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Resumé 

af 

 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og for-
skellige andre love 

 (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgifts-
mæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie m.v. 

og forhøjelse af affaldsafgiften) 

Lovforslaget indeholder de ændringer i energiafgiftslovene, der er nødvendige 
som udmøntning af den del af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti 
om Forårspakke 2.0., der vedrører energiafgifterne (ekskl. den nye afgift på an-
dre klimagasser end CO2 og aftrapningen af CO2-bundfradraget) Disse frem-
sættes senere. 
 

Overordnet set indeholder lovforslaget følgende elementer 

• Forhøjelse af energiafgifterne på brændsler og el med hhv. 15 pct. og 5 pct.  

• Forhøjelse af grøn energiafgift på el i husholdninger og erhverv med 17 kr. 
pr. GJ. For erhvervenes fremstilling udgør afgiften lidt under en tredjedel 
i perioden 2010-2012. Afgiften er lempet for landbrug og gartneri.  

• Indførelse af energiafgift på brændsler anvendt til fremstilling i erhverv 
med 15 kr. pr. GJ. Afgiften udgør lidt under en tredjedel i perioden 2010-
2012. Afgiften er lempet for landbrug og gartneri.  

• Mineralogiske processer, kemisk reduktion, elektrolyse og metallurgiske 
processer friholdes i overensstemmelse med EU’s energibeskatningsdi-
rektiv.  

• Med aftalen Lavere skat på arbejde fra 2007 blev energiafgifterne indekse-
ret frem mod 2015. Med Forårspakke 2.0 indekseres energiafgifterne også 
efter 2015.  

• Der indføres ens beskatning af central og decentral kraftvarme. Det vil fjer-
ne den nuværende forvridning mellem varme produceret på centrale og de-
centrale kraftvarmeværker.  

• Energiafgift på el til belysning. Reglerne vedrørende afgift af el til opvarm-
ning af transformerstationer præciseres, således at der betales afgift heraf.  

• Afgift på køling som ligestiller energi til opvarmning og køling.  

• Forhøjelse af affaldsafgiften via en forhøjelse af deponeringssatsen, indek-
sering af forbrændingsafgiften og indførsel af afgift på farligt affald.  

 
Miljøeffekter 
Klimagasserne uden for kvotesektoren vil blive formindsket med 0,44 mio. t. 
CO2-ækvivalenter, bruttoenergiforbruget vil blive formindsket med ca. 16 PJ, 
medens VE andelen vil blive øget med 5,6 PJ.  
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Provenu 

Det samlede provenu ved forslaget skønnes til 18,8 mia. kr. 

 


