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Høring om forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri
kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter
Landbrug & Fødevarer støtter aftaleparternes afgiftsnedsættelser i forbindelse med energiaftalen.
For Landbrug & Fødevarer er det vigtigt at sikre lave energipriser for både husholdninger og
erhverv. Derudover mener vi, at en lavere elvarmeafgift kan være med til at tilskynde til øget
anvendelse af overskudsvarme. Mange produktionsvirksomheder har overskudsvarme til rådighed,
der ville kunne udnyttes effektivt andetsteds til gavn for husholdninger gennem fjernvarme eller
nabovirksomheder. Det nuværende afgiftssystem og tilknyttede regulering har vanskeliggjort
effektiv udnyttelse af overskudsvarmen.
Landbrug & Fødevarer mener, at der er et betydeligt potentiale for udnyttelse af overskudsvarme
fra mange fødevarevirksomheder. Udnyttelse af overskudsvarme minimerer spild, forbedrer miljøet
og klimaet, giver en bedre bundlinje og er i tråd med cirkulær økonomi.
Landbrug & Fødevarer har tidligere peget på, at nedsættelsen på elvarmeafgiften, som tidligere var
besluttet at udløbe i 2020, skulle gøres varig. Det er derfor positivt, at alle folketingets partier støtter
dette. Det er med til at sikre de fornødne stabile rammer og investorsikkerhed i forhold til, at
virksomheder laver de nødvendige investeringer, der skal sikre bedre anvendelse af
overskudsvarme.
Udmøntningen af puljen til overskudsvarme er dog stadig uklar. Derfor opfordrer Landbrug &
Fødevarer til, at regeringen involverer interessenter, herunder også virksomheder, som har
interesse i at udnytte overskudsvarme. Det er afgørende, at der skabes incitamenter, der har en
reel effekt i forhold til tilskyndelse af udnyttelsen. Det arbejde vil Landbrug & Fødevarer, samt vores
medlemsvirksomheder, gerne inddrages i. Vi finder det uholdbart, at virksomheder, der allerede
udnytter overskudsvarmen, bliver straffet, hvis der indføres et afgiftssystem, som harmoniserer
overskudsvarmeafgiften til et niveau højere end det, der betales i dag.
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