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Høring af Lov om CO2-kvoter 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere forslaget til en ny Lov om CO2-

kvoter. 

 

Forslaget har betydelige konsekvenser for de af Landbrug & Fødevarers medlemmer, der er omfat-

tet af CO2-kvoteordningen. Det konstateres dog, at lovforslaget i store træk blot konsekvensimple-

menterer EU-direktiver- og vejledninger, der allerede er fremlagt og vedtaget.  

 

Landbrug & Fødevarer har derfor blot enkelte bemærkninger til lovforslaget:  

 

Generelt om ETS 

Efter udsendelsen af høringsforslaget har Kommissionen ultimo juli udsendt en række nye doku-

menter om ETS, herunder blandt andet et forslag om udskydelse af auktionering. Den nye situation 

bør afspejles i lovforslaget, f.eks. i bemærkningerne om det forventede provenu fra auktionering. 

Det må vurderes, at det anslåede statsfinansielle provenu på 4,2 mia. kroner i perioden 2012-2016 

forekommer optimistisk. Baseret på de nuværende priser forventer markedet ifølge Kommissionen 

(COM (2012) 416) således, at kvoteprisen holdes i størrelsesordenen €10 i 2020, hvilket er væsent-

ligt lavere end de €23,5, der forudsættes i lovforslagets bemærkninger. 

 

Det er Landbrug & Fødevarers generelle holdning til ETS-systemet, at det skal være et markedsba-

seret system, og at det derfor i udgangspunktet er positivt, når priserne i kvotemarkedet reflekterer 

signaler fra markedet - det er grundlæggende et tegn på, at markedsmekanismerne fungerer efter 

hensigten. Utidig politisk indblanding i markedet bør endvidere så vidt muligt undgås. Der kan dog 

være grunde til jævnligt at analysere, hvorvidt markedsmekanismerne kan gøres mere funktionelle, 

og Landbrug & Fødevarer har derfor forståelse for de aktuelle overvejelser. 

 

Ingen eksklusion af mindre produktionsenheder 

Det forstås af lovforslaget, at Danmark vælger ikke at gøre brug af muligheden for udelukkelse af 

små anlæg, jf. artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF. Landbrug & Føde-

varer kan støtte denne beslutning, hvilket også tidligere er anført over for Energistyrelsen.  

 

Vi vil dog være interesserede i, hvorvidt andre medlemsstater benytter denne mulighed, og finder at 

oplysninger herom bør fremgå af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, hvor muligheden for 

eksklusion i øvrigt er beskrevet (s. 18). Her bør det samtidigt rettes, at direktivet giver mulighed for 

eksklusion for at undtage anlæg med en kapacitet på under 35 MW og ikke på under 25 MW, som 

det anføres i det foreliggende udkast. 
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Hvordan defineres betydelige ændringer? 

Landbrug & Fødevarer ser gerne, at lovforslaget klarere udtrykker, hvad der forstås ved bestem-

melsen i §14 om underrettelse af ’forhold af betydning for udledningstilladelsen og for tildelingen af 

gratiskvoter, herunder alle planlagte ændringer i produktionsenhedens art eller drift eller en eventu-

el udvidelse eller betydelig reduktion af dens kapacitet, som kan medføre, at tilladelsen eller tilde-

lingen skal ændres’. 

 

Teksten antyder blandt andet, at der stilles skrappere krav i forhold til kapacitetsudvidelse end til 

kapacitetsreduktion, idet ordet ’betydelig’ er indsat. Denne adskillelse kan ikke findes i Kommissio-

nens vejledninger, hvor definitionen af betydelige ændringer er ens ved både udvidelse og redukti-

on. Herudover synes bemærkningerne til det foreliggende lovforslag generelt at adskille sig fra 

Kommissionens vejledning, således at kravene til, hvad der skal underrettes, er skærpet.  

 

Landbrug & Fødevarer finder ikke ovenstående hensigtsmæssigt, da det alt andet lige vil skabe 

usikkerhed for de omfattede virksomheder, og da særligt ufleksible danske regler vil medvirke til 

øgede administrative byrder. I henhold til kravene i forhold til gratiskvoter bør det f.eks. bemærkes, 

at ændringer i kapacitetsudvidelse eller kapacitetsindskrænkning ’som følge af fysiske ændringer’ 

skal indberettes. 

 

Ændret ressortfordeling 

Landbrug & Fødevarer tager ressortomlægningen af ansvaret for kvoteregistret fra Energistyrelsen 

til Erhvervsstyrelsen til efterretning. 

  

Landbrug & Fødevarer vil gerne forbeholde sig muligheden for at vende tilbage med yderligere 

kommentarer, hvis vi finder behov for dette. 

 

Med venlig hilsen 

 

Mikkel Stein Knudsen 
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M 30 83 10 63 

E msk@lf.dk  
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