Sort røg fra danske skorstene
Den nuværende og alle tidligere regeringer har forsøgt at bekæmpe den sorte økonomi.
Forståeligt, for disse enorme summer ville fylde godt i statskassen, eller de ville kunne lette skattetrykket markant.
Den sorte økonomi findes overalt. Vi kender alle sammen tilfælde, vi besidder alle en særlig form for dobbeltmoral:
Det er højest kritisabelt, når naboen laver sort arbejde, men når vi selv har muligheden, er det mere eller mindre
acceptabelt, langt under den bagatelgrænse, som måske slet ikke findes.
Der ydes en bekostelig indsats for at komme fænomenet til livs, men det er svært, også fordi vi finder det mindre
forbryderisk, når der er tale om love og regler, vi måske ikke helt forstår eller som vi synes er ganske urimelige.
Samfundets redskab er kontrol, dyrt, besværligt og langt fra effektivt, også fordi vi som borgere holder os tilbage
fra at hjælpe ved at angive ulovlighederne: Vi er jo ikke et angiversamfund.
I andre sammenhænge forsøger man at lukke de værste huller i lovgivningen. Huller, man først opdager, når det er
for sent. Huller, som kunne være undgået med fornøden omhu. Huller, som måske kunne være undgået, hvis
lovgiverne havde lyttet til indvendingerne i tide.
Forsyningssikkerhedsafgiften er et godt eksempel. Mange organisationer, foreninger og interessegrupper har det
sidste halve år ihærdigt forsøgt at få embedsmændene i tale. Hver gang har svaret været: Lovforslaget er under
udarbejdelse og der er intet at gøre, før forslaget foreligger! Sidder der virkelig en gruppe embedsmænd, uden
forbindelse med omverdenen og som udelukker den ekspertise, som så mange besidder og forsøger at bidrage
med?
Det er åbenbart tilfældet, for det lovforslag, som nu har været i høring, indfrier til fulde alle bange anelser:
Tilgodeser dårlig brændekvalitet, og afbrænding af affald med øget forurening til følge
Afstedkommer et administrativt kaos og meget betydelige omkostninger for branchens virksomheder, stik imod
hensigterne med vækstpakken
Lægger yderlige pres på danske skoves bæredygtighed, indtjening og udvikling og på et stort antal små
biobrændselshandlere
Medvirker til yderligere skævvridning af Danmark og social slagside. Tusindvis af private boliger i landdistrikterne
er afhængige af træ som varmekilde. Derfor vil udkants Danmark igen komme til at bære den største byrde.
Stort antal mistede arbejdspladser i branchen, samt følge virkninger i andre brancher. Biobrændselsforeningen
skønner, at afgiften i den foreslåede form vil koste op imod 500 arbejdspladser.
Kommende bæredygtigheds regler og sporbarhed af biomasse vil ikke få den ønskede effekt
Illegal import af biobrændsel vil eksplodere og udhule det provenu, som afgiften skulle indbringe. Efterhånden
som afgiften stiger frem mod 2020 vil andelen af biobrændsel, solgt med afgift og dansk moms, befinde sig i et frit
fald. Sort økonomi vil blomstre.
Fra 1. januar 2014 vil farven på røgen fra danske skorstene langsomt skifte fra lysegrå til kulsort. Ikke kun i overført
betydning.
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