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Brændsler – opvarmning
Landbrugsvirksomheder1 kan få godtgjort 
98,2 % af energiafgiften på brændsler, der 
anvendes til såkaldt procesopvarmning. 
Opvarmning af staldbygninger anses som 
proces. Dette gælder ligeledes tilknytte-
de rum og anlæg, der bruges i driften af 
staldbygninger, f.eks. korntørringsanlæg. 
Brændsler til opvarmning af maskinhal-
ler, værksteder og privat beboelse er ikke 
procesvarme, og energiafgiften af dette 
forbrug godtgøres ikke. 

Motorbrændstof
Energiafgiften på motorbrændstof, der 
anvendes til landbrugsaktivitet, godtgøres 
tilsvarende med 98,2 %, herunder brænd-
stof til transport af egne produkter fra 
ejendommens område. Det er en betingel-
se, at der benyttes farvet brændstof. Afgift 
af motorbrændstof i registrerede køretøjer 
godtgøres ikke, dvs. person- og varebiler. 
Farvet brændstof må desuden ikke benyt-
tes i disse.

Nye satser for afgifter på  
brændsler fra 1. januar 2015
Med virkning fra den 1. januar 2015 er 
der sket en del ændringer i afgiftssatserne 
på brændsler. Satsændringerne betyder 
blandt andet, at energiafgiften på diesel-
olie anvendt som andet end motorbrænd-
stof – f.eks. til opvarmning af staldbyg-
ninger – er nedsat fra 257,7 øre pr. liter i 
2014 til 195,5 øre pr. liter i 2015.

Afgiftslempelserne på brændsler omfatter 
ikke energiafgift af dieselolie m.m., der 
anvendes som motorbrændstof. Energiaf-
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giften på dieselolie, der anvendes som 
motorbrændstof udgør 299,7 øre pr. liter i 
2015. CO2-afgiften udgør 45,1 øre pr. liter, 
og NOx-afgiften udgør 4,7 øre pr. liter.

Det er ikke muligt at få godtgjort energiaf-
giften eller CO2-afgiften af smøreolie.

Ny afgift på biogas
Pr. 1. januar 2015 er der indført en ener-
giafgift på biogas. Energiafgiften udgør 
9,8 øre pr. Nm3. Producenter af biogas 
skal registreres for energiafgiften og 
afregne afgiften til SKAT. Hvis biogassen 
sælges til en virksomhed, som tilsvarende 
er registreret for energiafgiften af biogas, 
kan biogassen sælges uden afgift.

Tilskud
Der findes flere tilskud, som kan være rele-
vante for landbrugsvirksomheder. Blandt 
andet anlægstilskud til ”VE til proces”, 
som ydes til eksempelvis konvertering til 
vedvarende energi eller konvertering til 
fjernvarme. De omfattede projekter kan 
blandt andet være etablering af nye anlæg 
eller ombygning af eksisterende anlæg.

Herudover er der mulighed for at opnå 
driftstilskud i form af et pristillæg til 
elproduktion på biogas eller pristillæg til 
opgradering eller rensning af biogas, som 
sælges til naturgasnettet.

Privatforbrug
Privatforbrug af elektricitet, vand og 
varme kan ikke godtgøres. Forbruget kan 
fastsættes efter standardsatser.
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1. Der gælder særlige regler for væksthusgartnerier.


