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Ændringsforslag 
 

Til 
 
Forslag til: Inatsisartutlov om miljøafgift på produkter til energifremstilling 

 
Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 

 
Til § 1 

 
1.  § 1, stk. 2, affattes således: 
  ”Stk. 2.  Miljøfgiften udgør: 
1) Gas- og dieselolie af 
enhver art, herunder 
petroleum, Jet A1 med videre 

Per liter ved 15o C  0 kr. 10 øre

2) Fuelolie Per ton 113 kr. 80 øre
3) Motorbenzin af enhver art, 
herunder flyvebenzin og 
lignende 

Per liter ved 15o C 0 kr. 10 øre

4) Gas af enhver art, 
herunder naturgas, bygas 
med videre, men ikke 
flaskegas 

Per Nm3 110 kr. 40 øre

5) Kul af enhver art, 
herunder stenkul, 
jordoliekoks, brunkul, 
trætjære med videre 

Per ton 73 kr. 40 øre”

 
 

Bemærkninger til forslaget 
 

Almindelige bemærkninger 
 
Som led i drøftelserne af finanslovsforslaget for 2011 har koalitionen besluttet at foreslå 
afgifterne fastsat til et lavere niveau, end de som er indeholdt i lovforslaget. 
 
Herefter skønnes provenuet fra Inatsisartutlov om miljøafgift på produkter til 
energifremstilling at udgøre 18 mio. kr. Herudover vil Nukissiorfiit opnå et merprovenu fra 
el- og varmekunder i byer med vandkraftværker som følge af den nuværende tarifstruktur på 
el, vand og varme. Dette merprovenu forventes at udgøre ca. 2 mio. kr., og vil blive 
modregnet i Nukissiorfiits tilskud på finansloven. 
 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 
 

Til nr. 1  

________________________ 
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I forhold til det fremsatte Inatsisartutforslag ændres afgiften for gas- og dieselolie med videre 
fra 25 øre per liter til 10 øre per liter, for fuelolie fra 284 kr. og 50 øre per ton til 113 kr. og 80 
øre per ton, for motorbenzin med videre fra 25 øre per liter til 10 øre per liter, for gas med 
videre fra 276 kr. per Nm3 til 110 kr. og 40 øre per Nm3 og for kul med videre fra 183 kr. 50 
øre per ton til 73 kr. og 40 øre per ton. 
 
 


