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Opsummering 

Vi har behov for at sætte fart i den grønne omstilling, ikke mindst skal vi have fart på 
udfasningen af fossil energi og indfasning af vedvarende energi for at begrænse 
drivhusgasudledninger og nå klimamålene. Et afgørende redskab i den forbindelse er at 
omlægge den danske afgifts-og skattestruktur inden for energi- og transportområdet så den 
understøtter omstillingen. Derfor dette forslag til en grøn afgiftsreform, som også vil give et 
væsentligt øget provenu af de grønne afgifter på kortere sigt. 

Selvom omstillingen til vedvarende energi kan forventes at have en god samfundsøkonomi, sker 
den ikke af sig selv. En barriere er manglende privatøkonomiske argumenter for at skifte fra 
fossil energi.  

Hovedtræk i den foreslåede reform er: 

• Forbrugerpriserne for olie og gas øges til niveau for 2012-13 med højere afgifter. 

• Forenkling af afgiftssystemet med bedre harmoni mellem afgifterne.  

• Energiafgifterne er fastsat til 20% over de tyske diesel-og benzinafgifter for  
ikke at miste reformens fordele ved grænsehandel.  

• Samme afgiftsstigning på biomasse som på naturgas, så incitamentet til at  
skifte til biomasse ikke øges 

• Afgifter på brændeovne, ikke på brænde 

• Energiafgifter på ikke konkurrenceudsat erhverv 

• Bilafgifter rulles tilbage til 2005 niveau, hvor der var et mere rimeligt forhold 
mellem bilers samfunds-og miljøbelastninger og deres afgifter 

• Afgifter på fly som i Norge 

 

Forslaget forventes at give det nødvendige incitament for mange til at spare på energien, skifte 
til vedvarende energi, bruge miljøvenlig kollektiv transport og/eller skifte til elbil, og overveje 
alternativer til flyvning. 

Forslaget skønnes samlet at give et merprovenu for staten på knapt 25 milliarder kr. om året. Det 
giver mulighed for lette andre skatter og afgifter og/eller reducere behovet for offentlige 
besparelser. Det vil fx give muligheder for at sænke afgifterne på klimavenlige løsninger. 
Efterhånden som fossil energi erstattes med vedvarende energi bliver provenuet mindre. 

Der skal bemærkes at vurderinger af provenu ved afgiftsændringer langt fra er en eksakt 
videnskab, og selvom vi har indregnet effekter på grænsehandel af dansk benzin og diesel med 
lave afgifter og reduceret bilkøb, så skal vurderingerne af provenu kun betragtes som et skøn 
over det forventede merprovenu på kortere sigt.  
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Samlede øgede grønne afgifter og skatter (milliarder kr. pr. år) 

Benzin-og dieselafgifter 3,3 

Andre afgifter på fossil energi 7,7 

Biomasseafgifter 3,9 

Bilafgifter 5,6 

Lastbiler kørselsafgift ”maut” 2,7 

Flyafgift 1,1 

Reduceret kørselsgodtgørelse, bilkørsel 0,5 

Samlet estimeret merprovenu 24,8 

 

De væsentligste forslag til øgede afgifter inden for energiområdet fremgår af nedenstående 
graf. 
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1. Indledning 

Vi har behov for at sætte fart på den grønne omstilling, ikke mindst skal vi have fart på 
udfasningen af fossil energi og indfasning af vedvarende energi. Det er nødvendigt, hvis vi skal 
begrænse de globale udledninger af drivhusgasser, så vi når målet om et stabilt klima, der ikke er 
mere end 1,5 – 2'C varmere end før, vi begyndte at bruge fossil energi. Den grønne omstilling 
kræver en bredspektret indsats. Et afgørende redskab i den forbindelse er at omlægge den 
danske afgifts-og skattestruktur inden for energi- og transportområdet. Der er brug for en grøn 
afgifts-og skattereform. 

 

Der skal privatøkonomiske argumenter til 
Miljøorganisationen VedvarendeEnergi har vurderet, at omstillingen til vedvarende energi kan 
gennemføres med god økonomi, såfremt man vælger de rigtige, energieffektive løsninger og 
sikrer folkelig inddragelse i omstillingen1. Til gengæld sker omstillingen ikke af sig selv. En 
barriere er, at der i dag ikke er tilstrækkelige privatøkonomiske argumenter for f.eks. at skifte 
olie-og gasforbrug ud med f.eks. varmepumpe-varme og varmebesparelser, eller for at udskifte 
benzin-og dieselbiler med miljøvenlige alternativer.  

De lave fossile energipriser, vi har haft de sidste tre år, har gjort det sværere at få 
privatøkonomiske fordele af en grøn omstilling. Der er derfor gode grunde til at give den grønne 
omstilling et boost med en grøn afgiftsreform, der gør det mindre attraktivt at bruge fossil 
energi og mere attraktivt både at spare på energien og at skifte til vedvarende energi. 

Grønne afgifter er et effektivt redskab til at adfærdsregulere, men gennem de seneste 10 år er 
de faldet i forhold til BNP2. Det forsinker den grønne omstilling. 

Hovedtræk i den foreslåede reform er: 

• Afgiftsreformen er sammensat så forbrugerpriserne for olie og gas er på niveau med 
2012-13. Med de fossile energipriser, der var i den periode, var der langt flere 
investeringer i energibesparelser og omlægning til vedvarende energi, fx. 
varmepumper, som kunne betale sig privatøkonomisk. Samtidig var omkostningerne til 
energi ikke så høje, at det gav større problemer for samfund eller borgere. Vi vurderer 
derfor at det var et passende niveau for forbrugerpriser på fossil energi.  

• Den grønne afgiftsreform lægger op til en forenkling af systemet. De foreslåede 
afgiftsstigninger er afpasset, så afgifterne mellem de forskellige fossile energiformer 
harmoneres. Afgifter på fossil energi skal være de samme uanset anvendelse mens 
forskelle mellem afgifter for forskellige brændsler begrundes i deres CO2-udledninger. 

• Energiafgifterne er fastsat til 20% over de tyske diesel-og benzinafgifter, et niveau, hvor 
vi vurderer at grænsehandlen ikke vil være en væsentlig begrænsning for omstillingen.  

• Energiafgifter på ikke konkurrenceudsat erhverv, hvoraf mange i dag betaler meget 
lave energiafgifter og derfor ikke har ret stort incitament til at spare på energien eller 
skifte til vedvarende energi 

• Reformen giver samme afgiftsstigning på biomasse (træpiller, flis m.m.) som på 
naturgas for at sikre, at den grønne omstilling ikke blot bliver en omstilling fra ikke 
bæredygtig fossil energi til en del ikke bæredygtig biomasse. Der foreslår ikke afgift på 
brænde, men på brændeovne med den højeste afgift på de mest forurenende. 

• Det nuværende, reducerede bilafgifter er medvirkende til, at der siden 2005 er kommet 

                                                 
1 Miljøorganisationen VedvarendeEnergi udgav i 2015 en serie rapporter med forslag til en hurtig omstilling af Danmark til 

vedvarende energi. Analyserne heri viser at omstillingen kan gennemføres med god økonomi: Energiomkostningerne kan i 

2030 blive billigere, end hvis vi fortsætter med at bruge fossil energi. Se https://ve.dk/hvem-er-vi/vi-mener/vedvarende-

energi-ja-tak/ 
2Se http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/skattetryk-for-groenne-afgifter-1970-2017 
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25 % flere personbiler på vejene. De reducerede afgifter er også en barriere for skift til 
elbiler Det kan i dag ikke betale sig at skifte rent privatøkonomisk. Sammen med de 
højere priser på kollektiv transport modvirker de lave afgifter desuden en omstilling til 
kollektiv transport. Derfor foreslår vi at føre registreringsafgifter tilbage til 2005 niveau, 
hvor der var et bedre forhold mellem bilers afgifter og deres samlede belastning af 
samfund, miljø og klima. Desuden vil den afgiftsændring betyde at elbiler 
privatøkonomisk vil kunne betale sig for mange mennesker.  

• De danske aftalte kørselsafgifter foreslås ændret til roadpricing, og der foreslås en 
roadpricing svarende til den tyske ”maut” for tunge køretøjer. 

• Subsidier til at køre langt i form af kørselsgodtgørelse til bilkørsel foreslås reduceret for 
at standse subsidiering af den miljøbelastende transport. 

• Der foreslås an flyafgift svarende til den norske 

Afgiftsreformen vil kunne indføres som selvstændig dansk reform; men det vil styrke indsatsen 
med internationalt samarbejde, specielt med vore nabolande. Derfor skal en dansk reform 
følges op med en aktiv dansk udenrigspolitik, både direkte over for vores nabolande og i EU for 
at få andre lande til at følge op med tilsvarende afgiftsreformer. Nogle af forslagene er inspireret 
af eksisterende afgifter i vore nabolande som flyafgift i Norge, maut i Tyskland og dieselafgifter i 
både Tyskland og Sverige, som er højere end i Danmark.  
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2. Energiafgiftsreform 
En stor del af den foreslåede grønne afgiftsreform er en energiafgiftsreform, som dels hæver 
forbrugerpriserne for fossil energi, dels pålægger afgifter på biomasse og brændeovne. Blandt 
principperne er også, at samme brændsel brugt til privatforbrug skal have samme skat til alle 
anvendelser, og at biomasseafgiften skal svare til stigningen i fossile brændsler (naturgas). 

• Afgiftsreformen er sammensat således at forbrugerpriserne for olie og gas er på niveau 
med 2012-13. 

• Den grønne afgiftsreform lægger også op til en forenkling af systemet. De foreslåede 
afgiftsstigninger er afpasset, så de harmonerer afgifterne mellem de forskellige fossile 
energiformer til opvarmning. Resterende forskelle er grundet forskel i CO2 udledninger, 
så kul får den højeste afgift. 

• Energiafgifterne er fastsat til 20% over de tyske diesel-og benzinafgifter af hensyn til 
grænsehandlen.  

• Ikke-konkurrenceudsatte erhverv skal også betale energiafgifter 

 

Den højere pris på fossil energi skal gøre det privatøkonomisk attraktivt at skifte til vedvarende 
energi og øge incitamentet til energibesparelser. Det incitament er i mange tilfælde langt fra 
stærkt nok i dag, både indenfor varmeforsyning og indenfor transport (skift fra bil til cykling, 
kollektiv transport og elbiler) 

Afgiftsfritagelsen for ikke-konkurrenceudsatte erhverv reducerer i dag væsentligt erhvervenes 
incitament til at spare på energien og skifte til vedvarende energi.  

 

2.1 Benzin-og dieselafgifter 

Benzin er i dag pålagt en afgift på 4,61 kr./lt.3, hvilket aktuelt giver en forbrugerpris inkl. moms 
på omkring 11 kr./lt inkl. moms.4. I Tyskland er benzinafgiften 0,6698 €/lt.5, svarende til 4,99 
kr./lt. Vi foreslår at øge afgiften til 20% over tysk niveau, men af hensyn til grænsehandel ikke 
mere. Dermed foreslås afgiften hævet til 6 kr./lt. Det vil hæve forbrugerprisen til omkring 13 kr./lt 
inkl. moms. 

Diesel er i dag pålagt en afgift på 3,17 kr./lt6  ,hvilket aktuelt giver en forbrugerpris inkl. moms på 
omkring 9 kr./lt inkl. moms4. I Tyskland er dieselafgiften 0,4857 €/lt7, svarende til 3,62 kr./lt. Som 
for benzin foreslår vi, af hensyn til grænsehandel ikke at øge afgiften til mere end 20% over det 
tyske niveau. Dermed foreslås afgiften hævet til 4,32 kr./lt. Det vil hæve forbrugerprisen til 
omkring 10,50 kr./lt inkl. moms. 

Højere benzin-og dieselafgifter vil ændre grænsehandlen, specielt mellem Danmark og 
Tyskland, såfremt det ikke er muligt at få Tyskland til samtidig at hæve afgifterne. Da forskellen 
med disse forslag er størst for benzin, er grænsehandelsproblematikken for private illustreret 
med et eksempel for en benzinbil. 

 

                                                 
3Ifølge  http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2186446, blyfri benzin, mineralolieafgift + CO2-afgift v. 15'C. 
4Aktuelle benzinpriser kan ses på http://www.fdmbenzinpriser.dk/searchprices/2/7000, hvor prisen aktuelt, september 

2017 for postnr. 7000 Fredericia ligger mellem 10,49 og 11,69 kr./lt for 95 oktan blyfri 
5 Aktuelle dieselpriser kan ses på http://www.fdmbenzinpriser.dk/searchprices/2/7000, hvor prisen aktuelt, september 

2017 for postnr. 7000 Fredericia ligger mellem 8,69 og 9,89  
6Ifølge  http://www.tax.dk/jv/ea/E_A_4_1_5.htm, diesel med mindre end 0,001% svovl, mineralolieafgift + CO2-afgift 
7Ifølge http://www.cfe-eutax.org/taxation/excise-duties/germany, afgift for ”Propellant gas oil” 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2186446
http://www.fdmbenzinpriser.dk/searchprices/2/7000
http://www.fdmbenzinpriser.dk/searchprices/2/7000
http://www.tax.dk/jv/ea/E_A_4_1_5.htm
http://www.cfe-eutax.org/taxation/excise-duties/germany
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Hvis man ved grænsehandel fylder 30 lt. benzin på tanken og samtidig fylder 
den største tilladte reservedunk på 10 lt. med benzin, importeres i alt 40 lt. 
benzin. Afgiftsbesparelsen vil være 1,01 kr./lt. Hertil skal lægges 
momsbesparelsen, idet tysk moms kun er 19%. Med en dansk benzinpris på 
13 kr./lt. og en tysk benzinpris, der er lavere grundet den lavere afgift, så er 
momsbesparelsen 0,79 kr. Det giver i alt en besparelse på 1,80 kr./lt. svarende 
til 72 kr. for det samlede indkøb. Med en typisk ny bil, der kører 24 km/lt. 
svarer de 72 kr. besparelse til benzinforbrug med tysk benzin på 160 km, eller 
en afstand på 80 km tur-retur, såfremt bilisten ikke medregner omkostninger 
til slid på bil mm. med. Hvis vedkommende i stedet regner med reel pris for 
brug af bil på f.eks. 2,5 kr./km inkl. afskrivning, giver besparelsen mulighed 
for at køre 29 km, hvilket betyder at afstanden til grænsehandelen skal være 
under 15 km, for at det kan betale sig at grænsehandle benzin. 
Skatteministeriet har en lignende vurdering, baseret på en prisforskel på 60 
øre/lt benzin8. 

Hvis man medregner tidsforbrug til grænsehandlen, er den afstand hvor det vil kunne betale sig 
at grænsehandle benzin langt mindre end i eksemplet ovenfor. Til gengæld vil nogle 
grænsehandlende kombinere brændselsindkøb med køb af for eksempel slik for at undgå den 
danske slikafgift og generelt med indkøb af varer med lavere moms. Det vil betyde, at 
grænsehandelen alt andet lige vil stige; men det forventes ikke, at stigningen vil være væsentlig 
begrænsende for den grønne omstilling, som afgifterne skal fremme. 

Selvom incitamenter til at grænsehandle diesel er begrænset for privatbiler, er det stort for 
lastbiler, som kører internationalt og som primært vil tanke i det land, hvor brændslet (diesel) er 
billigst. Lastbiler bruger 13% af vejtransportens energiforbrug i Danmark.  

Skatteministeriet har vurderet både aktuel grænsehandel for benzin og diesel, som aktuelt er i 
dansk favør, og effekten af ændrede afgifter på grænsehandel 9. Med Skatteministeriets 
antagelser vil den ændrede grænsehandel ved nærværende forslag til afgiftsforhøjelser give et 
mindre provenu inkl. mistet moms på i alt 1,5 mia. kr. for personbiler ved at 9% af al benzin-og 
dieselsalg vil blive flyttet til udlandet ved grænsehandel10  I forhold til ovennævnte eksempel, 
hvor det reelt kun vil kunne betale sig for bilejere ,der bor op til 15 km fra en grænseovergang til 
Tyskland, at grænsehandle benzin med de foreslåede øgede afgifter, virker det urealistisk at 9% 
af brændselssalg til personbiler flytter til udlandet ved de foreslåede afgiftsforhøjelser. Vi 
antager derfor at den ændrede grænsehandel for personbiler højst vil udgøre 0,5 mia. kr. inkl. 
mindre køb af brændsel i Danmark blandt tyske bilister. For store dieselbiler forventes med 
Skatteministeriets forudsætninger et mindre provenu grundet grænsehandel på 1,4 mia. kr.11  Vi 
skønner derfor det samlede forventede provenutab til 0,5 + 1,4 = 1,9 mia. kr.  

Det er i øvrigt muligt at Sverige og Tyskland er interesseret i at øge dieselafgifterne, hvis 

                                                 
8 http://www.skm.dk/media/1360900/Graensehandel2016.pdf, se side 87 
9 http://www.skm.dk/media/1360900/Graensehandel2016.pdf, kapitel 7 inkl. Boks 7.2 side 89 
10 Skatteministeriet forventer ifølge ovennævnte Boks 7.2 at 0,076% af benzinsalget flytter til udlandet ved 

en afgiftsforhøjelse på 1 øre/lt. Ved den foreslåede afgiftsforøgelse på 132 øre/lt vil 10% af benzinsalget 

ifølge denne forventning flytte til udlandet. Det vil give et afgiftsprovenutab på 0,74 mia. kr. og et momstab 

på 0,35 mia. kr., i alt 1,09 mia. kr. Tilsvarende forventer Skatteministeriet at 0,057% af dieselsalget til 

personbiler vil flytte til udlandet ved en afgiftsforøgelse på 1 øre/lt. Ved den foreslåede afgiftsforøgelse på 

115 øre/lt vil 7% af dette dieselsalg, som er 55% af det samlede dieselsalg til vejtrafik flytte til udlandet. Det 

vil give et afgiftsprovenutab på 0,30 mia. kr. og et momstab på 0,12 mia. kr., i alt 0,42 mia. kr. Med disse 

antagelser vil samlet provenutab for benzin-og dieselsalg til personbiler være 1,09 + 0,42 = 1,51 mia. kr.  
11 Skatteministeriet forventer ifølge ovennævnte boks 7.2 at grænsehandlen øges med 2,85 millioner liter 

diesel for store dieselbiler ved en afgiftsforhøjelse på 1 øre/liter. Ved en afgiftsforhøjelse på 115 øre/liter vil 

give en ændring i grænsehandel på 328 millioner lt, hvilket med den foreslåede dieselafgift på 4,32 kr./liter 

vil give et provenutab på 1,42 mia. kr. Der medtages ikke her momstab da kommercielle køretøjers ejere får 

momsrefusion. 

http://www.skm.dk/media/1360900/Graensehandel2016.pdf
http://www.skm.dk/media/1360900/Graensehandel2016.pdf
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Danmark øger afgifterne, idet de i dag er udfordret af den lave danske dieselafgift og den 
grænsehandel, som den giver i dansk favør. 

De foreslåede afgifter vil hæve forbrugerpriserne for benzin og diesel til omkring niveauet i 
årene 2010-14.  

Benzinafgiften gav i 2015 et provenu på 7,35 milliarder kr.12 , og diesel gav et provenu på omkring 
5 milliarder kr.13. Den foreslåede ændring vil hæve provenuet med ca. 2,2 milliarder kr. for 
benzinafgiften og ca.3 milliarder kr. for dieselafgiften, dog reduceret med grænsehandel på 
omkring 1,9 milliarder kr. Samlet ekstra provenu forventes derfor at blive omkring 3,3 milliarder 
kr. pr. år. Hvis de øgede afgifter koordineres med Sverige og/eller Tyskland bliver grænsehandel 
mindre og provenu større. 

 

 

2.2 Kul-, olie og gasafgifter 

Kul, olie og gas er afgiftsbelagt, når det bruges til rumvarme og i øvrigt, når disse brændsler 
bruges til private formål (f.eks. madlavning) i institutioner og i visse serviceerhverv. 

Der er tilsvarende afgifter på en lang række andre, mindre anvendte, fossile brændsler, som 
flaskegas (LPG), fuelolie og petro-koks. Det foreslås, at afgifter på disse fossile brændsler 
justeres parallelt med afgifter på (sten) kul, fyringsolie og naturgas, men da det har minimal 
betydning for afgiftsprovenuet, er disse afgifter ikke gennemgået i dette notat. 

Afgiften på fyringsolie er 2,44 kr./lt14, hvilket giver en forbrugerpris omkring 8 kr./lt15. Afgiften 
foreslås hævet til det samme som for dieselolie, idet der er minimal forskel på let fyringsolie og 
dieselolie. Afgiften foreslås derfor hævet til 4,32 kr./lt, svarende til 0,43 kr./kWh16 brændsel og 
forbrugerprisen vil dermed blive omkring 10 kr./lt inkl. moms. Til sammenligning svingede 
fyringsolieprisen i 2010 – 2013 mellem 9,39 kr./lt og 12, 39 kr./lt17. Fyringsolieforbruget til private 
husholdninger var på 317 millioner liter i 2014. Med dette forbrug vil det nuværende provenu på 
0,77 milliarder kr. øges med 0,60 milliarder kr. Desuden kommer der et mindre merprovenu med 
forslaget om at lægge afgift på brændsel til ikke konkurrenceudsat erhvervsliv. 

Afgiften på naturgas er 2,56 kr./Nm3 18 svarende til 0,23 kr./kWh. Vi foreslår at sætte 
naturgasafgiften op til det samme niveau som fyringsolie, så man stiller de to brændsler lige 
afgiftsmæssigt. Det betyder, at afgiften foreslås øget til 0,43 kr./kWh som for fyringsolie, hvilket 
vil give en afgift på 4,77 kr./Nm3, hvilket igen betyder, at forbrugerprisen stiger fra i dag 6,60 
kr./m3 til 9,35 kr./m inkl. moms3, hvilket er lidt over gasprisen i 201119. Provenuet af gasafgiften 
er 3,8 milliarder kr., inkl. provenu af CO2-afgiften20 for naturgas. Med den foreslåede ændring 
øges provenuet med 3,4 milliarder kr.21 

                                                 
12http://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenuoversigter/afgifter-provenuet-af-afgifter-og-moms-2010-2017 
13Ifølge Finanslov 2016 side 3312, afsnit 38.22.03 var provenu af andre olieprodukter end benzin på 9,33 mia. kr. Heraf er 

ca. 0,77 mia. kr. fra afgift på fyringsolie (se nedenfor) og ca. 0,36 mia. kr. til flaskegas, smøreolie m.m. ifølge 
http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/sau/spm/249/svar/1116530/1341122/index.htm . Resten, dvs. ca. 8 milliarder 
er provenu fra dieselolie  

14For 2017, se https://www.tax.dk/jv/ea/E_A_4_1_5.htm og https://www.tax.dk/jv/ea/E_A_4_5_6.htm, Mineralolieafgift 
1,98 kr./lt. + CO2afgift 0,457 kr./lt, 2017 satser 

15Ifølge https://fyringsolie-online.dk/ svinger prisen mellem 7,9 kr./lt. og 9,6 kr./lt, december 2017. 
16Brændværdien for gas/dieselolie er 42,7 GJ/ton og vægtfylden er 0,84 ton/m3, hvilket giver en brændværdi på 35,87 

GJ/m3 hvilket svarer til 9,96 kWh/lt. 
17 Priser fra http://www.eof.dk/Priser-og-Forbrug/Fyringsolie-udvikling 
18Ifølge https://www.tax.dk/jv/ea/E_A_4_4_7_1.htm og https://www.tax.dk/jv/ea/E_A_4_5_6.htm 
19Forbrugerpris for naturgas var 6,61 kr./m3 inkl. alle omkostninger hos HNM for efterår 2017, mens den i 2011 svingede 

mellem 8,66 og 9,02 kr./m3 
20Skatteministeriets estimat for 2016 er 3,3 milliarder kr., se: 

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenuoversigter/afgifter-provenuet-af-afgifter-og-moms-2010-2017. Hertil 
lægges CO2-afgiften, der er 0,387 kr./m3 mens gasafgiften er 2,175 kr./m3, et tillæg på 0,6 milliarder kr. 

21Med forslaget øges afgiften på naturgas udover CO2 afgiften fra 2,175 kr./Nm3 til 4,38 kr./Nm3 svarende til en fordobling 
af afgiften og dermed af provenu eks. CO2-afgiften. 

http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/sau/spm/249/svar/1116530/1341122/index.htm
https://www.tax.dk/jv/ea/E_A_4_1_5.htm
https://fyringsolie-online.dk/
http://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenuoversigter/afgifter-provenuet-af-afgifter-og-moms-2010-2017
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Afgiften på kul er 71 kr./GJ22 svarende til 0,26 kr./kWh. Det foreslås hævet til 0,45 kr./kWh, 
svarende til niveau for dieselolie med et lille tillæg pga. den højere CO2-afgift, der i dag er på kul. 
Provenuet af kulafgiften er 3,1 milliarder kr.23 inkl. provenu af CO2-afgiften for kul.  

Med den foreslåede ændring øges provenuet for kulafgift med 2,3 milliarder kr.24 

 

Vi foreslår, at ikke konkurrenceudsatte erhverv betaler fulde afgifter for fossil energi, hvilket 
forventes for gasafgiften at øge provenuet omkring 20%25, svarende til 1,4 milliarder kr., baseret 
på den foreslåede forhøjede afgift. Det vil også øge provenuet for olieafgiften, men da forbruget 
af olie i højere grad sker i konkurrenceudsatte produktioner, er det mindre provenu ved at lægge 
fuld olieafgift på ikke konkurrenceudsatte erhverv ikke medregnet. Det samme gælder i endnu 
højere grad kulafgifter. 

 

Samlet øget provenu for olie-, gas- og kulafgifter (milliarder kr. pr år ekskl. transport) 

Forhøjede olieafgifter (ekskl. transport.) 0,6  

Forhøjede gasafgifter   3,4  

Forhøjede kulafgifter 2,3  

Øget basis for afgifter 1,4  

I alt  7,7  

 

2.3 Biomasseafgifter 

Vi foreslår, at fast biomasse pålægges afgifter grundet den begrænsede biomasseressource og 
fordi ikke al biomasseproduktion er bæredygtig, og man derfor må regne med at øget brug af 
biomasse samlet giver anledning til øgede udledninger af CO2, selvom niveauet er lavere end for 
fossil energi26. At der er en begrænset biomasseressource, ses bl.a. af, at biomasse i stadig 
højere grad importeres til Danmark, først og fremmest i form af træpiller. 

En stor del almindeligt brænde sankes og hugges af forbrugerne, og andet sælges som en slags 
gårdsalg fra skovene. Derfor foreslås det, at brænde til privat brug undtages fra afgifter, men at 
træflis indkøbt til institutioner og fjernvarme pålægges afgifter. Til gengæld foreslår vi, at 
brændeovne og brændefyr pålægges årlige afgifter, som gradueres efter deres miljøbelastning. 

Udover træpiller og flis foreslås træaffald anvendt i institutioner og til fjernvarme pålagt afgift, 
mens træaffald anvendt af træaffaldsproducenten, f.eks. en træindustri, fortsat foreslås fritaget 
fra afgift. I øvrigt foreslås erhverv, der er væsentligt internationalt konkurrenceudsat, fritaget for 
biomasseafgifter, som det er tilfældet for fossil energi. 

Det foreslås, at biomasseafgiften sættes lig med den foreslåede stigning på naturgasafgiften, 
hvilket er 0,20 kr./kWh svarende til 56 kr./GJ. 

                                                 
22Kulafgiften er i 2016 for stenkul 54,9 kr./GJ, hvortil kommer CO2-afgift på 16,2 kr./GJ, i alt 71,1 kr./GJ. Der regnes med at 

alt kul kan regnes som stenkul. 
23Skatteministeriets estimat for 2016 er 2,4 milliarder kr., se 

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenuoversigter/afgifter-provenuet-af-afgifter-og-moms-2010-2017. Hertil 
lægges CO2-afgiften, der er 16,2 kr./GJ mens gasafgiften er 54,9 kr./GJ, et tillæg på 0,7 milliarder kr. 

24Med forslaget øges afgiften med 74% of merprovenu er dermed 74% af 3,1 milliarder kr. 
25I dag betales afgift af gasforbrug i husholdninger, som var 26 PJ in2014, af gas til fjernvarme, som var 19,5 PJ i 2014, 

samt for rumvarme i serviceerhverv, hvilket var størstedelen af serviceerhvervs gasforbrug på 7,3 PJ i 2014. For de 
resterende dele af serviceerhverv gasforbrug og det meste at produktionserhvervs gasforbrug på 30,5 PJ betales 
ingen eller meget lille afgift. Hvis 1/3 af det gasforbrug, der i dag er afgiftsfritaget eller næsten afgiftsfritaget 
pålægges afgifter, vil det give den afgiftsbelagte del af gasforbruget stige med 20%. 

26Fast biomasse har ved afbrænding omtrent samme udledning som kul og biogas har samme udledning som naturgas; 
men da den udledte CO2 er optaget fra planter inden for en kort årrække, eller samme år for enårige afgrøder, er 
nettoudledningen normalt langt mindre. 

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenuoversigter/afgifter-provenuet-af-afgifter-og-moms-2010-2017
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For træpiller vil den foreslåede afgift på 0,20 kr./kWh svare til en afgift på 1 kr./kg = 1000 kr./ton. 
Det vil øge forbrugerprisen på træpiller fra omkring 1500 kr./ton til 2500 kr./ton eksklusiv moms 
for træpiller leveret i læs på 6 tons. For træflis og træaffald foreslås afgiften som nævnt sat til 56 
kr./GJ. 

Halm er ikke medtaget i dette forslag. Det kan overvejes medtaget helt eller delvist. 

Biomasseforbrug, der foreslås omfattet af den ny biomasseafgift27 

 

 Biomasseforbrug, PJ Fjernvarme Serviceerhverv Boliger I alt 

 Træpiller 14,2 0,97 11,7 26,87 

 Flis 14,01 0,14 0,08 14,23 

 Træaffald 2,8 0,01 0 2,81 

 I alt 31,01 1,12 11,78 43,91 

 

Med den foreslåede afgift på 56 kr./GJ, svarende til 56 millioner kr./PJ bliver provenuet 2,4 
milliarder kr./år. 

Brændeovne-og fyr bruges næsten kun i private boliger, hvor forbruget er omkring 18 PJ/år28. 
Hvis dette biomasseforbrug skulle pålægges en afgift, som foreslået for anden biomasse, ville 
det give et afgiftsprovenu på 1,0 milliard kr./år. Hvis det fordeles på landets ca. 750.000 
brændeovne og brændefyr, giver det en afgift pr. ovn/fyr på 1344 kr. I stedet foreslås en årlig 
afgift på 2000 kr. pr. ovn/fyr, der ikke opfylder de skærpede krav, som blev indført i 2015, og 500 
kr. for ovne og fyr, som overholder de nye krav. Efterhånden som flere ovne overholder de nye 
krav, kan afgifterne på nye ovne hæves. Når der (som forventet) kommer nye, væsentligt mere 
rent forbrændende ovne, kan grænsen mellem lav og høj afgift justeres. 

I alt er provenuet for biomasseafgifter med disse forslag 3,9 milliarder kr. pr. år inkl. 1,5 milliarder 
kr. fra brændeovne. Efterhånden som brændeovne udskiftes med nye modeller, vil provenuet 
falde.  

 

Effekterne for de enkelte brændsler er angivet i denne tabel og illustreret i grafen nedenfor:   

 

 Brændsel Afgift nu Afgiftsforslag %-vis ændring 

 Kul [kr./GJ] 72 124 +74 

 Fyringsolie [kr./lt] 2,44 4,32 + 78 

 Dieselolie [kr./lt] 3,15 4,32 +37 

 Naturgas [kr./m3] 2,55 4,77 +85 

 Benzin [kr./lt] 4,61 6,00 +28 

    

 Træpiller [øre/kg] 0 100 - 

 

                                                 
27Forbrug i 2014, Energistyrelsens energistatisk, tabeller 2014, ark ”Opvarmning(f)” og ”Brændselsforbrug v. fjv prod.” 
28I 2014 var forbruget 18,4 PJ ifølge Energistyrelsens energistatistik, tabeller 2014 
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3. Transportafgiftsreform 

Samtidig med, at transporten er den eneste sektor, hvor drivhusgasudledningerne har været 
jævnt stigende de senere år, så er afgifterne for biler og fly reduceret væsentligt i det seneste 
årti. Specielt personbiler får stadig lavere afgifter, med det ikke uventede resultat, at de er blevet 
langt mere brugte og nu har højere forbrug af fossilt brændsel og højere drivhusgasudledninger 
end tidligere29. De senere års store afgiftsreduktioner for privatbiler har modvirket både effekten 
af den økonomiske krise og den generelle tendens til højere energieffektivitet, der har været 
med til at reducere energiforbrug og drivhusgasudledninger i andre sektorer. 

De stadig lavere afgifter for benzin- og dieselbiler er desuden både en barriere for omstilling til 
elbiler, der ikke er privatøkonomisk rentable i forhold til benzin-og dieselbiler og for omstilling til 
kollektiv transport. 

På den baggrund foreslår vi at returnere bilafgifterne til 2005-niveau. Samtidig foreslår vi at 
indføre kørselsafgifter for lastbiler, svarende til det tyske system og at pålægge afgifter på 
passagerflyvning som i Norge. Endelig foreslås de planlagte kørselsafgifter ændret til 
roadpricing. 

 

3.1 Bilafgifter 

Registreringsafgiften er reduceret væsentligt siden 2005. Nogle af reduktionerne er bl.a. sket 
med det formål at fremme biler med lavt energiforbrug og dermed reducere 
drivhusgasudledningerne, men pga. en uheldig udformning af afgifterne og en række mangler, 
har effekten været den modsatte: øgede drivhusgasudledninger. Det kan forventes, at hvis 
afgifterne returneres til 2005 niveau, samtidig med, at der fortsat favoriseres reelt 
energieffektive biler, så vil det gøre det mere attraktivt at vælge mere miljøvenlige alternativer 
til benzin-og dieselbiler, både i form af kollektiv transport og i form af mere miljøvenlige biler 
som elbiler. Også mere effektive benzin-og dieselbiler vil blive relativt mere attraktive. Samlet vil 
det give et væsentligt bidrag til omstillingen af persontransporten til vedvarende energi. Det er 
svært at vurdere den samlede effekt, men vi antager at det vil reducere bilsalget til midt mellem 
niveauet for rekordåret 2017 og 2005 niveau. 

Registreringsafgiften forventes i 2017 at give et provenu på 20,6 milliarder kr.30 hvilket skal 
fordeles på et forventet personbilsalg på 240.00031 og et varevognssalg på 35.000 i 2017 32 i alt 
275.000 biler, svarende til en registreringsafgift på 76.000 kr. pr. bil i gennemsnit. I 2005 var 
afgiftsprovenu for registreringsafgiften 21,1 milliarder kr.33, og salget af personbiler og 
varevogne var hhv. 148.578 og 55.76034, i alt 203.338 biler. Det svarer til en gennemsnitlig 
registreringsafgift på 105.726 kr. pr bil. Vort forslag er derfor at hæve registreringsafgiften til 
110.000 kr. pr. bil i gennemsnit i forhold til 2017 niveau, nogenlunde svarende til niveauet i 2005 + 
inflation. Det vil give en gennemsnitlig stigning på 34.000 kr. pr. bil i forhold til 2017 afgifter. I 
forhold til den nyligt aftalte bilafgiftsaftale af september 2017, som i gennemsnit nedsætter 
registreringsafgiften med omkring 12.000 kr./bil35 vil det give en merafgift pr. bil på 46.000 kr.  

 

                                                 
29Energiforbruget til personbiler var i 2015 106,9 PJ, hvilket er det højeste nogensinde og 12% højere end forbruget i 

2005, hvor forbruget var 95,4 PJ ifølge Energistyrelsens energistatistik 2015, figurer 2015. 
30http://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenuoversigter/afgifter-provenuet-af-afgifter-og-moms-2010-2017 
31 Finanslov 2018, §38.23.03.10., forslag, www.fm.dk 
32Baseret på danske bilimportørers statistik, se http://www.bilimp.dk/statistics/index.asp. Der blev i 2016 solgt 222.916 

personbiler og 32.461 varebiler. I perioden januar-august 2017 er der solgt 4311 flere personbiler og 1362 færre 
varevogne end i samme periode i 2016. Det forventes at denne tendens fortsætter, og der vil derfor i 2017 være solgt 
knapt 35.000 varevogne 

33http://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/2/202/0/En_gron_omlaegning_af_
bilbeskatning.pdf, side 9, figur 1.Til differencen på 10.800 kr./år efter 3 år er lagt 500 kr./år I øget ejerafgift I 3 år, dvs. 
difference I registreringsafgift er 12.300 kr. 

34Ifølge Danske Statistik, Statistikbanken, tabel BIL5, se http://www.statistikbanken.dk  
35 http://www.skm.dk/media/1516078/Faktaark-Samlede-effekter-paa-registrerings-og-ejerafgift.pdf, tabel 1 

http://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/2/202/0/En_gron_omlaegning_af_bilbeskatning.pdf
http://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/2/202/0/En_gron_omlaegning_af_bilbeskatning.pdf
http://www.skm.dk/media/1516078/Faktaark-Samlede-effekter-paa-registrerings-og-ejerafgift.pdf
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Det kan gennemføres ved følgende tiltag: 

• Den høje afgift for dyre biler sættes igen op til 180%, som den var til og med 2015, mens 
afgifter under skalaknækket øges til det tidligere niveau på 105%, samtidig med at 
skalaknækket nedsættes. 

• Nulpunktet for afgiftsreduktionen for energieffektive biler hæves, så kun de mest 
energieffektive biler får afgiftsreduktion, fx biler der kører over 26 km/lt for benzinbiler 
og over 28 km/lt for dieselbiler. I dag får langt de fleste biler afgiftsrefusion, og det vil 
også være tilfældet med gennemførsel af bilafgiftsaftalen af september 2017 

• Fradrag fjernes for udstyr, det enten er lovpligtigt (som airbag) eller som ikke bidrager 
til væsentligt til sikkerheden (som radio) 

• Minimumsafgiften sættes op til 40.000 kr., dog ikke for el-og brintbiler, hvor der ikke 
skal være nogen minimumsafgift 

Den præcise udformning af afgiftsreglerne tilpasses forslaget om, at en gennemsnitlig afgift pr. 
bil skal være 110.000 kr. + inflation. Afgifterne justeres løbende, så et gennemsnitligt 
afgiftsniveau fastholdes, efterhånden som biler bliver mere energieffektive (eller alternativt, at 
biler bliver beregningsmæssigt mindre effektive efterhånden som EU - test af brændselsforbrug 
tilpasses reelt forbrug). 

Ved at friholde elbiler fra minimumsafgifter, kan forslaget forventes at give et væsentligt skub i 
salget af elbiler, da specielt de mindre elbiler vil blive totaløkonomisk attraktive for mange 
brugere. 

Den øgede registreringsafgift vil, udover at støtte elbilsalget, begrænse det stærkt stigende 
bilsalg og dermed bilkørsel og den stigende trængsel i vejtrafikken. Den vil være et godt bidrag 
til at opfylde det tidligere politiske mål om at stigningen i persontransporten skal ske med 
kollektiv transport. Fordelen ved at regulere registreringsafgiften er at forbrugerne umiddelbart 
ser afgiften som en del af prisen når de køber bil. 

Det vurderes at bilsalget falder til mellem 2005 niveau og 2017 niveau. Bilsalget i 2005 var 26% 
lavere end det forventede salg i 20117. Hvis bilsalget falder med det halve, dvs. 13%, som svarer 
til 2015 niveau, hvor der blev solgt 240.000 person-og varevogne36, vil tiltaget give et øget 
provenu på 5,6 milliarder kr., sammenlignet med forventet provenu for 2017. I forhold til provenu 
ved bilafgiftsaftalen af september 2017, vil det ekstra provenu blive større, men det har ikke 
været muligt at vurdere hvor meget større. Det er muligt, at bilsalget ved den foreslåede 
afgiftsforhøjelse vil falde mere end til 2015 niveau umiddelbart efter afgiftsstigningen; men 
sådanne effekter er normalt kun midlertidige. 

Den årlige ejerafgift pr. bil er reduceret siden 2005, men øges nu for nye biler med 
bilafgiftsaftalen af september 2017. Det betyder at for nye biler er skalaen ændret, så kun biler 
med meget lavt energiforbrug, fx elbiler, betaler den laveste afgift. Det foreslås at dette også 
gennemføres for ældre biler, fx over en 4-årig periode. Det ekstra provenu ved denne ændring vil 
være forbigående og er derfor ikke medtaget her. 

 

3.2 Kørselsafgifter / roadpricing 

I vores nabolande er der kørselsafgifter for lastbiler, en miljøafgift på de køretøjer, der både er 
mest belastende for vores veje og for miljøet. I Tyskland er der en kørselsafgift (vejskat) på 
lastbiler over 7,5 tons, den såkaldte ”maut”, pr. kørt km37. I Sverige er der også kørselsafgift på 
mindre lastbiler end 7.5 ton. Afgifterne varierer afhængigt af køretøjstype og vægt; i Tyskland er 
gennemsnit for kørselsafgifterne omkring 1 kr./km38. 

                                                 
36 Ifølge estimat I Finanslov 2017 er antallet af solgte personbiler i 2016 240.000 stk., en stigning fra 2015 på 23.000 stk. 

Denne stigning skønnes derfor at blive modsvaret af et tilsvarende fald ved den foreslåede afgiftsstigning.  
37Se f.eks. http://fde.dk/Default.aspx?Id=72 
38[Kilde kommer] 
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Det foreslås, at der i Danmark indføres et system for lastbiler som det tyske, men dækkende alle 
veje, ikke kun de større veje som i Tyskland. Det vil give et provenu omkring 2,7 milliarder kr.39  Vi 
forventer at det bremser eller måske ligefrem hindrer stigningen af vejgodstransporten, dels ved 
bedre logistik, dels ved omstilling fra vej til jernbane. Hvis tiltaget skulle give en mindre 
reduktion i vejtransporten, vil det ikke påvirke provenu væsentligt. 

Samtidig foreslås at den kørselsafgift for personbiler og varevogne, der er aftalt med 
bilafgiftsaftalen af september 2017 ændres til roadpricing, hvor man betaler pr. kørt km på 
udvalgte strækninger, som de mere trafikerede motorveje, og i udvalgte områder, som byer med 
trængselsproblemer. Det vil være langt mere gavnligt for at påvirke mobiliteten i en mere 
bæredygtig retning end den foreslåede afgift, der for de fleste blot vil virke som en ekstra 
ejerafgift. Med moderne teknik er det i dag muligt at gennemføre roadpricing, specielt hvis man 
begrænser det til udvalgte områder og veje. Provenu af dette tiltag er ikke beregnet, men det 
foreslås at priser for kørsel på de udvalgte veje fastsættes, så det ikke bliver mindre end de 0,3 
milliarder kr. fra 2020, der forventes med bilafgiftsaftalen af september 2017. 

 

3.3 Flyafgift 

Fly er i dag afgiftsfritaget og i praksis subsidierede på trods af, at de er den mest forurenende 
transportform. Norge har i april 2016 indført en flyafgift på 80 kr. pr. passager pr. afgang. Sverige 
har lignende planer om en flyafgift. Vi foreslår, at Danmark følger Norges eksempel. Hvis fly 
skulle betale for deres samlede miljøomkostninger, skulle de betale langt mere; men det foreslås 
at følge det norske niveau, som et første forsøg på at få internationalt koordinerede tiltag på 
dette område. I Tyskland betaler indenrigsfly moms; men da indenrigsflyvning har minimal 
betydning i Danmark, foreslås at vi i stedet følger det norske eksempel.  

 

Der er pr. år 14 millioner flyrejsende, der starter fra en lufthavn i Danmark40. Med en afgift på 80 
kr. pr. rejsende, giver den foreslåede afgift derfor et provenu på 1,1 milliard kr. I 2007, det sidste 
år inden den tidligere afgift på flyrejser blev afskaffet, var provenu 0,6 milliarder kr.41. 

 Flyafgiften vil gøre det mindre attraktivt at vælge de billigste flyrejser i stedet for landtransport, 
og/eller vælge kortere ture uden flyvning til ferier m.m. Da omkring ¾ af danske flyrejser er ferie-
og fritidsrejser, er det for de fleste umiddelbart muligt at vælge kortere rejser uden brug af fly. 
Omvendt vil en afgift på 80 kr. kun have mindre betydning for mange flyrejsende og vort håb er 
at afgiften kan være med til at stoppe stigningen i flyvning. Den forventes ikke at være 
tilstrækkelig til at give en væsentlig nedgang i den samlede flyvning. 

 

4. Reduceret kørselsgodtgørelse 

Skattefri kørselsgodtgørelse og lignende fradrag, som befordringsfradrag (transportfradrag til 
og fra arbejde) subsidierer lange afstande på og til arbejde. Begge dele er indført for at give et 
mere fleksibelt arbejdsmarked, men fordelene er generelt ikke større end de ekstra 
omkostninger, som fradragene giver, inkl.  de ekstra trængsels- og miljøomkostninger. 
Fradragene betyder at samfundet / andre skatteydere betaler for at folk rejser langt i forbindelse 
med arbejde, frem for at folk selv betaler det, som transporten koster.  

Kørselsgodtgørelsen er i dag højst for bilbrugere og favoriserer derfor særligt den mest 
miljøbelastende transportform. Den bør derfor reduceres, så det bedre kan betale sig at tage 
opgaver tættere på virksomheden – for f.eks. håndværkere.  Godtgørelsen foreslås reduceret for 

                                                 
39Vurderet af Skat i forbindelse med tidligere forslag http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2048921&vId=0 
40Danmarks Statistik, Statistikbanken. Der var i, afrejser fra danske lufthavne i 2016, 

http://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1235  
41Danmarks Statistik, Statistikbanken, http://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1235 
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biler fra 3,73 kr./km til 2 kr./km og gøres ens for alle transportmidler (biler, cykler osv.). For cykler 
vil det give en forhøjelse fra de nuværende 0,51 kr./km. Der er ikke opgørelser over statens 
provenutab ved kørselsgodtgørelse, men det skønnes ikke at være under 1 milliard kr. pr. år. 

Det forventes at tiltaget giver et merprovenu (et mindre skattefradrag) for stat og kommuner for 
indkomstskatten på omkring 0,5 milliarder kr.42. 

 
  

                                                 
42 Dette provenu er beregnet som en skatteværdi på 50% af fradragsreduktion på 1 milliard kr. For selvstændige vil det 

umiddelbart påvirke skatten. For ansatte vil nogle fortsat få samme kørselsgodtgørelse af deres arbejdsgivere, og de skal så 
betale skat af godtgørelsen udover 2 kr./km mens andre arbejdsgivere vil reducere kørselsgodtgørelsen, og det er så op til 

forhandling mellem arbejdsgivere og ansatte om besparelsen skal modsvares af et skattepligtigt løntillæg. 
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5. Provenu for staten og samfundsmæssige fordele 

Som det ses, giver den grønne afgifts-og skattereform et umiddelbart, forventet samlet 
merprovenu for staten på knapt 25 milliarder kr. Efterhånden som den grønne omstilling tager 
fart, vil provenuet reduceres. Det svarer til det tilbageløb, som der regnes med i 
Finansministeriets beregninger over effekter af skatte-og afgiftsændringer.  

Der er i provenuet på knapt 25 mia. kr. medregnet de umiddelbare effekter af bilafgifter i form af 
et skøn over mindre bilsalg. 

En anden umiddelbar effekt, er en reduceret grænsehandel i dansk favør. Den skønnede effekt af 
dette er inkluderet i det beregnede merprovenu for diesel-og benzinafgifter.  

Fordelingen af det skønnede merprovenu er vist i nedenstående tabel på kortere sigt (for de 
første år). 

  

Samlede øgede grønne afgifter og skatter (milliarder kr. pr. år) 

Benzin-og dieselafgifter 3,3 

Andre afgifter på fossil energi 7,7 

Biomasseafgifter 3,9 

Bilafgifter 5,6 

Lastbiler ”maut” 2,7 

Flyafgift 1,1 

Fradragsreduktion, kørselsgodtgørelse 0,5 

Samlet merprovenu 24,8 

 

 

Disse beregninger er baseret på de umiddelbare effekter af den foreslåede reform. Da det kan 
forventes at de øgede afgifter vil øge omlægningen fra fossil energi til vedvarende energi, vil det 
direkte provenu falde med tiden. Hvis f.eks. al olie og naturgas udfases fra varmeforsyningen vil 
det give et mindre provenu på omkring 10 milliarder kr. (provenu er 3,7 milliarder med dagens 
afgifter, men det stiger til omkring 10 mia. kr. med dette forslag). Med dette forslag vil 
provenutab ved omlægning til vedvarende energi dog erstattes af et provenu på omkring 2 
milliarder kr. til biomasse-og elafgifter. Med tiden vil også benzin-og dieselafgifterne gå ned 
med overgang til elbiler og kollektiv trafik. Om øvrige bilafgifter går ned tiden, afhænger af om 
de bliver opdateret efterhånden, som biler bliver mere energieffektive. 

Som det fremgår af det ovenstående, er beregningerne af effekterne baseret på en række skøn, 
og der er derfor behov for flere vurderinger af effekt af afgiftsforslagene, både for statens 
provenu og for klima- og miljøeffekter. Desuden skal det bemærkes at denne type beregninger 
altid vil være forbundet med stor usikkerhed. Det kan fx ses ved hvor dårligt Finansministeriets 
beregninger over afgiftsprovenu inkl. tilbageløb ofte svarer til hvad der efterfølgende realiseres.  

Der vil også være andre afledte effekter, som bl.a. vil afhænge meget af, hvordan det øgede 
provenu anvendes. Hermed kvalitative vurderinger af en række afledte effekter. 

• Ændret energiforbrug i form af energibesparelser og skift til mere miljøvenlig 
energiforsyning vil give øget omsætning inden for en række brancher og dermed øgede 
skatteindtægter. 

• Større omkostninger til biltransport vil for nogle betyde ændrede transportvaner, som 
vil betyde mindre ressourceforbrug og forurening, og i det omfang øget cykling indgår, 
bedre sundhed. 
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• For nogle vil det betyde skift til elbiler, der med forslaget vil blive væsentligt mere 
økonomisk attraktive, også selvom der ikke ændres på elbilbeskatningen.  

• Samlet vil forslagene have samfundsmæssige fordele i form af væsentlig mindre 
klimabelastning, mindre forurening, mindre ressourceforbrug, og bedre sundhed ved 
mere cykling.  


