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Afskaf afgiften på overskudsvarme
UDFORDRINGEN

Udnyttelse af virksomhedernes overskudsvarme – den varme, som er et biprodukt af virksomhedernes
produktion – er et afgørende redskab i opfyldelsen af Danmarks ambitiøse klimamålsætning. Det skyldes,
at overskudsvarmen (hvis den f.eks. føres ind i fjernvarmenettet) kan fortrænge varme produceret af fossile
brændsler og dermed nedbringe CO2-udledningen. Hidtil har (afgifts)reglerne stået i vejen for en effektiv udnyttelse af overskudsvarmen, og Skatteministeriet vurderer, at der er et uudnyttet potentiale på 12,5 petajoule
overskudsvarme hvert år. Det svarer til fjernvarme til omkring 128.000 parcelhuse.
For at fremme brugen af overskudsvarme indgik partierne bag energiforliget i foråret 2019 derfor en aftale, der
blandt andet indfører en afgift på 25 kr. pr. GJ for udnyttet overskudsvarme. Virksomheder kan dog opnå en
lavere afgift på 10 kr. pr. GJ for eksternt leveret overskudsvarme, hvis de indgår i en aftaleordning i form af certificering af virksomhedens energiledelsessystem. Samtidig ændres prisreguleringen således, at virksomhed og
fjernvarmeselskab ikke længere frit kan aftale en pris på leverancer af overskudsvarme, selvom varmeforbrugerne allerede er beskyttet mod høje varmepriser gennem substitutionsprisen i varmeforsyningsloven.
Trods de politiske hensigter betyder de komplicerede afgiftsregler og prisreguleringen, at tilskyndelsen til at
nyttiggøre den CO2-fri overskudsvarme i fjernvarmenettet kun forbedres marginalt.

HVAD KAN VI GØRE?

For at fremme udnyttelsen og forenkle administrationen bør Folketinget helt fjerne afgiften på udnyttet overskudsvarme. Herudover bør prisreguleringen ophæves eller som minimum fastholdes, som den er, således at
parterne frit kan forhandle en pris på overskudsvarmen (op til substitutionsprisen).
For at imødekomme Skatteministeriets bekymring for såkaldt ’falsk overskudsvarme’ bør der indføres en
simpel certificeringsordning af virksomhedernes overskudsvarme gennem en teknisk gennemgang af virksomhedens anlæg. Det er vigtigt, at der bliver tale om en teknisk certificering og ikke en aftaleordning, der
sætter yderligere krav til virksomheden.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om at sænke virksomhedernes energiafgifter til EU’s minimumssatser (uanset om energien anvendes til proces eller opvarmning). En sådan ensartet afgift fjerner
behovet for afgift på virksomhedens anvendelse af sin egen overskudsvarme.
Nærværende forslag om herudover at afskaffe afgiften på certificeret CO2-fri overskudsvarme (leveret
eksternt) forventes at give anledning til et statsligt provenutab på knap 50 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd.

Forslag

Afgifter på virksomheder
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