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Til 

Folketinget - Skatteudvalget 

 

Til udvalgets orientering vedlægges supplerende hørings-

skema samt de høringssvar vedrørende L 32 - forslag til lov 

om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om 

energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift 

af naturgas og bygas, som er modtaget efter høringsfristens 

udløb.  

 

 

 

 

Thor Möger Pedersen 

 /Lene Skov Henningsen 
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Side 2 

 

Organisation Høringssvar Kommentar 

Advokatrådet Advokatrådet finder, at den 
korte høringsfrist udelukker 
en nærmere stillingtagen til 
de forslag, der er indeholdt i 
høringsmaterialet. 

Advokatrådet har de senere 
år gentagne gange påpeget, 
at fristerne for at afgive hø-
ringssvar i for mange tilfæl-
de reelt udelukker en grun-
dig behandling af de frem-
sendte forslag. 

Advokatrådet påpeger at re-
geringen i sig regerings-
grundlag har gjort bl.a. ri-
melige høringsfrister til et 
selvstændigt prioriterings-
område. 

Der er ikke yderligere be-
mærkninger til høringssa-
gen. 

Høringsfristen er fastsat på 
baggrund af en tidspresset 
proces, hvor det skal sikres, 
at lovforslaget, der jo er en 
del af finanslovsaftalen for 
2012, kan vedtages inden års-
skiftet. Ved fastsættelsen af 
høringsfristen er der sket en 
afvejning af en række mod-
satrettede hensyn, herunder 
hensynet til høringsparterne, 
hensynet til at undergive hø-
ringssvarene en seriøs over-
vejelse og kommentering i 
Skatteministeriet og hensynet 
til en ordentlig lovproces i 
Folketinget 

Det er derfor med stor til-
fredshed og anerkendelse, at 
Skatteministeriet– selv under 
disse krævende vilkår – i hø-
ringsprocessen har modtaget 
højt kvalificeret input fra in-
teresseorganisationer, faglige 
sammenslutninger og andre. 

Det vil være muligt at ind-
sende kommentarer vedrø-
rende lovforslaget til Folke-
tingets Skatteudvalg inden 
vedtagelsen. Kommentarer 
vil indgå i Folketingets be-
handling af lovforslaget. 

Dansk Energi Afgiftsbelastningen for na-
turgasbiler (og biogas, da 
biogas ofte vil blive leveret 
via naturgasnettet) er baseret 
på forkerte forudsætninger 
og er dermed diskrimine-
rende i forhold til beskat-
ningen af dieselbiler. 

Dette udgør en barriere for 
udbredelsen af naturgas og 
biogas som drivmiddel til 
tung transport. 

Det anbefales, at der indfø-
res en NOx-afgift for natur-
gas og biogas anvendt som 

Kommentaren er taget til ef-
terretning.  

Skatteministeriet vil overve-
je at gennemføre denne ju-
stering ved en passende lej-
lighed.  

Der forventes ingen ændrin-
ger i gassens konkurrence-
evne med diesel i transport-
sektoren ved indeværende 
forslag.  



Side 3 

drivmiddel til køretøjer, som 
afspejler de faktiske emissi-
oner fra disse. 

Energitilsynet Ingen bemærkninger  

 


