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Bemærkninger til lovforslag om energiafgifter 
 
Omkostningsstrukturen omkring energi har stor betydning for Danish Crown og 
vores konkurrenceevne. Det er med stor bekymring, vi har fulgt Forårspakke 2.0. 
Det er glædeligt, at der er sket nogle justeringer mht. indfasningen af nogle af 
pakkens energiafgifter, og vi har noteret os, at man vil undersøge de energiintensive 
virksomheders konkurrenceforhold i 2012, men det er fortsat Danish Crowns 
opfattelse, at reguleringen er bekymringsvækkende . 
 
Danish Crown og vores datterselskaber er kendetegnede ved at have et højt 
energiforbrug. Størstedelen af energien anvendes til at nedkøle/fryse kød og andre 
fødevarer og rengøre vores fabrikker. Skærpede veterinære standarder og øget 
automatisering gennem det sidste årti bevirker, at realiserede energibesparelser 
modsvares af et stigende behov for energi. 
 
Øgede energiafgifter vil have store negative konsekvenser for Danish Crown. Vi 
vurderer, at Forårspakken vil medføre meromkostninger for Danish Crown 
koncernen i størrelsesorden 58 mio. kr. per år fra 2013. De samlede 
meromkostninger pga. energiafgifter for svinesektoren, dvs. slagterier mv. inklusive 
primærlandbrug udgør over 100 mio kr.. For at opretholde en uændret 
konkurrenceevne må ca. 145 fuldtidsstillinger bortspares. Den samlede negative 
beskæftigelseseffekt på grund af tab af konkurrencedygtighed skønnes at være i 
størrelsesorden yderligere 1.300-1.500 fuldtidsansatte i fødevareerhvervet.  
 
Danish Crown eksporterer 90% af produktionen. Vi konkurrerer på verdensmarkedet, 
hvor vores konkurrenters omkostningsvilkår for så vidt angår lønninger, veterinære 
standarder, miljø mv. er væsentligt gunstigere end dem, vi møder i Danmark. Som 
andelsejet dansk koncern har vi haft en strategi om at bevare så mange 
arbejdspladser i Danmark som muligt, denne strategi er under stærkt pres, hvilket 
vores aktuelle virksomhedslukninger desværre også er et udtryk for. 
 

 



 

Danish Crown har systematisk arbejdet med energibesparelser siden midten af 
1980’erne og har energi som et væsentligt fokusområde med ugentlige benchmarks 
og energispareprogrammer, energirigtig projektering, indførelse af miljøteknologi mv. 
Der er gennemført betydelige investeringer, og vi er i dag i den situation, at der ikke 
længere er et stort uudnyttet potentiale. 
 
Fødevarebranchen i Danmark er kendetegnet ved at en stor del af værdikæden 
findes herhjemme, fra primærproduktionen frem til de færdige produkter, der så 
enten afsættes på hjemmemarked eller eksporteres. Danish Crown er ikke kun et 
slagteriselskab, men i Danmark ejer vi også Tulip Food Company, der producerer 
middagsretter og pålæg, Dat Schaub der producerer tarmprodukter, men har også 
et medejerskab af andre for virksomheden nødvendige, men energiintensive 
virksomheder, herunder en resultatandel på 75% i Daka (håndtering af biprodukter) 
og 43% i AgriNorcold (frysehuse), hvor øgede omkostninger slår direkte igennem. 
Energiafgiften er således stærkt konkurrenceforvridende element for vores erhverv. 
 
Danish Crown og Tulip Food Company er ikke opført på proceslisten i CO2-
afgiftsloven, og vi betaler i dag let proces afgift hhv. rumvarmeafgift på al vores 
energiforbrug. Imidlertid lever vi op til definitionen for energiintensiv virksomhed ifht. 
EU’s energibeskatningsdirektiv, købet af energiprodukter og elektricitet udgør mindst 
3,0% af produktionsværdien, eller den skyldige nationale energiafgift udgør mindst 
0,5% af værditilvæksten. Vi opfylder klart den første del af definitionen. De afgifter, 
vi allerede i dag betaler for energien, ligger langt over EU’s minimumssatser og er 
med til at udhule vores konkurrenceevne. 
 
Vi vil også gerne pege på den skævhed, der ligger i CO2-kvoterne. Nogle af vores 
danske virksomheder er omfattet af kvoteloven, dette er betinget af, at vi har 
rationaliseret produktionen på større enheder og derfor også må have store 
energianlæg på disse virksomheder. Mindre slagterier – herunder også en del af 
vores - er ikke omfattet af kvoteloven. Det er en klar konkurrenceforvridning at 
pålægge de store virksomheder omkostninger til at opkøbe CO2-kvoter til at dække 
produktionens energiforbrug, når vores konkurrenter – i ind- og udland – ikke 
pålægges samme omkostning.. 
 
Forårspakken indeholder – foruden energiafgifterne og CO2-kvoterne - et element 
omkring grønne kørselsafgifter. Dette er ikke nærmere defineret, men Danish Crown 
skal herved også gøre opmærksom på, at vi som verdens største eksportør af 
svinekød også har en betydelig transport. Således skal alle grisene transporteres fra 
landmændene til slagteriet, hvorefter de slagtede dyr transporteres til forædling, 
frysehus, supermarkeders distributionscentre eller til shipping. Danish Crown står 
således for en betydelig indenlandsk lastbiltransport. 
 
Det fremgår af Forårspakke 2.0, at sigtet med energiafgifterne er at nedbringe 
energiforbruget, men også at man ikke ønsker, at det medfører, at energiintensive 
virksomheder udflytter produktionen. Udfra et miljømæssigt synspunkt vil 
overflytning af produktion fra Danish Crown til udenlandske virksomheder givetvis 

 



 

 

medføre en øget global miljøbelastning, idet den danske værdikæde er blandt 
verdens mest miljøeffektive. 
 
Men reduktion af DC’s konkurrencedygtighed vil ikke alene ramme virksomheden, 
men også de landbrug som via andelshaverskab er leverandører til virksomheden, 
og som i forvejen er under et meget betydeligt økonomisk pres. Vi frygter, at en 
yderligere forringelse af vores konkurrencedygtighed vil bidrage til en yderligere 
reduktion af den danske kødproduktion. Endvidere vil den i dag stigende eksport af 
levende svin blive øget, idet f.eks. tyske slagterier ikke rammes af de omkostninger, 
som vi pålægges i Danmark. Herved tabes dansk værditilvækst og beskæftigelse, 
og mængden af lange dyretransporter vil blive øget. Der er mulighed for at reducere 
belastningen af energiafgifterne for energiintensive, konkurrenceudsatte 
virksomheder, vi skal derfor opfordre til at disse muligheder udnyttes, således 
slagterivirksomhed sidestilles med gartnerier og landbruget, hvilket ville medføre, at 
vi skulle betale en afgiftssats svarende til EU’s minimumssats. 
 
Vi står gerne til rådighed med yderligere oplysninger og drøftelser. 
 
Med venlig hilsen 
DANISH CROWN 
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Koncernøkonomidirektør 


