
 
 
 

Drop afgift på biobrændsel til private! De nyeste tal fra Biobrændselsforeningen viser at over 50% af befolkningen i 
2014 vil blive ramt af afgift på biobrændsel 

 

I Biobrændselsforeningen, som repræsenterer ca. 70 træpille- og brændehandlere i Danmark og som står for ca. 50 
% af træpille salget til private i Danmark, er vi meget glade for det Konservative Folkepartis udmelding om at 
nedlægge veto med Forsyningssikkerhedsafgift på vedvarende energi. Sagen er meget vigtig for Danmarks 
fremtid, og med respekt for at der skal penge i statskassen må vi sige, at politikere og embedsmænd skal sikre sig, 
at de afgiftsindtægter, der opkræves ikke går op i administration og dermed ikke bidrager med andet end en stor 
portion bøvl. Mere end 50 % af befolkningen vil blive berørt af afgiften i 2014, når man sammentæller de 
individuelle anlæg med den mængde der bruges på landets kraft varmeværker, og inkluderer forbrugere der skal 
betale afgift på strøelse til dyrehold eller afgift på deres nye hegn. 
 
Fremtidens Danmark skal være grøn, og vi skal sikre bæredygtig, vedvarende energi. Biobrændsel er en af vejene 
frem i denne omstilling. Der skal fokuseres på grøn omstilling, bæredygtig skovdrift og bæredygtig sourcing i 
stedet for inddrivelse af afgifter. Biobrændselsforeningen er grundlæggende modstander af enhver form for afgift 
på vedvarende energi, og mener man bør fokusere på den grønne omstilling og opkræve øgede afgifterne på de 
fossile brændsler som skal udfases, og så udarbejde en ny plan for finansiering, som først træder i kraft når skruen 
er helt strammet og de fossile brændsler er ved at være fortrængt. Der er brug for en meget mere omtanke og 
konkret, faktabaseret dialog, inden en eventuel afgift indføres. Man kan relativt nemt indføre og regulere afgifter 
overfor virksomheder, men når vi taler om et niche produkt som biobrændsel, træpiller og briketter til 
privatmarkedet, så bliver sagen meget kompleks, og vi er overbevist om at det vil være starten på et administrativt 
cirkus, såfremt der pålægges afgifter på træpiller–brænde–briketter–halm-høvlspåner og raftehegn til private. 
 
Meget få brugere af træpiller og brænde vil kunne tilsluttes fjernvarme. Derfor er alternativerne til de som vil undgå 
at betale den nye afgift at købe en varmepumpe, eller at skaffe ikke afgift belagt biomasse. Varmepumper virker 
ikke hensigtsmæssigt i mange ældre bygninger, og desuden er varmepumper en relativ stor investering for mange. 
Til gengæld er ikke afgift belagt biobrændsel let tilgængeligt i Tyskland og Baltikum. Endnu flere forbrugere end i 
dag, vil vælge at bestille brændsel fra Tyskland eller Baltikum, og dette i mange tilfælde uden moms- og 
afgiftsindtægter til Danmark.  
 
Det fremlagte lovforslag hviler på en række forkerte forudsætninger, og har desuden en lang række uheldige 
bivirkninger: 
 
- Tilgodeser dårlig brændekvalitet, og afbrænding af affald med øget forurening til følge. Den foreslåede afregning 
pr. GJ favoriserer dårlig brændekvalitet og er desuden administrativ besværlig, idet biobrændsel normalt afregnes i 
ton eller rummeter. Biobrændsel er en uhomogen masse, derfor varierer energiindholdet meget.  
 
- Afstedkommer et administrativt kaos og meget betydelige omkostninger for branchens virksomheder, stik imod 
hensigterne med vækstpakken  
 
- Illegal import af biobrændsel vil blomstre, kommende bæredygtigheds regler og sporbarhed af biomasse vil ikke 
få den ønskede effekt  
 
- Biobrændsel som produkt er svært at afgrænse, administrativt er det meget svært at styre og regulere 
 
- Lægger yderlige pres på danske skoves bæredygtighed, indtjening og udvikling og på et stort antal små 
biobrændselshandlere  
 
- Medvirker til yderligere skævvridning af Danmark og social slagside. Tusindvis af private boliger i landdistrikterne 
er afhængige af træ som varmekilde. Derfor vil udkants Danmark igen komme til at bære den største byrde.  
 
- Stort antal mistede arbejdspladser i branchen, samt følge virkninger i andre brancher. Biobrændselsforeningen 
skønner, at afgiften i den foreslåede form vil koste op imod 500 arbejdspladser.  
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