
  

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Skatteministeriet  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Høring af udkast til  forslag til  lov om ændring af lov om 

afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, 

lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om 

energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om 

kuldioxidafgift af visse energiprodukter 

 

Danske Havne repræsenterer de danske erhvervshavne. Havnene udgør et 

netværk af transportcentre og mere end 20 danske havne fordelt over hele 

landet modtager i dag VE-produkter som nationalt eller internationalt gods. 

Træpiller, flis og biomasse til brændsel sejles til havne i større skibe, 

hvorefter det videredistribueres med lastbil ud til forbrugere i de ønskede 

mængder.  

 

Det effektive og finmaskede distributionssystem er opbygget og havne og 

virksomheder har anskaffet det nødvendige materiel til at forestå opmåling, 

sortering og evt. emballering. Det fintmaskede system sikrer en effektiv 

logistik, hvor varen kommer tæt på forbrugeren, og transportafstande over 

land bliver kortest mulige. Hertil kommer, at netværket af havne, der 

håndterer disse produkter i samarbejde med lokale virksomheder, også er 

garant for en høj forsyningssikkerhed af de VE-brændsler, som energiplanen 

anser for et væsentligt supplement til de vedvarende energityper.  

 

Skatteministeriet skønner selv, at en forsyningssikkerhedsafgift på VE-

brændsel vil føre til øget grænsehandel. Det tror Danske Havne er helt 

rigtigt. Ikke mindst som følge af hele handelssystemet med køb gennem 

udenlandske hjemmesider etc. En øget grænsehandel kan slå det danske 

distributionssystem ud af kurs og fjerne den volumen, der er nødvendig for, 

at distributionen kan ske effektivt og så klimavenligt som mulig med danske 

distributører. De miljø- og klimamæssige konsekvenser af at omlægge 
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transporten fra sø og korte afstande over land til længere afstande over land 

bør indgå i de samlede opgørelse over konsekvenser ved forslaget.  

    

Danske Havne deler derfor andre organisationers bekymring for, at forslaget 

om forsyningssikkerhedsafgift utilsigtet vil ramme danske brændselshandlere, 

vognmandsvirksomheder, skibe og havne, der i dag er led i transportkæden 

af brænde og træpiller lokalt i Danmark, når de danske aktører vil få en ulige 

konkurrence fra en øget grænsehandel.  

 

Danske Havne er først lige blevet opmærksom på ovennævnte høring og skal 

bede om, at vores bemærkninger indgår i høringsmaterialet, hvortil vi ikke 

har været høringspart.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nete Herskind 

Danske Havne 
 
  


