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Høring af forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love 
 
Tak for det tilsendte høringsmateriale. 
Dansk Gartneri vil indledningsvist give udtryk for tilfredshed med, at de konkurrenceudsatte og 
energitunge gartnerivirksomheder er blevet pålagt forholdsvis lave afgifter på erhvervets energi-
forbrug. Var dette ikke sket ville væksthusgartneriet ikke have haft nogen fremtidsmuligheder i 
Danmark, og produktionen ville være blevet overtaget af primært det hollandske gartnerierhverv 
med følgende nettoresultat: tab af arbejdspladser, ingen miljøgevinst og intet provenu til skattelet-
telser. 
 
Afgiftsniveau på 1,25 kr./GJ eller EU´s minimumssatser? 
 
I den politiske aftale om forårspakken 2.0 blev der fastsat en afgiftssats på ”1,25 kr./GJ svarende 
til EU´s minimumsafgift” for gartneri og landbrug. Det er her problematisk, at der er markant for-
skel på EU´s afgiftssatser på de forskellige energiformer, der varierer fra 1,20 kr./GJ på kul til 3,14 
kr./GJ og 4,50 kr./GJ på henholdsvis fuelolie og gasolie.  
 
Væksthusgartneriernes afgiftsbetaling bliver i lovforslagene fastsat til at være lig med EU satserne 
og ikke de 1,25 kr./GJ som vil være gældende for alle øvrige jordbrugsvirksomheder. Konsekven-
sen er, at i øvrigt ens væksthusgartnerier bliver pålagt meget forskellige afgifter. Dansk Gartneri 
finder det uheldigt, at man herved i praksis pålægger gartnerier i udkantsområder, uden for de kol-
lektive forsyningsnet med fjernvarme og naturgas, en særlig høj afgift. Det er tillige et miljømæs-
sigt paradoks, at eksempelvis gasolie pålægges en afgift der er 4 gange højere end afgiften på 
kul.  
 
Dansk Gartneri skal derfor anbefale, at afgiftssatsen, også for væksthusgartnerierne, fastsættes til 
de 1,25 kr./GJ, som tilfældet er for de øvrige jordbrugsvirksomheder. Såfremt man, af hensyn til 
EU godkendelsen af lov nr. 528 af 17. juni 2008, fortsat vælger at bruge EU's minimumssatser, 
finder Dansk Gartneri, at det i det mindste vil være en delvis løsning på paradoksproblemet, at af-
giftsniveauet reduceres med de NOx-afgifter på de forskellige energiformer, der indføres fra 1. ja-
nuar 2010. Der vil herved ske en vis udjævning af afgiftsstørrelserne på de forskellige brændsler, 
samtidig med at de samlede afgifter fortsat er i overensstemmelse med EU satserne.  
 
 Ligestilling mellem central og decentral kraftvarmeproduktion 
 
Lovforslaget vil indebære, at de centrale værker skal ændre metode ved opgørelse af energifor-
bruget til henholdsvis el- og varmeproduktion med det resultat, at mængden af afgiftsbelagt energi 
til produktion af varme vil stige. Dansk Gartneri efterlyser her sikkerhed for at denne ændring i op-
gørelsesmetode ikke samtidig indebærer at opgørelsen af CO2-kvoteforbruget ændres til ugunst 
for fjernvarme forbrugerne. 
 
Lovforslagets ikrafttrædelse 
 

mailto:pafgft@skm.dk


Det fremgår af de generelle bemærkninger, at dette lovforslag forventes at blive sat i kraft samti-
dig med lov nr. 528 af 17. juni 2008 (afgiftsrationaliseringen) med virkning fra 1.1.2010. Dansk 
Gartneri savner her en beskrivelse af den sammenhæng der eksisterer mellem de to love og lov 
nr. 464 af 9.juni 2004. Denne lov er fortsat ikke godkendt af EU-Kommissionen og såfremt de to 
førstnævnte love sættes i kraft før lov nr. 464 vil der blive indført en dobbeltbeskatning, på et me-
get højt afgiftsniveau, af de kvoteomfattede virksomheder. 
 
Dansk Gartneri efterlyser derfor tillige sikkerhed for, at det forudsættes, at lov nr. 464 fra 2004 er 
trådt i kraft, før afgiftsrationaliseringen fra 2008 føres ud i livet. 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Leif Marienlund 
Dansk Gartneri 
 
 


