
Faktaark – grøn skattereform 24. juni 2022

Regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konser
vative Folkeparti er enige om at gennemføre en grøn skattereform med en række 
tiltag. 

-

Ny og ambitiøs CO2-afgift  
Med aftalen indføres en ny CO2-afgift med en sats på 750 kr. pr. ton udledt CO2 i 
2030 for virksomheder uden for EU´s kvotehandelssystem og 375 kr. pr. ton ud
ledt CO2 i 2030 for virksomheder indenfor. Mineralogiske processer mv. får en 
af-gift på 125 kr. pr. ton udledt CO2 i 2030.  

-

Med aftalen indføres desuden en bundpris, der kan træde i kraft, hvis EU’s kvote
handelsmarked ikke leverer som forventet. Ændringer af CO2-afgiften vil blive be
sluttet i forbindelse med genbesøg af aftalen i 2023, 2026 og 2028. 

-
-

Som en del af en høj og mere ensartet CO2-afgift omlægges de nuværende energi
afgifter på fossile brændsler til en samlet CO2-afgift fra 2025 med op til 750 kr. pr. 
ton CO2. Det gælder energiafgifterne på brændsler til proces i industrien (proces
afgifter), energiafgifterne for kollektiv og individuel varme (rumvarmeafgiften) 
samt benzin- og dieselafgifterne (brændstofafgifter). 

-

-

Afgiftslempelser  
Med aftalen indføres desuden er række skatte- og afgiftslempelser. 

Den almindelige elafgift lempes med 1,5 øre/kWh i 2028, 3 øre/kWh i 2029 og 
7,5 øre/kWh i 2030 og frem svarende til en varig skattelempelse på 525 mio. kr. 

Derudover annulleres den midlertidige energiafgiftsforhøjelse, som blev aftalt 
med Energiaftale 2018. Det vil udgør en afgiftslempelse på 1.250 mio. kr. i 2023, 
faldende til 225 mio. kr. i 2027. 

Endvidere indføres et grønt investeringsvindue tidligst fra 2024, som øger afskriv
ningen af grønne investeringer. Der afsættes 1 mia. kr. samlet i perioden 2023-
2030 hertil.  

-

Fond til grøn omstilling  
Med reformen afsættes i alt 7 mia. kr. frem mod 2030 til en fond til grøn omstil
ling. Fonden skal dække støtte til en række områder. Det gælder omstillingsstøtte 
til de virksomheder, der har sværest ved at omstille sig, der i alt udgør ca. 2 mia. 
kr., 350 mio. kr. til målrettet støtte til fiskerierhvervet, 150 mio. kr. målrettet gart
nerier samt 100 mio. kr. i 2025 og 2026 til en reserve til grøn efteruddannelses og 
opkvalificering.  

-

-



 Side 2 af 2 

Der etableres desuden en tilskudspulje til fangst og lagring af CO2 (CCS) til yderli
gere CO2-reduktioner ud over selve afgiften. Her afsættes 3 mia. kr. over perioden 
2023-2030. 

-

Slutteligt afsættes en reserve til grøn omstilling, hvis konkrete udmøntning beslut
tes af aftalepartierne på baggrund af et oplæg fra regeringen. 

-

Grønt erhvervsliv  
Dernæst indføres en række initiativer til at sikre et grønt erhvervsliv. Det nuvæ
rende energisyn udvides til et klimasyn og til en række virksomheder med et højt 
energiforbrug. Derudover forsættes dialogen med klimapartnerskaberne bl.a. i for
bindelse med den næste fase af en grøn skattereform. 

-

-

Ligeledes vil der arbejdes for at indføre et totalforbud mod petrokoks gældende 
fra 2030 og såfremt det ikke er muligt, indføres en afgift fra 2030.  

Til at fremme oprindelsesgarantier for biogas gennem afgiftsfritagelse afsættes en 
reserve på 100 mio. kr. årligt i perioden 2024-2030 samt udarbejdes en analyse af 
mulige modeller for, at biogas afgiftsfritages ved køb af oprindelsesgarantier.  

Som en del af aftalen prioriteres 625 mio. kr. fra grønt råderum til DKMII, således 
midlerne i Erhvervspuljen fra 2024 bevares. Desuden indkaldes der til forhandlin
ger om forbedringer af Erhvervspuljen, så den er lettere tilgængelig. 

-

Endvidere afsættes en pulje på 100 mio. kr. i 2024 til at styrke rammevilkårene for 
udvikling af fremtidens havvindmøller. 

Finansiering mv. 
Aftalen finansieres af provenuet fra CO2-afgiften, en række reserver fra Aftale om 
udvikling af Nordsøen (2017), Aftale om grøn skattereform 2020 og Aftale om styrket gælds
inddrivelse samt en del af provenuet fra det grønne råderum. 

-
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