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Vedr. forslag til ændring af lov om afgift på elektricitet og andre 

forskellige love (forhøjelse af energiafgifterne) 

 

Energiforum Danmark takker for muligheden for at kommentere forslaget 

om forhøjelse af energiafgifterne. 

 

Danmark har en stor udfordring i forhold til at nå den reduktion af 

energiforbruget, der skal til, hvis vi skal nå vores mål og forpligtigelser på 

klimaområdet. I den sammenhæng er prissignalet i forbindelse med 

energiforbruget af stor vigtighed. Motivationen til at spare på energien 

øges i takt med at udgifterne øges. Forhøjelsen af energiafgifterne sender 

med andre ord et vigtigt signal om regeringens mål og ønsker til adfærd. 

 

Energiforum Danmark finder det dog problematisk, at provenuet fra de 

øgede afgifter skal finansiere skattelettelser andre i steder i systemet, og 

at ingen af de opnåede midler øremærkes til implementering af de 

nødvendige besparelsestiltag. Dette gælder særligt i industrien.  

 

Vi risikerer at industriens reaktion på prissignalet bliver udflytning til andre 

lande, med dårlige energieffektivitet til følge, frem for investeringer i 

energibesparelser. Hermed taber både økonomi og miljø. 

 

Det er politisk og økonomisk af afgørende betydning for industriens 

opbakning til besparelsesindsatsen, at prissignalet i form af øgede afgifter 

kombineres med andre tiltag. 

  

Energiforum Danmark foreslår derfor, at dele af provenuet fra de øgede 

afgifter i industrien, tilbageføres industrien i form af støtte til 

energibesparende tiltag. Det kan være økonomisk støtte såvel som støtte i 

form af rådgivning. Det er nødvendigt hvis vi for alvor skal have industrien 

med som aktiv medspiller.  

 

Energibesparelser i industrien er samfundsøkonomisk en af de billigste 

måder at opnå CO2-besparelser på, og derfor har vi også overordnet set 

interesse i at skubbe på udviklingen af en mere energieffektiv industri. 

 

Energiforum Danmark uddyber gerne disse synspunkter. 

 

Med venlig hilsen 

 
 

Dorte Nørregaard Larsen 

Energiforum Danmark 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Energiforum Danmark er et forum for professionel sparring og formidling 
omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af 
energiforbruget. 
 
Energiforum Danmark er desuden et netværk af 450 energi- og miljøansvarlige 
fra 370 forskellige virksomheder: boligforeninger, kommuner og andre 
offentlige virksomheder og institutioner, rådgivere, leverandører, industri og 
forsyning.  
 
Vores medlemmer arbejder professionelt med energibesparelser og har en 
unik viden om de udfordringer og muligheder, dette arbejde møder i de 
forskellige sektorer.  
 




