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Skatteministeriet 

Att.: Niels Torpegaard Christensen 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1412 København K 

21. marts 2018 

Lovforslag om afgift af elektricitet (elvarmeafgift) 

Dansk Erhverv har den 21. februar 2018 fået et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektrici-

tet (Nedsættelse af elvarmeafgift) i høring. 

 

Med lovforslaget nedsættes elvarmeafgiften, og der sker ligeledes en fremrykkelse af nedsættel-

sen, således at denne allerede træder i kraft den 1. maj 2018.  

 

Dansk Erhverv vil gerne overordnet set rose forliget bag lovforslaget, som gør det billigere både 

for virksomheder og husholdninger at opvarme med el. Lovforslaget vil udover at gøre det billi-

gere generelt for virksomheder, ligeledes mindske en del af den urimelige og ubegrundede for-

skelsbehandling mellem afgiften på el som virksomheder benytter til henholdsvis proces- og rum-

varmeformål.  

 

Det er Dansk Erhvervs overordnede holdning, at man vil kunne sikre stor enkelthed i skattesyste-

met og spare virksomheder for store administrative udgifter, hvis virksomhederne ikke skulle 

sondre mellem el benyttet til henholdsvis rumvarme- og procesformål, samtidig ville man løse 

problemstillingen med en overskudsvarmeafgift, da en sådan ikke længere ville være nødvendig. 

 

Den nedsatte afgift på elvarme finder anvendelse på forbrug af elektricitet i helsårsboliger, der op-

varmes ved elektricitet, når forbruget af elektricitet overstiger 4.000 kWh årligt, jf. elafgiftslovens 

§ 6, stk. 1, 1. pkt. Dansk Erhverv har tidligere gjort opmærksom på, at det er skævvridende, at fe-

rieboliger med et årligt forbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt, ikke også er omfattet af lempel-

sen. Ikke mindst landdistrikterne og øerne vil have stort gavn af, hvis der i denne sag sker en lige-

stilling mellem helårs- og feriehuse. 

 

Der findes ca. 220.000 feriehuse i Danmark. Hovedparten af disse er opvarmet med el kombine-

ret med opvarmning fra brændeovne, gasovne og andet. De stigende energiomkostninger de se-

nere år har dog betydet større omkostninger ved at eje og benytte et feriehus i Danmark og ikke 

mindst udleje dem til turister. Feriehusudlejning står med 19,2 mio. overnatninger og 14,2 mio. 

overnatninger foretaget af udlændinge om året for over halvdelen af de 26,6 mio. udenlandske 

overnatninger i Danmark (Danmarks Statistik, tal for 2017). 
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Beregninger fra VisitDenmark viser, at udlejning af feriehuse skaber en omsætning i samfundet i 

udkantsområder af Danmark på 8 mia. kr. og over 13.000 fuldtidsjob. Udlejning har potentiale til 

at vokse yderligere særligt uden for højsæsonen, men der er brug for en ligestilling mht. energi-

omkostninger. I øjeblikket modarbejder de høje elafgifter en bredere turistsæson, mens en lige-

stilling vil styrke konkurrenceevnen for feriehusudlejning hele året rundt. 

 

Helårshuse, der opvarmes med el, fik med finansloven i 2013 en lempelse for at ligestille afgif-

terne til el til varmebrug med afgifterne på olie, naturgas mv. Der blev gennemført en lempelse af 

afgiften, hvorved afgiftsbelastningen på elvarme skulle svare til afgiftsbelastningen ved opvarm-

ning med fossile brændsler. I 2018 udgør elafgiften på el til opvarmning af helårshuse 40,7 øre pr. 

KWh, hvilket svarer til ca. 45 pct. af den almindelige elafgift. Dansk Erhverv er uforstående over 

for, at nedslaget i elafgiften ikke gælder feriehusenes elforbrug til opvarmning, da den afgiftsmæs-

sige skævhed i afgifterne også gælder deres forbrug. 

 

Det skal desuden bemærkes, at der ifølge Energistyrelsen er ca. 173.000 sommerhuse, der har 

brændeovne, og at der er væsentlige miljøgener forbundet med brugen af disse, som ifølge Miljø-

styrelsen er skyld i et betydeligt antal dødsfald om året. For mange sommerhusejere vil brænde-

ovne være den alternative opvarmningskilde til opvarmning med el, hvis udgifterne til opvarm-

ning med el er for høje.  

 

Dansk Erhverv opfordrer derfor til, at helårs-og feriehuse ligestilles i lovændringen, således at 

forskelsbehandlingen mellem helårshuse og feriehuse ikke bliver endnu større fremover. 

Med venlig hilsen 

Jacob Ravn 

Skattepolitisk chef 

 


