
Kommer CO2-afgiften?

Opdatering på afgifter herunder overskudsvarmeafgift

Mejeriforeningen, 24. marts 2022
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Afgift på elektricitet
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Elektricitet – Hvad består elregningen af?

► Elregningens bestanddele, Q1 2022 i øre/kWh 

Elafgift
90,30

Tarif (Energinet.dk)
11,229

Tarif (lokal)
11,30

PSO
0,00

Elpris
40,00
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Elprisudvikling 2020 og 2021
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Elektricitet – Satser - 2022

2022

Elafgift øre/kWh 90,3

Godtgørelse øre/kWh 89,9

Godtgørelse af afgift af elforbrug: 

→ dvs. hele elafgiften undtagen 0,4 øre/kWh

OBS: Elafgift nedsættes med ca. 17 øre/kWh per 1. juli 2022

Yderligere nedsættelser forventes de kommende år
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Elbiler

► Afgiftsopgørelse ved opladning af elbiler

► Ejer af elbiler

► Ladestander-operatører

► De almindelige betingelser

► Momsfradragsret? Normalt en forudsætning for afgiftsgodtgørelse

► Forbrugskriteriet?  Hvem forbruger energien ved opladning?

► Betalingskriteriet?  Hvem betaler for energien? 

► Faktureringskrav?  Hvem modtager faktura?
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Kommer CO2-afgiften?

Nyt om afgift på brændsler
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Ekspertgruppens anbefalinger – feb. 2022

► Indføres en ny CO2-afgift på brændsler? Ja!

► Vil medføre væsentligt forhøjet afgift på CO2-emission.

► Hvordan kommer afgift til at se ud? (1 fase – industrien)

► Afgiftsniveau for CO2-emission (i dag ca. 180 kr./ton)?

► Klimarådet (marts 2020) 1500 kr./ton CO2 i 2030 

► Økonomisk vismænd (april 21) 1200 kr./ton CO2 i 2030 

► Ekspertgruppen (februar 2022)  750 kr./ton CO2 i 2026

► Foreslår særregler for visse aktører (CO2-kvoteomfattede)

► Foreslår tilskud til carbon capture and storage (CCS)

Ekspertgruppens 

forslag feb.22
MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3

Afgift uden for ETS 750 kr. pr. ton 750 kr. pr ton 600 kr. pr. ton

Mineralogiske 

processer

375 kr. pr. ton 100 kr. pr ton 100 kr. pr. ton

Tilskud til CCS Nej Ja Ja
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”Reformen af 8. december 2020” 

Fra 2023 Fra 2025

…herudover skal der nedsættes en ”ekspertgruppe” der skal analysere muligheden for en ny CO2-afgift inden 2030

Reducerer Danmarks CO2 med forventet 0,5 mio. tons!
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0,60  øre/kWh

Opvarmning af rum

nm3 Vaskemaskiner m.v. 0,60  øre/kWh

Faktura fra el-selskab - Ørsted Salg og Service

Elpris (normal) 3.069.000 DKK 310 DKK/MWh

Afgift 40               DKK 0,004 DKK/MWh

Tariffer m.v. 2.871.000 DKK 290 DKK/MWh

Samlet omkostning 5.940.040 DKK

0,28  øre/kWh

Opvarmning af rum

nm3 Rengøring 0,47  øre/kWh

Vaskemaskiner

Faktura fra gasselskab - Evida

Gaspris, normal 2.500.000 DKK 2,500 DKK/nm3 2021-pris 9.000.000         

Afgift 161.225     DKK 2,249 DKK/nm3

CO2-afgift 403.000     DKK 0,403 DKK/nm3

Samlet omkostning 3.064.225 DKK

Proces

GaskedelNaturgas DAMP

Rumvarme1.000.000                                      

Proces

EL-kedel DAMP

Proces1.000.000                                      

Dampenergi-måler
9.900 MWh

Elmåler kWh
9.900 MWh

EL

Dampenergi-måler
9.900 MWh

Gasmåler nm3
1.000.000 nm3
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Afgift på
overskudsvarme

Nye regler per 1. januar 2022
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Overskudsvarme

Hvad er overskudsvarme 

► Varme der nyttiggøres (fra proces til rumopvarmning/varmt vand)
► Internt 

► Eksternt

► Ved særlige installationer

► Hvor virksomheden opnår procesgodtgørelse for energiforbrug fra i 
primærproduktionen

► Hvilket regelsæt gælder?
► Regelsæt gældende til og med 31. dec. 2021

► Regelsæt vedtaget per 1. januar 2020 – nu droppet!

► Regelsæt aftalt nov. 2021 – trådt i kraft 1. januar 2022
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Afgift på overskudsvarme fra 1. jan. 2022

Side 13

► Afgift fra el-baserede anlæg? Nej, afskaffet 1. jan. 2021

► Afgift på overskudsvarme fra fossile brændsler? Ja, fra 1. jan. 2022

► Intern anvendelse

► Afgiftsniveau på 25,8 kr. pr. GJ (“nedsat” ca. 50% i forhold til 2021-niveau)

► Overskudsvarme der sælges eksternt

► Afgiftsniveau på 25,8 kr. pr. GJ

► Certificeret solgt overskudsvarme fritages for overskudsvarmeafgift

► Prisregulering

► Overgangsordning frem til 1. januar 2024 – eksisterende aftaler kan køre videre

► Der fastsættes et VE-prisloft for overskudsvarme – 77 kr./GJ i 2022

► Herudover er der vedtaget forenkling af prisreguleringsreglerne

omkring prisanmeldelse, priseftervisning m.v. 
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Udkast til nyt
Energibeskatningsdirektiv

EU Kommissionen, juli 2021
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Nyt Energibeskatningsdirektiv fra 1. jan. 23?
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► Eksisterende Energibeskatningsdirektiv – fra 2003

► Hovedfokus er erhvervs- og konkurrenceforhold!

► Hovedindhold i forslag til revideret Energibeskatningsdirektiv (fra juli 2021)

► Nyt fokus – grøn omstilling!

► Forhøjelse og indeksering af minimumssatser på fossile brændsler

► Beskatning af brændsler og elektricitet efter energiindhold og miljøpræstation!

► Indførelse af afgift på fast biomasse

► Fokus på en omstilling til anvendelse af bæredygtige brændstoffer og el

► Minimumssatsen for elektricitet bevares på et lavt niveau

► Afgiftslempelser ophæves!

► Brændsler til elproduktion

► Brændsler til industri

► Luftfart og skibsfart (inden for EU)

► Hvad med landbruget? Fortsat mulighed for fritagelser! 
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Afgiftsklasser – overgangsår - 2023-2033

Elektricitet

Biogas

Bæredygtig 
biomasse

Bæredygtig  
men ikke 

advancerede
biomasse-
produkter 

(f.eks. fra 
energiafgrøder)

Naturgas

LPG

Øvrige ikke 
vedvarende 
brændstof af 
ikke-biologisk 

oprindelse

Kul, diesel og 
benzin, ikke 
bæredygtige 

biobrændstoffer 
(flydende)

1,12 DKK/GJ 3,35 DKK/GJ 4,47 DKK/GJ 6,75 DKK/GJMinimumsafgift til varme

Vi forventer, at minimumsafgifterne vil stige ca. 10 % om året i 
perioden 2023-2033

Afgiftsklasser defineres af miljøpræstation og energiindhold
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Afgiftsklasser – overgangsår - 2023-2033

Elektricitet

Biogas

Bæredygtig 
biomasse

Bæredygtig  
men ikke 

advancerede
biomasse-
produkter 

(f.eks. fra 
energiafgrøder)

Naturgas

LPG

Øvrige ikke 
vedvarende 
brændstof af 
ikke-biologisk 

oprindelse

Kul, diesel og 
benzin, ikke 
bæredygtige 

biobrændstoffer 
(flydende)

1,12 DKK/GJ 40,0 DKK/GJ 53,4 DKK/GJ 80,1  DKK/GJMinimumsafgift til 
motorbrændstof

Vi forventer, at minimumsafgifterne vil stige ca. 10 % om året i 
perioden 2023-2033

Afgiftsklasser defineres af miljøpræstation og energiindhold
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Beskatning af fast biomasse
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► Der foreslås en minimumsafgift på fast biomasse, som anvendes i anlæg

med en effekt over 5 MW

► Beskatningsniveauet vil afhænge af, om den anvendte biomasse

er bæredygtigt produceret

► Satserne vil variere fra 0,15 euro pr. GJ til 0,9 euro pr. GJ – og vil

stige med op til 10 % om året

► Medlemsstaterne har mulighed for at fastsætte afgiften på et højere niveau
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Videre proces
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► Kommissionens forslag del af større lovgivningspakke, 

som skal bidrage væsentligt til at opnå EUs mål om CO2-

reduktioner:
► Forslag til revision af energibeskatningsdirektivet

► Forslag til revision af CO2-kvotesystemet

► Forslag til en europæisk CO2-told (carbon boarder adjustment mechanism)

► Revision af direktivet kræver enighed blandt alle EUs MS
► Hvad er den danske regerings holdning til forslaget? 

► Sammenhæng med regeringens ekspertgruppe vedrørende en ensartet CO2-afgift? 
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