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TS’ 10 mærkesager for energiafgiftsændringer 

Turisterhvervets Samarbejdsforum (TS) fremlægger nedenfor 10 mærkesager for energiafgiftsændringer. Der bør 

som udgangspunkt arbejdes for, at forenkle energiafgifterne ved, at der dels ikke bliver indført flere afgifter og dels, 

at de nuværende afgifter nedsættes. 

De 10 mærkesager for afgiftsændringer er som flg.: 

1. PSO (forsyningssikkerhedsafgiften) 

Denne afgift bliver større i fremtiden og vil fremgå som en del af skatten fra efteråret 2014, hvilket er godt for 

synligheden af afgiften. Der bør arbejdes for, at andre erhverv (turismen) end landbrug og industri også bliver 

kategoriseret som konkurrenceudsatte og dermed også vil kunne få del af den totale refusion. 

2. 2 forskellige forsyningssikkerhedsafgifter: a) fossile og b) biomasse (brændeafgiften) 

Afgiften for fossile brændsler er allerede indført. Den såkaldte brændeafgift er tæt på at blive annulleret, og det 

er TS’ klare anbefaling, at den ikke bliver indført. 

3. Afgift for komfortkøling (aircondition) 

Der er bl.a. sat krav til særlige målere alt efter størrelsen på de rum/værelser, hvor komfortkølingen tager sted. 

Der bør arbejde på, at denne afgift bliver forenklet eller afskaffet. 

4. Let proces: Forlystelsesparker 

Forlystelsesparkerne skal fjernes fra bilag 1 i elafgiftsloven, hvilket vil medvirke, at forlystelsesparkerne også vil 

kunne få refusion for elafgifter (de er pt. undtaget fra denne mulighed). 

5. Overskudsvarme 

Virksomheder med overskudsvarme bliver i dag afgiftsbelagt, hvilket ikke fremmer brugen af overskudsvarmen. 

Der bør arbejdes for, at der er en klar fordel i at benytte overskudsvarmen contra at lukke det ud i det fri. 

6. Vandafledningsafgiften 

Denne afgift betales for at komme af med sit spildevand. Afgiften er steget markant de seneste år, særligt i 

kystkommunerne. Den bør nedsættes eller helt fjernes. 

7. Rumvarme på overnatning (proces) 

Rumvarmen afskaffes og ligestilles med let proces. 

8. Afgiftslempelse på feriehuse 

Feriehusudlejere, der har el-opvarmede ferieboliger har ikke et nedslag i elafgifterne som ellers gælder for 

helårsboliger og erhverv. Der bør ske en ligestilling af feriehusudlejning og sommerhusejere med øvrige el-

opvarmede ejendomme. 

9. Campingpladser: Fradrag for elafgifter ved videresalg 

Campingpladser kan ikke gøre brug af fradrag ved den el, der bliver solgt videre ude på enhedspladserne til 

gæster med campingvogne/autocampere. 

10. Turismens interessevaretagelse for SKATs 2014-analyse af energiafgifter herunder refusionsordning 

Der bør arbejdes for en særlig turismeanalyse, hvor man bl.a. sammenligner energiafgifter i nabolandenes 

turismehverv. DI+DE sidder i referencegruppen til afgifts- og tilskudsanalysen af energiområdet for SKAT og vil 

bære dette forslag frem; evt. med brug af § 20 og AMVAB-målinger. 


