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DONG Energy’s bemærkninger til høring om ændring af kulafgiftsloven og 

CO2-afgiftsloven 

 

DONG Energy takker for muligheden for at kommentere på ændring af 

kulafgiftsloven og CO2-afgiftsloven. DONG Energy har to specifikke 

bemærkninger, som fremgår af nedenstående. 

 

- Ved opgørelse af energiindholdet i ikke bionedbrydeligt affald jf. 

lovforslagets § 2, nr. 1, 5. pkt. anføres at den samlede produktion af el 

og varme skal divideres med 0,85 (skønnet virkningsgrad). I den 

forbindelse skal der gøres opmærksom på, at iht. den nugældende 

opgørelsesmetode kan affaldsforbrændingsanlæg, der opfylder 

røggaskondensatorreglen i kulafgiftslovens § 5, stk. 10, anvende en 

virkningsgrad på 0,95 ved beregning af såvel tillægsafgift som CO2-

afgift. Jf. lovforslaget er der ikke længere mulighed for at anvende 0,95 i 

forbindelse med opgørelse af CO2-afgiften. Dermed vil 

affaldsforbrændingsanlæg, der indgår i kvotesektoren, blive ringere 

stillet, hvilket er i modstrid med bemærkningerne på side 7 øverst i 

lovforslaget 

 

- Iht. "Bekendtgørelse nr. 277 af 26.3.2010 om kompensation for CO2-

afgift af brændsler til elproduktion" modtager affaldsfyrede værker 

kompensation for betalingen af CO2-afgift til SKAT. Der er tale om 

væsentlige beløb for det enkelte værk.  Kompensationen udbetales ikke 

til anlæg omfattet af lov om CO2-kvoter, hvorfor det må påregnes at 

affaldsværker fra og med 2013 ikke længere vil modtage denne 

kompensation, hvilket vil stille disse værker væsentligt ringere fra 

næste år, når man tager i betragtning af der fortsat skal betales CO2-

afgift fra 2013. 

 

Vi står naturligvis til rådighed for en eventuel diskussion af disse bemærkninger. 
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