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Høringssvar fra Danmarks Vindmølleforening vedrørende af-
giftsændringer, jfr. Skatteministeriets høring om lovforslag om 
energiafgifter som udmøntning af forårspakke 2.0  
 
 
Desværre tager de foreslåede afgiftsændringer ikke tilstrækkeligt hen-
syn til langsigtede løsninger i relation til Danmarks klimaforpligtelser og 
mål om udbygning af vedvarende energi.  
 
Afgiftsændringerne er tilsyneladende udarbejdet med udgangspunkt i 
en anvendelse af det nuværende afgiftssystem til fiskale formål og til 
kortsigtede energibesparelser, mens der mangler initiativer, som kan 
fremme brugen af vedvarende energi og som rækker frem mod år 
2020. 
 
Det er Danmarks Vindmølleforenings anbefaling, at afgiftssystemet i 
langt grad højere burde medvirke til at fremme brugen af vedvarende 
energi. Eksempelvis vil den foreslåede forhøjelse af elafgiften modvirke 
brugen af varmepumper med vindmøllestrøm i boligopvarmningen. 
Modsat andre landes aktive brug af bl.a. afgiftsændringer for at frem-
me udbredelse af fx elbiler, så nøjes den bagvedliggende forligstekst 
med passivt blot at konstatere, at man på længere sigt kan overveje 
afgiftsændringer som understøtning af en sådan udvikling.  
 
Vi anbefaler, at der i stedet udarbejdes en særlig analyse af hvorledes 
afgiftssystemet kan medvirke til en hurtig og intelligent udbredelse af 
elbiler og varmepumper både af hensyn til CO2-reduktioner i transport- 
og boligsektoren og af hensyn til de gavnlige effekter, bl.a. for forsy-
ningssikkerheden, i forhold til at udbygge anvendelse af vedvarende 
energi. I den forbindelse kan der henvises til den aktuelle rapport fra 
Energinet.dk ”Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark” 
samt vores egen og Vindmølleindustriens udbygningsplan og anbefaling 
”Den rigtige vindkraftudbygning”.  
 
Konkrete virkemidler bør således snarest undersøges og implemente-
res, såsom differentierede elafgifter på private varmepumper for at 
medvirke til et flytte elforbruget til timer med høj vindproduktion og 
afgiftsfritagelse for el til elbiler, der oplades i timer med lave elpriser. 
Endvidere kan elafgiften differentieres og nedsættes for områder uden 
kollektiv varmeforsyning for at fremme brugen af el til varmepumper. 
Desuden bør afgiftsændringerne fra 1.jan 2008 om varmeproduktion 
på kraftvarmeværker med varmepumper og elpatroner gøres perma-
nente i stedet for den midlertidige forsøgsordning.  
 

mailto:pafgft@skm.dk


Lavere afgifter på el produceret på vedvarende energi end på el base-
ret på fossile brændsler vil gøre det nemmere for forbrugere og er-
hvervsliv at vælge vedvarende grøn energi. En sådan mere generel 
afgiftsomlægning bør ligeledes undersøges nærmere.  
 
Endelig må det i relation til selve høringen konstateres, at det med et 
omfattende høringsmateriale på over 200 sider og en høringsfrist på 
mindre end 1 uge, reelt ikke er muligt at udarbejde en fuldstændig 
analyse og et fuldt dækkende høringssvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Henrik Skotte  
Politisk/økonomisk konsulent 
 
 
 


