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Aalborg Portland: Udfasning af PSO‐afgift
reducerer konkurrenceforvridning
Finansloven for 2017 indebærer en lineær udfasning af PSO‐afgiften over 6 år. Udfasningen vil således
reducere danske virksomheders ulemper ved at producere i Danmark.
Cementproducenten Aalborg Portland hilser Finanslovens udfasning af PSO‐afgiften velkommen. Aalborg
Portland er en af de mange danske industrivirksomheder, der i en årrække har været belastet af
konkurrenceforvridende energiafgifter:
‐ Det er vigtigt at notere sig, at en udfasning af PSO‐afgiften, som Finansloven for 2017 nu beskriver, vil
have effekt som en af de største vækstpakker nogensinde. De energiintensive virksomheder, som jo typisk er
produktionsvirksomheder, får styrket deres konkurrenceevne betydeligt, forklarer Managing Director
Michael Lundgaard Thomsen fra Aalborg Portland.
For Aalborg Portlands vedkommende medfører PSO‐afgiften en ekstraudgift på ca. 40 millioner kroner
alene i 2016. Det er en tredobling siden 2011. Ingen af Aalborg Portlands udenlandske konkurrenter har
været pålagt denne udgift, og derfor har den været ekstremt konkurrenceforvridende. Det vil eksempelvis
have stor betydning ved kommende infrastrukturprojekter som Femern‐tunnelen og den nye
Storstrømsbro. Her vil Aalborg Portland nu kunne konkurrere på lige vilkår.
Nye investeringer for 500‐600 millioner kroner
Udfasningen af PSO‐afgiften betyder også, at Aalborg Portland vil igangsætte nye investeringer i fabrikken i
Aalborg:
‐ Vi vil nu igangsætte vores investeringsprogram, som vil omfatte investeringer i produktionen i Danmark på
ca. 500‐600 millioner kroner over de næste tre år. Det vil selvsagt føre til merbeskæftigelse både hos os og
hos vores underleverandører, fortsætter Michael Lundgaard Thomsen.
Han siger supplerende, at PSO‐afgiftens udfasning sker lineært over 6 år, og at virksomheder som Aalborg
Portland også fortsat vil være underlagt den konkurrenceforvridende NOx‐afgift:
‐ Der er lang vej endnu, før vi kan sige, at vi konkurrerer på lige fod med vores konkurrenter nord eller syd
for grænsen. Men retningen er den rigtige, og det er vi naturligvis tilfredse med, slutter han.
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