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Høring af udkast til forslag til lov om ændring og senere ophævelse af lov om afgift af kvæl-
stofoxider og om ændring af forskellige andre love 
 
Landbrug & Fødevarer har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsy-
ning i høring. 
 
Landbrug & Fødevarer er glade for ophævelsen af NOx-afgiften. Som Landbrug & Fødevarer på-
pegede i sit høringssvar af 24. november 2011 medførte den exceptionelt høje danske NOx-afgift 
en forringelse af dansk erhvervslivs konkurrenceevne, herunder særligt af konkurrenceevnen i 
energitunge og konkurrenceudsatte erhvervssektorer såsom eksempelvist gartnerier, mejerier og 
sukkerindustri. Afgiften har derfor ramt skævt – både geografisk og i forhold til brancher. Endeligt 
har afgiften ramt bioenergi hårdere end fossile energikilder og derved arbejdet imod overgangen til 
ikke-fossile energikilder. 
 
Vi finder derfor, at det er en helt rigtig beslutning at afskaffe afgiften med virkning fra og med den 1. 
juli 2016.  
 
Landbrug & Fødevarer er glade for, at det med lovforslaget samtidigt bliver muligt for virksomheder 
at blive forbrugsregistreret for afgifter på affaldsvarme på samme måde, som er gældende ved for-
brugsregistrering for kulbaseret varme. Dette giver en likviditetsmæssig forbedring for en række 
virksomheder, eksempelvist gartnerier, samtidigt med at det medvirker til at ensarte energiafgiftssy-
stemet. 
 
I forlængelse heraf opfattes det også som positivt, at lovforslaget medfører samme hjemmel i CO2-
afgiftsloven som i kulafgiftslovens § 7, stk. 5.  
 
I forhold til justering af spildevands- og vandafgiftslovene forstår Landbrug & Fødevarer det såle-
des, at lovændringerne ikke vil medføre ændringer af satser eller af forbrugernes betalinger, men at 
der alene er tale om justeringer af administrationen af afgiften. I fald denne opfattelse er forkert, 
bedes Skatteministeriet oplyse dette. 
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