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Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse
energiprodukter, registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre
love1)
(Ændrede fordelingsregler på kraft-varme-området, forøgelse af fradrag for moms på hotelovernatning og
færdselsskadede køretøjer)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 421 af 3. maj 2006, som ændret bl.a. ved § 2 i
lov nr. 1536 af 19. december 2007, § 1 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, § 1 i lov nr. 527 af 12. juni 2009 og
§ 1 i lov nr. 1384 af 21. december 2009 og senest ved § 1 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, foretages følgende
ændringer:
1. I § 11, stk. 17, 2. pkt., ændres »50,1« til: »52,2«, og »18,1« ændres til: »18,8«.
2. I § 11, stk. 17, 3. pkt., ændres »50,1« til: »52,2«, og »18,1« ændres til: »18,8«.
3. § 11, stk. 17, affattes således:
»Stk. 17. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektrici‐
tet til de kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af
forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til de samme kollektive fjernvarmenet el‐
ler lignende fjernvarmenet, som værkernes kraft-varme-kapacitet vedrører, hvis den momsregistrerede
virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 18 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet
efter stk. 18 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineraloliepro‐
dukter m.v. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 18,8 øre
pr. kWh varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes
både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr.
pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 18,8 øre pr. kWh varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæs‐
sigt. I perioden 2010-2014 er satserne i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 5. Satserne i 2. og 3. pkt. reguleres
efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Det er en betingelse for tilbagebetalingen,
at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter
§ 7, stk. 7, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.«
4. Efter § 11 e indsættes:
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»§ 11 f. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elek‐
tricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af
varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis
den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde
kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift
af mineralolieprodukter m.v. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden
samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer
anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog
stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 18,8 øre
pr. kWh varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes
både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr.
pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 18,8 øre pr. kWh varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæs‐
sigt. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 5. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau)
reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også
udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 7 b i lov om kuldi‐
oxidafgift af visse energiprodukter.
Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmele‐
verancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalender‐
året eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraftvarme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1 til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v.
Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen.
Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjern‐
varmenet eller lignende fjernvarmenet og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes
af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden
skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvalt‐
ningen.
Stk. 5. Reglerne om særlig opgørelse af tilbagebetaling af afgift m.v. i § 11, stk. 19 og 20, finder tilsva‐
rende anvendelse for elektricitet til fremstilling af varme, for hvilken en varmeproducent får delvis tilba‐
gebetaling af afgift efter stk. 1.«
5. § 11 f affattes således:
»§ 11 f. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elek‐
tricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af
varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis
den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde
kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift
af mineralolieprodukter m.v. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden
samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer
anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog
stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 18,8 øre
pr. kWh varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes
både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr.
pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 18,8 øre pr. kWh varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæs‐
sigt. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 5. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau)
reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
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Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også
udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 7 b i lov om kuldi‐
oxidafgift af visse energiprodukter.
Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmele‐
verancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalender‐
året eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraftvarme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1 til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v.
Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen.
Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjern‐
varmenet eller lignende fjernvarmenet og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes
af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden
skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvalt‐
ningen.
Stk. 5. Reglerne om særlig opgørelse af tilbagebetaling af afgift m.v. i § 11, stk. 19 og 20, finder tilsva‐
rende anvendelse for elektricitet til fremstilling af varme, for hvilken en varmeproducent får delvis tilba‐
gebetaling af afgift efter stk. 1.«
6. Bilag 2-7 ophæves, og i stedet indsættes:
»
Bilag 2. Satser for elafgiftslovens § 6, stk. 1
1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31.
dec. 2010 dec. 2011 dec. 2012 dec. 2013 dec. 2014
Energiafgift
øre/kWh
49,9
50,8
51,7
52,6
53,6
Tillægsafgift
øre/kWh
6,0
6,1
6,2
6,3
Bilag 3. Satser for elafgiftslovens § 6, stk. 2
1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31.
dec. 2010 dec. 2011 dec. 2012 dec. 2013 dec. 2014
Energiafgift
øre/kWh
61,3
62,4
63,5
64,7
65,8
Tillægsafgift
øre/kWh
6,0
6,1
6,2
6,3

Bilag 4. Satser for elafgiftslovens § 11, stk. 9
1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31.
dec. 2010 dec. 2011 dec. 2012 dec. 2013 dec. 2014
Nedsættelse af
tilbagebetaling
ved efterfølgen‐
kr./GJ
52,8
53,9
59,8
44,7
45,5
de nyttiggørelse
af vand og var‐
me

Bilag 5. Satser vedrørende elpatronordningen i elafgiftsloven
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1. jan. 31. dec.
2010
Grænser for tilba‐ kr./GJ
gebetaling til
fjernvar‐
momsregistrerede me ab
varmeproducenter værk
Grænser for tilba‐ øre/kWh
gebetaling til
fjernvar‐
momsregistrerede me ab
varmeproducenter værk

1. jan. - 1. jan. - 1. jan. - 1. jan. - 1. jan. 31. dec. 31. dec. 31. dec. 31. dec. 31. dec.
2011
2012
2013
2014
2015
52,2

45,9

48,6

49,5

50,4

51,3
18,8

16,5

17,5

17,8

18,1

18,5

Bilag 6. Satser for elafgiftslovens § 11 c
1. jan. - 31.
dec. 2010
Nedsættelse af tilba‐
øre/kWh
gebetaling

1. jan. - 31.
dec. 2011

1,6

1. jan. - 31.
dec.
2012

1,6

1,6

Bilag 7. Satser for elafgiftslovens § 11 d, stk. 3, og § 11 e, stk. 5
1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31.
dec. 2010 dec. 2011 dec. 2012 dec. 2013 dec. 2014
Nedsættelse af
tilbagebetaling
ved efterfølgen‐
kr./GJ
57,3
58,4
59,4
60,5
61,6
de nyttiggørelse
af vand og var‐
me

Bilag 8. Satser for elafgiftslovens § 11, stk 19
2010
Nedsættelse af tilba‐
pct.
gebetaling

2011
7,8

7. Bilag 5 affattes således:
»
Bilag 5. Satser for elafgiftslovens § 11, stk. 17

4

2012
7,7

7,7

«

1. jan. 31. dec.
2010
Grænser for tilbage‐ kr./GJ
betaling til momsre‐ fjernvarme
gistrerede varme‐ ab værk
producenter
Grænser for tilbage‐ øre/kWh
betaling til momsre‐ fjernvarme
gistrerede varme‐ ab værk
producenter

1. jan. 31. dec.
2011

1. jan. 31. dec.
2012

1. jan. 31. dec.
2013

1. jan. 31. dec.
2014

45,9

48,6

49,5

50,4

51,3

16,5

17,5

17,8

18,1

18,5
«

§2
I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 3. april 2006, som ændret bl.a. ved
§ 3 i lov nr. 1536 af 19. december 2007, § 4 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, § 2 i lov nr. 528 af 17. juni
2008, § 11 i lov nr. 461 af 12. juni 2009, § 2 i lov nr. 527 af 12. juni 2009 og § 2 i lov nr. 1384 af 21.
december 2009 og senest ved § 2 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:
1. I § 8, stk. 2, ændres »1,25 « til: »1,2« og »0,65« til: »0,67«.
2. I § 8, stk. 4, 2. pkt., ændres »50,1« til: »52,2«.
3. I § 8, stk. 4, 3. pkt., ændres »50,1« til: »52,2«.
4. § 8, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet
til de kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af for‐
brug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til de samme kollektive fjernvarmenet eller
lignende fjernvarmenet, som værkernes kraft-varme-kapacitet vedrører, hvis den momsregistrerede virk‐
somhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 5 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter
stk. 5 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ
fjernvarme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes
både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr.
GJ fjernvarme (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 3. I perioden
2010-2014 er satserne i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 4. Satserne i 2. og 3. pkt. reguleres efter § 32 a i
lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Det er en betingelse for tilbagebetalingen, at virksomhe‐
den også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 7, stk.7, i lov
om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.«
5. I § 8, stk. 11, ændres »50,1« til: »52,2«.
6. Efter § 8 indsættes:
»§ 8 a. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektri‐
citet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af
varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis
den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde
kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Andre momsregistre‐
rede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilba‐
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gebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til
kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der oversti‐
ger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme
anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de
52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i § 8,
stk. 3. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 4. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau)
reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også
udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 7 b i lov om kuldi‐
oxidafgift af visse energiprodukter.
Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmele‐
verancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalender‐
året eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraftvarme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres
over for told- og skatteforvaltningen.
Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjern‐
varmenet eller lignende fjernvarmenet og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes
af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden
skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvalt‐
ningen.«
7. § 8 a affattes således:
»§ 8 a. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektri‐
citet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af
varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis
den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde
kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Andre momsregistre‐
rede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilba‐
gebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til
kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der oversti‐
ger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme
anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de
52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i § 8,
stk. 3. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 4. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau)
reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også
udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 7 b i lov om kuldi‐
oxidafgift af visse energiprodukter.
Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmele‐
verancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalender‐
året eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraftvarme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres
over for told- og skatteforvaltningen.
Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjern‐
varmenet eller lignende fjernvarmenet og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes
af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden
skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvalt‐
ningen.«
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8. I § 10, stk. 9, 2. pkt., ændres »37,0« til: »38,6«.
9. I § 10 b, stk. 4, ændres »50,1« til: »52,2«.
10. I § 10 c, stk. 4, ændres »50,1« til: »52,2«.
11. I § 10 d, stk. 8, ændres »50,1« til: »52,2«.
12. Bilag 4 affattes således:
»
Bilag 4. Satser for gasafgiftslovens § 8, stk. 4
1. jan. - 1. jan. - 1. jan. - 1. jan. 1. jan. - 31.
31. dec. 31. dec. 31. dec. 31. dec.
dec. 2014
2010
2011
2012
2013
Grænser for tilbage‐
kr./GJ
betaling til momsre‐
fjernvarme
45,9
48,6
49,5
50,4
51,3
gistrerede varme‐
ab værk
producenter
«
13. Bilag 4 affattes således:
»
Bilag 4. Satser for elpatronordningen i gasafgiftsloven
1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. 31. dec.
31. dec.
31. dec.
31. dec.
31. dec.
2010
2011
2012
2013
2014
Grænser for tilbage‐
kr./GJ
betaling til momsre‐
fjernvarme
45,9
48,6
49,5
50,4
51,3
gistrerede varme‐
ab værk
producenter
«
14. Bilag 5 affattes således:
»
Bilag 5. Satser for gasafgiftslovens § 10, stk. 9
1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31.
dec. 2010 dec. 2011 dec. 2012 dec. 2013 dec. 2014
Nedsættelse af
tilbagebetaling
ved efterfølgen‐ kr./GJ var‐
52,8
53,9
54,8
44,7
45,5
de nyttiggørelse me
af vand og var‐
me
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Nedsættelse af
tilbagebetaling
ved efterfølgen‐
de nyttiggørelse
kr./GJ var‐
af vand og var‐
me
me produceret
på virksomhe‐
dens eget kraftvarme-værk

42,3

44,9

45,7

37,2

37,9

«

15. Bilag 7 affattes således:
»
Bilag 7. Satser for gasafgiftslovens § 8, stk. 10 og 11, § 10 b, § 10 c og § 10 d
1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31.
dec. 2010 dec. 2011 dec. 2012 dec. 2013 dec. 2014
Nedsættelse af
tilbagebetaling
ved efterfølgen‐ kr./GJ var‐
57,3
58,4
59,4
60,5
61,6
de nyttiggørelse me
af vand og var‐
me
Nedsættelse af
tilbagebetaling
ved efterfølgen‐
de nyttiggørelse
kr./GJ var‐
45,8
48,6
49,5
50,4
51,3
af vand og var‐
me
me produceret
på virksomhe‐
dens eget kraftvarme-anlæg
«
§3
I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1292 af 17. november 2010,
som ændret ved § 3 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:
1. I § 1, stk. 2, nr. 2, ændres »47,9« til: »52,2«.
2. I § 1, stk. 2, nr. 3, ændres »33,125« til: »31,8«.
3. I § 1, stk. 6, ændres »1,25« til: »1,2«.
4. I § 5, stk. 7, ændres »1,25 « til: »1,2« og »0,65« til: »0,67«.
5. I § 5, stk. 8, ændres »1,25 « til: »1,2« og »0,65« til: »0,67«.
6. I § 5, stk. 9, ændres »1,25 « til: »1,2« og »0,65« til: »0,67«.
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7. I § 5, stk. 10, ændres »1,25« til: »1,2« og »0,65« til: »0,67«.
8. I § 5, stk. 13, ændres »1,25« til: »1,2«.
9. I § 7, stk. 1, ændres »1,25« til: »1,2« og »0,65« til: »0,67«.
10. I § 7, stk. 3, 2. pkt., ændres »50,1« til: »52,2«.
11. I § 7, stk. 3, 3. pkt., ændres »50,1« til: »52,2«.
12. § 7, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet
til de kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af for‐
brug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til de samme kollektive fjernvarmenet eller
lignende fjernvarmenet, som værkernes kraft-varme-kapacitet vedrører, hvis den momsregistrerede virk‐
somhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter
stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ
fjernvarme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes
både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr.
GJ fjernvarme (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 2. I perioden
2010-2014 er satserne i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 4. Satserne i 2. og 3. pkt. reguleres efter § 32 a i
lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Det er en betingelse for tilbagebetalingen, at virksomhe‐
den også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 7, stk. 7, i
lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.«
13. Efter § 7 a indsættes:
»§ 7 b. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektri‐
citet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af
varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis
den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde
kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Andre momsregistre‐
rede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilba‐
gebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til
kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der oversti‐
ger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme
anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de
52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i § 7,
stk. 2. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 4. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau)
reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også
udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 7 b i lov om kuldi‐
oxidafgift af visse energiprodukter.
Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmele‐
verancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalender‐
året eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraftvarme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres
over for told- og skatteforvaltningen.
Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjern‐
varmenet eller lignende fjernvarmenet og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes
af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden
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skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvalt‐
ningen.«
14. § 7 b affattes således:
»§ 7 b. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektri‐
citet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af
varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis
den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde
kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Andre momsregistre‐
rede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilba‐
gebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til
kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der oversti‐
ger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme
anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de
52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i § 7,
stk. 2. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 4. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau)
reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også
udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 7 b i lov om kuldi‐
oxidafgift af visse energiprodukter.
Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmele‐
verancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalender‐
året eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraftvarme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres
over for told- og skatteforvaltningen.
Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjern‐
varmenet eller lignende fjernvarmenet og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes
af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden
skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvalt‐
ningen.«
15. I § 8, stk. 8, 2. pkt., ændres »32,0« til: »38,6«.
16. I § 8 b, stk. 4, ændres »50,1« til: »52,2«.
17. I § 8 c, stk. 4, ændres »50,1« til: »52,2«.
18. I § 8 d, stk. 8, ændres »50,1« til: »52,2«.
19. Bilag 2 affattes således:
»
Bilag 2. Satser for kulafgiftslovens § 1, stk. 2
1. jan. - 31. 1. jan. - 1. juli - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31.
dec. 2010
dec. 2011 dec. 2012 dec. 2013 dec. 2014
30. juni
2011
Satser efter
kr./GJ
57,3
58,4
58,4
59,4
60,5
61,6
brændværdi af
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de i § 1, stk. 1,
nr. 1-5, nævnte
varer
Satser efter
energiindhold af
den i § 1, stk. 1, kr./GJ
nr. 6, nævnte
varme

46,1

46,7

48,6

49,5

50,4

51,3
«

20. Bilag 4 affattes således:
»
Bilag 4. Satser for kulafgiftslovens § 7, stk. 3
1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31.
dec. 2010 dec. 2011 dec. 2012 dec. 2013 dec. 2014
Grænser for til‐
bagebetaling til
momsregistrere‐
45,9
48,6
49,5
50,4
51,3
de varmeprodu‐ kr./GJ
center og for
forholdsmæssig
nedsættelse
«
21. Bilag 4 affattes således:
»
Bilag 4. Satser for elpatronordningen i kulafgiftsloven
1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31.
dec. 2010 dec. 2011 dec. 2012 dec. 2013 dec. 2014
Grænser for til‐
bagebetaling til
momsregistrere‐
45,9
48,6
49,5
50,4
51,3
de varmeprodu‐ kr./GJ
center og for
forholdsmæssig
nedsættelse
«
22. Bilag 5 affattes således:
»
Bilag 5. Satser for kulafgiftslovens § 8, stk. 8
1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31.
dec. 2010 dec. 2011 dec. 2012 dec. 2013 dec. 2014
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Nedsættelse af
tilbagebetaling
ved efterfølgen‐
de nyttiggørelse
af vand og var‐
me
Nedsættelse af
tilbagebetaling
ved efterfølgen‐
de nyttiggørelse
af vand og var‐
me produceret
på virksomhe‐
dens eget kraftvarme-værk

kr./GJ var‐
me

52,8

53,9

54,8

44,7

45,5

kr./GJ var‐
me

42,3

44,9

45,7

37,2

37,9

«

23. Bilag 7 affattes således:
»
Bilag 7. Satser for kulafgiftslovens § 8 b, § 8 c og § 8 d
1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31.
dec. 2010 dec. 2011 dec. 2012 dec. 2013 dec. 2014
Nedsættelse af
tilbagebetaling
ved efterfølgen‐ kr./GJ var‐
57,3
58,4
59,4
60,5
61,6
de nyttiggørelse me
af vand og var‐
me
Nedsættelse af
tilbagebetaling
ved efterfølgen‐
de nyttiggørelse
kr./GJ var‐
45,8
48,6
49,5
50,4
51,3
af vand og var‐
me
me produceret
på virksomhe‐
dens eget kraftvarme-værk
«
§4
I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006, som
ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1536 af 19. december 2007, § 2 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, § 5 i lov nr.
528 af 17. juni 2008, § 10 i lov nr. 461 af 12. juni 2009, § 4 i lov nr. 527 af 12. juni 2009, § 4 i lov nr.
1384 af 21. december 2009, § 1 i lov nr. 1385 af 21. december 2009 og § 4 i lov nr. 722 af 25. juni 2010
og senest ved § 6 i lov nr. 1361 af 8. december 2010, foretages følgende ændringer:
1. I § 9, stk. 2, ændres »1,25 « til: »1,2« og »0,65« til: »0,67«.
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2. I § 9, stk. 4, 2. pkt., ændres »50,1« til: »52,2«.
3. I § 9, stk. 4, 3. pkt., ændres »50,1« til: »52,2«.
4. § 9, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet
til de kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af for‐
brug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til de samme kollektive fjernvarmenet eller
lignende fjernvarmenet, som værkernes kraft-varme-kapacitet vedrører, hvis den momsregistrerede virk‐
somhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 5 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter
stk. 5 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ
fjernvarme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes
både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr.
GJ fjernvarme (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 3. I perioden
2010-2014 er satserne i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 3. Satserne i 2. og 3. pkt. reguleres efter § 32 a.
Det er en betingelse for tilbagebetalingen, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebe‐
taling af afgift for den samme varme efter § 7, stk. 7, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.«
5. I § 9, stk. 14, ændres »50,1« til: »52,2«.
6. Efter § 9 indsættes:
»§ 9 a. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektri‐
citet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af
varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis
den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde
kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Andre momsregistre‐
rede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilba‐
gebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til
kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der oversti‐
ger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme
anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de
52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i § 9,
stk. 3. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 3. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau)
reguleres efter § 32 a.
Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også
udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 7 b i lov om kuldi‐
oxidafgift af visse energiprodukter.
Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmele‐
verancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalender‐
året eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraftvarme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres
over for told- og skatteforvaltningen.
Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjern‐
varmenet eller lignende fjernvarmenet og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes
af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden
skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvalt‐
ningen.«
7. § 9 a affattes således:

13

»§ 9 a. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektri‐
citet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af
varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis
den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde
kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Andre momsregistre‐
rede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilba‐
gebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til
kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der oversti‐
ger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme
anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de
52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i § 9,
stk. 3. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 3. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau)
reguleres efter § 32 a.
Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også
udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 7 b i lov om kuldi‐
oxidafgift af visse energiprodukter.
Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmele‐
verancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalender‐
året eller 2008 er kommet fra eller kunne været kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraftvarme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres
over for told- og skatteforvaltningen.
Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjern‐
varmenet eller lignende fjernvarmenet og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes
af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden
skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvalt‐
ningen.«
8. I § 11, stk. 9, 2. pkt., ændres »37,0« til: »38,6«.
9. I § 11 b, stk. 4, ændres »50,1« til: »52,2«.
10. I § 11 c, stk. 4, ændres »50,1« til: »52,2«.
11. I § 11 d, stk. 8, ændres »50,1« til: »52,2«.
12. Bilag 3 affattes således:
»
Bilag 3. Satser for mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 4
1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31.
dec. 2010 dec. 2011 dec. 2012 dec. 2013 dec. 2014
Grænser for tilba‐
gebetaling til
momsregistrerede
45,9
48,6
49,5
50,4
51,3
varmeproducenter kr./GJ
og for forholds‐
mæssig nedsættel‐
se
«
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13. Bilag 3 affattes således:
»
Bilag 3. Satser for elpatronordningen i mineralolieafgiftsloven
1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31.
dec. 2010 dec. 2011 dec. 2012 dec. 2013 dec. 2014
Grænser for tilba‐
gebetaling til
momsregistrerede
45,9
48,6
49,5
50,4
51,3
varmeproducenter kr./GJ
og for forholds‐
mæssig nedsættel‐
se
«
14. Bilag 4 affattes således:
»
Bilag 4. Satser for mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 9
1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31.
dec. 2010 dec. 2011 dec. 2012 dec. 2013 dec. 2014
Nedsættelse af
tilbagebetaling
ved efterfølgen‐ kr./GJ var‐
52,8
53,9
54,8
44,7
45,5
de nyttiggørelse me
af vand og var‐
me
Nedsættelse af
tilbagebetaling
ved efterfølgen‐
de nyttiggørelse
kr./GJ var‐
42,3
44,9
45,7
37,2
37,9
af vand og var‐
me
me produceret
på virksomhe‐
dens eget kraftvarme-værk
«
15. Bilag 6 affattes således:
»
Bilag 6. Satser for mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 14 og 15, § 11 b, § 11 c og § 11 d
1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31.
dec. 2010 dec. 2011 dec. 2012 dec. 2013 dec. 2014
Nedsættelse af
tilbagebetaling kr./GJ var‐
57,3
58,4
59,4
60,5
61,6
ved efterfølgen‐ me
de nyttiggørelse
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af vand og var‐
me
Nedsættelse af
tilbagebetaling
ved efterfølgen‐
de nyttiggørelse
kr./GJ var‐
af vand og var‐
me
me produceret
på virksomhe‐
dens eget kraftvarme-anlæg

45,8

48,6

49,5

50,4

51,3

«
§5

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 17. august 2006, som
ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1536 af 19. december 2007, § 3 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, § 4 i lov nr.
528 af 17. juni 2008, § 6 i lov nr. 461 af 12. juni 2009, § 5 i lov nr. 527 af 12. juni 2009 og § 5 i lov nr.
1384 af 21. december 2009 og senest ved § 5 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:
1. I § 7, stk. 7, 2. pkt., ændres »12,9« til: »13,5« og »4,6« til: »4,8«.
2. I § 7, stk. 7, 3. pkt., ændres »12,9« til: »13,5« og »4,6« til: »4,8«.
3. § 7, stk. 7, affattes således:
»Stk. 7. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet
til de kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af for‐
brug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til de samme kollektive fjernvarmenet eller
lignende fjernvarmenet, som værkernes kraft-varme-kapacitet vedrører, hvis den momsregistrerede virk‐
somhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 8 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter
stk. 8 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter
m.v. Den del af afgiften, der overstiger 13,5 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk (2015-niveau) eller 4,8 øre pr.
kWh ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Hvis der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både af‐
giftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 13,5 kr. pr. GJ fjern‐
varme (2015-niveau) eller 4,8 øre pr. kWh ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. I perioden 2010-2014
er satserne i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 3. Satserne i 2. og 3. pkt. reguleres efter § 32 a i lov om
energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Det er en betingelse for tilbagebetalingen, at virksomheden også
udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 11, stk. 17, i lov om
afgift af elektricitet, § 8, stk. 4, i lov om afgift af naturgas og bygas, § 7, stk. 3, i lov om afgift af stenkul,
brunkul og koks m.v. eller § 9, stk. 4, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.«
4. Efter § 7 a indsættes:
»§ 7 b. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektri‐
citet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af
varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis
den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde
kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift
af mineralolieprodukter m.v. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden
samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer

16

anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog
stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der overstiger 13,5 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 4,8 øre
pr. kWh varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes
både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre energikilder, nedsættes de 13,5 kr. pr. GJ varme ab
værk (2015-niveau) eller 4,8 øre pr. kWh varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Indtil år 2015 er
satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 3. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter § 32 a i
lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også
udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 11 f i lov om afgift af
elektricitet, § 8 a i lov om afgift af naturgas og bygas, § 7 b i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks
m.v. eller § 9 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmele‐
verancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalender‐
året eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraftvarme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter
m.v. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen.
Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af
året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for toldog skatteforvaltningen.«
5. § 7 b affattes således:
»§ 7 b. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektri‐
citet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af
varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis
den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde
kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift
af mineralolieprodukter m.v. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden
samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer
anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog
stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der overstiger 13,5 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 4,8 øre
pr. kWh varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes
både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre energikilder, nedsættes de 13,5 kr. pr. GJ varme ab
værk (2015-niveau) eller 4,8 øre pr. kWh varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Indtil år 2015 er
satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 3. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter § 32 a i
lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også
udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 11 f i lov om afgift af
elektricitet, § 8 a i lov om afgift af naturgas og bygas, § 7 b i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks
m.v. eller § 9 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmele‐
verancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalender‐
året eller 2008 er kommet fra eller kunne været kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraftvarme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter
m.v. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen.
Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af
året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-
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varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for toldog skatteforvaltningen.«
6. Bilag 3 affattes således:
»
Bilag 3. Satser for kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 7
1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31.
dec. 2010 dec. 2011 dec. 2012 dec. 2013 dec. 2014
Grænser vedr. til‐
kr./GJ fjern‐
bagebetaling til
varme ab
11,8
12,5
12,8
13,0
13,2
momsregistrerede
værk
varmeproducenter
Grænser vedr. til‐
øre/kWh
bagebetaling til
fjernvarme
4,3
4,5
4,6
4,7
4,8
momsregistrerede
ab værk
varmeproducenter
«
7. Bilag 3 affattes således:
»
Bilag 3. Satser for elpatronordningen i kuldioxidafgiftsloven
1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31. 1. jan. - 31.
dec. 2010 dec. 2011 dec. 2012 dec. 2013 dec. 2014
Grænser vedr. til‐
kr./GJ fjern‐
bagebetaling til
varme ab
11,8
12,5
12,8
13,0
13,2
momsregistrerede
værk
varmeproducenter
Grænser vedr. til‐
øre/kWh
bagebetaling til
fjernvarme
4,3
4,5
4,6
4,7
4,8
momsregistrerede
ab værk
varmeproducenter
«
§6
I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret
bl.a. ved § 1 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, § 1 i lov nr. 517 af 7. juni 2006, § 1 i lov nr. 524 af 17. juni
2008, lov nr. 525 af 17. juni 2008, § 3 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, § 1 i lov nr. 520 af 12. juni
2009 og lov nr. 1134 af 4. december 2009 og senest ved § 2 i lov nr. 1361 af 8. december 2010, foretages
følgende ændringer:
1. I § 42, stk. 1, nr. 6, ændres »hotelophold« til: »hotelovernatning«.
2. § 42, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Virksomheder kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 5, fradrage 25 pct. af afgift af restaurations‐
ydelser. Virksomheder kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 6, fradrage 50 pct. af afgift af hotelovernat‐
ning. I begge tilfælde er det en forudsætning, at udgifterne hertil er af strengt erhvervsmæssig karakter.«
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3. § 42, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Virksomheder, der driver kursusvirksomhed efter § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., kan fradrage 25 pct.
af afgift af indkøb m.v., som vedrører bespisning af virksomhedens kursusdeltagere, og 50 pct. af afgift af
indkøb m.v., som vedrører virksomhedens kursusdeltageres hotelovernatning, i det omfang indkøbet heraf
står i rimeligt forhold til de afholdte kurser.«
§7
I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.
1112 af 21. september 2010, som ændret ved § 4 i lov nr. 1338 af 19. december 2008, § 39 i lov nr. 718 af
25. juni 2010 og § 10 i lov nr. 1361 af 8. december 2010, foretages følgende ændringer:
1. I § 7, stk. 1, ændres »75 pct. af handelsværdien før uheldet for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 4,« til:
»75 pct. af handelsværdien før uheldet for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 1, 65 pct. for
køretøjer afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 2,« og »15.000 kr.« til: »25.000 kr.«
2. I § 7, stk. 3, indsættes som 5. pkt.:
»I opgørelsen kan fratrækkes et fast beløb på 5.120 kr., såfremt genopbygningen indbefatter retablering
af en eller flere sikkerhedspuder.«
3. I § 7, stk. 5, ændres »75 pct.« til: »65 pct.«, og to steder ændres »65 pct.« til: »55 pct.«
§8
I lov nr. 722 af 25. juni 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse
energiprodukter og forskellige andre love. (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af
solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.) foretages følgende
ændringer:
1. § 1, nr. 4, 6 og 7, ophæves.
2. § 2, nr. 2-4, ophæves.
3. § 3, nr. 2-4, ophæves.
4. § 4, nr. 5, 6 og 8, ophæves.
5. § 5, nr. 13, 14 og 28, ophæves.
§9
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2011 og har virkning fra denne dato, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. § 3, nr. 19, og §§ 6 og 7 træder i kraft den 1. januar 2011. § 7 har virkning for køretøjer, der
færdselsskades den 1. januar 2011 eller senere.
Stk. 3. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 11, stk. 17, § 11 f, bilag 2-8 og bilag
5 i lov om afgift af elektricitet som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3-7, § 8, stk. 4, og § 8 a og bilag 4 i lov
om afgift af naturgas og bygas som affattet ved denne lovs § 2, nr. 4, 6, 7, 12 og 13, § 7, stk. 3, og § 7 b
og bilag 4 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. som affattet ved denne lovs § 3, nr. 12-14, 20
og 21, § 9, stk. 4, og § 9 a og bilag 3 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. som affattet ved
denne lovs § 4, nr. 4, 6, 7, 12 og 13, § 7, stk. 7, og § 7 b og bilag 3 i lov om kuldioxidafgift af visse
energiprodukter som affattet eller ændret ved denne lovs § 5, nr. 3-7, og § 8. Ministeren kan herunder
fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter.
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Stk. 4. Loven finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der fra lovens ikrafttræden udleveres til forbrug
fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages
fra udlandet eller medtages fra udlandet.
Stk. 5. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden lovens ikrafttræden og
afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes den ændrede afgift af så stor en del af leverancen, som tidsrummet
fra lovens ikrafttræden til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperio‐
de.
Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2010
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Troels Lund Poulsen
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1)

Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som
ændret ved direktiv 98/48/EF.
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