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Til Skatteministeriet 

 

Fra affald danmark 

 

 

 

 

Ændring af kulafgiftsloven og CO2 -afgiftsloven 

affald danmark har 12. oktober 2012 modtaget udkast til forslag til lov  

om ændring af kulafgiftsloven og CO2-afgiftsloven i høring. Hermed vores 

kommentarer. 

 

Vi konstaterer, at der er tale om en ren teknisk ændring, bortset fra at CO2-

afgiften fjernes for el-produktion på anlæggene. Vi har forud for beslutningen 

om at overføre forbrændingsanlæggene til kvotesektoren, anbefalet til Energi-

styrelsen, at CO2-afgiften ophæves helt for at undgå dobbeltregulering. Vi 

konstaterer samtidig at omlægning i praksis vil medføre en nettoomkostning 

for anlæggene, fordi kompensationen for CO2-afgiften samtidig forsvinder. Vi 

ser på den baggrund frem til en mere generel drøftelse af omlægning af afgif-

terne på baggrund af overgang til kvotesektoren. 

 

I forhold til denne tekniske ændring bør det præciseres, som også er aftalt 

med Skatteministeriet, at det konkret nævnes, at røggasmetoden med ændrin-

gen vil kunne anvendes af anlæg inden for kvotesektoren. I det hele taget vil 

vi gerne takke for at have haft lejlighed til at drøfte ændringsforslaget med 

Skatteministeriet.  

 

I forhold til CO2-afgiften vil vi dog bemærke, at det umiddelbart er uhen-

sigtsmæssigt, at Skatteministeriet beregner CO2-afgiften af faktiske produce-

rede GJ, mens Energistyrelsen i forhold til administrationen af kvoter for A 

anlæg (< 50.000 tons CO2) anvender en standardbrændværdifaktor (10,5 GJ 

pr ton affald). Det giver anledning til forskellig administrations- og regn-

skabspraksis, som bør kunne gøres mere ensartet.  

 

Skatteministeriet henviser i lovforslaget til en emissionsfaktor på 37 kg  

CO2/GJ for affald, hvilket er væsentligt højere end den faktor, der anvendes 

for anlæg uden for kvotesektoren. Vi har forståelse for, at der anvendes de 

seneste tal for gennemsnitligt fossilt indhold i affaldet, og vil blot konstatere, 

at det i praksis vil medføre en højere afgiftsbelastning for de anlæg inden for 

kvotesektoren, der anvender emissionsfaktoren til at beregne CO2-udslippet 

(A-anlæggene). Dog anbefaler vi, at denne emissionsfaktor udmeldes officielt 

– f.eks. på Energistyrelsens hjemmeside.  

 

Vi uddyber gerne vores høringssvar, hvis Skatteministeriet måtte ønske dette. 


