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17. september 2014 

 

Høring af forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, personskatteloven og 

forskellige andre love (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af 

elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler på baggrund 

af EU-retten, finansiering af forsyningssikkerhedsafgiften ved forhøjelse af bundskatten og det 

skrå skatteloft og nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.) – 

j.nr. 14-340667 

 

Skatteministeriet har den 21. august sendt et ændringsforslag vedrørende en række afgiftslove i høring. 

Affalds- og Ressourceindustrien (ARI) takker for modtagelsen af høringsmaterialet.  

 

ARI har alene bemærkninger til de dele af lovforslaget, som har effekter på genanvendelsen af affald – 

primært tilpasningen af afgiftsreglerne for VE-brændsler. ARI har kommentarer til lovforslaget – både den 

direkte regulering, forslagets konsekvensvurderinger og forslagets samspil med miljølovgivningen.  

 

Situationen overordnet set 

Lovforslaget tilbageruller i store træk forsyningssikkerhedsafgiften. Det betyder, at afgiftsforskellen mellem 

fossile brændsler og VE-brændsler reduceres. Det vil alt andet lige mindske incitamentet til 

ressourceudnyttelse af VE-brændsler, men det er fortsat Skatteministeriets vurdering, at den nationale 

ressourceudnyttelse af VE-brændsler vil stige og brugen af fossile brændsler falde. Der vil være forskelle på 

udviklingen af anvendelsen af de forskellige typer VE-brændsler.  

 

Der foreslås desuden afgiftsændringer for VE-brændsler, bestående i en ligestilling af afgiftsbelastningen på 

VE-brændsel og VE-affald, som konkret betyder, at det afgiftsfritages. Det betyder i forhold til i dag, at VE-

affald afgiftslettes med ca. 270 kr. pr. tons, der forbrændes. Baggrunden herfor er en formodning i 

Skatteministeriet om, at en manglende ligestilling af afgiftsbelastningen på VE-brændsler og VE-affald er i 

strid med EU’s statsstøtteregler.  

 

Det betyder, at det bliver attraktivt at brænde VE-affaldsfraktioner, der i dag bliver genanvendt. En 

reduceret affaldsgenanvendelse vil være i modstrid med Regeringens ressourcestrategi og vil spænde ben 

for opnåelsen af genanvendelsesmålene i EU’s affaldsdirektiv.  
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Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at affaldsproducenter skal sende deres genanvendelige affald til 

genanvendelse. Lovforslaget indfører et incitament til at overtræde nævnte krav og i stedet aflevere 

affaldet til forbrænding. Det skaber en uhensigtsmæssig modstrid mellem to regelsæt – skattelovgivningen 

og affaldsreglerne - og det er samtidig problematisk i relation til implementeringen af EU’s affaldsdirektiv 

og det heri indeholdte affaldshierarki.  

 

I dag 

Differentierede afgifter på forskellige behandlingsmetoder for affald er med til at skabe incitamenterne for 

øget genanvendelse af affald i Danmark. Logikken bag dette er, at der pålægges høj afgift på den adfærd, 

man ønsker mindre af, og ingen afgifter på det, man ønsker mere af. 

 
Derfor er affald til deponering pålagt den højeste afgift i dag (ca. 475 kr./tons), affald til forbrænding er 
pålagt en lavere afgift (ca. 270 kr./tons) og affald til genanvendelse er ikke pålagt afgift (0 kr./tons). Derved 
er der med afgifter skabt en incitamentsstruktur, som understøtter EU’s og Danmarks miljøregler og 
målsætninger på miljøområdet.  
 

Det er et princip, som har været gældende i flere årtier, og som er medvirkende årsag til, at 

genanvendelsen i Danmark i dag er 61 % af den totale affaldsmængde, og at forbrændingsprocenten 

tilsvarende er faldet til 29 %. 

 

Konsekvensvurderinger – de miljømæssige konsekvenser 

I afsnit 9, ”Miljømæssige konsekvenser” i bemærkningerne til lovforslaget – står: 

”Afgiftsændringerne vil desuden medføre større sortering. Det øger mulighederne for, at der vil være større 

affaldsmængder, der genanvendes”. 

 

Det er en påstand, som er ganske udokumenteret i materialet, og som vi vurderer, er fejlkonkluderet. 

”Rene læs” er i lovforslaget defineret som ”læs af affald uden fossilt indhold”, og ikke som læs med én type 

materiale (altså rene læs af papir, rene læs af pap, rene læs af træ). Dermed er der stor risiko for, at den 

eneste sortering affaldsproducenter og affaldshåndteringsvirksomheder fremover vil foretage i blandet 

affald er en frasortering af det fossile – altså plast (som mængdemæssigt vejer ganske lidt i den store 

sammenhæng), hvorefter det øvrige kan sendes til forbrænding afgiftsfrit. Er plasten af en kvalitet, som kan 

genanvendes, vil der formentlig også være et økonomisk incitament til genanvendelse. Er plasten ikke af en 

kvalitet, som kan genanvendes, bevirker afgiftsstrukturen, at der sker en sortering i affald, der 

efterfølgende køres til sammen behandling (forbrænding). Dette giver intet miljø for pengene! 

 

En korrekt beskrivelse under afsnit 9 om miljøkonsekvenser vil være: 

”Såfremt afgiftsændringen står alene, så vil det medføre en lavere genanvendelsesgrad af træfraktioner og 

fraktioner af papir og bølgepap og organisk affald. Forskellen i afgiftsniveauet mellem genanvendelse og 

forbrænding (som er 0 kr.), og affaldsfraktionernes genanvendelsesværdi kan ikke godtgøre omkostningen 
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til udsortering og evt. separat indsamling. Det øger risikoen for, at der vil være færre affaldsmængder 

samlet set, der genanvendes. Dog vil der være mulighed for, at større mængder plast genanvendes.”. 

 

Til belysning af øvrige miljøkonsekvenser henviser vi i øvrigt til vores høringssvar af 6. september 2013 
(ministeriets journalnummer.: 13-0076486). 

 

Et EU-krav – har politikerne et valg? 

Behovet for/begrundelsen for en ændring af afgiftsbelægningen af VE-affaldet har Skatteministeriet 
tidligere angivet til at være, at det er et krav fra EU. Kravet fulgte af, det ”sikres, at der sker en ensartet 
afgiftsmæssig behandling med hensyntagen til energibeskatningsdirektivet”.  Det angives nu – tydeligt og 
korrekt – at det alene er fossile brændsler til energiformål samt visse VE-energiprodukter, bl.a. VE-
energiprodukter til fremstilling af motorbrændstof, som er omfattet af energibeskatningsdirektivet. Øvrige 
VE-brændsler - og herunder VE-affald - er ikke omfattet.  

 

Skatteministeriet fastholder, jf. lovbemærkningerne, at afgiftsfritagelsen er et krav fra EU. Det angives kort, 
at det følger af statsstøttereglerne. Antagelsen må bygge på, at når noget VE-brændsel er afgiftsfritaget, 
skal alle VE-brændsler være afgiftsfritaget for ikke at forfordele enkelte virksomheder, men 
Skatteministeriet angiver blot, at det følger af statsstøttereglerne. Der gøres på ingen måde rede for de 
juridiske overvejelser/den juridiske analyse i forbindelse med den påstand. Det bemærkes i den 
forbindelse, at analysen af, om noget udgør statsstøtte oftest er en yderst kompliceret analyse1. Da dette 
desuden er det eneste angivne begrundelse for og baggrund for behovet for afgiftsfritagelsen, skal vi stærkt 
opfordre til, at Skatteministeriet inden lovforslaget behandles i Folketinget offentliggør denne analyse, så 
analysens robusthed kan vurderes. Det er ikke rimeligt, at Folketinget foranlediges til at tro, at de i 
realiteten intet valg har, hvis der faktisk er et valg at træffe. 

 

Modarbejder politiske målsætninger på miljøområdet og konkrete miljøregler 

Vi mener, at der i høj grad er brug for, at politikerne træffer et valg – at de vægter en række hensyn mod 
hinanden.  

 

Lovforslaget fjerner (delvist) det økonomiske incitament til at genanvende kildesorteret papir-, pap-. træ- 

eller madaffald - en genanvendelse som indgår i regeringens ressourcestrategi for affaldshåndtering og som 

indgår i målsætningerne for genanvendelse i EU’s affaldsdirektiv og emballagedirektiv.  

 

                                                
1 Det bemærkes i den forbindelse, at betingelserne (der alle skal være opfyldt) for at noget er statsstøtte er følgende: 
1) Der skal ydes en økonomisk fordel. 
2) Fordelen skal ydes ved hjælp af statsmidler. 
3) Fordelen skal tilfalde ”visse virksomheder eller visse produktioner” (kravet om selektivitet). 
4) Støttemodtager skal udføre en økonomisk aktivitet. 
5) Støtten skal fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene. 
6) Samhandelen mellem medlemsstater skal kunne påvirkes (gælder ej for KL § 11a). 
 



    

  

Affalds- og Ressourceindustrien 
En del af DI 

H.C. Andersens Boulevard 18 
1787 København V 
Denmark 

T: +45 3377 3377 
E: ari@di.dk 
W:  ari.di.dk 

Tilsvarende vil det økonomiske incitamentet til at anvende husdyrgødning, fibre fra separeret afgasset 

husdyrgødning og spildevandsslam til jordbrugsformål blive mindre til trods for, at anvendelse af de store 

mængder fosfor fra disse kilder er prioriteret i regeringens ressourcestrategi.  

 

Affaldsbekendtgørelsens § 64, fastsætter som et krav til alle affaldsproducenter, at de skal kildesortere 

deres affald. Heri ligger bl.a., at forskellige materialetyper skal separeres.  Når materialerne er separeret, 

skal materialer, som er genanvendelige, sendes til genanvendelse, jf. § 67. Alternativet er ulovligt og 

strafbelagt, § 94, nr. 13 og 15. Nu ønskes en regel indført, som giver incitament til/økonomisk belønner 

overtrædelsen af ovennævnte regler. Det skaber en uhensigtsmæssig modstrid mellem to regelsæt – 

skattelovgivningen og affaldsreglerne. Dette må virke meget forvirrende for reglernes målgruppe. 

 

Det er også problematisk i relation til implementeringen af EU’s affaldsdirektiv og det heri indeholdte 

affaldshierarki. Implementeringen er sket i § 6 b i miljøbeskyttelsesloven. 

 

Hierarkiet kan alene – lovligt – fraviges, såfremt myndighederne har foretaget en livscyklusvurdering, der 

understøtter fravigelsen af hierarkiet2. Vi er ikke bekendt med udarbejdelsen af en sådan, men beder 

Skatteministeriet offentliggøre den inden lovforslagets fremsættelse. 

 

Fastlæggelsen af VE-affald 

Det VE-affald der - som noget nyt i forhold til gældende ret – afgiftsfritages, er ”affald i hele selvstændige 
læs til forbrænding, som ikke indeholder kulbrinter eller varer m.v., som er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, 
nr. 1-4, eller afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.”. Beskrivelsen af dette 
affald er ændret en smule siden forrige høring. I den høring var det ” affald med et vægtindhold af ikke 
bionedbrydeligt affald på mindre end 1 pct.”. Der er altså i princippet tale om to stramninger via et krav 
om, at affaldet skal tilføres i hele selvstændige læs og et krav om 0 %-indhold af fossilt affald. 

Vi bifalder, at der nu opereres med en 0 %-grænse og ikke en 1%-grænse, da 1%-grænsen – som ARI og 
særligt Marius Pedersen A/S tidligere har illustreret – vil resultere i mange afgiftsfrie læs uanset et stort 
volumenmæssigt indhold af plast.  

 

                                                

2
 § 6 b. Udarbejdelse af politikker og udstedelse af regler om affaldsforebyggelse og -håndtering skal, jf. dog stk. 2, ske 

i overensstemmelse med følgende affaldshierarki: 
1) Affaldsforebyggelse. 
2) Forberedelse med henblik på genbrug. 
3) Genanvendelse. 
4) Anden nyttiggørelse. 
5) Bortskaffelse. 
Stk. 2. Affaldshierarkiet kan fraviges for særlige affaldsstrømme, hvis fravigelsen er begrundet i en 

livscyklusbetragtning. 
Stk. 3. Anvendelsen af affaldshierarkiet og fravigelser herfra skal ske med henblik på at opnå det bedste samlede 

miljømæssige resultat, jf. § 1 og § 3. 
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Dokumentationskrav 

§ 7 a, stk. 5, fastsætter, at for det ”affald, der afgiftsfritages efter stk. 2, nr. 4, og stk. 3, nr. 5, og som 

fremkommer efter sortering af affald, skal virksomheder, som forbrænder affaldet, kunne dokumentere, at 

betingelserne for afgiftsfritagelsen efter stk. 2, nr. 4, og stk. 3, nr. 5, er opfyldt, og på forlangende fremvise 

dokumentationen over for told- og skatteforvaltningen. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om 

dokumentationen, herunder regnskab, jf. 1. pkt.”.  

 

Skatteministeriet forklarer i lovbemærkningerne, at der dermed er tale om to forskellige krav til 

dokumentation for afgiftsfritagelsen (0 %). Hvis affaldet er ”født” uden plast m.v., som det eksempelvis er 

tilfældet med husdyrgødning, gælder der ingen specifikke dokumentationskrav. Når affaldsbrændslet 

derimod fremkommer på baggrund af sortering af sammensatte affaldsmængder med indhold af plast m.v. 

et sted i ”affaldskæden” frem til forbrændingen af affaldet, vil der være risiko for, at det indeholder plast 

m.v., som ikke er blevet korrekt frasorteret. Med de foreslåede regler om dokumentation fastsættes, at når 

der er tale om affald, som fremkommer efter affaldssortering, skal virksomheder, som forbrænder affaldet, 

kunne fremvise fyldestgørende dokumentation for, at affaldet er uden indhold af plast m.v. 

Affaldsforbrændingsanlæggene skal kunne dokumentere mængder af sådant ”rent” affald til forbrænding 

ved et regnskab, hvoraf fremgår affaldets art, oprindelse, sammensætning og mængde, ved fakturaer og 

erklæringer m.v. fra affaldsleverandører.  

 

ARI støtter, at der opereres med to forskellige krav til dokumentation. Det giver god mening og sikrer, at 

affaldslæs, hvor sandsynligheden for et fossilt indhold er minimal, ikke underkastes tunge 

dokumentationskrav. 

 

Det foreslås i lovforslaget, at skatteministeren gives hjemmel til at fastsætte nærmere regler om 

ovennævnte dokumentation, herunder regnskab, vedrørende dette affald. Det vil være regler i en 

bekendtgørelse, som skatteministeren udsteder efterfølgende. Dokumentationen skal gives til told- og 

skattemyndighederne på forlangende. 

 

Det er fint, at reglerne med de mere detaljerede krav til ”dokumentationen, herunder regnskab” forfattes i 

en bekendtgørelse. Dog skal lovbemærkningerne ikke angive, at dokumentationen skal bestå i ”fakturaer og 

erklæringer m.v. fra affaldsleverandører”. Denne form for dokumentation er ikke god nok.  

 

Dokumentationen bør for VE-affald udsorteret af sammensatte affaldsmængder bestå i en 

tredjepartsverifikation via certificering af affaldsproducentens sortering eller certificering af et centralt 

sorteringsanlægs sorteringsproces eller via beliggenhedskommunens klassificering af enkel læs. 

Dokumentationen bør – uanset karakter - indberettes månedligt sammen med afgiftsbetalingen og ikke 

blot fremvises på forlangende. 

 

En fravigelse heraf bør alene kunne godkendes, såfremt det konkrete forbrændingsanlæg har en 

modtagekontrol på baggrund af hvilken, der kan sikres bevis/dokumentation for afgiftsfriheden – 

eksempelvis via film/foto-dokumentation - når affaldet tilføres siloen.  
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Ovennævnte forslag til dokumentation kan forekomme at være tunge. Det er dog vigtigt at holde sig for 

øje, at der er tale om en situation, hvor både det modtagende forbrændingsanlæg og den, der afleverer 

affaldet til anlægget har sammenfaldende interesser i at kunne kategorisere affaldslæsset som afgiftsfrit 

affald. Samtidig vil indholdet i tro- og love-erklæringer eller fakturerer alene vil kunne versificeres ved selve 

modtagelsen af det konkrete affaldslæs, idet affaldet efterfølgende opblandes og afbrændes. Det 

bemærkes i tilknytning hertil, at der vil være tilfælde, hvor også tilsynsmyndigheden har samme interesse – 

i de tilfælde hvor myndigheden som ejer af forbrændingsanlægget har en interesse i at tiltrække mere 

affald til en uudnyttet forbrændingskapacitet.   

 

Øvrige bemærkninger 

§ 7 a, stk. 3 henviser til slambekendtgørelsen. Fiberfraktionen skal fremkomme ved afgasning og separering 
af husdyrgødning. Afgasningen af husdyrgødningen skal være sket i et husdyrgødningsbaseret biogasanlæg 
– og i henhold til slambekendtgørelsen. Denne henvisning til slambekendtgørelsen giver ikke mening. 
Slambekendtgørelsen forholder sig udelukkende til anvendelsen af affald til jordbrugsformål. Den forholder 
sig slet ikke til fiberfraktioner, ikke til forbrændingen af fibre eller til indretningen af biogasanlæg (ud over 
et enkelt hygiejnekrav). Henvisningen er af den grund uforståelig – og unødvendig. Et udkast til en ændret 
version af slambekendtgørelsen har netop været i høring. I udkastet var fiberfraktioner – desværre – fortsat 
ikke reguleret. 

 

Affaldslovgivningen – og øget tilsyn 

Vi vil opfordre Miljøministeriet til, at forbuddet mod forbrænding af rene genanvendelige affaldslæs 

tydeliggøres i affaldsbekendtgørelsens paragraffer, og at det samme skal udvides til at gælde 

sammenblandede fraktioner af genanvendeligt affald.  

 

Vi vil samtidig opfordre både Skatteministeriet og Miljøministeriet til at have fokus på mængden af og 

udviklingen i modtaget afgiftsfrit VE-affald på de danske affaldsforbrændingsanlæg efter lovens vedtagelse.  

Emnet bør kunne prioriteres som et tilsynstema i ministerierne og de respektive tilsynsmyndigheder, 

således at det konkrete tilsyn øges betragteligt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Marianne Munch Jensen 

Sekretariatsleder i Affalds- og Ressourceindustrien 
 

 

 

 

P. S.: Kopi af dette brev er sendt til Miljøministeriet (mim@mim.dk). 


