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Elvarme giver mulighed for reduceret elafgift:

Det er muligt at reducere nogle af de afgifter, der betales, hvis man 
benytter sig af en særlig form for el, nemlig el-varme. 

Muligheden for reduktion af elafgifter, såfremt man benytter sig af el-
varme, skyldes, at man fra politisk hånd gerne vil skabe et økonomisk 
incitament til, at du i højere grad forbruger elvarme og grøn energi, 
frem for andre mindre bæredygtige og klimavenlige alternativer.



Få reduceret elafgift med varmepumpe

Hvis man derfor allerede benytter elvarme eller har planer om at 
overgå til elvarme, ved f.eks. at skifte oliefyr til varmepumpe, bør 
man sætte sig ind i reglerne, da der potentielt kan være mange 
penge at spare på elregningen. 

Vi hjælper gerne på vej og sætter dig ind i de mest nødvendige 
forhold og regler.



Hvad betyder reglerne for reduceret elafgift i 
praksis?

Reglerne om reduktion af elafgifterne betyder helt konkret, at man får 
en billigere pris på el- udgifterne på den del af forbruget, der overstiger 
4.000 kWh årligt. 

I praksis betyder det, at man betaler den samme elafgift som alle andre 
på de første 4.000 kWh der forbruges, mens man betaler en reduceret 
el-afgift på alt forbrug derover.



Reduceret elafgift i sommerhus eller fritidsbolig

Det er ikke kun på en almindelige helårsbolig, at man kan benytte sig 
af tilbuddet om reducerede elafgifter, hvis der anvendes el-varme. 

Du kan også benytte dig af tilbuddet, hvis du har et sommerhus eller 
en fritidsbolig. 

Reglerne for forbruget er de samme, og det betyder i praksis, at man 
også først opnår en besparelse, når der forbruges mere end 4.000 kWh 
årligt i sommerhuset eller i fritidsboligen.



Kravet om de 4.000 kWh gælder pr. bolig 
for at få el refusion

Selvom man har flere forskellige boliger, hvor der anvendes el-
varme (for eksempel en almindelig helårsbolig og et sommerhus), 
gælder tilbuddet og reducering af elafgiften først, når man overstiger 
et forbrug på 4.000 kWh pr. bolig.

Det vil altså sige, at man ikke kan lægge forbruget fra flere 
forskellige boliger sammen, således at man opnår en større 
besparelse.



Hvilke kriterier skal der leves op til –
hvis man vil have nedsat elafgiften?

For at leve op til kriterierne for at få reduceret din elafgift er der 
en række kriterier, man skal leve op til. 

Kriterierne er centralt bestemte, og de har altså ikke noget med 
dit elselskab at gøre. 

Det er de samme kriterier, der gælder for alle.



Kriterier for reducerede elafgifter:

• Du skal anvende en godkendt el-opvarmningsform - det kan enten
være jordvarmeanlæg, luft til luft-varmepumpe, luft til vand-varme-
pumpe, el-paneler eller en anden type elvarme.

• Din bolig skal være BBR-registreret, og den skal være registreret
som enten helårsbolig, sommerhus eller feriebolig.

• El skal være registreret som din primære varmekilde.

• Du skal have kontaktet din el-leverandør og have gjort opmærksom på,
at du benytter dig af elvarme.



Sådan søger du om reduceret elafgift

Der er en række ting, som du med fordel kan tjekke op på, inden du giver dig 
i kast med ansøgningsprocessen. Det er en god idé først at undersøge:

• Om du allerede gør brug af tilbuddet om en reduceret elafgift uden, 
at du er bevidst om det. Dette kan du aflæse af din elregning.

• Om din bolig er korrekt registreret i BBR-registret, og om el ligeledes er
registeret som den primære varmekilde i registret.

Når du har undersøgt ovenstående ting, skal du søge om reduceret elafgift 
hos din el-leverandør



Hvordan søger du om reduceret elafgift?

Det er forskelligt fra husstand til husstand og fra landsdel til landsdel, 
hvilken el-leverandør, man benytter sig af. 

De fleste elselskaber har en ansøgningsformular på deres hjemmeside, 
som du kan udfylde, når du vil søge om reducerede elafgifter.

Hvis du opfylder betingelserne fra SKAT er du berettiget til at få reduceret 
elafgiften på den del af dit elforbrug, der ligger over 4.000 kWh om året.



Du kan søge om reduceret elafgift med 
tilbagevirkende kraft

Det er muligt at få reduceret elafgift med tilbagevirkende kraft. Det 
kræver dog at du kan fremvise dokumentation for, at du har opvarmet 
din bolig med varmepumpe eller anden form for elvarme, som den 
primære varmekilde.

Reglerne for reduceret elafgift med tilbagevirkende kraft, går dog 
maksimalt tre år tilbage. 

Søger du om at for nedsat elafgiften for sommerhuse 
og fritidsboliger, er dette tilbage til d. 1. februar 2019.



Så meget kan du spare med reduceret elafgift:

Elafgiften afregnes per kWh. Din besparelse med en reduceret elafgift vil 
altså værre større, jo højere dit elforbrug er. I 2022 bliver din elafgift 
beregnet efter følgende satser, hvis du er berettiget til nedsættelse:

• Elafgift ved forbrug op til 4.000 kWh/år:
95,38 øre/kWh inkl. moms (76,30 øre/kWh ekskl. moms) 

• Elafgift ved forbrug over   4.000 kWh/år:
1,000 øre/kWh inkl. moms (0,800 øre/kWh ekskl. moms)

Bemærk, at satserne på din regning er ekskl. moms, da moms tillægges 
som en samlet post nederst på regningen.



Besparelse efter reduceret elafgift (ekskl. moms)

01.01.2018 - 30.04.2018: 0,507 kr./kWh  (0,6338 kr./kWh inkl. moms)

01.05.2018 - 31.12.2018: 0,657 kr./kWh  (0,8213 kr./kWh inkl. moms) 

01.01.2019 - 31.12.2019: 0,625 kr./kWh  (0,7813 kr./kWh inkl. moms) 

01.01.2020 - 31.12.2020: 0,682 kr./kWh  (0,8525 kr./kWh inkl. moms)

01.01.2021 - 31.12.2021: 0,892 kr./kWh  (1,1150 kr./kWh inkl. moms)

01.01.2022 - 30.06.2022: 0,895 kr./kWh  (1,1188 kr./kWh inkl. moms)

01.07.2022 - : 0,755 kr./kWh  (0,9438 kr./kWh inkl. moms)



Besparelse ift. Lade-stander til bil:

Hvis man allerede har fået godkendt en reduceret el-afgift, kan man ikke 
opnå yderligere besparelse ved at installere en lade stander ved huset/ 
sommerhuset.

Det er uanset om man får en lade-stander med eller uden abonnement. 
Under alle omstændigheder, vil det være den billigste løsning, kompensa-
tionen er den samme,  og der skelnes ikke mellem forbrug til opvarmning 
eller forbrug til opladning af bilen. 

Udbetales kompensationen via en abonnementsaftale, skal man tage højde 
for gennemsnitlig 80-100 kr. i månedlig udgift til abonnementet.
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