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Til Skatteudvalget
Att.: Bjørn Brandenborg
Endnu engang tak fordi du giver os lejlighed til at præsentere udfordringerne med CO2-kritisk el-import.

Det vedtagne lovforslag hvor el-afgiften sænkes fra 155 kr. til 4. kr. og gasafgiften stiger med ca. 10-20%, vil fremme
brugen af el og annimere til et mindre forbrug af fossile naturgas.
Begge tiltag er i overensstemmelse med intentionerne i den grønne omstilling.

Udfordringen kommer når man i el-nettet har et mindre udbud i forhold til efterspørgslen, som typisk afstedkommer
enten et øget el-udbud eller reduktion af forbruget. Såfremt man antager, at ved en pris på kr. 250-300 ønsker man
at stoppe sin varmepumpe og i stedet producerer på kraftvarmeenheden vil man indfri begge behov.

Udfordringen er dog, at de nye afgifter for både el og gas medfører, at skiftet fra el-forbruger til el-producent først er
attraktivt ved en el-pris på ca. kr. 500-600 hvilket vil medfører import fra udlandet med et anderledes CO2-aftryk.
Vi har derfor følgende forslag: At ændre på beregningen af hvordan gasforbruget fordeler sig til henholdsvis el og
varme (den såkaldte E-formel) som i dag er 0,67 på varmedelen og 0,33 på el-delen. Vi foreslår en ændring af Eformlen til 0,50, dvs. 50% til hver energiform.
Ser vi på afgiftsprovenuet vil der med en E-formel på 0,67 ikke blive produceret kraftvarme i Danmark med afgiftstab
til følge. Med en E-formel på 0,50 vil der fortsat være et pænt afgiftsprovenu, og en branche der kan bidrage aktivt til
den grønne omstilling, en robust el-pris og fastholde den decentrale kraftvarme.
Deltagelse fra vor side vil være Kim Behnke, Dansk Kraftvarme Kapacitet og undertegnede, vi ser frem til at uddybe
ovenstående på et snarligt møde i Skatteudvalget.
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