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Høring af ændring af lov om afgift af naturgas og bygas mv. (J.nr. 13-0113636) 
 
Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere udkastet til lovforslag. 
 
Biogas 
Landbrug & Fødevarer tager til efterretning, at det vurderes direktivpligtigt at indføre energiafgifter 
på anvendelsen af biogas på trods af, at biogas er en vedvarende energikilde med en meget positiv 
CO2-profil. Det står os dog ikke ganske klart, at dette skulle være tilfældet, og det findes ikke dæk-
kende, når lovforslagets bemærkninger omtaler ”EU’s minimumsafgifter for biogas m.v.”, da biogas 
ikke eksplicit er omtalt i energibeskatningsdirektivet. Skatteministeriet bedes derfor redegøre for, 
hvilke bestemmelser i energibeskatningsdirektivet, der umuliggør en videreførelse af den nuværen-
de afgiftssituation, herunder også om hvorvidt biogas kan undtages jf. Energibeskatningsdirektivets 
Artikel 15, stk. 1, pkt. a). 
 
Det bemærkes herudover, at afgiften vil forrykke de økonomiske forudsætninger, der lå til grund for 
beregningen af nødvendige tilskudssatser til biogas ved indgåelsen af Energiforliget af 22. marts 
2012.  
 
Landbrug & Fødevarer kan endvidere undre sig over, at indførelsen af afgift kræver EU-notifikation. 
Det må forventes, at myndighederne er opmærksomme på, at denne proces ikke yderligere forsin-
ker eller komplicerer den aktuelle dialog med Kommissionen med henblik på vedtagelsen af de til-
bageværende elementer i energiforliget samt Lov nr. 576 af 18/06/2012 fsva. tilskud til biogas. 
 
Forlængelse af befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner 
Landbrug og Fødevarer er positive overfor Regeringens fokus på, at det skal være muligt at bosæt-
te sig i alle dele af landet. Det er et skulderklap til de danskere, der gerne vil leve livet på landet, at 
der nu indføres en økonomisk gulerod for de dem, der er fleksible og finder arbejde uden for hjem-
mekommunens grænse. 
 
Skulle der være spørgsmål til ovenstående er Energistyrelsen meget velkommen til at rette hen-
vendelse til undertegnede. Landbrug & Fødevarer forbeholder os ligeledes ret til at vende tilbage 
med yderligere information, hvis vi finder behov herfor. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mikkel Stein Knudsen 

D 33 39 46 57 

M 30 83 10 63 

E msk@lf.dk  

mailto:juraogsamfundsoekonomi@skm.dk
mailto:msk@lf.dk

	Høring af ændring af lov om afgift af naturgas og bygas mv. (J.nr. 13-0113636)

