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NOAH´s foreløbige kommentar vedrørende forslag til afgiftsrationalisering på 
energiområdet   

 
Set i lyset af den alvorlige udvikling på klimaområdet, hilser NOAH - Friends of the Earth Den-
mark1 en generel forhøjelse af CO2-afgifterne velkommen samt indførelse af en afgift på NOx. 
 
Ud fra en energi- og klimamæssig betragtning er det imidlertid vanvid at tilbageføre provenuet fra 
afgifterne på CO2 og NOx  og anvende disse i form af reducerede energiafgifter/elafgift. Dette vil 
stimulere til et yderligere energiforbrug og dermed gøre det vanskeligere at nå VE-målsætningerne 
samt svække incitamentet til at der udvikles mere energieffektive produkter.  
 
Et særligt kritikpunkt er den markante lempelse af brændselsafgiften på biobenzin og biodiesel. 
Dette skal ses på baggrund af den stigende mængde dokumentation der viser, at det dels er mere 
effektivt at anvende biomassen i kraft-varmeproduktionen dels at den øgede efterspørgsel medfører 
store miljøskader som følge af vores import af  produkter som palmeolie og biosprit fra andre ver-
densdele. For palmeoliens vedkommende er det dokumenteret, at der sker ekstraordinært store 
CO2-udslip som følge af den ændrede arealanvendelse som dyrkningen medfører. Import af palme-
olie bør derfor straks forbydes. For alle biobrændstoffers vedkommende gælder, at en hurtig for-
øgelse af efterspørgslen i fattige områder, ofte medfører stordrift, stor tilgang af udefra kommende 
arbejdskraft, opkøb af de lokale bønders jord og opløsning af de oprindelige lokalsamfund. 
 
Vi finder det beklageligt, at regeringen med dette forslag kommer til at modarbejde sine egne mål-
sætninger og profil på klimaområdet. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Kim Ejlertsen 
NOAH - Energi og Klima 
 
 
 

                                                 
1 Friends of the Earth (FoE) er verdens største sammenslutning af miljøorganisationer med 73 medlemslande. Kun én 
organisation fra hvert land kan være medlem. I Danmark er det Miljøbevægelsen NOAH. 
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