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Forsyningssikkerhedsafgift: Biomasse og kul 

 

I takt med at de fossile brændsler udfases, vil presset på den offentlige økonomi gradvist øges 

frem mod 2050, da fossile brændsler med høje afgifter erstattes af andre mere miljøvenlige 

energiformer, som er mindre afgiftstunge og i nogle tilfælde er helt afgiftsfri. For at modvirke 

denne udhuling af skattegrundlaget kan andre energiskatter eller energiafgifter øges, dog såle-

des at den samlede skattebyrde ikke øges i forhold til i dag. 

 

For at finansiere provenutabet som følge af Energistrategi 2050 vil regeringen indføre en for-

syningssikkerhedsafgift, der i takt med provenutabet gradvist øger energiafgiften på alle 

brændsler til rumvarme – dvs. kul, olie og gas såvel som biomasse. Det vurderes, at en forsy-

ningssikkerhedsafgift i størrelsesordenen 17 kr./GJ i 2020 vil sikre statsfinansiel neutralitet, 

hvorfor denne er lagt beregningsteknisk til grund i udspillet.  

 

For at lempe belastningen fra forsyningssikkerhedsafgiften på forbrugere af fossile brændsler, 

der i forvejen har høje afgifter, reduceres stigningen i afgiften på allerede beskattede fossile 

brændsler med omkring 7,5 kr./GJ i 2020. Denne tilpasning tjener også til at få skabt bedre 

balance mellem beskatning af fossile brændsler og biomasse, som Skattekommissionen fore-

slog, og som Klimakommissionen også lagde op til. Afgiftsafstanden mellem biomasse og 

fossile brændsler blev således udvidet med ca. 7,5 kr./GJ i forbindelse med Skattereformen i 

2009 (Forårspakken 2.0.). Med forslaget om forsyningssikkerhedsafgift indsnævres forskellen 

med 7,5 kr./GJ, hvormed den tidligere afgiftsforskel fra før skattereformen genetableres.  

 

Afgiftsforskel i 2020 for kul og biomasse til rumvarme (2011-prisniveau) 

Kr. pr. GJ i 2020  
Før Forårspakken 

2.0. 
Med forårspakken 

2.0. 
Energistrategi 

2050 

Kul 66 73 83 

Biomasse 0 0 17 

Afgiftsfavorisering af biomasse  66 73 66 
Note: Afgiftsforskellen består af både energi- og CO2-afgifter, hvoraf CO2-afgiften for kul udgør ca. 15 kr./GJ (2011-
prisniveau). For naturgas er CO2-afgiften til sammenligning ca. 9 kr./GJ. I forbindelse med Forårspakken 2.0. og for-
syningssikkerhedsafgiften er det kun energiafgiften der justeres. 

 

Der er tale om foreløbige beregningstekniske forudsætninger, hvormed de mere præcise af-

giftssatser først endeligt kan fastlægges i forbindelse med den kommende konkrete udmønt-

ning af lovforslag.  

 


