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Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 15. marts 2019 stillet mig føl-

gende spørgsmål 264 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stil-

let efter ønske fra Christian Poll (ALT). 

Spørgsmål 264 

Vil ministeren redegøre for, hvad tallene i Rapport fra Kommissionen til Europa-

Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: 

Energipriser og -omkostninger Europa (COM(2019) 1 final) dækker over i forhold til 

den danske økonomiske støtte til fossil energi? I rapporten fremgår det af figur 10, 

at Danmarks støtte til fossil energi er omtrent fordoblet fra 2008 til 2016. Vil ministe-

ren redegøre for, hvad der konkret ligger bag de danske tal for begge år, og hvad 

der menes med ’finansiel støtte’? Vil ministeren redegøre for, om denne økonomi-

ske støtte dækker udelukkende direkte støtte eller også inkluderer den indirekte 

støtte? 

Svar 

I den anførte rapport har Kommissionen bl.a. vurderet udvikling i omfanget af sub-

sidier til fossil energi i medlemslandene. Af rapportens figur 10 fremgår det, at 

Danmark har øget subsidierne i 2016 sammenlignet med 2008. 

 

Indledende skal understreges, at Danmark som udgangspunkt ikke giver støtte til 

fossil energi. Energistyrelsen har derfor bedt konsulentfirmaet Trinomics, der har 

udarbejdet baggrundsrapporten til EU, om baggrunden for beregningerne. Konsu-

lenten har oplyst, at der indgår indirekte støtte, og at der i alt indgår 13 forskellige 

subsidier. De væsentligste af disse består af afgiftsfritagelser for brændsler til in-

denlandsk søtransport og luftfart, afgiftsfritagelse for el til togdrift samt den grønne 

check.  

 

Den grønne check betragtes i studiet som et subsidie til energiforbrug, og tilskuds-

beløbet bliver beregningsmæssigt forholdsmæssigt fordelt mellem de forskellige 

energiformer, herunder til fossil energi. Som følge af denne betragtning ses en 

kraftig stigning i opgørelsen af de fossile subsidier i rapporten ved indførelsen af 

den grønne check i 2010. Dette er grunden til stigningen i den beregnede støtte til 

fossil energi i perioden 2008-2016. Konsulenten oplyser, at de øvrige subsidier har 

været stagnerende eller faldende i perioden.  
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Jeg er selvsagt ikke enig i, at den grønne check er et subsidie til energiforbrug, 

herunder til fossil energi. Den grønne check blev introduceret i 2010 for at kompen-

sere personer med relativt lave indkomster for forhøjede miljø- og energiafgifter mv. 

i forbindelse med Forårspakke 2.0 fra 2009. Den grønne check har et fordelingpoli-

tisk formål og ingen væsentlig betydning for energiforbruget i danske husstande. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Lars Chr. Lilleholt 


