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Høring om forslag til ændring af bl.a. kulafgiftsloven – bionedbrydeligt affald 

fritages for affaldsvarme- og tillægsafgift - J.nr.13-0076486 

 

Skatteministeriet har sendt et forslag til ændring af bl.a. kulafgiftsloven i høring. Lovforslaget skal indføre 

anden etape af den generelle forsyningssikkerhedsafgift på alle brændsler til rumvarme. Første etape var i 

foråret indførelsen af afgift på de fossile brændsler, og nu er turen kommet til ikke-fossile brændsler (VE-

brændsler i form af ”den bionedbrydelige del af produkter og affald”).  

Foreningen Affalds- og Ressourceindustrien, ARI, der er en relativ ny brancheforening og er dannet af nogle 
af landet største affaldsvirksomheder og organiseret under DI, arbejder for at sikre en effektiv udnyttelse af 
ressourcerne i affald, skabe grønne arbejdspladser og gavne miljøet for kommende generationer.  

ARI’s medlemmer sidder klar til at løfte de opgaver, som forventes at komme med regeringens 
Ressourcestrategi. En strategi som forventes offentliggjort i løbet af få uger. Overskriften for 
Ressourcestrategien er ”mere og effektiv genanvendelse”. Miljøminister Ida Auken har allerede ad flere 
gange udtalt sig overordnet om indholdet. På KL’s hjemmeside, 26. august angives følgende:  

”Miljøminister Ida Auken lægger op til større fokus på genanvendelse af affald og mindre fokus på forbrænding i en 

kommende ressourcestrategi. KL glæder sig over, at kommunerne er tiltænkt en central rolle.  

Et paradigmeskifte i håndteringen af affald. Med disse ord løftede miljøminister Ida Auken i dag sløret for den 

ressourcestrategi, som regeringen inden for få uger fremlægger.  

Planen lægger op til at genanvende mere og brænde mindre af. Bl.a. har ministeren fokus på det såkaldte våde affald 

så som kartoffelskræller, som brænder dårligt og derfor skal omdannes til biogas.”. 
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Det er derfor med stor undren, at vi erfarer, at samme regering med fremsættelsen af dette lovforslag vil 
skabe massive barrierer for genanvendelsen af affald. 

Det er ARI’s vurdering, at Skatteministeriets vurdering og beskrivelse af konsekvenser ved lovforslaget er 
mangelfuld. Nedenfor beskriver vi de konsekvenser, som vi mener, at lovforslaget vil have for 
genanvendelsen af affald i Danmark. Vi opfordrer Skatteministeriet til at indkalde ARI til et møde, hvorpå 
de beskrevne konsekvenser kan drøftes og dokumenteres yderligere. 

 

Den nugældende kulafgiftslov 

Den nugældende kulafgiftslov afgiftspålægger affaldsforbrænding (den almindelige energiafgift). Den 

består af en affaldsvarmeafgift, som er pålagt varmen, som produceres ved affaldsforbrændingen, og en 

tillægsafgift, som er pålagt det affald, som anvendes til at producere varmen. Affaldsvarmeafgiften er en 

afgift som primært betales af varmekunderne, hvorimod tillægsafgiften betales af affaldskunderne. 

Enkelte affaldstyper er dog helt undtaget for både affaldsvarmeafgift og tillægsafgift. Bl.a. er affald 

omfattet af biomasseaffaldsbekendtgørelsen undtaget for affaldsvarmeafgiften. Der er tale om affald af 

typen helt rent biomasse fra helt specifikke kilder/affaldsproducenter og typen have- og parkaffald fra alle 

kilder.  

 

Lovforslagets indhold 

Forsyningssikkerhedsafgiften blev pålagt de fossile brændsler - i relation til affaldsforbrænding - ved at 

forhøje affaldsvarmeafgiften. Forsyningssikkerhedsafgiften for VE-brændslerne pålægges via en ny 

rumvarmeafgift. Der er tale om samme forhøjelse uanset hvilken affaldstype, der er anvendt til at 

producere varmen. Rumvarmeafgiften pålægges varmekunder.  

Ved lovforslaget forslås endvidere den ændring, at yderligere affaldstyper skal undtages fra henholdsvis 

affaldsvarmeafgiften og tillægsafgiften. Blandt andet bliver alle affaldslæs med et vægtindhold af ikke-

bionedbrydeligt affald på mindre end 1 % undtaget.  

Overordnet kan man sige, at for VE-affaldslæs (læs: affaldslæs med et vægtindhold af ikke-bionedbrydeligt 

affald på mindre en 1 %) bortfalder den afgift, som opkræves hos affaldskunder, mens afgiften, som 

opkræves hos varmekunderne, erstattes af forsyningssikkerhedsafgiften. Den oplevede afgiftsbelastning for 

affaldsproducenterne vil derfor fremover være 0 kr./tons for VE-affaldsbrændsel og ca. 250 kr./tons for 

øvrigt affald. 

 

Lovforslagets konsekvenser – med Skatteministeriets øjne 

Det forventes i lovforslaget (punkt 9.2, side 90/91), ”at mængderne af affald, der tilføres danske 

affaldsforbrændingsanlæg vil stige med ca. 5 pct. Der vil være flere, der sorterer affald i en del, der ikke har 

indhold af kulbrinter, og en del med indhold af kulbrinter. Det øger mulighederne for, at der vil være større 
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affaldsmængder, der genanvendes. Omvendt vil det ikke i lige så stor udstrækning som i dag kunne betale 

sig at undgå at sammenblande forskellige typer af biomasse, hvor en blanding besværliggør 

genanvendelse.”. 

Skatteministeriet har desuden oplyst, at følgende adfærdsændringer er lagt til grund for lovforslaget 

provenuberegninger: 50.000 tons træaffald, som i dag eksporteres, vil blive forbrændt på danske 

affaldsforbrændingsanlæg, 35.000 tons træaffald, som i dag genanvendes i Danmark, vil blive forbrændt på 

danske affaldsforbrændingsanlæg, og der vil ikke ske yderligere påvirkning af håndteringen af affald. 

Lovforslagets tabel 17 (samlet erhvervsvirkning, VE typer), viser, at antagelsen er, at erhverv vil spare 

afgifter på 15 millioner kr. i 2014, stigende til 40 millioner kr. i 2020, som følge af besparelser ved 

frasorteret træ og papir, andet affald, der kan udsorteres som affald uden indhold af fossile elementer.  

 

Lovforslagets konsekvenser – med ARI’s øjne 

Vi er enige i, at mængderne til affaldsforbrænding vil stige. Træ, der i dag udsorteres til bl.a. genanvendelse 

i form af leverancer til spånpladeindustrien, vil som konsekvens af lovforslaget ikke længere blive 

genanvendt men brændt, da der ikke vil være noget økonomisk incitament til at frasortere træet. Ligeledes 

vil affaldstræ, der i dag frasorteres, flises og eksporteres som brændsel, også blive brændt på danske 

affaldsforbrændingsanlæg.  

Derudover vil der være en kraftig stigning i mængden af pap og papir, der vil blive brændt i stedet for at 

blive genanvendt. Årsag hertil er at ca. halvdelen af de genanvendelige mængder af pap og papir i dag 

indsamles i små beholdere med lavt vægtindhold. Selvom der er en positiv afregning for papiret, modsvarer 

det ikke indsamlings- og behandlingsomkostningerne. Den enkelte affaldsproducent vil derfor kunne spare 

penge ved at opsige sin afhentning af pap og papir og i stedet lægge sit genanvendelige affald i container til 

brændbart. Dette er i modstrid med affaldshierarkiet, men det er et velkendt faktum, at prisen er 

afgørende for miljøbevidstheden. 

Udsorteringen af plast vil også blive påvirket. Den lave vægtfylde vil betyde, at der ikke er incitament til at 

fjerne mindre mængder plast fra læs med VE-affald. 

Lovforslagets opgørelse af den samlede erhvervsvirkning, mener vi, er fejlagtig. Langt større mængder vil 

blive klassificeret som VE-affald, og besparelsen for affaldsproducenterne vil være langt større. Til gengæld 

vil genanvendelsen i Danmark falde væsentligt. Vi vurderer samtidig, at der vil være tale om et samlet 

provenutab til staten, idet meget få mængder erhvervsaffald til forbrænding fremover vil blive opkrævet 

tillægsafgift.  

 

Konsekvenser for investering i ny sorterings- og genanvendelsesteknologi 

Supermarkedsaffald indeholder i dag store mængder bioaffald, der med fordel kunne udnyttes som 

tilsætning til biogas produceret på basis af gylle. Det vil kræve en forbehandling, der fjerner emballagen, og 
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dermed en ekstraomkostning. Miljøministeriet har netop banet vejen for sådanne aktiviteter via en 

ændring af affaldsbekendtgørelsen. 

Etableringen af sådanne anlæg i Danmark er tæt på realisering, og rentabiliteten af sådanne anlæg hviler 

på, at den alternative behandling er forbrænding, som i dag er pålagt afgift. Emballagen, eksempelvis en 

pose omkring et bundt gulerødder, vejer klart under 1 %, og det vil derfor som konsekvens af lovforslaget 

være billigere at tilføre dette affald som VE-affald til affaldsforbrænding, i stedet for at udnytte affaldet til 

biogas. Konsekvensen er, at en væsentlig forudsætning for at opnå et tilfredsstillende gasudbytte fra gyllen 

bortfalder, ligesom den forventede genanvendelse af fosfor bortfalder. 

 

1 %’s grænse for fossilt indhold i VE-brændsel - administration, tilsyn og håndhævelse 

Lovforslaget opererer med, at affald med et vægtindhold af ikke bionedbrydeligt affald på mindre end 1 % 

fritages for affaldsvarmeafgift og tillægsafgift. Det forslås endvidere, at skatteministeren gives 

bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om dokumentation og opgørelse af vægtindholdet af ikke 

bionedbrydeligt affald.  

Af hensyn til genanvendelsen finder ARI det yderst vigtigt at sikre, at det kun er rent VE-affald (altså rene 

VE-affaldsfraktioner helt uden andre affaldstyper iblandet), der forbrændes uden afgift, og at der kan føres 

kontrol med det.  

Det er forbrændingsanlæggene, som skal kontrollere, at indvejet VE-affald overholder grænsen på 

maksimalt 1 % plast (fossilt affald) og derved kan indvejes uden afgiftsopkrævning. Det er ARI’s påstand, at 

denne kontrol ikke lader sig gennemføre visuelt. Foto fra en række af Marius Pedersen A/S’s anlæg 

vedlægges. Som de vedlagte foto viser, vil det være nærmest umuligt visuelt at afgøre, hvorvidt plastik i et 

læs affald vægtmæssigt udgør over eller under 1 %. Derfor er en løsning med øget tilsyn og kontrol ved 

indvejningen på affaldsforbrændingsanlæg ikke en løsning, der virker i praksis. 

Det skal også i denne relation nævnes, at både forbrændingsanlæg og affaldskunde/-producent har 

sammenfaldende interesser i denne situation. Ingen af parterne er interesserede i at konstatere, at et læs 

affald indeholder mere end 1 % fossilt. Da affaldet inden for kort tid forbrændes, vil en efterfølgende 

prøvelse af parternes skøn i praksis være umulig. Tilsyn med og håndhævelse af afgiftsreglerne og herunder 

1 %-grænsen vil være nærmest umulig.  

Det kan nævnes, at nogle forbrændingsanlæg i dag, som kriterium for at modtage biomasseaffald uden 

afgift, fører kontrol med indholdet ved at kræve en tro- og love erklæring fra transportøren om, at det er 

bioaffald, der leveres. Anlægget foretager ikke yderligere kontrol. Efter levering til affaldsforbrænding er 

beviset brændt, og der er i praksis ingen andre myndigheder, som kontrollerer affaldslæssene. 

Biomasse og biomasseaffald er ikke omfattet af Energibeskatningsdirektivet. Det betyder, at det står 

medlemslandene frit for, om de vil afgiftsbelægge biomasse eller ej. Der vil imidlertid ikke være samme 

muligheder for at differentiere afgifterne. Biomasse, som er blandet med kulbrinter (plast) er imidlertid, så 

vidt det kan vurderes, fossil energi i medfør af Energibeskatningsdirektivet og falder dermed ind under 
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Energibeskatningsdirektivet. Så spørgsmålet er også, om det er i overensstemmelse med 

Energibeskatningsdirektivet at operere med en ”bagatelgrænse” på 1 %? 

 

Mere VE-affald i den danske varmeforsyning samtidig med høj genanvendelse? 

Vi mener, at der er veje til at sikre mere VE-affald i den danske varmeforsyning og samtidig sikre en høj 

genanvendelse. 

Hvis man med lovforslaget ønsker at brænde mere træaffald på danske forbrændingsanlæg i stedet for, at 

træaffaldet eksporteres, kan vi foreslå, at kun affaldstræ, der leveres i 100 % rene fraktioner fra 

forsorteringsanlæg, kan leveres uden energi/affaldsafgift, og dermed kun pålægges 

forsyningssikkerhedsafgift. Dette afhjælper dog ikke, at genanvendelse i spånpladeindustrien vil ophøre, og 

at man ikke understøtter affaldshierarkiet, som EU’s affaldspolitik er baseret på. 

En anden vej til mindre eksport af træaffald er en øget kontrol med affaldstransporterne, således at den 

type træaffald, som efter reglerne kun kan eksporteres med notifikation hos Miljøstyrelsen, også bliver 

notificeret og ikke eksporteres uden.  

Den nugældende tillægsafgift er en afgift til erstatning af den tidligere affaldsafgift (afgift per tons affald) på 

forbrænding af affald. Affaldsafgiften havde – foruden et fiskalt formål – også et adfærdsregulerende 

formål. ARI mener, at den adfærdsregulerende effekt kan opretholdes ved en alternativ indretning af 

tillægsafgiften og reglerne for, hvad der er VE-affald, og hvad der er andet affald. I den forbindelse kan der 

lægges vægt på, at VE-affaldet er dokumenteret frit for fossilt indhold, f.eks. gennem behandling på et 

forsorteringsanlæg. En alternativ indretning bør fortsat give incitament til udsortering af genanvendeligt 

affald, jf. ressourcestrategiens sigtelinjer.  

Af lovforslaget fremgår side 61 ”Af forsyningssikkerhedsgrunde for Danmark og EU, og for at gøre 

omstillingen til vedvarende energi uden fossile brændsler billigere, er det vigtigt, at der ikke omstilles for 

meget til brug af VE-brændsler, da det binder energiforsyningen fremover.” Vi har forstået, at VE-affald 

pålægges en forsyningssikkerhedsafgift, men da denne er lavere end den samlede afgift ved forbrænding i 

dag, understøtter afgiftsomlægningen ikke denne udvikling, hvad angår affald.  

 
Samlet set… 
Det er vores vurdering, at den forslåede afgiftsomlægning på VE-affald vil have en målbar effekt på 
følgende forhold: 

 kildesortering af genanvendelige ressourcer (papir, pap, træ, plast, jern, organisk affald) hos små og 
mellemstore erhvervsaffaldsproducenter vil falde. Der vil på sigt alene ske opdeling i VE og ikke-VE 
affald, og man vil spare de interne og eksterne omkostninger, der er til ekstra containerhåndtering. 

 den private sektors investeringsvilje i centrale eftersorteringsanlæg, som har til formål at øge 
mængden af affaldsressourcer til genanvendelse, vil falde bort. Mængden af affald til forbrænding 
vil stige, og både VE-affald og ikke-VE-affald vil ende i de samme ovne - blot med eller uden 
afgiftsbetaling – og VE-affald vil udgøre langt hovedparten. 

 de kommunale genbrugspladser vil med stor sandsynlighed ikke udsortere træ til genanvendelse 
mere, men vil sende alt træ til forbrænding. Udsortering til genanvendelse vil ikke økonomisk 
kunne forsvares.  
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 initiativerne i Ressourcestrategien, som går på at øge udsortering af organisk affald fra service og 
detailerhverv, vil ikke være økonomisk attraktiv og vil derfor falde bort.   

 
Vi vedlægger et bilag med Marius Pedersen A/S’s konkrete vurderinger af virksomhedens indsamling af 
papir og pap. 
 

 
Afslutning 

Genanvendeligt affald og forbrændingsegnet affald er ikke to forskellige verdner. Karakteren og 

materialeindholdet er ofte det samme – kategorierne er alene et spørgsmål om graden af adskillelse og 

sortering. Af samme grund findes der i affaldslovgivningen ikke klare og objektivt forskellige definitioner på 

kategorierne, og kravene til sortering af meget vage og ukonkrete. Når det kommunale tilsyn med 

sorteringen af affald hos affaldsproducenterne og ved indsamlings- og genanvendelsesvirksomhederne 

samtidig har et lille omfang, har de økonomiske incitamenter meget stor betydning. Hvis det økonomiske 

incitament fjernes til at udsortere de forskellige materialetyper hos både de affaldsproducerende 

virksomheder og hos de affaldsbehandlende virksomheder, vil mængden af forbrændingsegnet affald vokse 

i både faktuel og retlig henseende, og ingen myndigheder vil have håndtag til at ændre dette.  

ARI’s virksomheder har i mange år arbejdet for at øge genanvendelsen i Danmark, og vi er derfor yderst 

bekymrede for, at lovforslaget vil medføre mindre genanvendelse af affald. Vi finder, at lovforslaget er i 

modstrid med Regeringens/miljøministerens udmeldinger om, at vi skal brænde mindre og genanvende 

mere.  

 

Med venlig hilsen 

 

Marianne Munch Jensen 

Sekretariatsleder i Affalds- og Ressourceindustrien 
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