
 
 
 
 
 
 
 

   DET ØKOLOGISKE RÅD 
   FREMTIDENS MILJØ SKABES I DAG     

 
Skatteministeriet 
Att: Jens Peter Licht 
pafgft@skm.dk 
Nikolai Eigtveds Gade 28 
1402 København K     27.4.09 
 
 
 
Det Økologiske Råds høringssvar til: 
 
”Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af 
energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og 
decentral kraftvarme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften)” 
 
Det Økologiske Råd takker for invitationen til at afgive høringssvar til ovennævnte for slag og vil 
koncentrere os om de mere principielle tiltag i lovforslagsteksten. 
 
 
Forhøjelse af energiafgifterne 
 
Vi støtter en øget beskatning på forbrug af fossile brændsler og slutforbrug af el. Vi finder dog, at 
forhøjelsen i højere grad bør ses i sammenhæng med anvendelsen af det forøgede provenu. 
 
 
Forhøjelse af energiafgifter i erhverv 
 
Vi finder det særdeles beklageligt at de i første aftale planlagte forhøjelser af energiafgifter i 
erhverv nu formindskes og forsinkes. Herved opnår den samlede forårspakke 2.0 en endnu større 
underfinansiering, samtidig med at både signalet til virksomhederne om at reducere energiforbruget 
og den energi- og klimamæssige effekt formindskes. 
I stedet bør de oprindelige forhøjelser fastholdes, men provenuet herfra tilbageføres til erhvervene 
efter de pågældende erhvervs værdiskabelse i stedet for at bruges til skattelettelser. Herved ville 
energibeskatningen af erhverv kunne beholde den fulde miljøeffekt samtidig med, at danske 
virksomheders konkurrenceevne ikke samlet var påvirket.  
 
 
Forhøjelsen af affaldsafgiften på affald 
 
Vi støtter en forhøjelse af afgiften på affald, især med en begyndende afgift på farligt affald, så den 
nuværende tilskyndelse til at ”forurene” ellers rent affald med farligt affald for herved at slippe for 
affaldsafgift formindskes.  
Vi finder dog overflytningen af forbrændingsafgiften på energiproduktionssiden uheldig idet man 
herved fjerner tilskyndelse til at forøge effektiviteten på affaldsforbrændingsanlæggene. 
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Afgiftsligestilling mellem el-patroner og varmepumper 
 
Vi finder det væsentligt, at store varmepumper som minimum ligestilles på el-siden med el-patroner 
i forhold til afgifter for fjernvarmeproduktionen. Varmepumper er den fremtidssikrede teknologi i 
forhold til en højere vindkraftandel i fremtiden. 
 
 
Omlægning af el-afgifter fra fast afgift pr. kWh til en procentafgift af prisen for elektricitet 
 
Dette nævnes kun i en enkelt sætning i lovforslaget. Vi støtter tanken, idet det vil have en væsentlig 
markedsmæssig effekt for fleksibilitet i el-systemet med fordel for det samlede danske 
energisystem. 
En omlægning fra kWh baseret afgift til el-pris afhængig afgift bør snarest muligt påbegyndes 
indfaset og kan f.eks. samtænkes med et afgiftsbånd med minimums- og maksimumsafgifter, som 
en delvis omlægning eller med en gearingsfaktor på afgifterne, således at afgiftens prisudsving 
nedjusteres gennem fastlæggelse af gearingsfaktorer m.v. 
Omlægningen vil fremme indfasning af jord-til-vand varmepumper og el-biler, da disse to 
teknologier har et betydeligt el-forbrug samtidig med at der findes en væsentlig 
fleksibilitetsmulighed. 
 
Opsummering 
Det Økologiske Råd: 

• Finder at de oprindelige afgiftsforhøjelser på erhverv bør fastholdes, men kombineres med 
en tilbageførselsordning 

• Støtter de foreslåede forhøjelser af affaldsafgift, herunder indførelse af afgift på farligt 
affald 

• Finder overflytningen af forbrændingsafgiften på energiproduktionssiden uheldig, da det 
fjerner tilskyndelse til at øge effektiviteten på affaldsforbrændingsanlæggene 

• Finder at store varmepumper som minimum på el-siden bør ligestilles afgiftsmæssigt med 
el-patroner 

• Støtter omlægning af el-afgifter fra fast afgift pr. kWh til en procentafgift på prisen 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Christian Ege  Søren Dyck-Madsen 
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