
 

Side 1 af 1 

Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

Att.: lovgivningogoekonomi@skm.dk 

Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om afgift af naturgas og 
bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. lov om afgift af 
mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af bekæmpelsesmidler og 
forskellige andre love 
Skatteministeriet har den 29. juni 2022 udsendt ovennævnte lovforslag i høring (J. nr. 2022-935) indeholdende 

blandt andet forslag om forhøjelse af energiafgiften på fossil brændsler for proces efter Aftale om grøn 

skattereform af 8. december 2020 og omlægning af pesticidafgiften efter Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 

2022-2026. 

 

Ophævelse af undtagelsesbestemmelsen af NOx-afgiften for mindre producenter  

Der lægges med forslaget op til en ophævelse af undtagelsesbestemmelsen i §8 stk. 4 i NOx-afgiftsloven, som 

friholder mindre producenter for NOx-afgift, når et energiprodukt medgår direkte til produktion af et tilsvarende 

energiprodukt. 

 

Biogas Danmark finder det er bekymrende, at mindre producenter, herunder biogasanlæg, som anvender gas til 

procesformål, pålægges yderligere omkostninger på et tidspunkt, hvor samfundet tværtimod har brug for en øget 

produktion af vedvarende energi og øget uafhængighed af importeret gas. 

 

Biogas Danmark skal derfor opfordre til, at undtagelsesbestemmelsen fastholdes, idet det af lovforslaget ikke 

fremgår, at der skulle være et EU-retligt problem i den hidtidige regulering. 

 

 CO2-afgift af biogas leveret via gasnettet 

For den gasafhængige industri er muligheden for at skifte til biogas en helt afgørende del af den grønne omstilling. 

Med den igangværende omlægning fra energiafgifter til højere CO2-afgifter bliver den nuværende praksis med 

opkrævning af samme afgift af biogas leveret via gasnettet, som om der betales for naturgas, en særlig udfordring.  

 

Biogas Danmark skal derfor opfordre til, at den i aftalen om grøn skattereform fra juni 2022 aftalte analyse til 

skabelse af en markedskonform model for biogas leveret via nettet dokumenteret med oprindelsesgarantier 

udstedt af Energinet i henhold til VE-direktivet gennemføres hurtigst muligt. 

 

Med venlig hilsen 
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