
Dato 20. september 2012 
Side 1 af 2 
 

  

Skatteministeriet 
Nicolai Eigtveds Gade 28 
1402 København K 
Att: Anette Høegh 
 
Høringssvaret er sendt til Annette.Hoegh@skat.dk 

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre 
love (j. nr. 11-0296400) 
 
Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere forslaget til ændring af lov om 
afgift af elektricitet og forskellige andre love, jf. henvendelse fra Skatteministeriet af 23. august 
2010. Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til forslaget: 
 
Vedrørende §1-4 fsva. komfortkøling 
Landbrug & Fødevarer kan støtte den foreslåede ændring, men finder at den tekniske ændring af 
afgifter på komfortkøling er en betimelig anledning til en generel præcisering af afgiftsforholdene på 
området.  
 
Fødevarevareindustrien oplever i dag, at energiforbrug afgiftspålægges som komfortkøling i en 
række tilfælde, hvor det oplagt bør betragtes som procesenergiforbrug. Det gælder f.eks. køling i 
rum, hvor veterinær regulering stiller krav om bestemte temperaturer i lokalerne, hvor givne 
processer udføres. I tilfælde, hvor temperaturreguleringen ikke er betinget af hensyn til 
medarbejdernes komfort, men af hensyn til det producerede produkt, bør køling generelt 
afgiftspålægges som procesenergi.  
 
Et eksempel fra Landbrug & Fødevarers medlemskreds er, at der i visse lokaler skal køles til 12 
graders celsius; dette kan ikke siges at være for medarbejdernes komfort, og begrebet 
komfortkøling giver derfor ikke mening i denne sammenhæng. 
 
Vedrørende §1-4 fsva. efterregulering af energiafgifter 
Landbrug & Fødevarer kan støtte indførelsen af en objektiv regel, men finder behov for en 
uddybning af, hvordan reglen om, at det tilbagebetalingsberettigede skal udgøre mindst 75 pct. af 
afgiften, som virksomheden har fået tilbagebetalt, skal forstås. 
 
I fald bestemmelsen markant forringer mulighederne for at virksomheder kan få godtgjort de 
energiafgifter, som de har betalt for meget, finder Landbrug & Fødevarer reglen uheldig og 
unødvendig. 
 
Vedrørende §5 - forbrug af afgiftspligtig el til fremstilling af varme til anvendelse i tunge processer  
Lovændringen ses at skærpe betingelserne for, hvornår virksomheder, der forbruger afgiftspligtig 
elektricitet direkte til fremstilling af varme til tunge processer, kan få delvist tilbagebetaling af afgift 
efter CO2-afgiftsloven. Den foreslåede nyaffattelse anføres i bemærkningerne til loven at have rod i 
en afgørelse af Europa-Kommissionen om statsstøtte.  
 
Landbrug & Fødevarer forstår det således, at den nye bestemmelse vedrører både virksomheder, 
der leverer overskudsvarme til et kollektivt net (fjernvarme) og virksomheder, der forbruger al den 
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producerede varme internt. Landbrug & Fødevarer ser gerne, at Skatteministeriet bekræfter, at 
denne tolkning er korrekt, og hvis dette ikke måtte være tilfældet, at lovforslagets bemærkninger 
præciseres, så det tydeligt fremgår i hvilke tilfælde, bestemmelsen måtte finde anvendelse. 
 
Landbrug & Fødevarer har mindst et medlem, der har både kraftvarmekapacitet og el-heatere, der 
kan anvendes direkte til varme til tunge processer. Virksomheden afsætter ikke overskudsvarme til 
det kollektive net. Vi er derfor interesserede i at afklare, hvorvidt lovændringen har konsekvenser 
for den pågældende virksomhed. 
 
Vedrørende §8 – indplacering af natur- og biogasdrevne biler i brændstofforbrugsafgiften 
Landbrug & Fødevarer er positive overfor ændringen af brændstofforbrugsafgiften. Der er et stort 
potentiale for at reducere udledningen af drivhusgasser fra transportsektoren ved omlægning fra 
benzin- og dieseldrevne biler til biogas- og naturgasdrevne biler. Omlægningen medfører også 
betydelige samfundsøkonomiske gevinster, jf. to nylige rapporter fra henholdsvis Energistyrelsen 
(Alternative drivmidler, 2012) og Energinet.dk (Gas til transportsektoren, 2012). 
 
Det er derfor problematisk, at det danske afgiftssystem hidtil har medvirket til at blokere for 
udbredelsen af gasdreven transport i Danmark. Det er i modstrid med målsætningen om at 
reducere transportens drivhusgasudledninger, når naturgas- og biogasdrevne biler som hidtil har 
skullet afholde væsentligt højere afgifter i forhold til brændstofforbrugsafgiften på trods af den 
markant bedre miljøperformance. Denne mærkværdighed kan kun skyldes en hidtil manglende 
stillingtagen til biltypernes afgiftsmæssige forhold, og det er derfor positivt, at det bliver afklaret med 
forslaget, der nu er i høring.  
 
Landbrug & Fødevarer finder dog ikke, at den foreslåede ændring i sig selv er nok. Vi vil derfor 
generelt opfordre til en provenuneutral omlægning af bilafgifterne, der kan fremme de danske 
forbrugerens incitament til at vælge biler med de bedste energimæssige egenskaber, og samtidig 
tilgodese de forskellige segmenters transportbehov.  
 
Ønskes ovennævnte uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede, ligesom vi fra Landbrug & 
Fødevarers side gerne vil forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere 
kommentarer, hvis vi finder det nødvendigt.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Mikkel Stein Knudsen 
Erhvervspolitisk konsulent 
 
Axelborg 
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