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  31. oktober 2012 

RenoSams bemærkninger til ændring af 

kulafgiftsloven og CO2-afgiftsloven 

 
RenoSam har 12. oktober 2012 modtaget udkast til forslag til lov 
om ændring af kulafgiftsloven og CO2-afgiftsloven i høring. 
  
Med forbehold for politisk behandling i RenoSams bestyrelse, har 
RenoSam følgende bemærkninger til de i høring udsendte 
bekendtgørelsesudkast. 
 

Behov for justering af afgifterne ved forbrænding af 

affald 
RenoSam har ved flere lejligheder tilkendegivet, at der er brug for 
en justering af afgifterne ved forbrænding af affald. Forbrændings-
anlæggene har siden beslutningen om omlægning af forbræn-
dingsafgiften tilbage i år 2009 oplevet et større afgiftstryk, hvilket 
negativt forrykker danske anlægs konkurrenceevne overfor 
forbrændingsanlæg i vore nabolande. 
 
Med forbrændingsanlæggenes indtræden i den europæiske CO2-

kvoteordning (ETS) er danske anlæg pålagt både CO2-afgift og 
handel med CO2-kvoter, der sammen med anlæggenes forøgede 
transaktionsomkostninger samlet har øget anlæggenes 
omkostninger. Forbrændingsanlæggene vil pr. 1. januar 2013 
samtidig miste den CO2-kompensation, anlæggene har modtaget 
via Energinet.dk. 
 
Den danske affaldsforbrændingssektor bidrager med en betydelig 
andel vedvarende energi, der er med til at sikre, at de danske 
klima- og miljømål kan nås. Men der er brug for, at afgifterne 
justeres, så det også fremadrettet sikres, at de forbrændings-
egnede energiressourcer forbliver i Danmark. Foreningen vil 
derfor på ny rette henvendelse til både Klima- og Energiministeriet 
samt Skatteministeriet i denne sag. 
 

RenoSams tekniske bemærkninger til ændring af 

kulafgiftsloven og CO2-afgiftsloven 
Der er tale om en tilpasning af kul- og CO2-afgiftsloven, primært 
som følge af, at affaldsforbrændingsanlæggene fra 1. januar 2013 
indtræder i CO2-kvoteordningen. 
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RenoSam takker for at have fået mulighed for at drøfte tilpasningen med 
Skatteministeriet, og har derfor kun enkelte tekniske prægede anbefalinger. 
  
Det bør præciseres, som det også er aftalt med Skatteministeriet, at røggas-
metoden konkret kan anvendes ved opgørelse af henholdsvis tillægsafgiften og 
CO2-afgiften, både for så vidt angår forbrændingsanlæg, som indgår i CO2-
kvoteordningen, såvel anlæg som står udenfor denne. Vi anbefaler desuden, at 
det præciseres, at forbrændings-anlæg fortsat kan anvende reglerne om 
bortkøling, (både for kvoteomfattende og ikke-kvote-omfattede anlæg). Det er 
naturligvis under forudsætning af, at anlægget kan dokumentere grundlaget for 
anvendelse af reglerne. 
 

Forenkle opgørelsen af CO2-emissioner og CO2-afgiften 
Forbrændingssektoren har aktivt deltaget i at tilvejebringe et grundlag for, at 
kvoteomfattede forbrændingsanlæg så enkelt og effektivt som muligt kan indgå 
i den europæiske CO2-kvoteordning. 
 
RenoSam vil dog gerne påpege, at det umiddelbart er uhensigtsmæssigt, at 
Skatteministeriet beregner CO2-afgiften af faktiske producerede 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 regnskabspraksis, som burde 
kunne gøres mere ensartet og forenkles meget mere. 
 

Tilpasning af standard CO2-emissionsfaktoren 
Der henvises i lovforslaget til en emissionsfaktor på 37,0 kg CO2/GJ for affald.  
 
RenoSam vil anbefale, at både Klima- og Energiministeriet og Skatteministeriet 
i fællesskab samarbejder med forskningsinstitutioner og forbrændingssektoren 
om at få kortlagt og dokumenteret, hvordan emissionsfaktoren fremadrettet 
tilpasses de faktiske udledninger af CO2-emissioner. Det må ligeledes 
anbefales, at gældende standardemissionsfaktor altid kan genfindes i et  
offentliggjort myndighedsdokument, fx på Energistyrelsens hjemmeside. 
 

Brug for et fortsat dialog om administration af CO2-reglerne 
RenoSam anbefaler en fortsat dialog mellem myndigheder og forbrændings-
sektoren, der kan medvirke til at forenkle administrationen mest muligt.  
 
Vi uddyber gerne vores høringssvar, hvis Skatteministeriet måtte ønske dette. 
 
Kopi af dette høringssvar er sendt til Energistyrelsen. 
 
 
Venlig hilsen 
RenoSam 
 
 
Allan Kjersgaard 
 


