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Frederiksberg, den 27. april 2009. 
 
 
 
 
 
Høring af lovforslag om energiafgifter 
 

 

Som svar på høringsbrev fra Skatteministeriet om ”forslag til lov om ændring af lov om afgift af 

elektricitet og forskellige andre love” skal FSE komme med følgende bemærkninger: 

 

Foreningen hilser velkommen, at forslaget indebærer en langsommere indfasning af de nye 

energiafgifter på erhvervslivet end signaleret i den politiske aftale. Skattekommissionen lagde 

netop vægt på dette forhold. 

 

Vedrørende undtagelserne for ”kemisk reduktion, elektrolyse og metallurgiske processer” er det 
dog meget uheldigt, at forslaget begrænser undtagelsen snævert til processerne, hvor der ved 
opvarmning sker en forandring i den fysiske og kemiske struktur i stedet for at lægge vægt på 
energiintensiviteten. For det første er opvarmningsprocessen uanset udfaldet nødvendig og 
meget energiintensiv. For det andet er der tilknyttede processer, der er meget energiintensive.  
 
Bemærkningerne til loven giver i øvrigt udtryk for, at der kan blive tale om at undtage andre 
processer end de, der er omfattet af bilag 1 til CO2 afgiftsloven. Det er vigtigt at man ikke 
begrænser sig til de dér anførte processer, da flere andre processer indebærer høj 
energiintenssitet og stærk international konkurrence. 
 
Foreningen er fortsat også uforstående over for, hvorfor man grundlæggende begrænser 
undtagelserne fra energibeskatning af industrien til ”kemisk reduktion, elektrolyse og 
metallurgiske processer”, som er de aktiviteter, som er helt undtaget fra EU’s direktiv om 
minimums energiskatter. Direktivet tager jo netop højde for, at andre energiintensive 
virksomheder kan blive ramt i den internationale konkurrence af selv mindre, ensidige EU-afgifter 
ved at åbne for mulighed for nationale lempelser/undtagelser for energiintensive virksomheder 
(art. 17 stk. 1) defineret ved 
 

- at mindst 3% af produktionsværdien er energiudgifter 
eller 

- at mindst 0,5% af værditilvæksten er energiudgifter 
 
 



 

Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C, 35 20 90 45 

 
 
Yderligere er EU minimumsafgifterne på 0,4 øre/kWh el og ca. 1,25 kr/GJ brændsel væsentligt 
lavere end lovforslagets afgiftssatser. 
 

Lovbemærkningerne erkender da også, at der kan være situationer omfattet af afgiftsforslaget, 

hvor forslaget risikerer ”……at ramme bl.a. energiintensive, konkurrenceudsatte virksomheder 

særligt hårdt”. Samtidig stiller man i udsigt, at ”der vil blive gennemført en undersøgelse af de 

energiintensive virksomheders konkurrenceforhold i 2012”.  

 

For danske økonomisk trængte virksomheder på et benhårdt internationalt marked kan allerede 

de planlagte afgifter fra næste år i værste fald få fatale konsekvenser. Da de danske 

virksomheder er væsentligt mere CO2-effektive end de virksomheder de vil blive ”erstattet af” i 

markedet, hvis produktionen flyttes (Økonomiministeriets Konkurrenceevne rapport fra august 

2008 angiver 23% større CO2 effektivitet) vil en sådan ”udflagning” betyde større globale CO2-

udledninger. FSE skal derfor anbefale: 

 

-   at indførelsen af energiafgifter på erhvervslivet udskydes til start i 2011 – fortsat med 

    den foreslåede to trins indfasning (næste i 2013) 

-   at der åbnes for at energiintensive, konkurrenceudsatte virksomheder, der vil blive  

    ramt særligt hårdt af de nye energiafgifter kan blive undtaget 

-   at der straks igangsættes en proces for at identificere disse særligt udsatte virksom 

    heder – den proces som i forslaget er stillet i udsigt til 2012 

 

Med venlig hilsen 

 

Med venlig hilsen 
Foreningen for Slutbrugere af Energi, FSE 
 
 
 
Peter L. Nielsen 
formand 


