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I 2013 lovede daværende
statsminister Helle Thor-
ning-Schmidt (S) danskerne,
at en ny skat på en række
gamle oliefelter i Nordsøen
over tid ville hente 27,5 mia.
kr., der skulle fi�nansiere en
opgradering af det danske
jernbanenet. 

Nu viser en gennemgang af
olieselskabernes regnskaber,

at der til dato ikke er kommet
én eneste ekstra skattekrone i
kassen.

Tværtimod viser selska-
bernes regnskaber, at det der
skulle have givet en ekstra to-
cifret milliardskat til stats-
kassen, til dato har medført
en direkte skattelettelse på
omkring 1 mia. kr. til de be-
rørte olieselskaber.

Det har ikke været muligt
at få en kommentar fra Helle
Thorning-Schmidt og spørgs-
mål sendt til SF’s formand,
Pia Olsen Dyhr, der blev
transportminister lige efter
vedtagelsen af den såkaldte
togfondsskat, bliver besvaret
af partiets transportordfører:

»Det er rigtigt, at indtæg-
terne fra Nordsøen ikke har

udviklet sig som forudsat af
Skatteministeriet. Det bety-
der bare ikke, at Togfonden
bliver en dårligere idé. De de-
le af Togfonden, som ikke al-
lerede er gennemført eller
igangsat, er fi�nansieret i afta-
len om infrastruktur fra
2021,« lyder det i et skriftligt
svar fra Anne Valentina Ber-
thelsen.

Bag svaret ligger det fak-
tum, at rundt regnet halv-
delen af de planlagte investe-
ringer i Togfonden, der ifølge
den daværende S-SF-R-rege-
ring stod til at blive fi�nansie-
ret af den nye skat på en ræk-
ke oliefelter i Nordsøen, alle-
rede er afholdt. 

Forskellen i forhold til de
oprindelige planer er, at pen-

gene nu er hentet hos skatte-
yderne frem for hos oliesel-
skaberne.

Tænketanken Kraka kriti-
serede allerede tilbage i 2013
beregninger fra et tværmini-
sterielt udvalg anført af Skat-
teministeriet om den nye
skat, der skulle levere fi�nan-
sieringen af den daværende
regerings nyetablerede tog-
fond.

»Som olieprisen har udvik-
let sig, kommer det ikke bag
på mig, at der ingen ekstra-
skat er kommet ind,« siger
cheføkonom Ulrik Beck fra
Kraka i dag.

Men Kraka var langtfra ale-
ne med sin kritik. Jyllands-
Posten gengav i en artikel-
serie umiddelbart efter lan-

ceringen af Togfonden i
marts 2013 anklager fra en
række branchekilder om-
kring, at der var noget galt
med beregningerne. 

Men de blev tilbagevist
kort efter af Helle Thorning-
Schmidt.

»Vi har ingen grund til at
betvivle, at de tal, man er
kommet frem til i Skattemini-
steriet, er korrekte,« sagde
statsministeren på sit ugent-
lige pressemøde og tilføjede:

»Der er mange interesser i
den her sag, og der er også
visse partsindlæg i sagen. Vi
baserer os på Skatteministe-
riets beregninger, som er ret
konservative. Dem lægger vi
til grund, og vi mener, de er
korrekte.« 

Skatte-
aftale har
efterladt 
milliardhul
i togfond

NIELS SANDØE
niels.sandoe@fi�nans.dk

Danske skatteydere 
må dække tocifret 
milliardhul efter
fejlslagen skat på 
olieselskaber.

Målt i nutidskroner var målet 27,5 mia. kr. i 2042.
Beløbet svarer til 33,2 mia. kr. indbetalt over hele perioden.
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Sådan skulle Togfonden fyldes

TOGFONDEN

M S-SF-R-regeringen fremlagde
i marts 2013 en ny skattemodel
for 11 gamle oliefelter i den
danske del af Nordsøen.
M Ifølge beregninger udregnet
for regeringen af et udvalg an-
ført af Skatteministeriet, ville
den nye skat give ekstra milli-
arder i kassen til at fi�nansiere
en opgradering af det danske
jernbanenet for 27,5 mia. kr.
M Pengene fra skatten skulle
sendes ind i den nyetablerede
Togfonden, der blandt andet
skulle sikre, at strækningen fra
København til Aalborg kunne
tilbagelægges med tog på tre
timer i 2025.
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Kulbrinteskat i togfondsberegninger
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Så mange kr. mangler der per tønde olie i 
forhold til togfondsberegninger



Syd Arne-feltet 240 km vest for
Esbjerg blev sat i drift i 1999. 
Indtil nu er der produceret
22.959 mio. kubikmeter olie og
5.602 mia. kubikmeter gas fra
feltet, men heller ikke fra Syd
Arne er der kommet penge til
Togfonden, der skulle fi�nansiere
en opgradering af det danske
jernbanenet, fordi indtægterne
fra Nordsøen ikke har udviklet
sig som forudsat af Skatte-
ministeriet. 
Foto: Carsten Ingemann
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Udviklingen i olie-
prisen viste sig at
forvandle en varslet
tocifret milliardskat
til en decideret 
skattelettelse.

Mange overhørte advarsler om 
lovet guldregn fra Nordsøen

NIELS SANDØE
niels.sandoe@fi�nans.dk

Sammenlagt 27,5 mia. kr.
skulle en ekstra skat på 11
gamle oliefelter have givet til
at fi�nansiere en opgradering
af det danske jernbanenet.

I en stor rapport fra 2013
udarbejdet under ledelse af
Skatteministeriet er de eks-
tra indtægter udregnet år for
år for perioden 2014 til 2042.

Men indtil videre er der ik-
ke kommet én eneste krone i
kassen, selv om udregnin-
gen opgør, at de første 13,5
mia. kr. skulle være trillet i
statskassen med udgangen
af 2021. 

Pengene skulle efter pla-
nen være løbet ind i den af
den daværende regering ny-
stiftede Togfonden, der med
de ekstra milliarder skulle fi�-
nansiere en opgradering af
det danske jernbanenet. Ho-
vedsigtet var at gøre det mu-
ligt at tilbagelægge jernba-
nestrækningen fra Køben-
havn til Aalborg på tre timer i
2025.

Broderparten af pengene
skulle hentes fra to olie-
selskaber. Det ene var det
dengang statskontrollerede
Ørsted, der blandt andet eje-
de andele af fi�re marginale
felter med dalende produk-
tion, som gav Ørsted fradrag,
der kunne eliminere skatter
for milliarder.

»Vores vurdering var, at
den nye beskatning stort set
ingen betydning havde for
os,« erindrer Søren Gath
Hansen, der dengang var
chef for Ørsteds olie- og gas-
forretninger i Nordsøen.

Tilbage som potentiel stor
bidragsyder til Togfonden
var selskabet, der ejede ho-
vedparten af Syd Arne-feltet.
Sydarne har siden 2013 stået
for hovedparten af olie- og
gasproduktionen fra felter-
ne, som blev omfattet af den
nye beskatning.

Det, der skulle få milliar-
derne til at fl�yde ind i Tog-
fonden, var en mere end hal-
vering af tidligere tiders ge-
nerøse skattefradrag, som
bevirkede, at selskaberne
næsten uanset olieprisen
undgik at betale den såkald-
te kulbrinteskat.

Overgangsordning
Men felterne blev tildelt en
overgangsordning på 10 år,
hvor de foruden de nye, la-
vere fradrag kunne supplere
med fradrag fra den gamle,
mere generøse skatteord-
ning. 

Selskabet bag Syd Arne har
afl�agt regnskaber frem til og
med 2020. Heraf fremgår
det, at selskabet siden vedta-
gelsen af togfondsbeskat-
ningen ikke har betalt kul-
brinteskat. 

Ifølge regnskaberne har
selskabet rigeligt med
ubrugte fradrag på lager til at
slukke kulbrinteskatten
frem til og med 2021. 

Således har selskabet for
perioden fra 2015 til 2020
nedskrevet kulbrintefradrag
for sammenlagt 5,8 mia. kr. ,
fordi det blev vurderet som
usandsynligt, at selskabets
indtægter blev tilstrækkeligt
store til, at det ville kunne nå
at udnytte fradragene inden
for fem år.

Det, der for alvor fi�k de be-
regnede fremtidsindtægter
fra kulbrinteskat til at svul-
me i togfondsberegninger-
ne, var brugen af en oliepris-
fremskrivning fra Det Inter-
nationale Energiagentur
(IEA), som såvel IEA som
markedet i mellemtiden
havde vurderet at være

skudt langt over målet. 
Protesterne mod Togfon-

dens regnemaskine var høj-
lydt fra det tyske olieselskab
Bayern Gas, der var medejer
af fl�ere af de berørte olie-
felter.

»Beregningerne i regerin-
gens skatteoplæg for Nord-
søen opererer med en olie-
pris, der stiger fra 112 dollars
for en tønde til 132 dollars i
2017. Derfra fortsætter den
med at stige. Jeg kender intet
olieselskab, der ville basere
sig på sådanne beregninger,«
sagde bestyrelsesformand
Arne Westeng fra olieselska-
bet Bayern Gas til Jyllands-
Posten tilbage i 2013.

Han understregede sin po-
inte med, at han samme dag
som Togfonden blev lance-
ret kunne sælge kontrakter
på olie til levering i 2017 for
en pris på 90 dollars per tøn-
de.

Ørsted advarede
Ørsted udfærdigede i 2013 et
i off�entligheden ukendt no-
tat med en advarsel til myn-
dighederne om en økonomi,
der langtfra havde så rosen-
røde udsigter som fremlagt i
togfonds-oplægget. Men og-
så Ørsted regnede med, at
der rent faktisk kom penge i
kassen.

Ørsteds daværende chef
for olie- og gasudvinding,
Søren Gath Hansen, har fort-
sat sine egne elektroniske

notater til redegørelsen fra
det udvalg ledet af Skattemi-
nisteriet, der fremlagde be-
regningerne for fi�nansierin-
gen af Togfonden.

Ud for Skatteministeriets
beregning af den forventede
merindtægt fra den nye tog-
fondsskat skrev Søren Gath
Hansen tilbage i marts 2013:

»I bedste fald kan vi bereg-
ne et merskatteprovenu på
omkring 10 mia. kr. – og selv
det er nok højt pga. de nega-
tive incitamenter.«

Ikke alene var Skattemini-
steriets indsatte oliepris
langt højere end markedets
forventninger. Ørsted og an-
dre selskabers forventninger
til olieprisudviklingen var
også alt for høje. 

En tønde olie, som ved
Togfondens lancering kunne
købes til 90 dollars med le-
vering i 2017, endte i en pris
på 54 dollars.

Som en del af den nye
skatteordning blev en del af
de beregnede milliardind-
tægter fra en øget kulbrinte-
beskatning dæmpet af en af-
skaff�else af den igen på papi-
ret betydeligt mindre rørled-
ningsafgift.

Rørledningsskatten var en
fl�ad skat på 5 pct. af hele olie-
og gasproduktionen uden
nogen former for fradrag.
Fjernelsen af den fl�ade skat
har i perioden 2014 til 2021
medført en skattelettelse på
mere end 1 mia. kr.

Da der ingen kulbrinteskat
er betalt fra felterne i perio-
den, er bundlinjen, at det,
der blev markedsført som en
ekstraskat på et tocifret mil-
liardbeløb, indtil videre er
endt som en kæmpe skatte-
lettelse.

Sidste sommer vedtog et
politisk fl�ertal inklusiv de
gamle togfondspartier S, SF
og R den såkaldte Infrastruk-
turplan 2035. En række af de
oprindelige delprojekter i
togfonden blev tilbage på
den politiske perron.

Ifølge transportordfører
Kristian Pihl Lorentzen (V)
vil togfonds-projekterne bag
reservationen på 13 mia. kr.
blive hældt af brættet til for-
del for udbygning af motor-
vejsnettet på strækningen
mellem Viborg og Haderslev,
hvis der kommer et blåt fl�er-
tal ved næste valg.

Tilbage står det politiske
løfte fra 2013 om, at det fra
2025 skulle blive muligt at
placere sin bagdel i et beha-
geligt togsæde i København
og tre timer senere vågne op
i Aalborg. Og på bare en time
tilbagelægge hver af del-
strækningerne København-
Odense, Odense-Aarhus og
Aarhus-Aalborg.

Kortere rejsetid i 2030
Ifølge et skriftligt svar fra
Transportministeriet er tids-
planen rykket og ambitio-
nerne skruet ned.

»Når de igangværende og
planlagte forbedringer af
jernbaneinfrastrukturen er
gennemført omkring 2030,
og DSB’s nye elektriske tog-
sæt er sat i drift, er det muligt
at reducere rejsetiden fra Kø-
benhavn til hhv. Odense til
59 minutter, Aarhus til 2 ti-
mer og 19 minutter og Aal-
borg til 3 og 36 minutter. De
anførte rejsetider er bereg-
net på baggrund af én mulig
køreplan og må betragtes
som cirkatider,« skriver
Transportministeriet.
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Oliepris i togfondsberegninger
Faktisk oliepris
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Den faktiske oliepris ligger langt under 
forudsætninger i togfondsberegninger Chefen for Dongs olie- og gasaktiviteter, Søren Gath Hansen, 

fyldte i marts 2013 rapporten fra det regeringsnedsatte 
udvalg om en ny, strammere beskatning af 11 gamle felter 
med kritiske noter.
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Kritiske noter
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Tab ved afska�else af rørledningsafgift 
ifølge togfondsberegninger

Vores vurdering var, at den
nye beskatning stort set 
ingen betydning havde for os.
SØREN GATH HANSEN, TIDLIGERE CHEF FOR ØRSTEDS
OLIE- OG GASFORRETNINGER I NORDSØEN


