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Notat til statsrevisorerne 

om 

den fortsatte udvikling i 2 sager 

i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2001 

(beretning nr. 18/01) 

 

Ad beretningens kap. III.F. § 9. Skatteministeriet, herunder § 34. Arbejdsmarkeds-

fond og § 38. Skatter og afgifter, pkt. 188 

 
1. I mit notat til statsrevisorerne af 17. marts 2005, pkt. 9, tilkendegav jeg, at jeg 

fortsat ville følge og redegøre for udviklingen i sagen om toldsystemet i et fortsat no-

tat til beretningen, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2003, s. 

53-54. 

 Da sagen ikke umiddelbart kunne afsluttes, fulgte jeg sagen som et særligt fokus-

område ved revisionen af SKAT i 2005 og redegjorde for udviklingen i sagen i beret-

ning om revisionen af statsregnskabet for 2005, jf. beretningens pkt. 102, og jeg be-

tragter derfor sagen som afsluttet i relation til beretning om revisionen af statsregn-

skabet for 2001. 

 

Ad beretningens kap. IV.G. Formålsbestemte afgifter, pkt. 773-774 

 
2. I mit notat til statsrevisorerne af 17. marts 2005, pkt. 9, tilkendegav jeg, at jeg fort-

sat ville følge sagen vedrørende indsamlingsordningerne vedrørende blyakkumulato-

rer og biler. 
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 Indsamlingsordningen vedrørende blyakkumulatorer havde ultimo 2001 et akku-

muleret overskud på 43,2 mio. kr. Dette overskud var ultimo 2006 steget til 61 mio. 

kr. Miljøministeriet halverede pr. 1. januar 2001 gebyrerne for at nedbringe det akku-

mulerede overskud, og pr. 1. januar 2007 er gebyret sat ned til 0 kr. Stigningen i det 

akkumulerede overskud skyldes primært, at der ikke har været udgifter ved ordnin-

gen i perioden 2004-2006. Ministeriet har oplyst, at der i september 2008 skal etable-

res et producentansvar for sikring af indsamling og genanvendelse af blyakkumulato-

rer, jf. Batteridirektivet. Der vil fra dette tidspunkt ikke længere være behov for ord-

ningen. December 2007 er det planen at fremlægge et lovforslag, der skaber grundla-

get for etableringen af producentansvaret. Forslaget vil samtidig forholde sig til, hvor-

dan eventuelt resterende opsparede midler, når lovforslaget træder i kraft, skal anven-

des. Ministeriet har endvidere oplyst, at det akkumulerede overskud således er afvik-

let senest i 2008, når producentansvaret træder i kraft.  

 Indsamlingsordningen vedrørende biler havde ultimo 2001 et akkumuleret overskud 

på 221,7 mio. kr. Dette overskud var ultimo 2006 på 138 mio. kr. Overskuddet ned-

bringes for tiden med ca. 40 mio. kr. årligt. 

 Jeg finder ministeriets tiltag på de 2 områder tilfredsstillende, desuagtet at mini-

steriet burde have reageret hurtigere. Med forventning om at ministeriets tiltag vil af-

vikle de akkumulerede overskud, anser jeg de 2 sager for afsluttet. 

 

 

 

Henrik Otbo 


