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Særlige godtgørelsesregler  
for industrivirksomheder
Inden for industrien er der, ud over de 
almindelige godtgørelsesregler, nogle  
specielle afgiftsregler samt specielle  
muligheder for godtgørelsen af afgift.

Virksomheder kan som hovedregel få 
godtgjort afgifter af brændsler, som 
anvendes til produktion og forarbejdning 
af varer.

Det gælder f.eks. forbrug af brændsler i 
følgende situationer: 
•  Opvarmning af lukkede anlæg til frem-

stilling og forarbejdning af varer. 
•  Opvarmning i særlige anlæg til frem-

stilling af varer, hvor temperaturen 
er mindst 10 grader C højere end det 
omgivende rum. 

•  Opvarmning i særligt indrettede lokaler, 
når opvarmningen er en del af forar-
bejdningsprocessen, og der kun lejlig-
hedsvis opholder sig personer i lokalet. 

•  Opvarmning over 45 grader C til frem-
stilling af varer i særlige rum. 

•  Opvarmning i malekabiner til sikring af 
optimal indtørring. 

•  Opvarmning af lokaler, hvor der fore-
tages hærdning af emner af armeret 
hærdeplast. 

•  Forbrug af vand, der indgår i vareforar-
bejdningen. 

For nogle brancher, f.eks. slagterier, land-
brug, gartnerier mv., er der andre særlige 
regler og muligheder for godtgørelse af 
afgifter. 
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Måling og opgørelse
Forbruget til varefremstillingen skal 
måles. Det skal kunne adskilles fra 
virksomhedens øvrige forbrug, f.eks. til 
rumvarme. Hovedreglen er, at det godt-
gørelsesberettigede forbrug skal måles. 
Hvis fremløbstemperaturen i anlægget er 
over 90 grader C, eller hvis forbruget af 
rumvarme udgør en mindre del, er der 
mulighed for at måle det ikke-godtgørel-
sesberettigede energiforbrug i stedet for 
energiforbruget til proces. Fordelen er 
bl.a., at virksomhederne dermed kan få 
godtgjort afgift af ledningstab.

Overskudsvarme 
En del virksomheder har overskudsvar-
me, som enten kan udnyttes internt eller 
afsættes. Hvis overskudsvarmen udnyttes 
fra en produktionsproces i virksomheden, 
hvor virksomheden har fået godtgjort 
afgifter, skal der betales overskudsvarme-
afgift. Afgiften på overskudsvarme er 
dog mindre end afgiften på alternative 
brændsler. Det er derfor ofte en fordel at 
udnytte overskudsvarmen, dog afhængigt 
af investeringen i anlægget. Der skal end-
videre ikke betales overskudsvarmeafgift 
af den interne anvendelse i sommerhalv-
året. Det er i 2015 blevet mere attraktivt 
at sælge overskudsvarmen, idet afgiften 
udgør højst 33 % af vederlaget, der betales 
for overskudsvarmen. I 2014 udgjorde den 
op til 38 %.
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