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Høringssvar til lovforslag L 108 – Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, 

lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om 

energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og af-

giftslempelse for procesenergi) 

Skatteministeren har den 18. december 2012 sendt forslag L 108 om forsyningssikkerhedsafgift på 

fossile brændsler og afgiftslempelse for procesenergi i høring med en frist for høringssvar til fredag 

den 4. januar 2013.  Forslaget er fremsat i Folketinget den 18. december 2012. 

Landbrug & Fødevarer takker for at have modtaget forslaget i høring og har nedenstående kom-

mentarer til forslaget. På grund af den korte høringsfrist, som yderligere falder over en ferieperiode, 

forbeholder Landbrug & Fødevarer sig ret til snarest at vende tilbage med yderligere bemærkninger 

til lovforslaget.  

 

Gasafgiftslovens regler om tilbagebetaling  

L108 foreslår ændringer i gasafgiftsloven. L108 er derfor en oplagt åbning for at fjerne en eksiste-

rende uklarhed i gasafgiftslovens regler om tilbagebetaling, så administrationen bringes i overens-

stemmelse med de politiske intentioner, og virksomhederne ikke kommer i klemme på baggrund af 

forkert administrationspraksis.  

 

Situationen er, at SKAT har præsenteret DAKA for en efterregning på i omegnen af 10 mio. kr., 

primært pga. en utilstrækkelig måling af varmeforsyningen. Gasafgiftsloven giver i dag mulighed for 

at bruge nye målinger for at regulere tilbage i tid, men der administreres efter en anden fortolkning 

af bestemmelsen.  

  

DAKA leverer overskudsvarme fra afbrænding af fedt - dvs. biomasse - til varmeforbrugere i Løs-

ning by via fjernvarmeværket. Varmen består dels af overskudsvarme og varme fra et varmepro-

duktionsanlæg, der er forsynet med et biomasseprodukt fra DAKA Biodiesel.  

 

Problemstillingen var aldrig opstået, hvis varmen udelukkende var blevet forbrugt internt. Dette 

etablerer dermed en forskelsbehandling mellem varmen, der afsættes i modsætning til, hvis varmen 

var forbrugt internt. For DAKA betyder det helt konkret, at de bliver straffet for at levere grøn energi 

og for at være energieffektive, for hvis overskudsvarmen i stedet bare var ledt op gennem en skor-

sten, havde de ikke stået i problemet. 
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I dag har virksomheder efter gasafgiftslovens regler mulighed for at få tilbagebetalt forkert betalte 

afgifter i en periode på 3 år op til den afgiftsperiode, hvor der først foretages korrekt måling.  

 

Reglen er tænkt som en administrativ lettelse, og det fremgår af forarbejderne, at reglen: ” … sigter 

umiddelbart på de tilfælde, hvor det har vist sig, at en virksomhed igennem en periode enten ikke 

har installeret målere i tilstrækkelig omfang, eller at de installerede målere enten ikke har været 

monteret korrekt, eller at de ikke har virket, og hvor virksomheden efterfølgende opfylder de måler-

mæssige krav m.v. fuldt ud.” 

  

Loven tager således ikke stilling til, hvorvidt bestemmelsen alene finder anvendelse på virksomhe-

dens interne fordeling af varer, kulde og varme. Tværtimod nævnes i bemærkningerne, at ’der kan 

være tale om’ denne type situation. Man har nok blot ikke været opmærksom på behovet for at 

specificere ligestillingen ift. Den situation, hvor overskudsvarmen videreformidles til fx et fjernvar-

meværk, så den nu opståede problemstilling kunne løses. Når man læser i forarbejderne, ses det 

ikke at have været lovgivers intention med reglen.  

 

Man kan se af forarbejderne, at reglen var tænkt som en administrativ lettelse for de virksomheder, 

der først senere sætter korrekt måler op.  

 

Landbrug og Fødevarer anbefaler på den baggrund, at man bruger denne oplagte anledning, hvor 

der i forvejen ændres i gasafgiftslovens regler, til at fjerne en eksisterende uklarhed i gasafgiftslo-

vens regler om tilbagebetaling, så administrationen bringes i overensstemmelse med de politiske 

intentioner, og virksomhederne, der energieffektivt udnytter grøn energi, ikke kommer i klemme på 

baggrund af forkert administrationspraksis.  
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