del flere miljøskadelige subsidieordninger på bl.a. landbrugs- og energiområdet, som snarest bør afvikles. Det gælder
bl.a. EU’s landbrugsstøtteordninger, der både hindrer ulandene adgang til EU’s markeder og
gør det økonomisk fordelagtigt for landbruget i EU at anvende alt for store mængder pesticider og gødning til skade for miljøet.

•

I dette forslag tager vi udgangspunkt i, at fordelingseffekten i det samlede skattesystem ikke
ændres af skattereformen. Desuden er målsætningen, at det modificerede skattetryk bør være neutralt. Derfor har vi valgt at foreslå en tilbageføring ved nedsættelse af bundskatten og
forhøjelse af den skattefri bundgrænse, samt derudover at foretage justeringer i det sociale
tilskudssystem.

•

For erhvervene er princippet, at erhvervet samlet set skal bevare sin internationale konkurrenceevne. De øgede udgifter til grønne skatter for erhvervene kompenseres derfor i form af
tilskud i forhold til lønudgiften, samt gennem tilskud til ressourcebesparende foranstaltninger og omstilling til renere teknologi. Det er klart, at jo bredere en skatteomlægning for erhvervene gennemføres i EU eller lande tæt på Danmark, jo mindre effekt på konkurrenceevnen vil skatteomlægningen have på især de ressourceintensive erhverv.

På denne baggrund finder vi, at det foreliggende forslag til økologisk skattereform ikke bryder
med grundlæggende principper i hverken regeringens eller oppositionens skattepolitik. Det er
foreneligt med regeringens skattestop, hvor man netop i regeringsgrundlaget fra november 2001
skriver, at der kan ske skatteomlægninger, også i form af nye grønne afgifter, se citat side 21.
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OECD og EU-kommissionen m.fl. anbefaler brug
af økonomiske instrumenter i miljøpolitikken
På internationalt og nationalt plan ses en større og større bevågenhed for og anbefaling af yderligere anvendelse af økonomiske virkemidler til opnåelse af en mere bæredygtig udvikling. I
disse anbefalinger står gennemførelsen af grønne budgetreformer helt centralt.

”Hvis energi, klimaændringer, transport og luftforurening skal ud af "rødt lys" kategorien, kræver det, at der gennemføres en omfattende lovpakke. En sådan pakke skal omfatte en kombination af økonomiske foranstaltninger (tilskuds- og skattereform, indførelse af nye skatter og afgifter, øget anvendelse af overdragelige tilladelser), et solidt lovgrundlag (især for fastsættelse
af luftkvalitetsmål eller -standarder), fremme af frivillige eller forhandlede aftaler, brug af informationsbaserede politiske virkemidler til fremme af et mere bæredygtigt energiforbrug og
mere bæredygtige forbrugsmønstre”.
”Dette Outlook skitserer forskellige politiske løsningsmodeller eller pakkeløsninger bestående
af forskellige tiltag, herunder lovgivningsmæssige, økonomiske m.v., der kan bidrage til at løse
mange af de mest presserende miljøproblemer. De løsningsmodeller, der foreslås her, består af
et solidt lovgrundlag og en lang række andre midler, f.eks. stærkere prisdannelsesmekanismer,
som skal påvirke forbrugernes og producenternes adfærd, frivillige aftaler, mulighed for overdragelse af tilladelser, miljømærkning og informationsbaserede incitamenter, bestemmelser om
arealanvendelse samt oprettelse af infrastruktur. I dette Outlook anbefales navnlig fjernelse af
miljøskadelige stoffer samt mere systematisk anvendelse af miljøskatter, -afgifter og andre
økonomiske midler til at opnå de rigtige priser”.
Kilde: Hovedpunkter i OECD's Outlook om miljøet, OECD 2001

Korrekt prissætning som middel til at give enkeltpersoner og virksomheder de rette signaler
Korrekt
prissætning
vil anspore til
ændringer i
adfærd og
teknologi

Markedspriserne har stærk indflydelse på forbrugernes og virksomhedernes adfærd.
Markedsreformer, der sikrer korrekt prissætning, kan skabe nye forretningsmuligheder i form af udvikling af nye tjenesteydelser og produkter, som kan lette presset
på miljøet og opfylde sociale og økonomiske behov. Dette kan til tider betyde, at
det offentlige skal betale for tjenesteydelser, som ellers ikke ville blive præsteret,
såsom vigtige offentlige tjenester i tyndt befolkede områder. Oftere vil der imidlertid snarere blive tale om at fjerne subsidier, der ansporer til uøkonomisk anvendelse af naturressourcerne, og om at sætte en pris på forurening. Hvis priserne ændres på denne måde, vil det betyde et stadigt incitament til at udvikle og anvende sikrere og renere teknologi og udstyr, og det vil ofte være tungen på vægtskålen.

Citat fra: KOM(2001)264: ”En bæredygtig udvikling i Europa for en bedre verden: En EU-strategi for
bæredygtig udvikling” (Kommissionens forslag til Det Europæiske Råds møde i Göteborg, den
15.5.2001)
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“Det sidste og mest afgørende skridt er at starte med at prissætte energi ordentligt. For øjeblikket er den skade på menneskers sundhed og miljøet, som sker på grund af afbrændingen af fossile brændsler ikke indregnet i priserne for disse brændsler, især kul, i de fleste lande. Der er
ingen perfekt måde at gøre dette på, men en god ide for regeringer er at pålægge en skat baseret
på CO2 udledningen. En sådan skat skal introduceres gradvis, idet provenuet skal tilbageføres
som reduktioner i f.eks. beskatningen af arbejde. Det ville gøre det fuldstændigt klart, at tiden er
inde til at stoppe med afbrænding af forurenende brændsler som kul, og i stedet bruge nutiden
teknologier”. (Oversat fra engelsk)
Citat: Leder fra: ”The Economist” fra 6. juli 2002, side 11.

“Miljømæssigt begrundede skatter har vist sig at være et stærkt redskab I miljøpolitikken. Således har en række OECD lande gennemført ”Grønne skattereformer” med det primære formål at
beskytte miljøet”. (Oversat fra engelsk)
Citat: “Greening Tax Mixes in OECD Countries: A Preliminary Assessment”. OECD, Oktober 2000.

“Brugen af økonomiske instrumenter for at styrke energieffektiviteten og styrke bæredygtigt
forbrug er afgørende”. (Oversat fra engelsk)
Citat: “Report from Regional Roundtable for Europe and North America – 2002 World Summit on Sustainable Development”. Juni 2001

“Miljøbetingede skatter kan defineres som obligatoriske betalinger lagt på et beskatningsgrundlag, som er vurderet at have en særlig miljømæssig betydning (OECD, 2001). De hjælper
med at sikre, at markedsprisen for et bestemt produkt afspejler produktets miljømæssige omkostninger mere præcist, samtidigt med, at skatterne skaber et provenu, som kan bruges til at
reducere andre skatter (F.eks. på arbejdskraft). Indførelse af miljømæssigt betingede skatter kan
hjælpe med at mindske efterspørgslen efter relevante produkter og processer og herved det tilhørende pres på naturressourcerne”. (Oversat fra engelsk)
Citat fra: ”Environmental Signals 2002” Det Europæiske Miljøagentur, 2002

”Under de rigtige omstændigheder kan miljøafgifter være yderst effektive, både omkostningsmæssigt og miljømæssigt, som de differentierede afgifter på blyholdig og blyfri benzin viste. De
giver også virksomheder et incitament til at forske og investere i mere miljøvenlige eller mindre
ressourceintensive teknologier (dynamisk effektivitet). Dette gør sådanne afgifter specielt attraktive til løsning af problemer af langsigtet art”.
Citat fra: Kommissionen forslag til Det sjette miljøhandlingsprogram, KOM 82001) 31 endelig,
24.1.2001
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Den danske situation
Danmark er det land i Verden, som for øjeblikket har den største andel af grønne skatter og afgifter i forhold til Bruttonationalproduktet (BNP/GDP). Se nedenstående opgørelse fra OECD.
På trods af et relativt høje skatteprovenu fra grønne skatter og afgifter er der mange flere muligheder og fordele ved at omlægge yderligere skatteprovenu fra beskatning af lønindkomst til
beskatning af ressourceforbrug og forurenende adfærd.

Kilde: OECD/EU’s database over grønne skatter og afgifter

Høj dansk indkomstskatteprocent
Danmark er et af de lande i Verden, hvor den direkte indkomstbeskatning af lønindtægter udgør
den højeste andel af den samlede lønindkomst. Dette skyldes fortrinsvis den danske velfærdsmodel, hvor en række omkostninger betales ved generel skatteopkrævning, mens de samme
omkostninger i andre lande betales via private forsikringer eller gennem betydelige sociale indbetalingsordninger betalt af arbejdstager og arbejdsgivere. Eller hvor disse velfærdsydelser kun
findes på privat initiativ og med brugerbetaling.
Derimod er den tilbageværende disponible indkomst i Danmark og Tyskland efter skat og sociale ydelser stort set ens.

"Undersøgelsen viser, at skattetrykket som helhed er omkring 15 pct. højere i Danmark end i
Tyskland. Til gengæld får danskerne mere tilbage for skattepengene end tyskerne. Når man
regner skatter og sociale bidrag sammen, så har en enlig dansk og tysk industriarbejder en næsten lige stor del af deres løn, som de selv kan disponere over til privat forbrug,"
Citat af: Jan Plovsing, Danmarks Statistik september 2002.
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Det betyder, at der lægges et større og større pres på Danmark for at nedsætte beskatningen af
lønindkomster, således at den danske velfærdsmodel i højere grad harmoniseres med især flertallet af de øvrige EU-lande. Dette pres lægges både nationalt fra De økonomiske vismænd, fra
erhvervslivet og fra en række NGO’er. Internationalt lægges presset af IMF og OECD samt EU,
der alle i årlige vurderinger anbefalinger omlægninger af den danske skattestruktur, således at
skatten på arbejdsindkomst lempes.

Udviklingen i Danske grønne skatter fra 1980 til 2002
Skat / afgift

1980

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Energiskatter
Kul
Elektricitet
Gas
Naturgas
Olie
benzin/diesel

6.557
1.213
63
1.591
3.690

14.150
851
4.380
39
3.136
5.744

14.222
892
4.336
41
3.507
5.446

14.192
797
3.938
15
3.791
5.651

14.703
738
3.562
43
4.749
5.611

15.843
592
4.139
47
4.945
6.121

17.932
602
4.482
50
5.411
7.387

20.006
650
5.167
45
28
5.897
8.219

20.905
703
5.726
44
37
5.854
8.541

23.475
750
7.525
0
525
5.900
8.775

26.566
1.143
7.529
0
1.345
6.674
9.875

29.275
1.700
7.750
0
2.775
6.900
10.150

31.350
1.400
8.000
0
4.000
7.475
10.475

31.300
1.550
7.950
0
4.075
7.225
10.500

Vægtafgift / grøn ejerafgift
Registration duty
Skat på bilforsikringer
Vejskatter

2.888
3.049
476
-

4.363
8.007
933
-

4.547
8.256
894
-

4.213
8.532
855
-

4.225
7.998
856
-

4.268
13.312
894
227

4.404
14.967
944
289

4.918
15.363
1.068
262

5.172
16.366
1.336
270

5.650
17.800
1.350
286

6.470
16.786
1.430
296

6.925
14.100
1.475
295

7.000
12.900
1.475
325

7.770
13.615
1.625
325

Miljøskatter
CO2
SO2

122
-

1.093
-

1.196
-

2.605
1.401
-

4.264
3.177
-

4.860
3.318
-

5.236
3.245
-

6.589
3.693
296

7.599
3.930
396

9.356
4.550
375

9.289
4.515
481

9.503
4.725
275

9.698
4.750
325

9.493
4.924
100

Éngangsservice
Visse emballager
CFC
Affald
Råstoffer
Drikkevand
NICd batterier
Organiske opløsningsmidler
Pesticider
Spildevand
Vækstfremmere
Phathalater og PVC
Kvælstof

100
16
6
-

74
399
27
404
129
60
-

79
433
13
473
141
57
-

73
462
22
454
140
54
-

69
305
12
529
120
52
-

66
439
5
571
122
295
44
-

72
479
2
619
136
652
31
-

59
516
0
601
135
970
34
3
282
-

56
513
0
867
145
1.279
35
3
235
140
-

55
900
1
1.000
150
1.600
35
5
300
325
35
8

60
752
0
981
184
1.482
25
2
445
314
14
0
34

60
775
1
1.000
190
1.700
25
2
380
300
0,5
40
30

0
950
110
1.060
190
1.500
25
2
380
300
0,5
75
30

0
970
60
1.089
169
1.415
20
1
365
285
0
65
30

Total

13.092 28.546 29.115 30.397 32.046 39.404 43.772 48.206 51.648 57.917 60.837 61.573 62.748 64.128

3,5
Andel af BNP i pct.
Andel af totalt skatteproven 7,68

3,36
7,09

3,39
6,93

3,42
6,94

3,54
7,04

4,1
8,23

4,33
8,83

4,52
9,19

4,58
9,34

4,87
10

5
9,9

4,83
9,73

4,74
9,46

Kilde: Skatteministeriet 2002

Øget grøn beskatning og nedsættelse af indkomstskat anbefales
Nedsættelse af beskatningen af lønindtægt kræver imidlertid en øget beskatning på andre områder, når størrelsen af de offentlige udgifter sættes konstant. Dette kan logisk set ske på flere
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4,58
9,54

måder, hvoraf en forhøjelse af beskatning på fast ejendom og andre værdier er en måde, som
f.eks. anbefales af de danske økonomiske vismænd.
En afbalanceret forøgelse af skatteindtægten fra grønne skatter og afgifter er en anden måde at
give mulighed for sænkning af beskatning af arbejdskraft. Denne måde anbefales af en lang
række nationale og internationale organisationer og institutioner, som OECD, EUkommissionen og en lang række internationale og danske NGO'er.

”Der er således ingen tvivl om, at en miljøskat er en effektiv måde at forbedre miljøet på”.
”I de kommende år bliver der et øget pres på finansieringen af velfærdsstaten, både på grund af
den demografiske udvikling og på grund af internationaliseringen. Øget brug af miljøafgifter og
en fornuftig anvendelse af provenuet sammen med øget beskatning af jord og andre immobile
skatteobjekter er ud fra en økonomisk effektivitetssynsvinkel en vej til at forbedre miljøet og det
danske skattesystem”.
Citater fra artikel: Grøn skattereform og dobbelt dividende” af Det Økonomiske Råds sekretariatschef
Peder Andersen, SØM juni 2002.

”Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) vil hellere lette skatten på de laveste indkomster
end fjerne mellemskatten”.
Citat: www.Altinget.dk den 9.4.02

”Ved at sikre, at miljømæssigt begrundede skatter integrerer miljøproblemer i sektorpolitikkerne, kan disse skatter være vigtige redskaber for en bæredygtig udvikling. Dette er tydeligt afhængigt af en effektiv indførelse af de miljømæssigt begrundende skatter”. (Oversat fra engelsk)
Citat fra: ”Environmental Signals 2002” Det Europæiske Miljøagentur, 2002

Danske miljøskadelige subsidier, tilskud og fradrag
I Danmark som i andre lande findes en række subsidieordninger, som medvirker til at forringe
miljøet. Miljøskadelige subsidier findes i mange former: Tilskud eller mindstepriser kan f.eks.
tilskynde til et unødvendigt stort forbrug af ressourcer ved produktion af varer ved at billiggøre
miljøproblematisk forbrug af energi eller skadelige eller knappe stoffer. Skattefradrag for ressourceforbrug ved miljøproblematisk adfærd forvrider det miljøoptimale valg. Statslig økonomisk overtagelse af virksomhedsskabte problemer udelukker f.eks. forureningens indflydelse på
varens pris. Statslig finansieret infrastruktur kan tilskynde til miljøproblematiske transportvalg.
Generel manglende anvendelse af prismekanismen gennem miljøbetingede skatter vil forvride
markedets valg mod mere miljøskadelige produkter, handlinger og processer.
Enkelte danske eksempler på miljøskadelige danske subsidier nævnes.
(Transportfradrag, fradrag i elafgift for elopvarmede boliger, rabat på CO2 afgift til energiintensive virksomhed er, Grandfathering af CO2 udledningskvoter m.fl.)
”De seneste erfaringer fra OECD landene peger på, at omlægning eller fjernelse af disse subsidier ikke kun forstærker den økonomiske effektivitet og reducerer den økonomiske byrde på
statsbudgettet og forbrugerne, men også kan lette presset på miljøet – resulterende i såkaldte
”win-win-win” fordele.” (Oversat fra engelsk)
Kilde: ”Environmentally Related Taxes in OECD Countries – Issues and Strategies”, OECD 2001
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Fordelingen af de danske skatteindtægter i år 2000 i mia. kr.
Indkomstskat til staten - bundskat 7%
Indkomstskat til staten - mellemskat 6%
Indkomstskat til staten - topskat 15%
Indkomstskat til kommuner
Indkomstskat til amter
Kirkeskat
Arbejdsmarkedsbidrag - ansatte
Ejendomsværdiskat
Realrenteafgift / pensionsafkastafgift
Selskabsskat
Aktieindkomstskat
Obl. bidrag til sociale ordn. - ansatte
Obl. bidrag til sociale ordn. - arb.giver
Andr. Arbejdsmarkedsbidrag - arb.giver
Arve og gaveafgifter
Ejendomsskatter
Moms
Told og importafgifter
Afgift af spec. Transaktioner og tjenester
Kontrol, tilsyn og bevillinger
Energiafgifter inkl. benzinafgifter m.fl.
Afgifter på transport
Øvrige miljøafgifter
Afgift på spil
Punktafgifter inkl. giftskatter
Lønsumsafgift

41,2
12,9
12,8
121,9
56,9
4,3
57
8,5
12,4
30,6
6,4
24,8
4
2,3
3
13,7
128,1
2,3
9,1
0,2
28,5
22,8
9,3
1,4
14,8
3,3

Samlet provenu

632,5

** Bundskatten er som følge af Pinsepakken reduceret til 5,5% i 2002
Kilde: Sammensat fra diverse opgørelser af den samlede beskatning på Skatteministeriets hjemmeside.
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Danske grønne afgifter virker
Danske erfaringer viser, at grønne skatter og afgifter er miljømæssig virkningsfulde. Forbruget
af engangsbæreposer og klorerede opløsningsmidler er gået betydeligt ned, siden der kom afgift
på. PVC-fri kabler er blevet konkurrencedygtige på markedet, efter PVC- og phthalat-afgiften
har gjort de PVC-holdige dyrere, og de PVC-fri har nu opnået en betydelig markedsandel. Anvendelsen af antibiotika som vækstfremmer i svineproduktionen er ophørt som følge af en kombination af en frivillig aftale og en grøn afgift. Forbruget af blyholdig benzin faldt stort set bort
på få år pga. afgiftsdifferentiering til fordel for blyfri benzin. Den høje registreringsafgift betyder, at der købes færre biler i Danmark end i vores nabolande. Den relativt lave danske benzinafgift betyder derimod, at der køres mange kilometer i bilerne. De danske energiafgifter på
privatforbrug har medført en omfattende efterisolering af danske boliger.
10.1. Miljømæssig effektivitet
“Mange miljømæssigt begrundede skatter er blevet vurderet og fundet effektive til reducere
forbrug/produktion af miljømæssigt skadelige produkter og aktiviteter og medvirkende til ressourcebeskyttelse. Miljømæssigt begrundede skatter indfører en tilskyndelse til at ændre adfærd”.
“Selvom mange miljømæssigt skadelige aktiviteter og produkter har en relativ uelastisk efterspørgsel, f.eks. energi og privat transport, kan mærkbare reduktioner I forbruget og produktionen af de forurenede varer og aktiviteter forventes efter indførelsen af en skat.
Miljømæssigt begrundede skatter kan bruges til at forstærke udfasning af produkter fra markedet, f.eks. SO2 beskatningen ( Brændsler med højt indhold af svovl) i Sverige, Norge og Finland
og beskatningen af organiske opløsningsmidler i Danmark. Selv før indførslen kan “truslen”
eller de praktiske forberedelser af en ny skat (eller en justering af skatteniveauet for eksisterende
skatter) medføre, at producenter og brugere / forbrugere starter med at ændre deres adfærd”.
(Oversat fra engelsk)
Kilde: ”Environmentally Related Taxes in OECD Countries – Issues and Strategies”, OECD 2001

”Miljømæssige virkninger
•

De miljømæssige virkninger af afgifter er positive, men i det fleste tilfælde ret små i forhold til det aktuelle miljøproblem.

•

Effekten af afgiften er ofte begrænset på grund af den ”bevarende” udformning.

•

I de tilfælde, hvor størrelsen af afgiften gøres stigende, så stiger de miljømæssige virkninger
også.

•

Den positive virkning af afgifter på adfærden giver sig ikke altid udslag i fysiske ændringer
i miljøets tilstand.

•

Undersøgelsen viser, at selv ret små ændringer I priser/omkostninger kan sende stærke signaler til fordel for den ønskede adfærd. Dette antyder at den miljømæssige effekt kan være
større end beregnet på baggrund af simple overvejelser af prisindflydelsen, såfremt afgiften
har en medfølgende funktion ved at skabe opmærksomhed og tilbyde et ”moralsk” signal.”.
(Oversat fra engelsk)

Kilde: ”Study on the Economic and Environmental Implications of the Use of Environmental Taxes and
Charges in the European Union and its Member States”, Ecotec Research and Consulting, prepared for
the Commission, April 2001
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Fælles fordele ved koordinerede Europæiske
grønne skattereformer
Der er store fordele forbundet med en koordineret eller dikteret fælles indsats for yderligere
anvendelse af økonomiske styringsmidler – herunder grønne budgetreformer.
En koordineret europæisk indsats for grøn skattereform / grøn budgetreform fremfor enkelte
nationale indsatser vil mindske bekymringen for industriens konkurrenceevne og sænke behovet
for kompensation eller afgiftsundtagelser, der reducerer den samlede efficiens af den grønne
beskatning. En fælles indsats vil således øge mulighederne for skatteomlægning for industrien
med øgede miljøfordele til følge, reducere problemer med grænsehandel og mindske EU’s generelle afhængighed af importeret fossilt brændsel fra relativt ustabile tredjelande.

”Industrien er ofte imod indførelse af miljøafgifter af frygt for tab af konkurrenceevne. Dette
forklarer også, hvorfor de fleste miljøafgifter ledsages af betydelige undtagelser. For at overvinde denne frygt for tab af konkurrenceevne er det nødvendigt med en strategi på fællesskabsplan”.
Citat fra. Kommissionen forslag til Det sjette miljøhandlingsprogram, KOM 82001) 31 endelig,
24.1.2001

Sådanne øgede fordele ved fælles europæiske initiativer må dog ikke forhindre enkelte medlemslande i at gennemføre en national miljøforbedrende grøn budgetreform, da dette fortsat kan
gøres med klare gevinster for både miljøet og samfundsøkonomien.
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Grønne skatter og afgifter vil fremme udviklingen
af dansk og europæisk miljøteknologi
Anvendelsen af økonomiske virkemidler for at fremme miljøet er den miljømæssige tilgang til
den økonomiske teoris forsøg på, at finde ”de rette priser”. En grøn skattereform baseret på en
omlægning af beskatningen fra arbejdsindkomster til ressourceforbrug eller forureningsudledning vil derfor være et klart skridt på vejen mod at få en større balance i prissætningen af forbrug og forurenende adfærd ud fra princippet om, at forureneren betaler.
Ændringen af de relative priser til fordel for produkter og produktionsmetoder med lavt ressourceforbrug, med anvendelse af fornybare eller genanvendelige ressourcer og med minimal påvirkning af miljøet, vil skabe en forøget efterspørgsel efter ny miljøteknologi.
Omstillingen vil således give økonomiske gevinster og øgede muligheder for dansk industri,
idet en forstærket dansk anvendelse af økonomiske virkemidler i form af en omfattende grøn
skattereform vil give en kraftig forøgelse af hjemmemarkedets efterspørgsel efter ny miljøteknologi – og dermed give et stærkt incitament til, at dansk forskning - offentlig som privat – udvikler sig videre i denne retning.
På verdensplan er det allerede i dag tydeligt, f.eks. inden for energiteknologi, at der også vil
eksistere et forøget marked for energibesparende teknologi eller teknologi, der baserer sig på
vedvarende ren energi. I lyset af de forsatte miljøproblemer på andre områder som f.eks. kemikalieanvendelse, landbrugsteknologi m.v. vil verdensmarkedets efterspørgsel efter miljøteknologi også vokse på andre områder end energiteknologi.
Skabelsen af et tidligt dansk hjemmemarked for miljøteknologi vil klart give danske erhvervsvirksomheder en fordel på verdensmarkedet, idet et hjemmemarked med afsætningsmuligheder
for nyudviklet teknologi er af afgørende betydning for den økonomiske indtjening i et udviklingsarbejde.
For at forstærke effekten af prissignalet kan der endvidere arbejdes med en målrettet forskningsindsats og en systematisk indsats for at fjerne andre barrierer end de prismæssige, som er
medvirkende til at hæmme udvikling og anvendelse af miljøteknologi.

”Fiskale incitamenter kan fremme energibesparelser”
”Mere udstrakt anvendelse af økonomiske virkemidler og prisincitamenter i både energi- og
transportsektoren, med en tilstrækkeligt vidtgående internalisering af de eksterne omkostninger,
ville være en vigtig spore til at gå over til omkostningseffektiv miljøteknologi”.
Citat fra: ”Miljøteknologi og bæredygtig udvikling”, Rapport fra Kommissionen KOM(2002) 122, Bruxelles den 13.03.2002

” I Danmark vrimler det med både store og små virksomheder, som satser på energibesparende
og miljørigtige produkter. For dem vil der åbne sig store markeder, når CO2 udslippet på grund
af Kyoto-aftalen skal reduceres i alle lande”.
Lige fra vindmølleindustrien over produktion af termostater og byggeelementer til vores egne
isoleringsløsninger i Rockwool giver Kyoto-aftalen enorme muligheder for eksport og etablering af nye arbejdspladser. En grøn og sund økonomisk udvikling i samklang”.
Citat af: Peter Molzen, Adm. Direktør i Rockwool A/S fra en kronik i Politiken 7.3.02
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Grønne afgifter er supplement til forbud, normer,
kvoter og standarder m.fl.
Mange miljøproblemer er så alvorlige, at de bedst reduceres eller fjernes ved at f.eks. at forbyde
brug af skadelige kemikalier, ved at indføre mindstekrav til apparaters anvendelse af energi og
ved at gennemføre kvoter for udledninger af forurenende stoffer, således at disse holder sig
under naturens tålegrænser.
Forbud, standarder, normer og forbrugskvoter skal imidlertid ofte gennemføres på EU-niveau.
Det er tit overordentlig langsommeligt, og på flere områder er der ikke den samme miljøbevidsthed hos flertallet af EU-landene.
Grønne skatter og afgifter kan i princippet vedtages på EU-plan, men det kræver enstemmighed,
hvilket i praksis hidtil har været umuligt at opnå. Der er en vis mulighed for at indføre en fælles
minimums-energiafgift i efteråret 2002, men det bliver i så fald på laveste fællesnævner. Derimod giver traktaten mulighed for at indføre nationale grønne skatter, også på felter, hvor normer
ellers er harmoniseret. F.eks. har man i Danmark indført en PVC-afgift, som også omfatter emballager, selv om det ikke ville være tilladt at forbyde PVC-emballager, da normer på dette felt
er harmoniseret. På samme måde ville Danmark kunne lægge afgift på dieselkøretøjer uden
partikelfilter – selv om et krav om partikelfilter ville stride imod EU-direktivet. [ja, det blev
mere kompliceret, men det andet var altså ikke korrekt]
Grønne afgifter kan tjene mindst to formål:
1. Grønne afgifter kan anvendes til at begrænse forbrug, forurening og miljø- og sundhedsmæssig skadelige aktiviteter til et vist acceptabelt niveau. For disse grønne skatter og afgifter vil der fremkomme et provenu, som kan anvendes til grundfinansiering af de offentlige
udgifter.
2. Grønne afgifter kan pålægges, så et hurtigt voksende niveau reelt tilskynder producenter og
forbrugere til at ændre adfærd og udfase det pågældende problemstof eller problematiske
adfærd. Provenuet fra disse grønne afgifter bortfalder, når forbruget af de afgiftspålagte
stoffer som planlagt ophører.
Grønne afgifter vil således gøre det attraktivt for producenter at udvikle nye produkter eller
produktionsformer uden de aktuelle stoffer, og således både hurtigt mindske forbruget af de
aktuelle stoffer og produkter og samtidigt lette vejen for et egentligt forbud. Samtidigt med den
positive effekt for miljøet og sundheden vil de fleste grønne afgifter endvidere give et fornuftigt
provenu, som kan bruges til at grundfinansiere de offentlige udgifter og herved muliggøre en
reduktion af andre skatter og afgifter
Det vigtigste argument for brug af økonomiske instrumenter til miljøformål er imidlertid, at det
er billigere for samfundet at husholdninger og virksomheder selv beslutter hvor og hvordan
omstillingen skal ske. Både fordi det er dem der skal omstille sig til bæredygtige produktionsog forbrugsmønstre og det er dem, der ved hvor og hvordan det kan gøres billigst.
For eksempel kan man jo vælge om man skal investere i et pillefyr, lægge mere Rockwool på
loftet og supplere med en brændeovn eller bare skrue ned for varmen.
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Rapport om ”Grøn Markedsøkonomi”
Regeringen har vedtaget, at der skal udarbejdes en rapport om ”Grøn markedsøkonomi”.
”Rapporten skal gennemføre en analyse af praktisk brug af markedsorienterede redskaber til at
fremme et bedre miljø og virksomhedernes konkurrenceevne på det grønne marked”.
Det Økologiske Råd hilser et sådant initiativ velkomment, selv om udarbejdelsen af rapporten
kan virke som en syltekrukke, idet der faktisk allerede findes adskillige rapporter og udredninger, der anbefaler konkret anvendelse af økonomiske styringsmidler til at fremme miljøformål
og dokumenterer de positive effekter heraf.

”I forbindelse med analyserne af praktisk brug af økonomiske redskaber fremgår det af regeringsgrundlaget at:
"Skattestoppet er imidlertid ikke til hinder for at foretage nødvendige skatteomlægninger. Hvis
der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil dette ske således, at
merprovenuet ubeskåret anvendes til at sænke en anden skal eller afgift. Samme princip vil blive
anvendt, hvis det af miljømæssige grunde er ønskeligt at indføre eller forhøje en miljøafgift."
Rapporten skal omhandle følgende emner:
1. Muligheder og erfaringer med praktisk brug af økonomiske redskaber som afgifter og tilskud, omsættelige forureningstilladelser og -kvoter, brugergebyrer, ejendomsrettigheder,
udfasning af miljøskadelige subsidier, regler for erstatningsansvar mv.
2. Potentialer og erfaringer med teknologisk innovation og spredning af miljøteknologiske
løsninger samt initiativer, der kan stimulere og udvikle markedet, så virksomhederne i højere grad kan udnytte deres miljøindsats som et konkurrenceparameter. Endvidere praktisk
brug af foranstaltninger, som kan fremme udvikling af miljøvenlige og ressourceeffektive
teknologier og produkter.
3. Analyserne skal endvidere kortlægge markedsmæssige potentialer på miljøområdet og behovet for et offentligt-privat samarbejde om initiativer, der kan fremme teknologisk udvikling samt markedets funktion og gennemsigtighed med henblik på at gøre det nemmere for
forbrugere, investorer og virksomheder at handle miljø- og ressourcebevidst. På grundlag af
de tre foregående afsnit vil der om muligt blive opstillet anbefalinger for så vidt angår
fremtidig anvendelse af markedsorienterede redskaber og/eller forslag til yderligere analyser
mm.”
Kilde: Kommissorium for opgaven med udarbejdelse af en rapport om "Grøn Markedsøkonomi", Miljøministeriet, Økonomi- og erhvervsministeriet, København 22.2.02

”I regeringsgrundlaget lægges der under overskriften ”Grøn markedsøkonomi” op til en reform
af miljøpolitikken i form af mere markedskonforme reguleringer. For økonomer betyder det en
miljøpolitik, der lægger stor vægt på miljøskatter og andre former for markedsløsninger i for af
omsættelige forureningskvoter.”
Citat fra artikel: Grøn skattereform og dobbelt dividende” af Det Økonomiske Råds sekretariatschef
Peder Andersen, SØM juni 2002.
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Det Økologiske Råds eksempel på en mulig
dansk skatteomlægning:
Nedenstående eksempel udgør et samlet provenu-neutralt hele, idet at alle merprovenuer fra
grønne skatter og afgifter og budgetbesparelser fra fjernelse af miljøskadelige subsidier tilbageføres til husholdninger, erhvervslivet eller enkelte miljøformål.

Gennemgangen er opstillet i fire dele:
1. Afgifter, som virker til afhjælpning af de væsentligste miljøproblemer, og som samtidigt
giver et væsentligt varigt provenu som hovedprincip er placeret først.
2. Eksempler på væsentlige miljøskadelige subsidier, som bør fjernes.
3. Muligheder for kompensation eller tilbageførsel af det opkrævede provenu til husholdninger
og erhverv.

4. Afgifter, hvor afgiften opkræves udelukkende for at finansiere en miljøindsats ved tilbageføring som miljømæssigt betingede tilskud til samme branche eller målgruppe. Disse afgifter giver ikke provenu, som giver anledning til mindre skatteindkrævning på andre områder.
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1: Forslag til øgede/nye grønne skatter og afgifter
Energiområdet:
CO2 afgiften hæves generelt
Den globale udledning af drivhusgasser er et af verdens allerstørste miljøproblemer – og vil
fortsat være det efter 2010, hvor første spæde skridt i form af Kyoto-aftalen kan håbes at være
taget.
Der er derfor både op til 2010 og i perioden efter brug for meget store nedsættelser af den globale udledning af drivhusgasser, hvoraf CO2 er den væsentligste.
Danmark har i erkendelse af vores globalt set meget store udledning af CO2 pr indbygger påtaget sig en relativt stor reduktionsforpligtelse i Kyoto-aftalen.
Skal denne forpligtelse opfyldes på miljømæssig ærlig vis gennem reelle og faktiske nedskæringer i CO2 udslippet må der satses på både energibesparelser, omlægninger af energisystemerne
til mindre CO2-udledende brændsler og vedvarende energi.
Mange rapporter i tidens løb har peget på, at den lave energibeskatning i industrien i forhold til
husholdningerne har medført, at de samfundsmæssigt billigste CO2 reduktioner findes i industrien. Den bedste og samfundsmæssigt mest optimale måde at indhente disse besparelser på er ved
at justere prissignalet på energiforbrug i industrien, således at yderligere energibesparelser samt
udvikling af og omlægning til vedvarende energi gøres relativt mere rentabelt.
Vi foreslår derfor at det økonomiske incitament for at mindske udledningen af drivhusgassen
CO2 forstærkes op til 2010 med gennemførelse af en dobbelt ændring, således at den faktiske
CO2 afgift fremover justeres med pristalsreguleringen og desuden hæves gradvist, så den i år
2010 er fordoblet.
Den eksisterende CO2 beskatning er gennemført som en ”pakke” med afgifter og tilskud, således at industriens konkurrenceevne ikke mærkbart er blevet påvirket. Dette kan ved fortsatte
hensigtsmæssige rabatter og tilbageførsler af provenuet gennemføres, således at den industrielle
konkurrenceevne fortsat bevares over for udlandet.
En fordobling af CO2 afgiften for erhverv fra 100 kr. pr. ton til 200 kr. pr ton CO2 frem til år
2010 forventes at give en CO2 besparelse på 10%. CO2 afgiften giver i dag et provenu 4,8 mia.
kr. som fuldt tilbageføres til industrien gennem tilskud i forhold til virksomhedernes lønsum og
gennem tilskud til energibesparende indsatser.
En fordobling af CO2 afgiften vil derfor give et yderligere give et provenu på 3,84 mia. kr.
(2001 kr.) i 2010.
Gennemføres en kvotehandelsordning for CO2 på EU-plan kan det medføre, at afgiftsstrukturen
for CO2 skal ændres, således at en del af afgiftsprovenuet fremover skal fremkomme gennem
provenu ved bortauktionering af CO2 udledningkvoter til danske virksomheder: I eksemplet
fastholdes det samlede provenu for at sikre det samlede økonomiske incitament for virksomhederne til at øge deres energieffektivitet og samtidigt mindske deres CO2 udslip.
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Rabatter på CO2 afgiften udfases for erhverv med let proces
CO2 afgiften for industri med let proces er ikke væsentligt tyngende for virksomhedernes totale
omkostningsniveau.
Basisafgiften pr ton udledt CO2 er på omkring 100 kr. Heraf har industrier med let proces en
automatisk faldende refusion i afgiften, ligesom de kan indgå i standardaftaler om energieffektivisering, og herved opnå en yderligere fritagelse for CO2 afgiften.
Typisk betyder den ringe afsmitning af energiudgifterne for de totale omkostninger dog, at disse
virksomheder ikke har fokus mod energibesparelser, hvorfor et fald i fritagelsesmulighederne
for CO2 afgiften vil være et fornuftigt økonomisk middel til at få gennemført en række af de
samfundsøkonomisk billigere energibesparelser i denne type virksomheder.
Udfasningen af reduktionen i CO2 afgiften for lette processer vil medføre en fordyrelse af energiudgifterne i erhverv med let proces uden at forringe konkurrenceevnen generelt, således at der
sættes større fokus på energibesparelser og således at investeringer i energibesparelser eller omlægninger vil få en større rentabilitet.
En afgift på 100 kr./ton i stedet for det gældende afgiftsniveau på omkring 65 kr./ton for industri
med let proces, hvis aftale om energibesparelser er indgået, vil give et provenu på 1,8 mia. kr. til
nedsættelse af virksomhedernes arbejdskraftafhængige udgifter, selskabsskatten eller den generelle indkomstskat.

Rabatten på CO2 afgiften formindskes for energiintensive virksomheder
Det energiintensive virksomheder i Danmark betaler meget lidt i CO2 afgift, idet de ved indgåelse af frivillig energieffektiviseringsaftale med Energistyrelsen kan opnå rabat på helt op til
97% af CO2 afgiften.
Med denne store rabatordning sikres ikke bare at de energitunge virksomheder undgår tab af
konkurrenceevne over for udlandet, men efter indførelsen af CO2 afgiften i flere af vores samhandelslande som Tyskland og England, sikres endvidere en konkurrenceevnefordel, idet den
danske afgift for denne type virksomheder nu ligger ret lavt.
Det er derfor vigtigt - set i lyset af Danmarks Kyoto-forpligtelser og konklusionerne i EU’s
grønbog om energiforsyningssikkerhed - at forberede Danmark på en fælles nødvendig EUløsning på længere sigt, og hermed sikre, at danske virksomheder er på forkant med udviklingen.
Der er således opstået rum for hævning af CO2 afgiften for energitunge virksomheder – ikke
blot ved den ovenfor foreslåede fordobling af CO2 afgiften over 8 år, men også ved en nedsættelse af rabatmuligheder fra 97% til 91% over 8 år, svarende til en tredobling af den faktiske
betaling.
En sådan tredobling sættes til at påvirke virksomhederne til en nedsættelse af CO2 udledningen
med 5% og kan derfor anslås til at give et merprovenu på 2 mia. kr. som kan anvendes til nedsættelse af virksomhedernes arbejdskraftafhængige udgifter, selskabsskatten eller den generelle
indkomstskat.
Gennemføres en kvotehandelsordning for CO2 på EU-plan kan det medføre, at afgiftsstrukturen
for CO2 skal ændres, således at en del af afgiftsprovenuet fremover skal fremkomme gennem
provenu ved bortauktionering af CO2 udledningskvoter til danske virksomheder: I eksemplet
fastholdes det samlede provenu for at sikre det samlede økonomiske incitament for virksomhederne til at øge deres energieffektivitet og samtidigt mindske deres CO2 udslip.
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Energiafgiften for elforbrug hæves for husholdninger
Nedsættelse af energiforbruget er centralt i alle lande, idet et nedsat energiforbrug forbedrer
miljøet generelt og modvirker og klimaforandringer samtidigt med at det nærmest automatisk
nedsætter ressourceforbruget til produktion af varer og ydelser, idet overforbrug af ressourcer
normalt også indebærer overforbrug af energi.
Mange rapporter har samstemmende påpeget, at der fortsat er meget store besparelser at hente
på det private forbrug af elektricitet. Og at disse besparelser bedst og mest samfundsmæssigt
optimalt hentes ved at gøre det dyrere at sløse med energien.
Samtidig bør eventuelle kort- eller langvarige fald i de internationale energipriser resolut blive
modsvaret af højere afgifter, så husholdninger og virksomheder ikke får incitamenter til at rykke
flere felter tilbage
Vi foreslår endvidere, at elektricitetsafgiften for husholdninger pristalreguleres og gradvist hæves til det dobbelte af i dag i 2010.
En sådan hævning vil i høj grad berøre husholdningerne, og vil give et væsentligt provenu, som
kan anvendes til en mærkbar sænkning af skatten på indkomst, fortrinsvis ved at øge bundfradraget og sænke bundskatten, således at den sociale fordeling bevares som i dag.
En hævning af energiafgiften for elforbrug vil også påvirke virksomhederne, idet de må betale
fuld afgift for deres forbrug til ikke-produktionsrelaterede formål som belysning i kontorer m.v.
Denne påvirkning er marginal i forhold til virksomhedernes omkostningsstruktur, men kan føre
til større omtanke i forhold til indhentning af mulige energibesparelser uden for produktionsområderne.
Den foreslåede hævning af energiafgifterne for private vil give størst miljøeffekt med størst
mulig samfundsmæssigt overskud, hvis den følges af en tilsvarende hævning af energipriserne
til erhvervsformål.
Energiafgiften for elforbrug for husholdninger gav i 2000 et provenu på 7,8 mia. kr. og den
øgede elafgift vil således give et merprovenu på omkring 6,3 mia. kr. i 2010, når vi forudsætter
et fald i elektricitetsforbruget på 10% som følge af den hævede afgift.

Energiafgiften for olie, kul og gas hæves for husholdninger
Der er fortsat store besparelser at hente på energiforbruget til opvarmning af private boliger,
selv om Danmark er et land med en relativ høj isoleringsstandard. Denne standard er i høj grad
nået på baggrund af tidlige dansk energiafgifter, som har været fulgt af tilskudsordninger til
efterisoleringer, stramninger af krav til nye boliger i Bygningsreglementet.
Samtidig står det stadig tydeligere, at tiden, hvor oliefund og –produktion kan følge med det
hastigst voksende forbrug er ovre, med stigende priser og krav om meget hurtige omlægninger
til følge.

”Allerede omkring år 2010 vil Verdens samlede produktion af olie begynde at falde. Det var
konklusionen fra verdens første internationale konference om den svindende olie. Samtidigt
øges olieforbruget fortsat.
- Verden tvinges til at blive voksen i en fart, sagde George Bushs energirådgiver Matthew Simmons på konferencen. ” (Oversat fra svensk)
Miljöaktuellt 2/2002, 5.6.02 – Naturvårdsverkets blad
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Skal de mulige yderligere energibesparelser i den eksisterende boligmasse hentes hjem og skal
bygherrer tilskyndes til at bygge endnu mere energirigtigt end i dag, er der brug for en yderligere forhøjelse af energiafgifterne.
For at balancere energimarkedet for opvarmning af private boliger (og erhvervsbygninger uden
energikrævende produktion) foreslås, at energiafgiften for fjernvarme til brug i private husholdninger hæves tilsvarende. Dette skal dog gøres under respekt af, at en samhørende produktion af
el og varme er mere miljøpositiv end en ren og skær opvarmning af boliger ved afbrænding af
olie eller gas. Stigningen i afgifter for fjernvarme skal derfor afpasses, således at den økonomiske fordel ved at skifte fra el, olie og gas til fjernvarme fortsat opretholdes.
Vi foreslår, at energiafgiften for olie, kul og gas løbende forhøjes fra ca. 2 kr. pr liter olie / pr m3
naturgas til ca. 4 kr. i 2010, samtidigt med, at alle afgiftssatser pristalreguleres automatisk.
I provenuberegningen tages ikke hensyn til en omlægning mellem de forskellige opvarmningsmåder, da dette på baggrund af at energiafgifter for alle opvarmningsformer i private husholdninger ligger på næsten samme niveau kun vil ændre provenuet marginalt.
Til gengæld er indregnet en forventet besparelse på forbruget af energi til opvarmning fra disse
kilder på 10%, således at det samlede provenu fra afgiftsforhøjelser i vores eksempel vil udgøre
8.5 mia. kr. i 2001-priser.

Afgift på CO2 udslip fra ”flaring” på Nordsøplatformene.
CO2 udslippet fra olie- og gasplatformene i den danske del af Nordsøsoklen udgør en betydelig
procentdel af det samlede danske CO2 udslip.
Sammenlignes afbrændingen af ”overskudsolie og gas” på de danske platforme med tilsvarende
afbrænding på platformene i den norske del af Nordsøsoklen, så findes det, at nordmændene
kun afbrænder halvt så meget pr. produceret olie- eller gasenhed.
En meget stor del af årsagen til dette er, at de norske platforme i årevis har måttet betale en afgift pr ”olieenhed” for denne afbrænding, hvorfor både interessen for og økonomien i en maksimal nedsættelse af dette miljømæssigt belastende ”spild” er nedbragt betydeligt.
Lægges afgift på det tilsvarende ”spild” på de danske platforme svarende til 300 kr./ton CO2 kan
det meget løst anslået forventes, at CO2 udslippet fra platformene i den danske Nordsøsokkel vil
falde med omkring 40%, samtidigt med at Staten vil få et provenu til tilbageføring på anslået
300 mio.
Afgiften bør indføres snarest muligt for at give fuld effekt. Dette vil give et større provenu i de
første år, faldende til 300 mio. kr. (indeks 2001) i år 2010.

Transportområdet:
Hævning af benzin- og dieselafgift / kilometerafgift / roadpricing
Transporten er et område, hvor den miljømæssige belastning øges år for år. Godt nok er det
lykkedes at nedsætte transportens problemer med udstødning af f.eks. NOX, SO2 , CO og Bly.
Men til gengæld er der stigende problemer med CO2 udslippet, samt udstødningen af ultrafine
partikler.
Den nuværende afgift på benzin ligger omkring 4 kr. således at brændstofpris, afgift og moms
tilsammen giver en udsalgspris, der for øjeblikket typisk svinger mellem 7,80 kr. og 8,30 kr.
(diesel lidt lavere). Tilsammen løber benzin- og dieselafgiften op i 9,88 mia. kr. i 2000.
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Selv med samme kørselsmængde som i dag vil der være væsentlige besparelser i brugen af fossilt brændstof, såfremt brugerne (private og erhverv) i højere grad efterspurgte de brændstofbesparende bilmærker.
En væsentlig afgiftsstigning vil således tilskynde fremtidige bilkøbere til at vælge biler med lavt
forbrug af fossile brændstoffer eller med anvendelse af andre drivmidler. Samtidigt vil ejere af
den nuværende bilpark tilskyndes til at overveje nødvendigheden af at gennemføre hver enkelt
tur med anvendelse af bil.
Det Økologiske Råd foreslår således en glidende afgiftsstigning for benzin og diesel følgende
den tyske, således at afgiften i 2010 f.eks. vil være steget med 2,00 kr. (i faste priser indeks
2001) i år 2010.
Som supplement til denne stigning i brændstofafgifterne kan indføres en afgift for hver kørt
kilometer. Afgiften skal af miljømæssige grunde skal differentieres efter det pågældende køretøjs miljøegenskaber. Således vil en bil med meget lavt brændstofforbrug skulle betale mindre
pr. kørt kilometer end en bil med gennemsnitligt eller højt brændstofforbrug.
Kilometerafgiften bør indeholde en meget lav sats for emissionsfri biler, idet mange andre faktorer ved bilkørsel end selve emissionerne har en miljømæssig negativ påvirkning af miljø,
sundhed og samfund.
Anvendelse af kilometerafgift kan vedtages og indfases ganske hurtigt og vil ikke som en øgning af brændstofafgifterne give anledning til de forventelige grænsehandelsproblemer, som kan
forventes, hvis ikke Danmarks nabolande Tyskland og Sverige forhøjer brændstofafgifterne
tilsvarende.
Når teknologien er udviklet og afprøvet, kan kilometerafgiften afløses af ”road-pricing” baseret
på satellit-oplysninger om bilens geografiske færden. Road-pricing kan udover som kilometerafgiften bruges til at indlægge et økonomisk incitament til trafikanterne til at undlade kørsel i
tæt befolkede områder eller i myldretiderne ved en yderligere differentiationsmulighed på tid og
sted for kørsel.
For at have nogen effekt på omfanget af kørsel, på valg af miljøoptimale biler skal en kilometerafgift have en betydelig størrelse.
Der kan tages udgangspunkt i dagens benzinudgift, som gennemsnitligt er på ca. 67 øre/km.
Det Økologiske Råd anvender derfor i regneeksemplet en stigende sats pr. kørt kilometer, startende med 10 øre pr. kilometer og sluttende på 30 øre pr. kørt kilometer (indeks 2001) i 2010
for en gennemsnitsbil (13 km/l). Denne afgiftssats skal differentieres, således at biler med bedre
brændstoføkonomi end gennemsnittet skal betale en reduceret sats, mens biler med dårligere
brændstoføkonomi skal betale en forøget sats.
Ved forøgelsen af brændstofafgiften på 2 kr. svarende til en forøgelse af salgsprisen på 30%
forventer vi, at danskerne kører færre kilometer i bil og foretager mere miljøbevidste bilvalg,
således at den samlede solgte fossile brændstofmængde f.eks. forventes at falde med omkring
9% i 2010 set i forhold til 2001. Der er her anvendt en alment anerkendt elasticitetskoefficient
på – 30. (Dette betyder, at hvis prisen stiger 100% så falder forbruget med 30%).
Ved indførelse af en kilometerafgift på gennemsnitligt 0,30 kr./km svarende til en stigning på
3,50 kr. pr. liter benzin i 2010 forventer vi en yderligere reduktion af bilkørslen med 12% i 2010
i forhold til 2001.
Samlet set vil de to initiativer således teoretisk give en nedsættelse af bilkørslen med godt 20% i
2010, med anvendelse af en elasticitetskoefficiens på – 30.
En stigning i brændstofafgiften følgende den tyske afgiftsstigning af grænsehandelshensyn vil
derfor give Staten et ekstra provenu på brændstofafgifter på 1,0 mia. kr. i 2010 (indeks 2001).
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En indførelse af en kilometerafgift vil med den nuværende kørselsmængde på 45 mia. km årligt
i Danmark give et ekstra provenu på 10,8 mia. dkr. i 2010 (indeks 2001).
Nettoprovenuet fra omlægningen af brændstof- og kilometerafgifterne kan kompenseres til husholdningerne i form af nedsættelse af indkomstbeskatningen og til erhvervslivet i form af tilskud i forhold til bruttolønsum i forhold til, hvorledes den øgede afgift implementeres.

Fly- og færgebrændstof beskattes
Et af de store miljø- og klimaproblemer er den nuværende og fortsat voldsomt stigende flytrafik.
Ligeledes giver driften af færgeruter, især de forholdsvis nye hurtigfærger anledning til store
CO2 udslip gennem deres høje brændstofforbrug pr. passagerkilometer.
For begge typer transport gælder i dag, at der i henhold til EU-reglerne og de internationale
aftaler ikke må lægges afgifter på brændstof anvendt til fly og færger. Eneste mulighed for en
vis form for grøn beskatning har derfor været at pålægge passager- eller lufthavnsafgifter, således også i Danmark.
Dette ser dog ud til at kunne ændres, idet det forslag til direktiv om fælles nationale minimumsafgifter, som blev fremlagt af EU-kommissionen i 1997 indeholder en åbning for, at flyog færgebrændstof kan beskattes nationalt eller ved indgåelse af bilaterale aftaler. Forslaget
åbner dog ikke op for indførelse af generelle afgifter på flyvninger til og fra EU-lande, idet der
her skal gøres en særlig international indsats for at få ændret de nuværende regler, som ikke
tillader afgifter på flybenzin. Forslaget om minimumsenergiafgifter i EU har imidlertid været
blokeret siden fremlæggelsen af især Spanien, men fik et gennembrud på topmødet i Barcelona i
marts 2002, hvor forslaget blev sendt til finansministrene med besked om at få det forhandlet
færdigt til vedtagelse på det planlagte topmøde i København i december 2002.
Som udgangspunkt bør afgifter på flybenzin kun være en del af en større pakke, som bl.a. omfatter krav til flyproducenter om at udvikle fly med lavere drivhusgasudslip, herunder for at
undlade særligt miljøbelastende flytyper som overlydsfly og andre flytyper, som flyver hurtigere og højere end de eksisterende typer.
Endvidere er der et særligt problem med, at fragt på lange flyvninger bidrager betydeligt mindre
til at dække flyvningens samlede udgifter end passagerer, idet den flybefordrede fragt stiger
ganske meget mere end passagertallet, således at den samlede stigning (før 11. september) ligger på omkring 5%.
Der er således åbenlyst store problemer med den voldsomt stigende flytrafik, mens der er forskellige meninger om, hvor stor en virkning afgifter vil have. Men at afgifter vil have en virkning er alle enige om, både for som umiddelbar konsekvens at sørge for at sortere de flypassagerer fra, som ikke har et ”tvingende behov”, men som kun benytter flytransport pga. af de lave
priser og en større belægning af flysæderne og som et andet skridt at udvikle endnu mere
brændstofbesparende fly.
Et velunderbygget slag på tasken for en afgift kan være fra 0,8 -1,8 US$ pr kilo flybenzin for at
være tilstrækkeligt til blot at stabilisere CO2-udledningen på det nuværende høje niveau med
dagens udgangspunkt, hvor flytrafikken stiger med 5% om året, mens brændstofforbruget stiger
med 3% årligt (før 11. september).
Sammenlignes med minimumsbeskatningen for diesel til vejtransport ligger den på ca. 0,3 US$
pr kg, idet nogle lande har en klart højere beskatning, f.eks. UK med 0,87 US$ pr kg.
Da afbrænding af fossilt brændstof i fly i stor højde jo bidrager langt mere (anslået 2 - 4 gange)
til klimaforandringerne end lastbiler på landjorden, så bør hensynet til en ligelig energibeskat-
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ning i forhold til skadevirkninger betyde, at en beskatning af flybenzin bør ligge betydeligt over
beskatningen af diesel til vejtransport.
I vores eksempel sætter vil derfor en afgift på flybenzin til 0,5 US$ pr kg i 2010, svarende til 4
Dkr. pr kg. hvilket er højere end EU-minimum for lastbiler, men lavere end mange landes diesel-afgifter – og ikke tilstrækkeligt til blot at opnå en stabilisering af flytrafikkens brændstofforbrug, hvorfor afgiftsbeløbet fortsat må hæves i årene efter 2010.
I 2000 blev der solgt 823.000 tons jetfuel i Danmark, heraf 6% til indenrigsfly.
Dette vil ved en anslået reduceret stigning på 1½ % årligt = 16% på 10 år i modsætning til den
ellers forventede stigning på 3 % = 34 % på 10 år årligt give et provenu på 3,8 mia. Dkr.
Luftfartssektoren er endvidere subsidieret på flere områder, idet der gives både direkte og indirekte støtte til flyproducenter (f.eks. gennem midler til udvikling af militærfly), gennem direkte
støtte til flyselskaber, hvilket er accelereret efter 11. september og gennem støtte til lufthavne og
tilhørende infrastruktur, samt gennem accept af, at erhvervsrejsende gennem deres høje betaling
og bonusordninger giver mulighed for billigere fritidsrejser med fly.
Alle disse miljøskadelige subsidier bør fjernes, hvilket i dette eksempel anslås til en dansk besparelse på 1 mia. Dkr. årligt i 2010.
Nøjagtig samme problematik gør sig gældende for international søfart, hvor afgifter heller ikke
kan pålægges i forhold til i forhold til bidraget til klimaændringerne. Her bør fastlægges et afgiftsniveau lidt under det nugældende for diesel til vejtransport, idet vejtransporten medfører
flere miljøproblemer end klimaforandringerne end søfart gør.
Vi har ikke regnet på dette, men anslår en årlig indtægt på 500 mio. Dkr. i 2010.
Det skal til slut anføres, at begge disse afgiftstyper skal gennemføres på EU-niveau som minimum, og at både afgifter for international flytrafik og især for international søfart endvidere
kræver internationale aftaler. Provenueksemplerne er således under forudsætning af indgåelsen
af EU-aftaler og Internationale aftaler – uden disse vil afgifterne ikke være mulige, og med ensidige danske afgifter vil både fly og skibe så vidt muligt søge tankning i lande med lave afgifter. I betragtning af den stigende viden om klimaforandringernes alvorlige miljøskader bør fjernelse af subsidier til flytrafik og indførelse af globale minimumsafgifter på flybenzin forhandles
internationalt senest som en fortsættelse af klimaindsatsen efter udløbet af den utilstrækkelige
Kyoto-aftalen, sigtende mod en stabilisering af atmosfærens CO2 indhold på maksimalt det
dobbelte af før-industrielt niveau.

”På trods af de væsentlige effekter fra CO2 udledningen fra international luftfart er disse ikke
pålagt noget reduktionsforpligtelser. De er ikke inkluderet i de nationale opgørelser af CO2
udslip og falder derfor ikke inden for kravene i Kyoto protokollen. Rådet ser derfor et alarmerende ureguleret hul, der hidrører fra international luftfarts brug af atmosfæren. Af hensyn til
klimabeskyttelsen haster det med at få dette hul lukket.
Rådet anbefaler til den tyske regering at dette ureguleret hul skal lukkes ved at indføre forbrugsskatter. At beskatte brugen af luftrummet kan udgøre et værdifuldt skub til fordel for klimabeskyttelse, da det både skaber en miljørelateret tilskyndelseseffekt og økonomiske ressourcer.
Den miljømæssige effekt har to sider: For det første kan det forventes at grønne skatter på luftfart vil presse priserne op, så væksten i efterspørgslen efter flytransport mindskes. For det andet
kan grønne skatter skabe tilskyndelse til at udvikle flyvemaskiner, motorer, ruteplanlægning
m.v. sådan at disse afpasses under hensyn til at opnå de mindst mulige emissioner”. (Oversat til
dansk)
Citat fra ”Charging the Use of Global Commons”. German Advisory Council on Global Change, January 2002.
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Forøgelse af spændet i den grønne ejerafgift
For øjeblikket sker en vis miljømæssig forbedring i nye biler i form af en energieffektivisering.,
således at nye biler/lastbiler/busser generelt kører betydeligt flere kilometer pr. liter forbrugt
benzin eller diesel.
Befolkningen tilskyndes til at anskaffe sig energieffektive køretøjer gennem pålæggelse af en
årlig grøn ejerafgift, som er progressiv i forhold til bilens brændstofforbrug. På trods af denne
tilskyndelse ses alligevel en tendens til at der investeres i stadigt større og tungere biler, således
at den gennemsnitlige energieffektivitet ikke stiger nok – sat i forhold til de miljømæssige problemer som et overflødigt forbrug af fossile brændstoffer medfører. Ydermere har disse større
biler en tendens til at have mere og mere energiforbrugende ekstraudstyr uden at dette indregnes
i bilens brændstofeffektivitet.
Det Økologiske Råd foreslår derfor, at afgiftsskalaen for grøn ejerafgift rykkes 3 trin svarende
til en forbedring i energieffektivitet på 5 km/l. Den bedste og dermed afgiftsbilligste benzinbil
bør senest i 2010 - men gerne tidligere - køre 25 km/l i stedet for 20 km/l i 2001. Og den bedste
og afgiftsbilligste dieselbil bør køre 37 km/l i stedet for 32 km/l i 2001.
Rykkes et trin i hvert af årene 2003, 2006 og 2009 med samtidigt indsættelse af dyrere satser for
de højtforbrugende biler, vil alle biler i 2009 skulle kunne køre 5 km længere pr liter brændstof
for at fastholde samme afgift som i 2001.
Den grønne ejerafgift giver i 2001 et provenu på knap 7 mia. Med de foreslåede trinjusteringer
anslås det at forøge provenuet med 3 mia. (indeks 2001) årligt i 2010, der så reduceres til 2 mia.
årligt på grund af en forventet energieffektivisering på 10% som følge af trinjusteringen.

Registreringsafgiften omlægges, idet den fremover gradueres efter miljøeffektivitet, således at biler med stor miljøbelastning bliver dyrere
Registreringsafgiften er høj i Danmark, hvilket har betydet, at det danske bilantal pr. 1000 indbyggere er forholdsvis lavt i forhold til de øvrige EU-lande.
Dette har en væsentlig miljøeffekt i form af at holde de gennemsnitlige tilbagelagte antal kilometer pr. dag nede, idet adskillige analyser viser, at familier med bilejerskab dagligt transporterer sig meget længere end familier uden bil. Endvidere tyder alt på, at der sker et afgørende skift
i familiens transportvaner, når der anskaffes bil.
Der er altså fortsat god grund til at opretholde et relativ høj afgift på nyregistrering af biler m.fl.
Registreringsafgiften reguleres som en procentdel af bilens pris. Dette betyder, at registreringsafgiften stort set følger prisudviklingen for samme bilklasse, hvilket igen medfører at registreringsafgiftens belastning af danskerne budget er faldet betydeligt i de seneste år, fordi reallønnen er steget i forhold til prisindekset.
At registreringsafgiften kan betegnes som en grøn afgift begrundes i, at den har en vis miljømæssig progressivitet, da dyrere biler også er tungere og derfor gennemsnitligt mere brændstofforbrugende. Dette gør sig dog ikke gældende for de meget energieffektive biler eller biler med
andet drivmiddel end fossilt brændstof, som derfor i en overgangsperiode er fritaget for eller har
fået nedsat registreringsafgiften.
Det Økologiske Råd foreslår derfor, at der udvikles et system for registreringsafgiften, således
at biler med høj emission af CO2, partikler, NOX m.v. får en stigning i registreringsafgiften,
mens miljømæssigt bedre biler fastholdes på dagens afgiftsniveau.
Det Økologiske Råd forventer at øget afgift på biler med højt udslip vil indbringe et provenu i
2010 på yderligere 2 mia. (indeks 2001), som dog reduceres til 1 mia. på grund af en forventet
reduktion af nye bilers størrelse og dermed betaling af registreringsafgift.
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Kemikalieområdet:
Uønskede kemiske stoffer beskattes generelt
Farlige kemiske stoffer udgør en væsentlig trussel mod vores miljø og den menneskelige sundhed.
Farlige kemiske stoffer bør derfor som hovedregel forbydes snarest muligt. Mange lande har
tiltrådt det såkaldte generationsmål, hvor der tilkendegives, at alle farlige kemiske stoffer skal
være udfaset inden 2020.
Sådanne forbud er imidlertid meget omstændelige og langvarige at få gennemført, og skal som
minimum godkendes af EU efter omfattende undersøgelser. Skal generationsmålet således have
en reel chance for at blive virkeliggjort, er det nødvendigt at tage fat med alle nuværende virkemidler.
Pålæggelse af grønne afgifter på farlige kemiske stoffer er et effektivt virkemiddel, der spiller
fint sammen med generationsmålet og indførelsen af forbud.
Pålæggelse af grønne afgifter vil påvirke industrien til at nedsætte forbruget af farlige kemiske
stoffer i eksisterende processer og produkter. Det vil give både økonomisk og politisk tilskyndelse til at udvikle nye processer og produkter, som ikke bruger eller indeholder farlige kemiske
stoffer. Herved fremrykkes muligheden for egentlige forbud, idet den politiske velvilje over for
at indføre forbud er langt større, hvis der findes alternative processer og produkter, som ikke
anvender de pågældende farlige kemiske stoffer.
Endvidere vil pålæggelsen af grønne afgifter gøre produkter med indhold af farlige kemiske
stoffer betydeligt dyrere, således at forbrugerne af økonomiske grunde også vil søge at efterspørge andre relativt billiggjorte produkter.

”Omvendt kan økonomiske forhindringer bruges til at afholde virksomhederne fra at markedsføre kemikalier med uacceptable skadelige virkninger. Beskatning af kemikalier overvejet gennemført af regeringer vil tilskynde en virksomhed til at nedbringe produktionen af det beskattede kemikalie og skifte til produktion af alternativer, som ikke beskattes. Den således skabte
forskel i priser vil tilskynde forbrugerne til at vælge billigere alternativer, som er mere miljøvenlige”.
Kilde: “OECD Environmental Outlook 2001”, side 231, OECD, 2001

Det Økologiske Råd foreslår derfor generelt, at de kemiske stoffer, som er listet på Miljøstyrelsen liste over uønskede kemiske stoffer pålægges grønne afgifter alt efter deres miljø- og sundhedsfarlighed. Samlet set foreslår vi, at der pålægges afgifter i 2010, der med forbruget i 2001
ville have givet et provenu på 6 mia. kr. (indeks 2001).
Denne pålæggelse af grønne afgifter vil imidlertid have en kraftig adfærdsændrende virkning,
hvorfor vi skønner, at dette betyder, at forbruget af de afgiftsbelagte farlige kemiske stoffer
halveres, hvilket resulterer i et provenu i 2010 på 3 mia. kr. (indeks 2001).

Afgiften på organiske opløsningsmidler forhøjes
Som eksempel på virkningerne af grønne afgifter på uønskede skadelige kemiske stoffer indsættes her et eksempel med organiske opløsningsmidler:
Organiske opløsningsmidler er direkte sundhedsskadelige, mistænkes for at være kræftfremkaldende og udgør en latent trussel for nedsivning til grundvandet, hvilket har ført til adskillige
lukkede vandboringer gennem årene.
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I 1996 indførtes en grøn afgift på 2 kr/kg på de tre klorerede opløsningsmidler, bl.a. fordi man
frygtede at forbuddet mod anvendelse af CFC ville øge anvendelsen af organiske opløsninger,
da disse kan erstatte CFC til nogle anvendelser.
Den ret lille afgift medførte, at forbruget af tri- og tetrachlorethylen faldt kraftigt og Dichlormethan forsvandt helt fra markedet.
Afgiften er nylig blevet sat op til 5 kr./kg.
Imidlertid finder Det Økologiske Råd stærke grunde til en forøget indsats for at begrænse anvendelsen af de to resterende organiske opløsningsmidler på grund af deres miljømæssige skadevirkninger, hvorfor vi foreslår, at afgiften forhøjes fra 5 kr/kg til 20 kr/kg i 2010, samtidigt
med, at der gøres en indsats for at få forbudt anvendelsen af især trichlorethylen. Herved anslås
forbruget at falde med 60% i 2010 i forhold til i dag, mens det øgede provenu fra afgiften anslås
øget fra 2 mio. i 2001 til 3 mio. i 2010 (indeks 2001).
Denne ændring skal ses i lyset af, at afgiften på klorerede opløsningsmidler i Norge er på 50
norske kr./kg, og at trichlorethylen allerede er forbudt i Sverige.

Hævning af afgifterne på PVC og Phtalater
Den udbredte anvendelse af PVC er fortsat et problem ved bortskaffelsen, idet PVC i affaldsforbrændingsanlæggene med sit indhold af klor er en væsentlig årsag både til dannelsen af særdeles giftige dioxiner og til dannelse af store mængder røggasrest, som resultat at tilsætningen af
kalk for at ”vaske” den dannede saltsyre ud af røgen.
Endvidere er anvendelsen af blødgjort PVC et miljøproblem i brugsfasen, idet de oftest anvendte ”blødgørere” er phtalater, som har hormonlignende virkning og er årsag til forandringer i
arveanlæg m.v. Anvendelsen af PVC blødgjort med phatalater er således forbudt i legetøj til
børn under 3 år.
Der er derfor al mulig grund til at søge at begrænse brugen af PVC og især phtalater mest muligt gennem forbud, normer og afgifter.
I dag er afgifterne fastsat efter et udgangspunkt på 2 kr./kg PVC og 7 kr. pr kg phtalat. Beløbene
er ikke hævet fra 2001 til 2002 og er således ikke pristalsreguleret.
Vi foreslår derfor både, at de aktuelle afgiftssatser pristalsreguleres fremover, samt at afgifterne
gradvist forøges til det dobbelte indtil år 2010.
Dette giver et ekstra provenu i vores eksempel på omkring 50 mio. kr. hvis der indregnes et fald
i anvendelsen på 20% i forhold til i dag.

Beskatningen af pesticider øges
Selv om Danmark har reduceret pesticidforbruget i de seneste årtier, så er forbruget af pesticider
stadig for højt – også set i forhold til de handlingsplaner og aftaler, som landbruget har indgået i
tidligere planer. Der er derfor behov for en yderligere indsats, som både må omfatte forbud mod
de værste pesticider, udlægning af pesticidfri zoner, forbud mod anvendelse af pesticider i private haver og øget beskatning af landmændenes brug af pesticider.
Vi foreslår, at afgifterne på alle typer pesticider forhøjes løbende, således at den endelige forhøjelse i 2010 vil være 50% højere i faste priser (2001-priser) end i dag.
Pesticidafgifterne opkræves som en fast procentdel af den vejledende udsalgspris, differentieres
efter virkningsområde, og dermed giftvirkning. Pesticidafgifterne er således allerede pristalsreguleret.
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Vi forventer et samlet fald i forbruget af pesticider på 10% i år 2010 som følge af prisforøgelsen
og den deraf følgende faldende relative pris for alternative behandlingsmetoder, således at det
ekstra provenu i 2010 vil være på 130 mio. kr. i 2001 priser.

Afgifter på trykimprægneret træ
Trykimprægneret træ repræsenterer fortsat en miljøtrussel selv om de værste ingredienser i
trykimprægneringen, såsom Arsen og Kreosot nu er forbudt at anvende i Danmark, dog må kreosot imprægneret træ importeres. Trykimprægnering består i dag hovedsageligt af forskellige
sammensætninger af kobber, krom og biocider. Alle tre er miljø- og sundhedsskadelige både
ved fremstilling, ved brug og ved bortskaffelse.
Imidlertid udvikles der nu nye teknikker ved f.eks. varmebehandling af nyt træ, således at samme eller bedre modstandsdygtighed for træet opnås helt uden anvendelse af miljøskadelige stoffer – enten ved at vælge selvimprægnerende træsorter eller ved at anvende den nyudviklede
varmebehandling.
Et væsentligt problem for udbredelsen af træ, der er gjort langtidsholdbart ved metoder uden
anvendelse af miljøskadelige stoffer, er, at de fortsat er dyrere end CCA-imprægneret træ.
Alle erfaringer viser, at indførelsen af en grøn skat, der flytter den økonomiske fordel fra det
miljøskadelige produkt over til det eller de bedre produkter, som f.eks. set ved overgangen fra
blyholdig til blyholdig benzin, har en vældig god effekt
For Trykimprægneret træ foreslås det i ”Analyse af mulighederne for øget anvendelse af afgiftsregulering på kemikalieområdet”, sept. 2001 et afgiftsniveau på 20% af træprisen, hvilket svarer til 500 kr. pr m3. Dette beregnes til at ville give et provenu på 154 mio. kr. i 2001.
Det må dog forventes, at et totalt skift bort fra dagens imprægneringsmetoder med miljøskadelige stoffer med indførelse af en sådan afgift er sket længe inden 2010, hvorfor en afgift på trykimprægneret træ ikke vil give provenu til statskassen i 2001.

Ressourceområdet:
Råstofafgiften hæves generelt
Den danske råstofafgift har i de seneste år ligget fast i kronebeløb og er i 2002 på 5 kr. pr ton
råstof. Råstofafgiften lægges på en lang række råstoffer fra sand og sten, over kridt, kalk og ler
til spagnum og muldjord. Der er ligeledes afgift på importerede forarbejdede produkter såsom
granit, mursten, marmor m.v.
Mange af de danske råstoffer – og måske især forekomsterne af ler, sand og grus formindskes
stadigt, hvorfor en øget indsats for genbrug af disse materialer synes nødvendigt.
Dog kan en forhøjelse af råstofafgiften ikke forventes at have den helt store effekt i form af et
betydeligt mindsket forbrug bortset fra en vis optimering af forbruget og en lille øgning af genbrug, idet råstofafgiften mere må opfattes som en betaling til samfundet for at udnytte endelige
danske naturressourcer.
Det Økologiske Råd foreslår, at råstofafgiften både reguleres efter prisindekset og forøges til det
dobbelte i faste priser i løbet af årene indtil 2010. Herved kan forventes en nedsættelse af forbruget med 10% og et provenu i statskassen på 140 mio. kr. i 2010, som kan bruges til at sænke
andre skatter og afgifter med.
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Øget ressourcebeskatning af indvundet olie og gas i den danske del af Nordsøen
På grund af eksisterende danske koncessionsaftaler med de danske og udenlandske olie- og
gasindvindingsselskaber i Nordsøen betales en meget lav afgift til Staten af indvundet olie og
gas. Med den nuværende oliepris – og især set i lyset af olieprisen i 2000 og 2001 – giver dette
meget store gevinster til selskaberne – og dermed en øget tilskyndelse til at øge oppumpningen
til skade for både den mere langsigtede danske forsyningstrategi og for afbrænding indvirkning
med skabelse af klimaforandringer.
De eksisterende koncessions- og råolie- og gasafgifter til Staten udgjorde i 2000 7,4 mia. kr.
Dette beløb vurderes at kunne øges med 50%, således at indtægten fra indvinding fra den danske del af Nordsøsoklen blev fordelt mere ligeligt, således at den danske stat og dermed den
danske befolkning fik større gavn af de danske olieressourcer.
Ved en 50% forøgelse vil Staten få et øget provenu på 3,7 mia. kr. (indeks 2001), som kan anvendes til dækning af Statens udgifter, således at øvrige skatteindtægter såsom indkomstbeskatningen generelt kan sænkes.

”Der kan argumenteres for, at staten bør have den størst mulige andel af grundrenten. Kulbrinteforekomsterne i den danske undergrund tilhører som udgangspunkt staten i modsætning til den
øvrige industri, hvor produktionsfaktorerne som udgangspunkt er ejet af borgerne”.
”For det hypotetiske tilfælde, at den neutrale kulbrinteskat var blevet indført i 1982 skønnes
staten under stor usikkerhed og for givne historiske investeringer at kunne have opnået et merprovenu i størrelsesordenen ca. 1 mia. kr. om året i 2001-priser. Især i 2000, hvor der er realiseret en høj grundrente på grund af stigende oliepris og øget produktion, ville statens provenu
have været højere (ca. 5 mia. kr.). For perioden under et ville provenuet have været ca. 14 mia.
kr. ved samme produktion som den faktiske, og godt 15 mia. kr. ved en skematisk beregning af
mindre forvridningstab. Beregningerne omfatter ikke årene 1982 og 1983 som følge af utilstrækkelige oplysninger. Det skal pointeres, at der er tale om meget usikre beregninger, som
skal tjene til at illustrere virkningen af den neutrale kulbrinteskat.”
Citater fra: " Rapport fra kulbrintebeskatningsudvalget", Skatteministeriet, Oktober 2001

Diverse områder:
Spildevandsafgiften hæves
For at tilskynde danske renseanlæg til at optimere driften med udledning af mindst mulige
mængder af næringsstofferne kvælstof og fosfor til recipienterne er udledningerne belagt med
afgifter på 20 kr./kg totalnitrogen og 110 kr./kg totalfosfor i 2001/2002.
Dette afgiftsniveau er meget lille f.eks. set i forhold til provenuet for vandafgiften, og bør hæves
markant – især for at skabe en yderligere økonomisk tilskyndelse for at nedsætte udledningen af
næringsstoffer.
Vi foreslår derfor, at afgifterne gradvist hæves, således at de er hævet med 200% i 2010. Herved
regner vi i dette eksempel med, at de udledte mængder er faldet med 10% i forhold til dagens
udledning. I 2000 gav spildevandsafgifterne 280 mio. kr. i provenu. Med vores forslag vil dette
provenu stige med 476 mio. i 2010 (regnet i 2001-priser).
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Afgifter på trykte reklamer
Der sker en kolossal vækst i mængden af reklamer. Der uddeles nu omkring 2 milliarder reklametryksager om året, eller ca. 100.000 t. Det svarer til næsten 500 tryksager eller godt 40 kg pr.
husstand pr. år. Mængden er blevet fordoblet gennem de sidste 10 år, og hvis ikke der gøres
noget tyder alt på, at stigningen fortsætter.
Det Økologiske Råd foreslår, at man søger at bremse denne vækst gennem en afgift, som omfatter alle reklamer, også de elektroniske, idet afgiften ikke kun er begrundet i papirspild, men
også i, at reklamerne får det generelle forbrug til at vokse.
Reklamer har især 3 negative funktioner i relation til miljø. Der bruges meget energi og vand og
produceres forurenet spildevand ved fremstillingen. Reklamerne skal få os til at købe mere end
ellers - og ofte mere end vi har brug for. Reklamerne skal få os til at køre mere rundt til forskellige butikker efter tilbud.
Vi foreslår, at der på husstandsomdelte reklamer lægges en afgift på 2 kr. pr 100 gram i 2001
priser, som pristalsreguleres. På såvel annoncer som de elektroniske reklamer lægges en afgift
på 20% oveni den pris, som annoncørerne betaler.
Vi foreslår, at en del af provenuet fra afgiften tilbageføres til såvel den skrevne presse som de
elektroniske medier, men det skal ske i form af støtte til journalistisk produktion. Derfor skal
støtten udbetales på grundlag af andelen af redaktionelt stof, kombineret med oplagstal.
Vi ønsker heller ikke at ramme oplysningsarbejde eller hjælpeorganisationer, f.eks. OBSudsendelser eller annoncer for Røde Kors eller Amnesty. Derfor er disse undtaget for afgiften.
I vores eksempel sætter vi reklameafgiftens virkning til at nedbringe mængder af reklamer med
10% i 2010, således at der overslagsmæssigt kan forventes et provenu af størrelsesordenen 5
mia. kr. hvoraf 1mia. kr. tilbageføres til ovennævnte støtteformål.

”Der er brug for at finde virkemidler, som kan skifte reklamens fokus hen mod produkter og
ydelser, som er socialt og miljømæssigt forsvarlige og som er produceret på en bæredygtig made, på bekostning af reklamer som fører til forbrug af produkter og ydelser, som truer menneskelig sundhed, miljøet, social balance og menneskerettighederne”. (Oversat fra engelsk)
Kilde: “Report from Regional Roundtable for Europe and North America – 2002 World Summit on Sustainable Development”. Juni 2001

Affaldsafgifterne hæves
Affaldsmængderne har i mange år været i voldsom stigning i vores samfund på trods af kampagner om det modsatte og en forøget indsats for genbrug.
Og det er endda sket på trods af stigende affaldsafgifter, som blot har været i stand til at bremse
stigningerne noget.
Skal affaldsmængderne fremover udvise en faldende tendens og skal producenterne have øget
incitament til at producere varer med større mulighed for genanvendelse og med anvendelse af
færre og mindre miljøbelastende ressourcer, så må mange midler tages i brug.
Et af de væsentlige er en yderligere forhøjelse af affaldsafgifterne, således at bortskaffelsen af
produkter og varer vil tynge betydeligt mere i produktions- og salgsovervejelserne. Endvidere
bør overvejes en differentiering af affaldsafgifterne under hensyn til affaldets miljømæssige
påvirkning, herunder ressourcespildet og egnetheden til genbrug eller forbrænding.
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Vi foreslår i dette regneeksempel, at affaldsafgifterne generelt hæves til det dobbelte i faste
priser. Skal affaldsafgifterne yderligere differentieres kan dette ske provenuneutralt i forhold til
fordoblingen.
Herved forventer vi et fald i affaldsmængderne på 15% i forhold, hvad der ellers ville være sket.
Vi forventer således et øget provenu fra 1 mia. kr. i 2000 til 1,7 mia. kr. i 2010 i faste 2001 priser.

Erhverv pålægges fuld vandafgift
Private husholdninger betaler i dag en vandafgift udregnet pr m3 vand på 5 kr. eksklusiv moms.
Denne afgift har stået på dette beløb i flere år uden indeksregulering.
Samme afgift betales af vandværker for ”tabt” vand over 10% af det oppumpede vand., dvs.
vand der pumpes op, men på grund af utætheder i ledningsnet aldrig når frem til forbrugeren.
Langt de fleste erhverv derimod kan få vandafgiften refunderet, og betaler således ikke vandafgift.
Vandafgiften udgør 5 kr. af en typisk ”slutpris” inkl. bortskaffelsesafgift på vand på 25 - 35 kr.
Vandprisen svinger meget fra kommune til kommune og vandværk til vandværk.
Ved at fjerne muligheden for at erhvervsvirksomheder kan få refunderet vandafgiften vil virksomhederne tilskyndes yderligere til at gennemføre tiltag, der kan mindske vandforbruget enten
gennem direkte besparelser eller gennem installation af genbrugssystemer. Herved tilskyndes
yderligere til en mere optimal vandbesparelsesindsats, idet alle forbrugere herefter betales samme afgift for vand.
Vi foreslår i dette eksempel, at vandafgiften fremover reguleres i forhold til det normale prisindeks, og at vandafgiften bringes til at omfatte produktionserhvervene.
Erhvervene i Danmark bruger omkring 150 mio. m3 vand, hvilket med en forventet besparelse
på vandforbruget på 10% og betaling af fuld vandafgift vil give et provenu på 675 mio. kr. i
2001 priser i 2010.
Samtidig bør dog overvejes, hvorvidt en vandafgift skal være ens uanset forbrugssted, idet
vandressourcerne er meget ujævnt udnyttet landet over, og behovet for vandbesparelser derfor
meget ulige fordelt. Og det skal overvejes om enkelte erhverv med en produktion, som både er
vandforbrugende og er særligt udsat over for international konkurrence skal ”beskyttes” enten
ved fortsat undtagelse fra vandafgiften, ved tilbageføringstiltag eller ved gennemførsel af et
”border-tax” system, hvor danske eksporterede varer får refunderet afgiftsbeløb for forbrugt
vand og hvor importerede varer pålignes vandafgift efter forbrugt vand.
Det kunne endvidere overvejes at tilbageføre det øgede provenu fra en fuld vandafgift på produktionserhverv efter lønsum efter samme principper som CO2-afgiften. Erhvervene kan opdeles i klasser efter deres vandintensitet (vandforbrug / lønsum) og tilbageførslen kan foregå indenfor disse klasser.
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2: Fjernelse af miljøskadelige subsidier
Transportfradraget udfases
”Befordringsfradraget tilfalder ikke specielt landdistrikter og udkantsområder eller lavindkomstgrupper:
- Befordringsfradraget benyttes især af personer bosat på Sjælland i en kreds rundt om hovedstadsregionen. Bosatte på Lolland-Falster og omkring de store byer i Jylland og på Fyn
har også relativt store fradrag, mens bosatte i resten af landet har langt mindre fradrag.
Dette er noget i modstrid med, at befordringsfradraget ofte fremstilles som særlig vigtig
netop for bosatte i landkommunerne.
- En større andel af befolkningen i landdistrikter end i byerne har befordringsfradrag. Men
også for bosatte i landdistrikter, spiller fradraget størst rolle i kommunerne på Sjælland, og
mindst i de mere landlige kommuner i Jylland og på Fyn.
- Befordringsfradraget vokser med indkomsten, således at højtlønnede personer gennemsnitligt har større fradrag end lavere lønnede.
I 1998 fik 750.000 erhvervsaktive et samlet befordringsfradrag på ca. 6,9 mia. kr. … Fradraget
betød i 1998 ca. 2,7 mia. kr. i tabte skatteindtægter, svarende til knap 3.700 kr. mindre skat for
hver person med fradrag.
Befordringsfradraget giver incitament til øget transport, både direkte og mere indirekte som
følge af strukturelle påvirkninger. På den ene side betyder befordringsfradraget at folk søger job
i et større opland end de ellers ville. På den anden side betyder fradraget at bosætningen af arbejdskraft og lokalisering af virksomheder ændres. En del må formodes at flytte længere væk
fra deres arbejde end de ellers ville have gjort, men samtidig kan højere huspriser i områder med
mange pendlere dog have svækket denne tendens. Virksomheder kan ligeledes have etableret
sig længere væk fra arbejdskraften end de ellers ville have gjort.
Befordringsfradraget giver begrænsede samfundsøkonomiske fordele. …I en situation med højkonjunktur og lav ledighed må den samfundsøkonomiske fordel ved at give generel økonomisk
støtte til transport mellem bolig og arbejde imidlertid formodes at være begrænset.
Befordringsfradraget har en fordeling, der især er til fordel for regionerne omkring hovedstaden
og, i mindre omfang, omkring de andre store byer. Fradraget har en tendens til at øge trafikomfanget, og fradraget skønnes at have begrænset samfundsøkonomisk betydning i en situation
med høj beskæftigelse. I denne situation kunne tænkes mere effektive ordninger, som er direkte
rettet mod de regioner og de grupper som har behov herfor. Som eksempler kunne tænkes tilskud til lærlinge med lang transport, tilskud til ledige der får anvist arbejde langt væk og lignende”.
Kilde: ” Pendling og befordringsfradrag - Rapport nr. 00-04” Transportrådet, 2000

Det Økologiske Råd foreslår, at transportfradraget helt udfases, således at det ikke mere findes i
2010. Herved vil en miljøproblematisk tilskyndelse til at transportere sig længere mellem hjem
og arbejde være fjernet, ligesom en miljøpositiv effekt på virksomhedernes lokalisering muligvis kan forekomme uden at dette vil give nævneværdige problemer for den sociale fordeling
eller for bosætningsmønsteret.
Herved spares den nuværende offentlige ”udgift” på omkring 2 mia. kr.
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EU’s landbrugsstøtte reduceres og omlægges
På verdensplan anvendes 7 gange så mange penge på landbrugsstøtte som der anvendes på
ulandsbistand.
Landbrugsstøtte gives fortrinsvis i Nordamerika og Europa, og er et oplagt sted at sætte ind for
en nedsættelse af miljøskadelige subsidier. Det vil sammen med en fjernelse af toldmurene give
ulandene bedre eksportmuligheder for deres landbrugsproduktion, og dermed også bedre udviklingsmuligheder.
I EU er landbrugsstøtten meget høj og det giver både problemer med et alt for stort forbrug af
pesticider og gødning og problemer ved udvidelsesforhandlingerne med de 10 ansøgerlande af
simple budgetmæssige grunde.
Et første skridt er på vej, idet der forhandles i EU om at afkoble støtten fra produktionen, så der
i stedet for eksportstøtte og støtte til specielle afgrøder ydes en generel arealstøtte samt støtte til
miljøvenlig jordbrugsdrift. Næste skridt bør være en egentlig afvikling af landbrugsstøtten,
startende med eksportsubsidierne, som helt skal afskaffes, idet de er ødelæggende for konkurrenceevnen hos u-landenes landbrug. Dernæst bør der ske en omlægning af den resterende støtte
til egentlig miljøstøtte samt social støtte til opretholdelse af livsgrundlaget i EU’s landdistrikter
Vi opererer ikke her med en besparelse på det nationale danske budget, idet det må forventes, at
en besparelse i EU’s landbrugsstøtte fuldt ud skal anvendes til støtteformål i de nye lande efter
udvidelsen, og derfor kun vil ses som en ”sparet merudgift” på det danske budget.

Subsidier til miljøproblematiske energiproduktioner fjernes
“Drømmen om en renere energi vil aldrig blive til virkelighed så længe balancen tipper over
mod “Snavsede” teknologier. Som en begyndelse må regeringer fjerne perverse subsidier, som i
praksis tilskynder til forbruget af fossile brændsler”. (Oversat fra engelsk)
Kilde: Leder fra: ”The Economist” 6. juli 2002, Side 11.

”Klimaændringer skal bremses og der skal i højere grad anvendes vedvarende energi”
”Foranstaltninger på EU-plan”:
Udfasning af alle subsidier til fremstilling og forbrug af fossile brændstoffer frem til 2010”.
Kilde: ”En EU-strategi for bæredygtig udvikling” EU-kommissionen 15.5.01 – vedtaget af Rådet i Göteborg 2001

I rapporten: ”Energy Subsidies in the European Union” gennemgås de subsidier, der i dag kan
identificeres på energiområdet. Gennemgående er det, at miljøskadelige subsidier til energi produceret ved afbrænding af fossile brændsler eller ved nukleare processer er langt større end de
miljøpositive subsidier til vedvarende energi og energibesparende tiltag.
Ved at fjerne disse miljøskadelige subsidier over en årrække vil derfor kunne opnås betydelige
miljøgevinster samtidigt med at EU’s og dermed også EU-medlemslandene spares for en række
udgifter. Ligeledes vil den heraf følgende satsning på øget energieffektivitet og vedvarende
energi som anbefalet i EU-kommissionens grønbog: ”På vej mod en europæisk strategi for
energiforsyningssikkerhed” give en øget forsyningssikkerhed gennem en mindsket afhængighed
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af de (gennemgående politisk ustabile) lande, som EU i dag importerer fossile og nukleare
brændsler fra.

”Når man kun betragter rene pengeoverførsler og skattefritagelser (se Tabel S.1), så kan det
konkluderes, at de beløb, som EU og medlemslandene giver til vedvarende energi, er væsentligt
lavere end beløbene til brug af fossile brændsler og sandsynligvis i samme størrelsesorden som
støtten til atomkraft alene”. (Oversat fra engelsk)
Kilde: Energy Subsidies in the European Union - Final Report. Working Document of the European
Parliament’s DG for Research. (Not yet Published by the European Parliament.)
Frans Oosterhuis, Institute for Environmental Studies (IVM), Vrije Universiteit, Amsterdam, Juli 2001

Der er i dette eksempel ikke medtaget sparede beløb fra fjernelse af miljøskadelige energisubsidier i skemaet med den samlede grønne budgetreform. Miljøskadelige energisubsidier har et
stort omfang i EU og et mindre i Danmark.
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3: Anvendelse af provenuet fra de grønne afgifter
Provenuet fra de øgede grønne afgifter og fjernelsen af miljøskadelige subsidier anvendes til at
kompensere, således at statens samlede skatteprovenu forbliver konstant, at den sociale fordeling ikke ændres og at erhvervenes konkurrenceevne ikke forringes.
Der vil dog samtidigt være et væsentligt incitament til at ændre adfærd og forbrug i en mere
bæredygtig retning, idet den samlede effekt af kompensationen, samt en vis miljøgunstig adfærdsændring vil give en økonomisk belønning.
En grøn skattereform vil således gennemføre en vis omfordeling efter princippet om at ”forureneren betaler” og således ramme dem der ”frådser” og belønne dem der ”sparer”.

Kompensation til private husstande for øgede grønne afgifter
Kompensationer over de sociale tilskud eller grøn check
Børnefamilier vil naturligt belastes relativt hårdt af øgede forbrugerpriser på basisydelser som
el, vand og varme og uønskede kemikalier, hvis ikke der kompenseres for dette.
Det Økologiske Råd foreslår derfor, at en del af kompensationen består i en forhøjelse af børnechecken på 1.000 kr. årligt (indeks 2001). Denne tilbageføring af provenuet for øgede grønne
afgifter vil udgøre omkring 1,2 mia. kr. (indeks 2001)
Vi foreslår ligeledes at forskellige lavindkomstgrupper kompenseres for de øgede grønne afgifter ved at en række socialt bestemte ydelser hæves. Dette gælder f.eks. Statens uddannelsesstøtte SU, kontanthjælpsbeløbene, arbejdsløshedsunderstøttelsen, alders og invalidepensionerne
m.fl.
Alt i alt indregner vi, at der anvendes 6 mia. kr. årligt (indeks 2001) til kompensation for de
øgede grønne afgifter til socialt udsatte grupper.
Det kunne også overvejes, at kompensere ved hjælp af en negativ skat i form af en grøn check.
Den grønne checks størrelse skal i så fald være bestemt af alder og indkomstforhold.

Forhøjelse af bundfradraget
En forhøjelse af bundfradraget medfører en skattelettelse, der er ens for alle, der har indkomst
over fradragets størrelse.
En forhøjelse i bundfradraget, der forbedrer økonomien mest for de lave indkomster, vil derfor
være i fin fordelingsmæssig balance med forhøjelsen af de grønne afgifter, hvoraf nogle som
beskrevet isoleret set rammer hårdest for de lave indkomster.
Det Økologiske Råd foreslår, at bundfradraget forhøjes med 5.000 kr. hvilket vil give et provenutab på godt 8 mia. kr.

Nedsættelse af bundskatten
For samlet set at opveje, at de små indkomster rammes hårdest, som følge af de fleste af de foreslåede miljømæssigt betingede grønne afgifter, må tilbageførslen af provenuet ske så det så vidt
muligt gavner de små indkomster mest.
Det Økologiske Råd foreslår derfor, at en del af provenuet fra de grønne skatter bruges til at
sænke bundskatten til 1% frem til år 2010. Bundskatten betales af stort set alle med en indtægt
over bundfradraget på omkring 33.000 dkr.
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Bundskatten er på i år 2002 på 5,5% af indkomsten og giver i indeks 2001 37 mia. kr. i indtægt
til staten. Dette medfører at tilbageførslen af provenuet fra øgede grønne afgifter i 2010 vil være
på 30,3 mia. kr. (indeks 2001).

Nedsættelse af moms på økologiske og øvrige miljømærkede varer
Mange lande benytter sig at muligheden for at anvende forskellig moms på forskellige varer.
Inden for EU er det tilladt at have maksimalt to momssatser, hvoraf den nederste skal være minimum 6%.
I Danmark findes ikke en nedsat sats, idet ganske få varer dog er helt undtaget for moms.
Det Økologiske Råd foreslår at en del af provenuet fra øgede og nye grønne afgifter og fjernelse
af de miljøskadelige subsidier bruges til at sænke den danske moms på 25% til et lavere niveau
for økologiske og andre miljømærkede varer.
Det økologiske Råd forslår, at momsen på økologiske varer sænkes fra 25% i 2002 til 6% senest
i 2010. Der blev solgt for op omkring 2,5 mia. kr. økologiske fødevarer i 2001 i Danmark, hvorfor den betalte moms løber op i omkring 625 mio. kr. Sænkes momssatsen til 6% for disse varer
og indlægges en forventet stigning i afsætningen på 100% frem til år 2010 vil det offentliges tab
i momsindtægter ved sænkning af momsen udgøre ca. 1 mia. kr. regnet i 2001-priser.
Det Økologiske Råd foreslår ligeledes at en række miljømærkede varegrupper - mærket med
nærmere bestemte internationalt udbredte og anerkendte miljømærker - gradvis inddrages i
momsnedsættelsen, således at det offentliges mindreprovenu fra moms på disse varer i 2010
udgør omkring 1 mia. kr. regnet i 2001-priser.
Tilbageførsel af provenuet fra ekstra grønne afgifter og fjernelse af miljøskadelige subsidier til
dette formål vil billiggøre en række miljøskånsomt producerede basisvarer, og derved være til
gavn for den almindelige dansker.
Samtidigt vil tilskyndelsen til produktion og køb af miljøskånsomme varer give besparelser i de
offentlige udgifter til miljøbeskyttelse og -genopretning, hvilket ikke er medregnet i dette skatteomlægningsforslag.

Kompensation til erhvervslivet:
Øget provenu fra grønne skatter og afgifter, der rammer erhvervslivet, kompenseres i det omfang at de ellers mærkbart vil forvride dansk erhvervslivs konkurrenceevne over for udlandet.
Kompensationen kan ske efter flere forskellige principper:
•

Kompensation gennem tilskud til miljøforbedringer, som f.eks. energibesparende tiltag

•

Kompensation til reduktion af omkostningerne på arbejdskraft eller tilbageførsel i forhold til
lønomkostninger

•

Kompensation for specifikke afgifter til de pågældende sektorer, således at både afgift og
tilbageførsel animerer til miljømæssige forbedringer

•

Ændring af beskatning og forbedrede afskrivningsmuligheder for grønne investeringer

I skemaet har vi sat beløb på de enkelte kompensationsmuligheder. Dette skal kun betragtes som
et eksempel for anskuelighedens skyld, idet en faktisk kompensation naturligvis skal forhandles
og aftales med erhvervslivet.
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4: Afgifter der opkræves for at finansiere en miljøindsats
Afgift på dieselbiler uden partikelfiltre og tilskud til montering af filtre
Dieselbilernes udstødnings indhold af ultrafine partikler bliver i stigende grad anset for årsag til
en ret stor mængde tilfælde af for tidligere dødsfald i tættere bebyggede områder. Ligeledes
anses dieseludstødning for at være en væsentlig årsag til den kraftige forøgelse og forværring af
astma- og allergiforekomster hos den danske befolkning, især stigende hos børn.
Der findes i dag udviklede partikelfiltre til større dieselbiler, som efter montering stort set kan
fjerne problemerne med ultrafine partikler i udstødningen. Og der er ved at blive indført filtre til
dieselpersonbiler.
Installation af partikelfiltre er endnu ikke standard for nye biler, og det vil derfor tage ganske
lang tid førend problemet er løst, hvis ikke økonomiske instrumenter tages i brug for at tilskynde til eftermontering af virkningsfulde partikelfiltre.
Det Økologiske Råd foreslår derfor at der indføres en særlig årlig afgift på dieseldrevne biler
uden partikelfiltre på 1.500 kr. for personbiler, 2.000 kr. for små varebiler og 3.500 kr. for lastbiler og busser (alle indeks 2001). Dette vil give et provenu på omkring 1,2 mia. kr. årligt (indeks 2001), som fuldt ud skal tilbageføres som tilskud til installation af partikelfiltre på nye og
gamle dieseldrevne biler. Alternativt kan der lægges en miljøafgift på 10 øre pr. liter dieselolie
og en tilsvarende lavere afgift på køretøjerne, så det samlede provenu bliver det samme. Hermed
vil man opnå at sprede de evt. negative konkurrencevirkninger, som vil være ved henholdsvis
afgiften på olien og på køretøjerne.

Kollektiv trafik betaler brændstofafgift, som tilbageføres efter lønudgift/kørte km.
Den kollektive trafik er i dag fritaget for brændstofafgifter. Der vil derfor kun være en beskeden
økonomisk besparelse ved at fokusere på energieffektivitet. Modsat vejer lønudgifterne særdeles
tungt, hvilket medvirker til, at bussernes størrelse og dermed det maksimale antal passagerer
overdimensioneres med lavere energieffektivitet pr. kørt kilometer til følge.
For at modvirke dette bør brændstoffet gøres dyrere og f.eks. lønudgifterne reduceres.
Det Økologiske Råd foreslår derfor, at der ”omfordeles” omkring 1 mia. kr. (indeks 2001) ved
at lægge afgifter på brændstof til kollektiv transport og tilbageføre det samme provenu som
løntilskud.

Energislugende apparater beskattes og energieffektive apparater støttes
Allerede i dag er kan det ofte betale sig at købe energieffektive apparater, når prisen for køb og
drift i apparatets levetid udregnes.
Alligevel købes alt for ofte energislugende apparater, fordi de i købssituationen er billigere end
de energieffektive, idet oplysning om omkostninger for apparatets levetid ofte er mangelfulde
og fordi mange kunder hverken kan overskue en livstidssammenligning eller har de ekstra penge til rådighed i købsfasen.
Dette misforhold hindrer mange lette og meget samfundsøkonomiske energibesparelser ved
anskaffelser af energieffektive apparater.
Der må derfor gribes ind på to måder.
For det første ved at stramme kravene til oplysning om totaløkonomien ved køb af apparater.
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For det andet ved at pålægge energislugende apparater en afgift og tilbageføre provenuet til
energieffektive apparater med samme funktion for at forandre prisen i købssituationen relativt til
fordel for køb af energieffektive apparater.
Tankegangen er ikke fremmed for danske politikere, idet et bredt politisk flertal i Folketinget i
sommeren 2002 startede debatten om sådanne afgiftsomlægninger for køleskabe, frysere og
vinduer.
I dette eksempel sætter vi et samlet provenu for afgifter på energislugende apparater til 800 mio
kr. med fuld tilbageførsel som tilskud til udvikling og salg af energieffektive apparater. Ved
denne procedure anslår vi, at salget af energislugende apparater falder med 20% og salget af
energieffektive apparater stiger med 15% indtil år 2010.
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Forslag til en dansk grøn budgetreform 2002 til 2010
Alle stigninger sker gradvist fra 2002 til 2010

Beskatningsforslag:
CO2 udslip fra flaring i Nordsøen
Øg beskatning af indvinding af olie og gas i Nordsøen
Hævning af benzin og diesel afgift *
Anvendelse af miljødifferentieret Roadpricing *
Forøgelse af spændet i grøn ejerafgift (flyt trin 5 km/l)
Indsæt trin for miljøeffekter i regist.afgiften
Hævning af CO2 afgift generelt
Udfasning af CO2 rabatter til erhverv med let proces
Reducer rabat i CO2 afgift for energiintensive virksomh.
Hæv energiafgift for elforbrug for husholdninger
Hæv energiafgift for olie, kul og gas for husholdninger
Forøget beskatning af pesticider
Hævning af råstofafgift
Fuld vandafgift - erhverv (-dambrug og kunstvand.)
Forhøjelse af afgift på organiske opløsningsmidler
Uønskede kemiske stoffer beskattes
Fly- og færgebrændstof beskattes **
Affaldsafgifterne hæves med 100%
Spildevandsafgift hæves med 200%
Reklameafgift på trykte reklamer
Hævning af PVC og Phtalat-afgift
Afgift på trykimprægneret træ for at flytte markedet

Ekstra
Ekstra
Nuværende Ekstra
Provenu Estim. fald provenu før provenu efter
beskatning beskatning
2000
el. ændring forbrugsfald forbrugsfald
i mia kr
i forbrug
mia. kr.
mia. kr.
0,00
k

4,00
0,00

300,00
50%
2,00
0,30

100 kr/ton 100 kr/ton
65%
35%
3%
9%
5 0,55
0,55
2 kr/l/m3/kg
2,00
50%
5 kr/m3
5 kr/m3
0,00
5,00
5,00
10,00
0,00
350,00
100%

3,20
350,00
200%
20kr/kg/20%
2 kr/ 7 kr
1,00
0,00
500,00

40%
7,40
9,88
0,00
6,93
14,12
4,80

7,82
10,60
0,38
0,18
1,56
0,00
0,00
1,00
0,28
0,04

Afgifter til finansiering af miljøindsats
Afgift på dieselbiler uden partikelfiltre og tilbageførsel som tilskud til montering
Kollektiv trafik betaler brændstofafgift som tilbageføres som løntilskud
Energislugende apparater beskattes
Energieffektive apparater får tilskud

20%
20%
7%
10%
5%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
60%
50%
18%
15%
10%
10%
20%
100%

20%
-15%

0,5
3,7
4,94
13,5
3
2
4,8
1,8
2
7,82
10,6
0,19
0,18
0,75
0.002
6
5,9
1
0,56
4,5
0,065
0

0,3
3,7
1,0
10,8
2,0
1,0
3,8
1,7
1,9
6,3
8,5
0,1
0,1
0,7
0,0
3,0
5,3
0,7
0,5
4,0
0,1
0,0

0,0
0,0
0,8
-0,8

1

Fjernelse af subsidier
Transportfradraget ophæves gradvist til 2010
Landbrugssubs. udfases i EU = "sparet" dansk bidrag til EU
Energisubsidier til fossile brændsler og A-kraft udfases

2,0
-

Dobbelt dividende
Flere arbejdspladser /sparet understøttelse og mere skat
Besparelser i udgifter til miljøskader
Tilbageførsel af provenue:

Opkrævet ekstra provenu i år 2010 - (2001-priser):
Tilbageført ekstra provenu i år 2010 - (2001-priser):

Private husstande:
Sociale kompensationer i SU, børnecheck, kontanthjælp og folkepension m.v.
Nedsættelse af bundskatten fra 5,5% til 1%
Forhøjelse af bundgrænsen med 5.000 kr.
Nedsættelse af moms på økologiske / miljømærkede varer
Erhvervslivet:
Kompensation til virksomheder i.f.t. lønsum
Tilskud til indførsel af renere teknologi
Ændring af beskatning / afskrivning for grønne investeringer
Øgning af investeringer i jernbane/metro/sporvogn/lightrail/bus
Provenu i 2000 i mia. kr.:

57,5
-57,5
-6,0
-30,3
-8,0
-2,0

-6,2
-2,5
-1,5
-1,0
64,99

* Intelligent roadpricing, differentieres efter vej, tidspunkt og brændstofforbr. kan erstatte øgede brændstofafg. Grænsehandelsprobl. undg
** Denne beskatning forudsætter fælles beslutninger i EU og/eller nabolande.
Alle priser regnes i 2001 priser - dvs. at indeksregulering forudsættes for alle foreslåede og eksisterende grønne skatter og afgifter
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Beskrivelse af de dobbelte fordele - dobbelt dividende
Eksistensen af en ”dobbelt dividende” har været genstand for utallige debatter, modelberegninger og forsøg på faktiske ”før-og-efter” evalueringer.
Tankegangen i den dobbelte dividende er kort fortalt, at:
•

Ved at øge beskatningen på ressourceforbrug og miljøbelastning vil der ske besparelser i
udgifterne til miljøskader.

•

Ved at anvende det øgede provenu til at nedsætte en såkaldt forvridende skat som indkomstskatten, vil der skabes flere arbejdspladser og et større incitament til at gøre en ekstra indsats, hvorved beskatningsgrundlaget stiger.

Dertil kommer to yderligere to (danske) fordele:
•

Ved at gøre det dyrere at bruge ressourcer og energi samt påvirke miljøet negativt i Danmark vil miljøteknologi få en relativt forbedret konkurrencesituation i Danmark. Herved vil
dansk industri have mulighed for at udvikle miljøteknologi til hjemmemarkedet og videreudvikle dette som eksportvarer.

•

Ved at sænke den høje danske direkte beskatning af arbejdsindsatsen vil en række negative
effekter af velfærdsstatens nødvendige finansiering blive mindsket.

Imidlertid kan eksperterne ikke helt blive enige om den faktiske størrelse af en dobbelt dividende, idet buddene går fra, at der ikke vil indtræde en dobbelt dividende over til, at en dobbelt
dividende vil have betydelig indflydelse på både skabelsen af arbejdspladser og en forbedret
national økonomisk situation.
Et kan dog siges relativt sikkert:
Ingen undersøgelser eller beregninger har påvist en negativ dobbelt dividende, så hvis den eksisterer, så bidrager den positivt til nationaløkonomisk forbedring og skabelse af arbejdspladser.
Vi forventer derfor, at der vil være en vis dobbelt dividende ved en skatteomlægning, men vi
undlader at indregne både provenu fra mindsket arbejdsløshedsunderstøttelse og øget skattegrundlag, og besparelse fra mindskede udgifter som følge af miljøproblemer.

”Hvis skattebyrden skiftes fra beskatning af arbejdskraft og andre produktionsomkostninger
over til beskatning af de miljømæssige omkostninger fra produkter og processer, så kan dette
reducere forvridningstabet fra skattesystemet på økonomien og gavne miljøet (og herved skabe
en ”dobbelt dividende)”. (Oversat fra engelsk)
Citat fra: ”Environmental Signals 2002” Det Europæiske Miljøagentur, 2002
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Moms-spørgsmålet
En ofte fremført misforståelse i forbindelse med en grøn skattereform med kompenseret forhøjelse af grønne afgifter er, at så tjener Staten meget mere på momsen, der naturligvis også lægges på de forhøjede afgifter. Dette er imidlertid en forkert tankegang.
Statens provenu fra moms bestemmes af den samlede sum, som slutforbrugerne køber varer
eller tjenesteydelser for.
Derfor vil en fuldt kompenseret stigning i grønne afgifter ikke medføre øget momsindtægter til
Staten, idet forbrugernes samlede og gennemsnitlige købekraft på grund af kompensationerne er
nøjagtig den samme både før og efter gennemførelsen af en grøn skattereform, som skitseret. Og
med samme købekraft vil Staten få samme indtægt på momsen – blot fordelt en smule anderledes på de forskellige varetyper.
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Regressive og progressive skatter
Den foreslåede grøn budgetreform skal gennemføres under de allerede opstillede betingelser:
•

Grønne skatter og afgifter skal have en markant miljøeffekt

•

Statens samlede provenu fra skatter og afgifter skal fastholdes – ingen skattestigning

•

Fastholdelse af den sociale fordeling

•

Fastholdelse eller forbedring af industriens konkurrenceevne - især i forhold til udlandet

Nogle skatter eller skattelettelser er regressive, dvs. at de rammer de lavest lønnede hårdest eller
gavner dem mindst, således at de lavest lønnedes disponible indkomst procentvis sænkes mere
eller hæves mindre end de højst lønnedes.
Andre skatter eller skattelettelser er progressive, dvs. at de rammer de højest lønnede mest, således at de højest lønnedes disponible indkomst procentvis sænkes mere (eller øges mindre) end
de lavere lønnedes disponible indkomst.
Enkelte skatter er stort set neutrale, idet de rammer procentvis lige hårdt på både høje og lave
indkomster.
Derfor er det vigtigt at kende påvirkningen fra de foreslåede ændringer i skatter og afgifter,
bundgrænser og sociale ydelser for forskellige typer af familier, således at en samlet ”pakke” –
en grøn budgetreform – kan skrues sammen på den optimale måde.
Nedenfor angives kort, hvorvidt de foreslåede ændringer i de enkelte indirekte eller direkte
skatter er progressive eller regressive, samt med hvilken styrke de gavner eller skader både familier med lave og høje indtægter.

Øgning af de indirekte grønne skatter:
De grønne afgifter anklages ofte for at være udpræget regressive, hvilket betyder, at de rammer
familier med lave indtægter langt hårdere end familier med høje indtægter. Dette er imidlertid
ikke korrekt, idet et nyligt udført studie på Risø dokumenterer, at de grønne afgifters negative
virkning på lavindkomstgrupper er stærkt overdrevet.

”Set under et adskiller fordelingseffekten af miljøafgifterne sig fra andre afgifter på forbrug ved
at være mindre regressive, men der er en betydelig forskel mellem de forskellige typer af miljøafgifter. Grønne afgifter og energiafgifter er en anelse mere regressive end moms, men mindre
regressive end giftskatterne. Derimod adskiller de transportrelaterede afgifter sig væsentligt fra
de øvrige afgiftsformer ved at være progressive. Denne forskel bevirker, at den samlede virkning af miljørelaterede afgifter er væsentlig mindre regressiv end moms og de øvrige punktafgifter.
Dette resultat er uafhængigt af om udgiftsdata anvendes fremfor disponibel indkomst.
Den overordnede konklusion bliver således, at miljørelaterede afgifter set under er er mindre
regressive end andre former for indirekte afgifter. Dette resultat står i modsætning til den udbredte opfattelse af at miljøafgifter i udpræget grad vender den tunge ende nedad. Hvis der alene
ses på grønne afgifter og energiafgifter er disse dog en anelse mere regressive end moms”.
”Fordelingsvirkninger af energi- og miljøafgifter, Henrik Klinge Jacobsen, Katja Birr-Pedersen, Mette
Wier, Risø, nov. 2001”

Det Økologiske Råd – Oktober 2002

47

Nedsættelse af de direkte skatter og øgning af de sociale tilskud:
•

Forhøjelse af de sociale tilskud – pensioner, kontanthjælp, understøttelse, SU, børnecheck m.fl. kommer de lavest lønnede og især de personer, som er udenfor arbejdsmarkedet
af mange forskellige grunde til gode. Forhøjelsen af de sociale tilskud er således klart progressiv.

•

Forhøjelse af bundgrænsen for betaling af indkomstskat kommer udpræget familier med
lave indkomster til gode, idet betydningen for familiens indkomst vil være en ens skattesænkning i kroner for alle uanset indkomst. Forhøjelse af bundgrænserne er således progressiv.

•

Nedsættelse af bundskatteprocenten kommer alle skatteydere til gode med en procentvis
nedsættelse af skattebetalingen pr tjent krone. Nedsættelsen vil således give større økonomisk fordel, jo mere familien tjener.

•

Nedsættelse af mellemskat eller topskat er meget regressiv, idet den kun kommer de
mellemhøje og især de allerhøjeste indtægter til gode efter princippet jo større indtjening, jo
større fordel af en nedsættelse. Både meget lave og almindelige indkomster vil blive forbigået ved en sådan nedsættelse.

Det er derfor muligt at sammensætte et eksempel på en samlet skatte- og budgetomlægning,
således at fordelingsvirkningen mellem rig og fattig ikke ændres som følge af skatteomlægningen, når der ses samlet på regressivitet og progressivitet fra både direkte og indirekte skatter.
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Lavindkomst familier rammes ikke hårdere
Dette oplæg til en omfattende dansk grøn budgetreform tager udgangspunkt i, at fordelingsvirkningen i det danske samfund ikke skal påvirkes ved gennemførelsen af forslaget.
For at underbygge dette, har vi lavet en opstilling over virkningerne på forskellige familietyper
af vores forslag.
Vi skal dog være de første til at bemærke, at en meget præcis beregning af en samlet grøn budgetreforms virkning for forskellige husstand ligger uden for vores formåen. Vores beregning
skal udelukkende illustrere, at det både er muligt og realistisk at skrue en dansk grøn budgetreform sammen uden at det vil belaste de laveste indkomster hårdere end i dag. Vi anbefaler, at
der laves en professionel gennemregning enten ved brug af lovmodellen fra Økonomi- og Erhvervsministeriet eller gennem Danmarks Statistik, således at eventuelle ikke tilsigtede konsekvenser af vores forslag kan korrigeres.
Som det ses af overslagsberegningerne er effekten af den anvendte grønne budgetreform for de
enkelte familietyper ikke markant forskellig under hensyn til husstandsindkomsten.
Det bemærker dog, at alle familietyper tilsyneladende får en positiv effekt ud af Det Økologiske
Råds eksempel på en grøn skattereform. Dette er naturligvis ikke tilfældet og skyldes vores
grove opgørelse. Det er alene den relative fordeling af ændringer på de forskellige husstandstyper, som er interessant.
Alt i alt må vores eksempel på en mulig skattereform siges at være i social balance i forhold til
indkomsten og en lille smule mere positiv over for børnefamilierne.

Det Økologiske Råd – Oktober 2002

49

Virkninger af den beskrevne grønne budgetreform for forskellige familie- og indkomsttyper
En voksen

En voksen

To voksne

To voksne

Fordyrelse

Estimeret

uden børn

Estimeret uden børn

Estimeret uden børn

Estimeret uden børn

pr forbrugt

forbr./løn

lavindk.

forbr./løn

forbr./løn

forbr./løn

enhed
Inkl. moms Enheder

Forbrug/skat

kr

Husstandsindk.

kr

Øget bundgrænse

-1.000 kr/år

Elforbrug

2,00 kr/liter olie Varmeforbrug
3
0,00 kr/m

højindk.

Billig bil

2 biler

Forskel

Forskel

Forskel

Forskel

-5.753

400.000

-18.403

300.000

-13.343

650.000

-31.053

5.000

-2.250

5.000

-2.250

5.000

-4.500

5.000

-4.500

0

0

0

0

0

0

0

0

1.200

828

1500

1.035

1.600

1.104

1.800

1.242

1.000

2.000

1200

2.400

2.000

4.000

2.500

5.000

50

0

60

0

100

0

110

0

Vandforbrug

200,00 kr/enheder Affald
3
2,00 kr/m

lavindk.

Dyr bil

150.000

Børnecheck

0,69 kr/kWh

højindk.

0 bil

Spildevand

1

200

1

200

1

200

1

200

50

100

60

120

100

200

110

220

0,31 kr/km

Km i miljøbil/dag (20 km/l)

0

0

0

0

15.000

4.650

12.000

3.720

1.167 kr/12 år

Registering (Pris 140.000)

0

0

0

0

1

1.167

1

1.167

1.440 kr/år

Grøn afgift

0

0

0

0

1

1.440

1

1.440

0,42 kr/km

Km i anden bil/år (15 km/l)

0

0

15000

6.250

0

0

18.000

7.500

2.000 kr/12 år
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Minimal påvirkning af industriens konkurrenceevne
”Til dato har de miljømæssigt begrundede skatter, som løbende pålægges af OECD landene,
ikke fastslået som havende skabt tydelige tab af konkurrenceevne på noget område, selv om
dette delvis kan skyldes, at OECD landenes indførelse af miljøbetingede skatter har taget højde
for dette ved hel eller delvis undtagelse for energi intensive industrier”.
”For-annoncering af indførelsen af miljømæssigt begrundede skatter og skatteforhøjelser, og en
gradvis reduktion eller udfasning af skatterabatter og –undtagelser, er to politiske muligheder
som kan lette indførelsen og gøre miljømæssigt begrundede skatter mere effektive, mens de
også imødekommer bekymringer for konkurrenceevnen”.
”Mulige negative påvirkninger af konkurrenceevnen I nogle sektorer fra den miljømæssige del
af en bredere skattereform kan reduceres. Og mens nogle sektorer oplever et nettotab I konkurrenceevne, hvis lande udvider de miljømæssigt begrundede skatter ensidigt, så vil andre miljøvenlige områder af økonomien kunne forstærke deres konkurrenceevne, alt afhængig af, hvordan provenuet skabt af skattereform er tilbageført”. (Oversat fra engelsk)
Citater fra: ”Environmentally Related Taxes in OECD Countries – Issues and Strategies”, OECD 2001

“I april sidste år indføret vi en klimaforandringsafgift (Climate Change Levy) som ifølge beregningerne vil spare fem millioner tons CO2 om året. Dette er ikke bare en ekstra byrde på industrien eller en forhindring for økonomisk vækst, forandringerne er provenuneutrale og den milliard £ som vi forventer at opkræve det første år vil blive tilbageført til erhvervene, delvis gennem ekstra tilskud til energieffektivisering og delvis gennem nedsættelse af arbejdsgivernes
sociale bidrag (National Insurance Contributions)”. (Oversat fra engelsk)
Citat fra “The power of the public purse…” by Paul Boateng, Medlem af det britiske parlament for Labour og Chief secretary for Skatteministeriet, “Inside TRACK”, Foråret 2002.

“Hvad der er godt for miljøet er også godt for forretningen. Gang på gang viser det sig, at miljøet ikke koster noget, men derimod giver adgang til at vinde nye markedsandele. Faktisk kan jeg
ikke få øje på ret mange virksomheder, der ikke ville have glæde af at tænke miljø og bæredygtighed ind i deres måde at arbejde på.”
“Vi er heldige, at vores materiale har den rigtige miljøprofil. Jo mere bæredygtighed kommer i
fokus, jo bedre er det for os. Andre virksomheder er i den modsatte situation på grund af deres
produktionsmetoder og brug af råvarer. Men de er her nok ikke om 50 år”.
“Jeg tror ikke, at flertallet af forbrugere vil betale ekstra for en vare, blot fordi den er fremstillet
på en bæredygtig måde. Derfor er det vigtigt, at de bæredygtige produkter også er de billigste.
Ellers duer det ikke. Og her spiller myndighederne en vigtig rolle.”
“Han (Claus Stig Pedersen) mener, at det skal ske ved hjælp af skatter og afgifter.”
“Myndighederne skal lave et system, der gør det nemt at lave de rigtige ting og svært at gøre de
forkerte ting. Forbrugerne skal kunne se en fordel i at vælge miljørigtige varer.”
Citat: Claus Stig Pedersen, Miljøchef i Brdr. Hartmann – til Jyllands-Posten 2.9.2002
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Samme skattetryk – blot fordelt på en anden måde
Det danske skattetryk er højt, men er efter de fleste opgørelsesmetoder meget langsomt for nedadgående. Imidlertid angives sjældent det samlede danske skattetryk som det største problem,
idet et højt samlet skattetryk blot kan være et udtryk for en høj indkomstudligning i samfundet,
samtidigt med at en relativt stor del af de tidligere individuelle opgaver på velfærdsområdet
udføres af det offentlige.
Derimod anføres ofte, at den nuværende beskatnings fordeling giver en for lille lyst til at gøre
en ekstra indsats, fordi en meget stor del af skatteprovenuet skaffes ved at beskatte arbejdsindkomsterne.
Den foreslåede skatteomlægning vil hjælpe gevaldigt på dette problem, idet det ikke forrykker
den sociale balance, ikke forringer virksomhedernes konkurrenceevne og ikke forhøjer det
samlede skattetryk. Derimod vil forslaget ved sin gennemførelse flytte beskatningen fra arbejdsindkomst over til beskatning af forurenende adfærd og forbrug af især knappe og miljøskadelige ressourcer.
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Bilag 1: Anbefalinger for gennemførelse af grøn
budgetreform fra PETRAS
“I lyset af undersøgelsen er det muligt for os at opstille anbefalinger af madder til at øge accepten af grønne skatter og støtte indførelsen af en grøn skattereform:
• Giv et uafhængigt Råd ansvaret for at sikre at provenuet bruges som det er lovet.
Fokusgrupper I Frankrig, Irland og Storbritannien fastslog, at hvis provenu fordelingen blev
gjort af en uafhængig organ, som havde medlemmer fra de forskellige interessenter, så ville det
forstærke tiltroen. Et sådant råd skal have evnen til klart at vise, hvor mange penge, der er indkommet fra grønne skatter og hvordan pengene er blevet tilbageført. Et antal lande har grønne
skattekommissioner, men vores anbefaling er, at Rådet også skal styre provenuerne.
• Hvis der sker et skatteskift, så skal reduktionen i indkomstskatten tydeligt fremgå af folks
lønopgørelse.
Kendsgerningerne fra tyske og danske fokusgrupper vise, at folk vil bemærke stigningen I de
grønne skatter, men vil ikke bemærke reduktionen I indkomstskatten med mindre det er gjort
meget tydeligt for dem.
• Øremærk provenu til energi effektiviseringsprogrammer på områder, hvor dette kan gores
med ingen eller negative nettoomkostninger.
Det vil være fornuftigt at bruge provenu fra miljøprogrammer til at forbedre energieffektiviteten
på områder, hvor energibesparelser vil koste mindre end der I dag spildes ved overforbrug af
energi. Det er gennemgående, at der er et stort energi effektivitets slip i både husholdningssektoren og i små og mellemstore virksomheder. Der er således et stort potentiale for at gøre noget
ved det og samtidig spare forbrugerne penge ved at sikre, at indsatsen er omkostningsneutral.
Det er vigtigt jævnligt at betone omkostningsneutraliteten i offentligheden.
• Sørg også for at afsætte midler til lokale miljøprojekter, vedvarende energi og forbedringer i
den offentlige transport.
Medlemmer af fokusgrupperne var opsatte på, at provenu skulle bruges på lokale miljøprojekter,
som havde en synlig effekt i lokalsamfundet. Mange medlemmer af fokusgrupperne var også
meget opsatte på, at få afsat penge til offentlig transport og udvikling af vedvarende energi. Det
kan være fornuftigt at afsætte en del af provenuet til sådanne formal for at øge den offentlige
accept. Investeringer i offentlig transport vil samtidigt øge elasticiteten benzinforbruget.
• Send rabatkuponer til brug ved energibesparende investeringer sammen med forbrugsopkrævninger for at gøre sammenhængen mellem afgiften og dens fordele synlig.
Det står klart fra undersøgelsen I Danmark og Tyskland at der ikke kun er brug for at gøre
sammenhængen mellem ”omkostninger” og ”fordele” meget tydelig. Et vedlagt hæfte, som
fortæller hvordan ”rabatkuponerne kan bruges, kan også forklare den faktiske besparelse og øge
opmærksomheden på besparelsesmulighederne ved at købe energieffektive produkter.
• Synlig hjælp for dem med lave indkomster.
En grøn skattereform, som kun sænker indkomstskatten er regressive og rammer især dem uden
arbejde. Hvis der indføres ekstra sociale betalinger for at udligne effekten, så skal det tydeligt
mærkes, så folk er klar over, at der bliver taget hånd om den regressive effekt. En alternativ
måde at imødegå regressiviteten på er at give alle en lige stor betaling i stedet for at mindske
skatterne.
Begrænsningen i en ordning med “rabatkuponer” er, at dem med lav indkomst ofte finder det
svært at finde penge til at udskifte et gammelt oliefyr eller køleskab. Et specielt rabatkort kunne
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derfor sendes til alle med lav indkomst, så de også fik mulighed for at erhverve energieffektive
apparater til en meget lav pris. Snyd kunne imødegås på relativt simple måder.
• Et afgiftsfrit grundforbrug..
Det er altafgørende, at folk ikke bare føler sig ”straffet” gennem en grøn skattereform, som
mange gør i Danmark og Tyskland. Et afgiftsfrit grundforbrug blev foreslået af den danske fokusgruppe som en tilskyndelse til folk til at indgå at betale afgift, hvis energiforbruget var lavt
nok. Den grønne skattereform i Holland har en afgiftsfrit grundforbrug for at undgå at lægge
ekstra byrder på den fattigste del af samfundet, således at ordningen omhyggeligt gøres ikkeregressiv. Det har også den fordel, at det gør den marginale tilskyndelse til at mindske forbruget
store.
• Omhyggeligt ordvalg.
Betegnelsen “økologisk skattereform” blev ikke anset for at være gennemskuelig. I nogle lande
er der også stærke negative associationer til ordet ”skat” som skaber megen mistro. Hvis provenuet er kontrolleret af et uafhængigt organ I stedet for regeringen, så synes der ikke at være
nogen grund til, at indsatsen ikke kan have et andet navn”.
(Oversat fra engelsk)
Kilde: Environmental Tax Reform: What Does Europe Think? PETRAS, Policies for Ecological Tax Reform: Assessment of Social Responses, A Framework 5 Project: EVGI-CT-1999-0004, Sammendrag
givet I Bruxelles 5. marts 2002

“Vi kan konkludere, at erhvervslivet og befolkningen i dag har kendskab til de nye grønne
skatter, men kun meget få ved, at disse skatter føres tilbage. Kun én virksomhed ud af fem interviewede og én person ud af omkring 50 i fokusgrupperne vidste således, at de grønne skatter
føres tilbage ved at reducere lønomkostningerne”.
”Såvel virksomhederne som befolkningen betragter i vidt omfang grønne skatter som ”bare nye
skatter”. De tror ikke på, at de grønne skatter reducerer miljøbelastningen, og de er gennemgående skeptiske over for, at skatterne bliver tilbageført”.
”Det er mere sandsynligt, at en fortsat omlægning af beskatningen i retning af grønne skatter vil
blive modtaget positivt af virksomheder og befolkning, hvis den ledsages af intensiv information om de forventede miljøeffekter samt dokumentation for provenuets tilbageførsel og de potentielt gunstige effekter heraf”.
Citater fra artikel “Virksomheders og husholdningers reaktioner på grønne skattereformer” af Anders
Larsen, AKF - Amternes og Kommunernes Forskningscenter. SØM, juni 2002.
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Bilag 2: Den fælles kampagneplatform fra EEB:
European Environmental Bureau, der er en europæisk paraplyorganisation for 133 miljøorganisationer har lanceret en fælles kampagne for en grøn budgetreform på både EU-niveau og på
nationalt plan.
I kampagnen deltager 16 organisationer – fra 13 EU-medlemslande og fra 3 ansøgerlande.
På EU-plan føres kampagne for vedtagelse af direktiver m.v. der forpligter EU-landene til nationalt til en øget anvendelse af økonomiske styringsmidler for en bæredygtig udvikling. Aktuelt
arbejdes på en vedtagelse af Monti-forslaget om udarbejdelse af direktiv med bindende minimumskrav til de enkelte landes energiafgifter. Forslaget blev behandlet af statsministerrådet på
topmødet i Barcelona 15-16.3.02 og sendt videre til Finans- og økonomiministrene med besked
om at nå til enighed, så Monti-forslaget kan vedtages under det danske formandskab i december
2002.
I alle 16 lande føres aktivt kampagne for øget nationale anvendelse af økonomiske styringsmidler for en mere bæredygtig udvikling. Dette resulterer i en række konkrete forslag til nationale budgetreformer og/eller konferencer om dette emne.
Nedenfor anføres uddrag af kampagnegrundlaget og forslagene:

MAKING PRICES WORK FOR THE ENVIRONMENT
”Miljømæssig bæredygtig udvikling er en illusion, hvis markedssignalerne fortsat stimulerer til
affaldsskabende forbrug og produktionsmåder og gør miljømæssige rigtige ændringer kostbare
og ikke konkurrencedygtige. Derfor har EEB igangsat en kampagne for at ændre markedssignalerne så prissætningen arbejder for miljøet. Det to hovedmetoder, som vi anbefaler er en miljømæssig begrundet fiskal reform, herunder skatteskift og ændringer i tilskudspolitikken. For at
imødegå en social slagside og fremskynde markedets reaction, foreslår vi en række følgeforanstaltninger.
Miljømæssig begrundet beskatning er et hovedinstrument for en bæredygtig udvikling. Miljømæssigt begrunde skatter har positiv effekt på miljøet, de skubber til udviklingen af bæredygtige produkter og den økonomiske effektivitet. De kan også medvirke til at skabe nye jobs, især
hvor provenuet fra miljøskatterne tilbageføres ved at sænke skatten på arbejde (En grøn skattereform). Deres overordnede økonomiske resultat er klart positivt, tilskyndende til et bedre liv og
en bedre muligheder for velstand på længere sigt. Disse konstateringer støttes ikke kun af miljøorganisationer, men også af store dele af samfundets, af internationale organisationer som
OECD, af forbrugerorganisationer, af fagforeninger og af private virksomheder.
Regeringers politikker støtter stadig miljømæssig problematiske produktionsmåder og forbrug
på forskellige made. Direkte tilskud til kulproduktion og intensivt landbrug er klare eksempler.
Skatterabatter for at pendle i bil eller fravær af skat på luftfart er andre. Sådanne tilskud må
udfases og erstattes af tilskud, som fremskynder miljømæssigt positive alternativer i energiproduktion, transport m.v.
Det er nødvendigt at justere det sociale system for at undgå en social urimelig effekt af den
grønne fiskale reform, som vi foreslår. Vi ved, at det er muligt, det er kun et spørgsmål om at
udforme politikken på en ordentlig måde.
Vi har opstillet mål og tidsfrister på nationalt niveau i kampagnen. Vi håber at skabe en ny debat eller genoptage debatten I alle EU lande om miljømæssig begrundet skattereform og herved
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skabe et samspil som vil gøre det muligt at tage væsentlige skridt på nationalt niveau, vel vidende, at tilsvarende skridt tages I hele EU. Vi anbefaler vedtagelsen af det foreliggende forslag fra
Kommissionen om minimumsbeskatning af energiprodukter (Monti-forslaget), men vi ser det
kun som en spæd begyndelse på en EU-koordineret indsats. Og vi fastslår, at EU aftaler ikke er
en forudsætning for nationale grønne skattereformer”. (Oversat fra engelsk)
Oversat til dansk fra: “The European Environmental Bureau Campaign on Environmental Fiscal Reform”, “Campaign Platform” Bruxelles, 2002

EEB-kampagnens hovedkrav:
Kampagnepunkter:
•
•
•

Gennemførelse af en ambitiøs og effektiv miljømæssigt begrundet fiskal reform i EU landene.
Skabe opmærksomhed om Miljømæssig begrundet fiskal reform I offentligheden, såvel som
I regeringer og i den private sektor
Øge kvaliteten af den politiske debat om grønne skattereformer og modarbejde modstanden

Kampagnens krav:
•
•
•
•

Et yderligere skift i beskatningsprovenu på 10% fra indkomstskat til skat på naturressourcer
i 2010 - som eksempel på, at det praktisk er muligt
Fjernelse eller omlægning af alle miljøskadelige subsidier i 2005
Energisparepolitikker
Økonomiske tilskyndelser til miljøbeskyttelse
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Bagsiden:
”Økonomiske virkemidler, i form af skatter og omsættelige forureningstilladelser er miljømæssigt effektive og økonomisk efficiente politiske instrumenter.
OECD har længe anbefalet en gennemført brug af disse virkemidler og har gennemført omfattende analyser af deres indførelse.”.
Citat fra OECD’s Internet-side om Økonomiske Virkemidler til miljøformål (Oversat fra
engelsk) http://www.oecd.org/EN/home/0,,EN-home-471-nodirectorate-no-no-no-8,00.html
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