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BILAG 3 - AFGIFTSÆNDRINGER 

 

AFGIFTSÆNDRINGER 

Prisloftet bliver efter de gældende regler tillagt eller fratrukket eventuelle afgifter 

(energiafgift, CO2-afgift eller forsyningssikkerhedsafgift)
1
, der ikke er afspejlet i 

de priser, som beregningerne er baseret på. Der er alene indregnet afgiftsændrin-

ger, som er bekendtgjort før 1. september 2016 og som er trådt i kraft eller vil 

træde i kraft i år 2017. 

 

Indledningsvist skal det bemærkes, at da afgiftssatserne for kul og olie i perioden 

2015 til 2017 er steget tilsvarende for naturgas, tages der alene udgangspunkt i 

energiafgiften for naturgas. Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udvik-

lingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Regule-

ringen er sket første gang for kalenderåret 2016. 

ENERGIAFGIFT PÅ NATURGAS 

Energiafgiften på naturgas er steget fra 215,8 øre/Nm
3
 i år 2015 til 218,8 øre/Nm

3
 i 

år 2017, svarende til 3,0 øre/Nm
3
. Omregnet til kr./GJ er afgiften steget fra 54,5 

kr./GJ i år 2015 til 55,3 kr./GJ i år 2017, svarende til 0,8 kr./GJ
2
. 

 

- Stigning fra år 2015 til år 2016: + 0,4 kr./GJ 

- Stigning fra år 2016 til år 2017: + 0,4 kr./GJ 

Samlet stigning i energiafgift på naturgas i perioden fra 2015 til 2017 + 0,8 kr./GJ 

CO2-AFGIFT 

Stigningen i CO2-afgiften, der udgør 0,5 øre/Nm3 fra år 2015 til år 2017, vurderes til 

at være uvæsentlig i forhold til prisloftet. 

 

De samlede afgiftsændringer i perioden beregnet efter V-formlen
3
 udgør (+0,8 

Kr./GJ / 1,2): +0,67 Kr./GJ 

 

 
1 Prisloftbekendtgørelsens § 4, stk. 3 

2 Energiafgiften er omregnet efter nedre brændværdi, hvor 1 Nm3 svarer til 11 kWh. 

3 I henhold til Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 29. november 2013 (j.nr. 13/06406) beregnes afgifts-

ændringerne efter V-formlen, som anvendes af kraftvarmeanlæg ved opgørelsen af den afgiftspligtige mængde 

brændsel til varmeproduktion. 


