
BIOBRÆNDSELSFORENINGENS 
kommentarer til den påtænkte forsyningssikkerhedsafgift. 
 
For Biobrændselsforeningen rummer forsyningssikkerhedsafgiften i den påtænkte udformning en 
række udfordringer, lige som indførelsen af afgiften vil få ganske betydelige, negative 
konsekvenser for den danske samfundsøkonomi. 
 
Grænsehandelen vil eksplodere. 
Bare inden for de seneste 2 år er grænsehandelen med træpiller og brænde - alene ved den 
dansk/tyske grænse - mere end firedoblet. 
Træpiller solgt fra Flensborg til private i Danmark udgjorde i 2010 ca. 63.000 tons. I 2011 ca. 
178.000 tons og i 2012 ca. 285.000 tons. Brænde anslås til at være i samme mængde, men 
mængden er forbundet med en vis usikkerhed. 
I 2013 anslås grænsehandelen med biobrændsel at udgøre mindst halvdelen af den totale 
forsyning til private. Momstabet for træpiller alene handlet over den dansk/tyske grænse udgør 
ca. 140 mio. DKK. Det formodes, at der omsættes for ca. samme beløb i brænde. Dertil skal 
lægges den betydelige handel via den svensk/danske grænse. 
 
Stort tab af danske arbejdspladser. 
Biobrændselsbranchen er naturligvis allerede hårdt ramt i kraft af den stigende grænsehandel. 
Med indførelse af en afgift flytter mange flere arbejdspladser til Sverige og Tyskland. 
Estimeret nedlægges 450+ stillinger i produktion/lager. 
Skoventreprenører: 50 stillinger forsvinder. 
Brændeovnsproducenter: 125 stillinger nedlægges. 
Chaufførjobs (udkørsel med brænde): 150 stillinger. 
Hertil kommer allerede nedlagte stillinger, relaterede jobs, salg af udstyr, tilbehør, diesel osv. Vi 
vurderer, det vil være realistisk at sige, at afgiften og momsforskellen koster rundt regnet 1.000 
danske arbejdspladser. 
 
Sort økonomi vil blomstre 
Allerede i dag er en del sort økonomi forbundet med salg af biobrændsel. Små 'forhandlere' får et 
parti hjem i ny og næ og afregner kontant med chaufføren ved levering. Biobrændselsforeningen 
har som et af sine formål aktivt at bekæmpe denne sorte økonomi, men det er en kendsgerning, 
at endnu større prisforskel vil gøre det endnu mere lukrativt at sælge 'sort' brændsel. 
 
Administrationen er vanskelig. 
En lang række spørgsmål knytter sig til administrationen i forbindelse med afgiftsopkrævningen. 
Hvem skal opkræve afgiften - og hvordan beregnes brændværdien af forskellige typer træ af vidt 
forskellig beskaffenhed? Dette er blot nogle få af de helt basale spørgsmål, 
Biobrændselsforeningen ønsker afklaret. Under alle omstændigheder bliver administrationen 
vanskelig at håndtere - og ikke mindst at kontrollere. 
 
Miljøet belastes. 
Afgiften på biobrændsel vil uden tvivl føre til, at der afbrændes langt mere affaldstræ og øvrigt 
affald i f.eks. brændekedler og brændeovne. Det skader miljøet og sætter de seneste års politiske 
tiltag og øvrige fremskridt vedrørende 'fornuftig fyring' meget tilbage. Brændeovnens renommé 
og ikke mindst miljøet belastes unødigt. 
 
Resultat af afgiften i den nuværende udformning: 
Ca. 1000 arbejdspladser forsvinder. 
Staten får ikke den forventede indtægt - men kan imødese en indtægtsnedgang, fremkaldt af 
momstab, tab vedr. A-skat og selskabsskat m.v. af den samlede mængde biobrændsel. 
Biobrændselsforeningen estimerer det samlede indtægtstab til mindst 1,1 mia. DKK. 
 
Biobrændselsforeningen foreslår: 
Biobrændselsforeningen foreslår i stedet at lægge en 'rumopvarmningsafgift' på husstandene, 
baseret på allerede tilgængelige data fra BBR-registret. 
Ved samtidig at indføre en mindre punktafgift på biobrændsel og andre energikilder, kunne den 
danske stat dæmme op for en meget stor del af den voldsomme, tiltagende grænsehandel og 
hente indtægter fra dette salg. 
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