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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

Att.: lovgivningogoekonomi@skm.dk 

Vedr. forslag til lov om et loft over indtægter fra elproduktion 
 

Skatteministeriet har den 27. januar 2023 udsendt forslag til indtægtsloftsloven med loft over indtægter fra elpro-

duktion i høring, J. nr. 2022-13570. 

 

Biogas Danmark hilser det velkommen, at Skatteministeriet lægger op til i vid udstrækning at gøre brug af forord-

ningens muligheder for undtagelser, herunder i forhold til anlæg med installeret effekt op til 1 MW, anlæg omfat-

tet af varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv-bestemmelser, anlæg som har indgået prissikringsaftaler, hybridan-

læg og anlæg som deltager i regulérkraftmarkedet. Hermed undtages en række el producerende anlæg fra kravet 

om tilbagebetaling af 90 pct. af markedsindtægterne, som overstiger loftet på 180 € pr. MWh.  

 

Skatteministeriet lægger endvidere op til, at produktionsanlæg, som producerer elektricitet fra råolieprodukter og 

fast biomassebrændsel - mod dokumentation - skal kunne fastlægge et højere loft.  

 

Biogas Danmark finder det er særdeles vigtigt, at producenter af el på biogas omfattes af samme mulighed for at 

fastsætte et højere loft, da anlæggene på trods af de højere elafregningspriser ikke har kunnet realisere en højere 

indtægt. Dette skyldes, at biogasproducenternes omkostninger ligeledes er steget markant - både energiudgifter 

til transport og proces og stærkt øgede udgifter til indkøb af biomasser. 

 

Dermed har de elproducerende biogasanlæg generelt ikke opnået en ekstraordinær høj indtjening, men tværti-

mod et ekstraordinært forringet driftsresultat. Biogas Danmark skal derfor på det kraftigste opfordre til, at produ-

center af el baseret på biogas også omfattes af muligheden for at fastsætte et højere loft end 180 € pr MWh. 

 

Endelig skal Biogas Danmark opfordre til, at hensigten med solnedgangsklausulen i forordningen fastholdes såle-

des at forordningens bestemmelser ophæves 30. juni 2023. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bruno Sander Nielsen 

Mobil 2724 5967 

Mail: bsn @ biogas.dk 

 

 

C.c.: jw @ skm.dk 

Biogas Danmark 

Axeltorv 3 

1609 København V 

 

 

24. februar 2023 

mailto:bsn@biogas.dk

