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Afgiften på biobrændsel skader dansk økonomi og nedprioriterer miljøhensyn  
 
Som en del af forsyningssikkerhedsafgiften vil Regeringen indføre en afgift på biobrændsel. Afgiften skal tilføre 
statskassen et provenu, som skal indgå i finansieringen af Energiaftalen fra foråret 2012.  
Der er imidlertid en række forhold, som gør, at afgiften på biobrændsel, i stedet for at give et provenu, tværtimod 
vil resultere i en betydelig forringelse af dansk økonomi.  
 
Grænsehandelen vil eksplodere.  
Den tyske moms på biobrændsel kun er 7 %. En forskel på hele 18 %! 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 over 50.000 tons. I 2011 ca. 150.000 tons og i 2012 omkring 
250.000 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 kommer til at udgøre mere end 150 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 op mod 500 stillinger i 
produktion og lager samt hos skoventreprenører, brændeovnsproducenter og i transporterhvervet. 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 kunne koste op mod 1.000 danske arbejdspladser.  
 
Mistede indtægter 
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 mia. DKK.  
 
Sort økonomi vil blomstre  
Allerede i dag er der sort økonomi forbundet med salg af biobrændsel. Små 'forhandlere' og vognmænd henter 
betydelige mængder i Tyskland og afregner kontant med kunden, uden kvittering, til stor skade for den lovlydige 
del af branchen og for statskassen. 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.  
 
Miljøet belastes lokalt og globalt 
Træ er bæredygtigt, det vil sige, at det gendannes, i modsætning til olie, gas og kul. Der er betydelige resurser, i sær 
på den nordlige halvkugle, hvor skovdækningen er øget kraftigt de seneste 50 år og hvor tilvæksten er større end 
hugsten. Biobrændsel produceres af savsmuld, spåner og andre effekter, som bliver tilovers på bl.a. savværker og 
møbelfabrikker. Hvis ikke disse effekter anvendes, går resoursen tabt, til stor skade for skovenes og dermed 
samfundenes økonomi. Afbrænding af træ er CO2 neutral, når træ brændes eller forgår naturligt på skovbunden, så 
frigives den mængde CO2 som træet har optaget under sin tilvækst. 
Afgiften på biobrændsel vil uden tvivl føre til, at der afbrændes langt mere affaldstræ og øvrigt affald i 
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.  
 
De samlede skadevirkningerne på dansk økonomi vil være betydelige: 

1. Samlede indtægtstab på 1 mia. DKK 
2. 1.000 mistede arbejdspladser 
3. Miljøbelastningen 

 
Regeringen fejler 



Det står klart at regeringen fejler igen, man gør noget med den ene hånd, men ødelægger det hele med den 
anden. I stedet for at man med sund fornuft rydder op i de mange afgifter, der findes i dag, og sikrer øget 
konkurrenceevne for danske virksomheder, så fremlægger regeringen ”Konkurrenceevnepakken”, som skal skabe 
vækst og flere danske arbejdspladser. Problemet er, at man med den anden hånd indfører forskellige nye afgifter 
som eksempelvis forsyningssikkerhedsafgiften, som forringer konkurrenceevnen. Udover at statskassen går glip af 
det forventede provenu, så vil afgiften medføre en enorm administrativ byrde og desuden forårsage betydelig 
skade på miljøet. 
  
Vi ønsker alle et velfungerende velfærdssamfund og et rent miljø at leve i, derfor skal der større fokus på, at man 
sikrer de helt rigtige økonomiske og miljømæssige tiltag. At pålægge afgifter på biobrændsel er det vel de færreste, 
der kan se ideen i. Vi har her med en naturlig og CO2 neutral energikilde at gøre, og brugen af biobrændsel 
understøtter 2020 planerne. I andre lande støtter man den grønne energi, men i Danmark er branchen i knæ, pga 
betydelig grænse- og fjernhandel. Som branche har vi allerede løkken om halsen, en afgift på biobrændsel vil 
stramme løkken helt til. Biobrændselsforeningen foreslår, at man hjælper miljøet og branchen ved at afgiften på 
biobrændsel droppes, at momsen sænkes, og at der indføres øget import- og momskontrol for handelen med 
brændsel. 

 
 


