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Resumé af forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov 

om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks 

m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om kuldio-

xidafgift af visse energiprodukter  

(Forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og VE-brændsler, tilpas-

ning af afgiftsregler for VE-brændsler, mulighed for kraft-varme-værker for 

at opgøre afgifter på timebasis og ændrede registreringsforhold som følge 

af øget konkurrence på elmarkedet) 

Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Fol-
keparti indgik den 22. marts 2012 aftale om den danske energipolitik 2012-
2020 (Energiaftale 2012). Med aftalen fastlægges konkrete energipolitiske initi-
ativer for perioden 2012-2020. Det fremgår bl.a. af Energiaftale 2012, at der 
skal indføres en forsyningssikkerhedsafgift på al rumvarme, dvs. rumvarme fra 
såvel fossile brændsler som VE-brændsler. 

Første fase af forsyningssikkerhedsafgiften blev udmøntet ved Folketingets 
vedtagelse af lov nr. 70 af 30. januar 2013, der trådte i kraft 1. februar 2013, og 
indførte forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler anvendt til al rumvar-
me m.v. for både husholdninger og erhverv. 

For at afskærme det private erhvervsliv fra afgiftsfinansieringen følger det af 
Energiaftale 2012, at energiafgifterne på el og brændsel til proces gradvis lem-
pes frem mod 2020. Som led i Vækstplan DK er det aftalt, at lempelserne 
fremrykkes, så den fulde lempelse opnås fra 1. januar 2014, jf. lov nr. 903 af 4. 
juli 2013.  

Dette lovforslag udmønter sidste fase af forsyningssikkerhedsafgiften. Lov-
forslaget indeholder stigninger i afgifterne på fossile brændsler og indfører af-
gift på VE-brændsler anvendt til rumvarme m.v. Sammen med forsyningssik-
kerhedsafgiften gennemføres tillige forskellige tilpasninger af energiafgifterne 
på biomasse. Denne del af forsyningssikkerhedsafgiften skal bidrage med fi-
nansiering fra 1. januar 2014 og indfases gradvist frem til 2020.  

Den samlede forsyningssikkerhedsafgift skal indbringe knap 900 mio. kr. i 
2013 stigende til godt 2,6 mia. kr. i 2020 (2013-priser) fratrukket kompensati-
on til erhvervslivet og efter adfærdseffekter. 

Lovforslaget giver endvidere en mulighed for, at kraft-varme-værker kan an-
vende timebaseret opgørelse ved fordeling af afgiftspligtige brændsler mellem 
elproduktion og varmeproduktion. Endelig foreslås tilpasninger af elafgiftslo-
ven i forhold til elhandelsvirksomhedernes rolle på elmarkedet. 
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