
 

 

Faktaark 

Forhøjelse af energiafgiften for 
erhverv 
Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti har indgået aftale om grøn skattereform. Med aftalen er regeringen og 
aftalepartierne enige om at gennemføre en grøn skattereform i to faser, hvor en ensartet af-
gift på alle klimabelastende udledninger er hovedmotor. 

Første fase indeholder ændringer af det nuværende energiafgiftssystem. Forhøjelse af energi-
afgiften er det første skridt i retningen af højere og mere ensartet afgift på CO2e-udledninger. 
 
Aftalen indeholder en forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv med 6 kr. 
pr. GJ. Det svarer til en afgiftsforhøjelse på 105 kr. pr. ton CO2e for naturgas, jf. tabel 2. Forhø-
jelsen indfases fra 2023 til 2025, jf. tabel 1, og svarer til den forhøjelse for rumvarme, som 
blev aftalt for hovedsageligt husholdningerne med Klimaaftalen fra juni 2020.  
 
Afgiftsforhøjelsen tager højde for de energiintensive og konkurrenceudsatte erhverv ved at 
landbrug og gartneri samt mineralogiske processer mv. først indfases fra 2025. Afgiftsforhø-
jelsen betyder for industrien med almindelige processer, som i dag betaler 4,5 kr. pr. GJ, at 
virksomhederne fuldt indfaset skal betale 10,5 kr. pr. GJ. Tilsvarende vil et gartneri, der i dag 
betaler 1,5 kr. pr. GJ, fra 2025 skulle betale 7,5 kr. pr. GJ. For virksomheder med mineralogi-
ske processer mv. vil energiafgiften udgøre 6 kr. pr. GJ fra 2025.  
 
Efter 2025 vil der være et provenu fra afgiftsstigningerne i den grønne skattereform, der tilba-
geføres til virksomhederne og i videst muligt omfang målrettes de hårdest belastede brancher 
med henblik på at understøtte deres konkurrenceevne og bidrage til deres grønne omstilling. 
 
Tabel 1. Energiafgiftsforhøjelser  
 

 
Kr. / GJ Gældende regler Aftale

2020-2022 2023 2024 2025 
(fuldt indfaset)

Alm. processer (industri) 4,5 8,5 8,5 10,5

Landbrug og gartneri 1,5 1,5 1,5 7,5

Mineralogiske processer mv. 0 0 0 6

 

 
 Anm.: Mineralogiske processer mv. dækker over produktion af cement, glas, mineraluld (isolering), teglværker, stålvalse-
værk mv. Procesafgifterne indekseres.  



 
Side 2 af 2 

 
Samlet forventes første fase i den grønne skattereform at medføre reduktioner i de klimabe-
lastende udledninger på ca. 0,5 mio. ton CO2e frem mod 2025.  
 
Afgiftsændringen opgjort i kr. pr. ton CO2  
Der arbejdes mod at omlægge energiafgifterne til en mere direkte og ens afgift på CO2e-ud-
ledning, således at forhøjelserne vil være baseret på en CO2-afgift, når de indføres fra 2023. 
Både de nuværende energiafgifter på fossile brændsler samt den foreslåede forhøjelse er ens 
for alle typer fossile brændsler målt pr. energienhed. Da brændsler dog har forskelligt CO2e-
indhold, betyder det, at både den nuværende energiafgift samt forhøjelsen vil variere målt pr. 
ton CO2.  
 
Kul har fx et højt CO2e-indhold pr. energienhed, hvorfor afgiften pr. ton CO2e er relativt lav. 
Modsat har naturgas et lavt CO2e-indhold, hvilket giver en relativt høj energiafgift målt pr. ton 
CO2e. Tabel 2 viser den nuværende energiafgift samt forhøjelsen, når den grønne skattere-
form er fuldt indfaset, målt pr. ton CO2e for forskellige typer brændsler. Således udgør afgifts-
forhøjelsen fx 105 kr. pr. ton CO2e for naturgas, jf. tabel 2. 
 
Tabel 2. Energiafgiftsforhøjelser opgjort i kr. pr. ton CO2e for forskellige brændsler 
 

 Nuværende energiafgiftssatser Afgiftsforhøjelse

Mineralogiske pro-
cesser (0 kr./GJ)

Landbrug og gart-
neri (1,5 kr./GJ)

Alm. industri 
(4,5 kr. / GJ)

Alle brancher 
(6 kr./GJ)

Kul / petrokoks 0 15 50 65

Olie 0 20 60 80

Naturgas 0 25 80 105

 

 
 Anm.: Der er variation i de enkelte brændsler. Tallene er afrundet til nærmeste 5 kr. 

 
Der skal tages endelig stilling til den konkrete model, inden omlægningen gennemføres.  
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