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Deres ref.: J.nr. 2017-2367   

Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K. 

24. maj 2017 

Høringssvar på Lov om ændring af lov om afgift på elektricitet 

Dansk Erhverv har lørdag den 20. maj modtaget lovforslaget i høring fra Energistyrelsen med 

svarfrist 24. maj kl. 10.00. Høringsfristen er så kort, at Dansk Erhverv vil påpege, at fristen er uri-

melig og væsentligt under de mindst 4 uger, som Folketingets udvalg for forretningsordenen an-

befaler om ministeriernes høringsfrister. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv ønsker, at omstillingen af energisystemet til vedvarende energi sker på en omkost-

ningseffektiv måde og følger de politiske beslutninger herom. Derfor anerkender Dansk Erhverv 

indgrebets overordnede sigte om at forebygge en forhastet udbygning af vedvarende energi med 

uforholdsmæssig høj støtte. 

 

Lovforslaget er langt fra det første politiske indgreb på solcelleområdet, og de talrige ændringer 

har ofte rod i afgiftssystemet og betoner, at det eksisterende afgiftssystem bør reformeres. Dansk 

Erhverv efterspørger således en generel omlægning af afgifts- og støttesystemet fremfor lejlig-

hedsvise indgreb. 

 

Specifikke bemærkninger 

Dansk Erhverv finder, at det principielt er forkert, at indgrebet har tilbagevirkende karakter og 

således ændrer indtægtsvilkårene for investorer, der har foretaget deres investeringer i tillid til de 

gældende betingelser. Der vil således være ejere af eksisterende solcelleanlæg, der med lovforsla-

get bliver stillet dårlige og oplever negative økonomiske konsekvenser. I lovforslagets bemærknin-

ger er der opstillet nogle konsekvensberegninger, der betegnes som usikre, hvilket i sig selv er 

uheldigt. 

 

De konkrete negative økonomiske konsekvenser afhænger selvsagt af den enkelte virksomheds 

energiforhold, herunder muligheden for godtgørelse af elafgift i henhold til afgiftslovgivningens 

sondring mellem proces- og rumvarmeenergi. Lovforslaget udgør dermed desværre endnu et ek-

sempel på og bidrag til den forskelsbehandling, som virksomhederne oplever som følge af den 
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danske afgiftslovgivnings forvridende sondring mellem proces- og rumvarmeenergi. Virksomhe-

der med ingen eller begrænset adgang til godtgørelse af energiafgifter rammes således forholdsvis 

hårdere af lovforslaget end virksomheder, der har ret til høj godtgørelse. 

 

Det er Dansk Erhvervs vurdering, at lovforslagets forringelse af indtægtsvilkårene for eksiste-

rende anlæg ikke har nogen virkning på udbygningstakten. Set i lyset af forslagets overordnede 

sigte om at begrænse udbygningen af solceller, fremstår forringelsen af indtægtsvilkårene for ek-

sisterende anlæg derfor som unødvendig. 

 

Med venlig hilsen 

Søren Büchmann Petersen 

Energipolitisk chef 

 


