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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

2100 København Ø 

  

Sendes til js@skat.dk  

 

 

 

Høringssvar til lovforslag L 32 - forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, 

lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas (Høje-

re afgift på luftforurening fra NOx m.v.) 

 

Skatteministeren har den 21. november 2011 sendt L 32 - forslag til lov om ændring af lov om afgift 

af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og 

bygas (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.)i høring med en frist for høringssvar til torsdag 

den 24. november 2011 kl 16.  

 

Forslaget er fremsat i Folketinget den 21. november 2011. 

 

Landbrug & Fødevarer takker for at have modtaget forslaget i høring og har en række forbehold 

overfor forslaget, herunder bl.a.: 

• Kun meget få andre lande har en NOx-afgift af samme størrelsesorden som Danmark. Afgiften 

vil derfor forringe erhvervslivets konkurrenceevne og må forventes at lede til tab af danske ar-

bejdspladser, der flyttes til udlandet. 

• Afgiften rammer skævt – både geografisk og i forhold til brancher. Blandt andet vil brancher som 

gartnerier og sukkerindustri rammes uforholdsmæssigt hårdt med markante – og potentielt fatale 

– konsekvenser for erhvervet. Landbrug & Fødevarer vil derfor som minimum anbefale, at man 

sikrer en fritagelse for højere afgifter til konkurrenceudsatte og særligt udsatte virksomheder. 

• Forslaget vil også ramme skævt i forhold til bioenergi, der rammes relativt hårdere end fossile 

energikilder. Dette strider imod regeringens målsætning om en overgang til ikke-fossile energi-

kilder. 

• Det er ønskværdigt at forbedre miljø- og sundhedstilstanden. Men luftforurening går på tværs af 

grænser, og langt den største del af de helbredsmæssige skader i Danmark forårsaget af luftfor-

urening skyldes luftforurening fra udlandet, nemlig 80 pct. Kun 20 pct. af helbredsproblemerne 

skyldes danske kilder.  Forslagets negative konsekvenser for Danmarks vækst og beskæftigelse 

står således ikke i rimeligt forhold til den eventuelle effekt på luftforureningen. 

 

Derudover har Landbrug & Fødevarer en række andre bemærkninger til forslaget, som er uddybet 

nedenfor. 

 

Generelle bemærkninger til Finanslovens stigende skatter og afgifter 

Med Regeringens oplæg til Finanslov for 2012 stiger det danske skatte- og afgiftstryk med 5 mia. 

kr. Landbrug & Fødevarer finder det problematisk med en så markant stigning af det i forvejen høje 

danske skattetryk. Danmark har hårdt brug for virksomheder, der kan skabe vækst og arbejdsplad-
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ser i Danmark. Landbrugs- og fødevareerhvervet har en unik position til at bidrage til denne vækst. 

Det forudsætter dog, at erhvervets rammebetingelser ikke forringes med nye afgifter. 
 

Risikoen ved yderligere afgifter er, at de skubber til en udvikling, hvor danske virksomheder enten 

lukker eller flytter produktionen til udlandet. Det er Landbrug & Fødevarers frygt, at forøgelser af det 

eksisterende skatte- og afgiftsniveau dermed vil medvirke til, at beskæftigelsen i de danske yder-

områder falder yderligere. 

 

Landbrug & Fødevarer mener desuden, at en del elementer i de fremsatte forslag vil bidrage til at 

øge omfanget af administrative omkostninger for danske virksomheder. Det er yderst uhensigts-

mæssigt, da alt for meget administrativt bøvl i forvejen står i vejen for bedre vækst i erhvervslivet.  

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at der er brug for at fjerne barriererne for vækst ved at 

lette eksporterhvervenes omkostninger.  

 

I Danmark beskatter vi energi væsentligt hårdere end i en række EU-konkurrentlande. Det gælder 

fx el og naturgas. I forhold til EU’s Energibeskatningsdirektiv ligger Danmark klart over minimums-

satserne for de fleste energitypers vedkommende, ligesom vi kun i begrænset omfang gør brug af 

undtagelserne i energibeskatningsdirektivet. Det er til skade for både danske virksomheder, dansk 

økonomi og det globale klima, da produktionen kan tvinges ud i lande med lavere standarder end i 

Danmark.  

 

Det høje danske skattetryk har afgørende indflydelse på mulighederne for fremtidig velstand og 

økonomisk vækst. 

 

Den konkrete afgiftsforøgelse 

Regeringen har meldt ud, at man ønsker at øge den nuværende afgift på NOx ved at femdoble 

NOx-afgiften fra stationære motoranlæg fra i dag ca. 5 kr. til 25 kr. pr. kg fra 2012. Forhøjelsen skal 

give statskassen en årlig indtægt på 600 mio. kr.  

 

Landbrug & Fødevarer er stærkt bekymret over, at man fra politisk side vil udvide den eksisterende 

NOx-afgift, da de øgede omkostninger ved en forhøjelse af NOx-afgiften vil belaste konkurrenceev-

nen for erhvervslivet, herunder fødevareerhvervet. Meget få lande har NOx-afgifter af den foreslåe-

de størrelsesorden, og Danmark har i forvejen et højt afgiftsniveau i forhold til andre lande, og yder-

ligere afgifter vil derfor forværre danske virksomheders konkurrenceevne væsentligt. Et efterføl-

gende tab af arbejdspladser står i stærkt modsætningsforhold til de politiske målsætninger, som 

Regeringen har fremsat. 

 

Landbrug & Fødevarer er ligeledes stærkt bekymret for den belastning en øget NOx-afgift vil få for 

enkelte brancher og virksomheder, der rammes særlig hårdt.  Landbrug & Fødevarer vil derfor an-

befale, at man sikrer en fritagelse for højere afgifter til konkurrenceudsatte og særligt udsatte virk-

somheder. 

 

Forslaget har betydelige negative konsekvenser for fødevareerhvervet. Alene hos landets gartneri-

er vil de direkte omkostninger til NOx-afgiften stige fra 2 mio. kr. til 10 mio. kr. årligt. Gartnerierne 

står alene for 9.600 job i Danmark. Job, hvoraf en del i værste fald går tabt. Den foreslåede afgifts-

forøgelse medfører desuden en væsentlig forringelse af driftsøkonomien i biogasanlæg, hvilket er 

stærkt problematisk i forhold til regeringens egen målsætning på området. Samtidig vil højere NOx-

afgift få betydning for anvendelsen af biomasse til kraftvarme- og varmeværker. Interessen for an-
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vendelse af halm vil blive mindsket. Også her vil de ekstra omkostninger skade omstillingen til bio-

masse. Det bliver simpelthen dyrere at producere den bioenergi, der skal være med til at gøre os fri 

af fossile brændsler i fremtiden.  

 

Det er ønskværdigt at forbedre miljø- og sundhedstilstanden, og det er også rigtigt, at NOx har ne-

gative virkninger for mennesker (og miljøet). Men langt den største del af de helbredsmæssige 

skader i Danmark forårsaget af luftforurening skyldes luftforurening fra udlandet, nemlig 80 pct. Kun 

20 pct. af helbredsomkostningerne skyldes danske kilder.1 Indførelse af en dansk afgift på NOx har 

derfor kun marginal indflydelse på de danske sundhedsskader forårsaget af luftforurening. Dette 

står ikke i forhold til, at erhvervslivet belastes med meromkostninger på i alt 365 mio. kr. om året 

(2012-opgørelse) og omfattende administrative omkostninger, som CKR vurderer har et ”ikke u-

væsentligt omfang”. I regeringsgrundlaget har regeringen anført, at virksomhederne bliver mødt af 

for meget offentligt bureaukrati, og at der skal ryddes op i det. Dette stemmer ikke med, at der ind-

føres nye administrative byrder i erhvervslivet.  

 

Særligt udsatte brancher 

En lang række af brancher rammes særligt hårdt af dette forslag til øgede afgifter. Det gælder 

blandt andet slagterierne, grovvareproduktion, kartoffelmelproduktion, mejerierne og gartnerierne. 

 

 Landbrug & Fødevarer vil stærkt anbefale, at man arbejder på løsninger, der sikrer at enkelte bran-

cher ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt - fx ved indførelse af en egentlig bagatelgrænse for min-

dre udledning. 

 

Gartnerier 

Gartnerier rammes uforholdsmæssigt hårdt med en femdobling af afgiftsniveauet, fra 2 til 10 mio. 

kr. Dertil kommer afledte elomkostninger på elprisen fra de centrale værker på ca. 4 mio. kr. Denne 

danske afgift vil således have helt urimelige – og potentielt fatale - konsekvenser for gartneriernes 

konkurrencekraft i forhold til eksempelvis hollandske konkurrenter. De gartnerier, der rammes hår-

dest, er paradoksalt nok de virksomheder, der har investeret i energieffektive, decentrale kraftvar-

meanlæg, der producerer varme til væksthuset såvel som el til elnettet. 

 

Biogas 

Den nuværende NOx-afgift fra biogas skønnes at svare til 1,25 øre pr. kWh og den forhøjede NOx-

afgift skønnes sammen med metanafgiften at svare til en omkostning på på ca. 6 øre pr. kWh el. 

Den foreslåede markante forhøjelse af afgiften vil udgøre en væsentlig meromkostning for produk-

tion og anvendelse af biogas i energisektoren svarende til ca. 15 pct. af det nuværende elproduk-

tionstilskud. Afgiftsforhøjelsen vil dermed modvirke regeringens og Folketingets ønske om en mar-

kant udbygning på biogasområdet.  Dette gælder specielt fordi biogasbaseret kraftvarmeprodutkion 

ikke på samme måde som naturgasbaseret kan overvælte omkostningen på forbrugerpriserne.Det 

er derfor  helt afgørende, at den negative effekt af disse afgifter imødegås i de kommende forhand-

linger om et nyt energiforlig, så biogasanlæggenes driftsøkonomi friholdes gennem enten en frita-

gelse eller en tilsvarende forhøjelse af elproduktionstilskuddet. 

 

Landbrug & Fødevarer skal tillige henvise til høringssvar fra Dansk Gartneri og Brancheforeningen 

for Biogas. 

 

                                                           
1
 Center for Energi, Miljø og Sundhed (CEEH): Assessment of HealthCost Externalities of Air Pollution at the National 
Level using the EVA Model System. CEEH Scientific Report No 3. Roskilde marts 2011.  
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Afgiften modvirker også omstilling til biomasse. Forslaget vil mindske interessen for anvendelse af 

f.eks. halm til bl.a. fjernvarme og kraftvarme. Et stort værk som Fynsværket skal betale yderligere 

6-7 mio. kr. i NOx afgift pr år. Den ekstra omkostning øger ikke omstillingen til biomasse til energi – 

endsige omstillingen væk fra fossile brændstoffer - sådan som der ellers tales for i Regeringens op-

læg. 

 

Sukkerproduktion 

Ændringen af NOx afgiften medfører en stigning i udgiften for sukkerproduktionen på de danske 

sukkerfabrikker i Nakskov og Nykøbing F. på 7 mio. kr. Konkurrencesituationen for sukkerroedyrk-

ningen og sukkerproduktionen i Danmark forringes herved på foruroligende vis. Dette indebærer en 

alvorlig risiko for ophør af sukkerroedyrkningen, som er en vigtig afgrøde for landmændene på Lol-

land, Falster, Møn og Sydvestsjælland med en samlet værdi på 800 mio. kr. Samtidig kan det føre 

til tab af 370 arbejdspladser på sukkerfabrikkerne samt et endnu større antal afledte arbejdspladser 

hos vognmænd, maskinstationer, maskinforhandlere og anden følgeindustri. Der er tilmed tale om 

arbejdspladser, som alle er placeret i et område af Danmark, der er hårdt ramt af krisen.  

 

Grovvarebranchen 

I Grovvarebranchen har man væsentlige processer, som er meget energikrævende. Det gælder for 

eksempel: 

1. Tørring af fx korn, ærter og raps, som medfører meget energikrævende processer. Nedtørring 

af Planteprodukter sker for at sikre og bevare gode og sunde foder- og fødevareprodukter. 

2. Produktion af foder til dyr består også meget energikrævende processer. En af processerne er 

at opvarme foderet for at begrænse forekomst af salmonella – derefter nedkøles foderet igen 

for at gøre det lagerfast. Dette er en meget energikrævende proces. 

 

Når disse processer pålægges omkostninger, som følge af den foreslåede forhøjelse af NOx-

afgiften, vil det belaste erhvervet ganske urimeligt – og virke konkurrenceforvridende i forhold til 

lande uden denne afgift.  

 

Landbrug& Fødevarer forbeholder sig muligheder for at vende tilbage med yderligere eksempler på 

konsekvenserne af de foreslåede ændringer, som vi ikke har haft mulighed for at gå i dybden med 

på grund af den urimeligt korte høringsfrist. 

 

Lavere målergrænse medfører massive ekstra omkostninger 

Regeringen påtænker desuden at nedsætte grænsen for, hvornår virksomhederne har pligt til at in-

vestere i måleudstyr og måle udledningen af NOx. Det anføres i lovforslaget, at der må forventes 

store administrative byrder på baggrund af den foreslåede lavere målergrænse. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det yderst uheldigt, at Regeringen vil pålægge berørte virksomheder 

omkostninger på årligt 100.000 kr. til anskaffelse af måleudstyr og målinger. Denne udgift vil ramme 

især mindre virksomheder relativt hårdt. 

 

I visse store danske virksomheder forholder det sig sådan, at man ikke er omfattet af målepligten, 

men fordi der udledes væsentligt mindre - og dette kan dokumenteres fra leverandøren af anlægget 

- end der bliver beskattet af efter standardsatsen, så er virksomheden tvunget til at investere i dyrt 

målerudstyr på de store anlæg samt afholde løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger vedr. 

målerne.  
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Landbrug & Fødevarer vil derfor anbefale, at man tilretter forslaget, så virksomheder kan blive om-

fattet af den lave sats, hvis man ellers kan dokumentere den lave udledning via dokumentation fra 

producenten. Dokumentation kunne evt. være en årlig verificeret måling af akkrediteret virksomhed. 

 

Den samme pointe gælder for vores små anlæg ude på mejerierne. Her udleder vi også lang min-

dre, end vi bliver beskattet af - problemet er bare, at her er det ikke rentabelt at installere det dyre 

målerudstyr.  

 

Lovforslaget tvinger de ikke-målerpligtige virksomheder til at investere i dyrt målerudstyr. De steder, 

hvor det ikke er rentabelt at investere i målerudstyr, er der risiko for, at den høje standard sats al-

drig bliver udfordret, hvormed de udledende virksomheder bliver beskattet af en udledning, som de 

aldrig har haft.  

 

Lovforslaget pålægger virksomhederne betydelige omkostninger i form af likviditetsbindinger (der, 

hvor vi efterfølgende kan godtgøre, at vi udleder mindre, således at vi får den for meget betalte 

NOx retur) samt uforholdsmæssige høje afgifter, der hvor man ikke søger differencen retur.  

 

Landbrug & Fødevarer skal kraftigt anbefale, at man som minimum implementerer differentierede 

satser for motorer og turbiner (eks. to satser for motorer og to satser for turbiner).  

 

Transport friholdes 

Regeringens foreløbige udmelding har været, at afgiftsforhøjelsen ikke omfatter transportsektoren, 

der reguleres på anden måde. Landbrug & Fødevarer kan bifalde dette. Landbrugets kørsel med 

traktorer mv. risikerer imidlertid at blive ramt. Denne bør undtages på linje med anden erhvervs-

mæssig transport.  

 

Ændret bagatelgrænse efterlyses 

Den eksisterende lovgivning giver mulighed for delvis refusion af NOx-afgifterne, såfremt man kan 

dokumentere, at den faktiske NOx udledning er mere end 20 pct. under standardemissionsfaktoren. 

Det er imidlertid både urimeligt og ulogisk, at virksomheder, der reducerer NOx emission, eksem-

pelvis til 10 pct. under standard, ikke kan opnå delvis refusion. Problemet forstørres i takt med stør-

relsen på afgifterne. Der efterlyses derfor en alternativ bagatelgrænse; eksempelvis således at be-

løb under 1000 kr. årligt ikke udbetales. 

 

Økonomiske konsekvenser for erhvervet 

Det vurderes, at der er en overhængende risiko for, at afgiften kommer til at koste jobs i landområ-

derne, hvor erhvervet står for en betragtelig del af beskæftigelsen. Et tab af arbejdspladser i landdi-

strikterne står i stærkt modsætningsforhold til de politiske målsætninger om udvikling i landdistrik-

terne. 

 

Administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at: 

”Center for Kvalitet i Reguleringen vurderer, at de virksomheder, der som noget nyt bliver 

pålagt at måle udledning af NOx og heraf indberette/betale afgift dermed pålægges omstil-

lingsbyrder i et ikke uvæsentligt omfang i form af investering i nye it-systemer, måle- og 

registreringsudstyr, opsætning af målere og systematisering af registreringen. CKR vurde-

rer også, at indberetningen medfører nye løbende byrder for nævnte virksomheder i om-

egnen af samlet 2400 timer på årsbasis. CKR vurderer, at lovforslaget medfører løbende 

administrative byrder i et ikke uvæsentligt omfang for de berørte virksomheder.” 
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Landbrug & Fødevarer finder det overordentlig kritisabelt, at man med forslaget påfører danske 

virksomheder yderligere administrative byrder. De administrative byrder opleves allerede i dag af 

de danske virksomheder som ganske omfattende og en forøgelse af denne byrde for virksomhe-

derne er ikke ønsket.   

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor kraftigt opfordre til en dialog snarest der tager sigte på at løse 

problemet med den voksende administrative byrder på baggrund af dette forslag om lavere måler-

grænse, så virksomheder ikke pålægges unødig yderligere administrative byrder. 

 

Retssikkerhed 

En del af lovgivningsprocessen går ud på, at organisationer og myndigheder m.fl. får mulighed for 

at kommentere nye lovforslag og sende deres bemærkninger til ministeren. Disse bemærkninger 

kaldes for høringssvar. Ministeren sender som regel høringssvarene til Folketinget, samme dag 

som ministeren fremsætter lovforslaget i Folketinget. 

 

Sendes et udkast til lovforslag i høring med så kort en svarfrist, at mulighederne for at afgive gen-

nemarbejdede og fuldt ud dækkende bemærkninger ikke eksisterer, opstår en overordentlig stor ri-

siko for lovsjusk og for, at visse konsekvenser af de foreslåede ændrede rammevilkår for borgere 

og virksomheder ikke bliver belyst 

 

Denne skatte- og afgiftspakke på finansloven for 2012 består af 7 forslag fra Skatteministeriet, der 

er udsendt mandag den 21. november 2011 med høringsfrist til torsdag den 24. november kl 16. In-

teresseorganisationerne mv. har altså fået 3 dage til at kommentere 7 lovforslag, der hæver skat-

terne med 5 mia., og som omfatter alt fra skærpelse af selskabernes skattebetaling, udledning af 

NOx, begrænsede muligheder for succession, pensionsregler og multimediebeskatning – for at 

nævne et par stykker. 

 

Ved at afmontere høringssystemet og fremsætte lovforslag, der ikke er kommenteret af sagkund-

skab og berørte organisationer, som repræsenterer de mennesker og virksomheder, der vil blive 

ramt af de nye regler og øgede byrder, øger skatteministeren risikoen for lovsjusk. Det er Landbrug 

& Fødevarers holdning, at det kan retssikkerheden naturligvis ikke være tjent med. 

 

Landbrug & Fødevarer vil på det kraftigste anbefale, at en sådan proces på ingen måde ses genta-

get. 

 

På grund af den meget korte frist for bemærkninger til lovforslaget, forbeholder Landbrug & Føde-

varer sig ret til at vende tilbage med yderligere bemærkninger til lovforslaget. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Katrine Bargisen 
Chefkonsulent 
 
Landbrug & Fødevarer 
 
D 3339 4673 
E kbb@lf.dk 
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