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4.1. Lempelse af elafgiften 

Regeringen foreslår at lempe den almindelige elafgift med 19 øre/kWh i 2022, 17 

øre/kWh i 2023 stigende gradvist til 20 øre pr. kWh i 2025 og 23 øre/kWh fra 

2030 jf. tabel 1.  

Den almindelige elafgift betales primært af husholdninger. Afgiften udgør 90 

øre/kWh i 2021, men lempes gradvist til 79,6 øre/kWh i 2025, som følge af Ener-

giaftale 2018.  

Den foreslåede lempelse af den almindelige elafgift skønnes at medføre et mindre-

provenu efter tilbageløb og adfærd (inkl. arbejdsudbud) på ca. 1,8 mia. kr. i 2022, 

jf. tabel 2.  

Det er primært husholdningerne, der vil få gavn af en lavere almindelig elafgift. 
De ikke-momsregistrerede erhverv mv. er dog også omfattet af den almindelige 
elafgift. Momsregistrerede erhverv betaler 0,4 øre/kWh (EU’s minimumssats) for 
deres elforbrug.  
 

Tabel 1 

Satser for den almindelige elafgift  

 2022 2023 2024 2025 2030 

Øre/kWh (2021-priser)      

Nuværende 90,0 86,8 85,8 79,6 79,6 

Foreslået lempelse 19 17 18 20 23 

Efter lempelse 71,0 69,8 67,8 59,6 56,6 

 

 
Anm.: Den almindelige elafgift idgør 90 øre/kWh i 2021, men lempes gradvist til 79,6 øre/kWh i 2025 som følge af 

Energiaftale 2018.   

Kilde: Skatteministeriet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 

Provenuvirkning ved lempelse af den almindelige elafgift 

 2022 2023 2024 2025 2030 

Mio. kr. (2021-niveau)      

Umiddelbar --2,4 -2,1 -2,1 -2,4 -2,6 

Efter tilbageløb og adfærd 
(inkl. arbejdsudbud) 

-1,8 -1,4 -1,4 -1,4 -1,6 

 

 
Anm.: Den umiddelbare virkninge er opgjort inkl. moms og ekskl. det offentlige. Adfærdseffekten indfases gradvist 

og er antaget fuldt indfaset i 2025.  

Kilde: Skatteministeriet 
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Husholdninger betaler en elvarmeafgift på 0,8 øre/kWh for elforbrug, der oversti-
ger 4.000 kWh årligt i helårsboliger, sommerhuse og ferielejligheder til eget brug, 
der er registrerede som el-opvarmede.  
 
Den almindelige elafgift er meget høj, til trods for, at elproduktionen i Danmark i 
stigende grad er baseret på vedvarende energi (VE). En lempelse af den alminde-
lige elafgift vil derfor øge elektrificeringen, hvormed der vil være flere husholdnin-
ger, som fx får installeret en varmepumpe som supplerende opvarmning, hvor-
med der vil være en klimagevinst. 
 
Lempelsen vil for en husholdning med et almindeligt elforbrug på ca. 4.000 kWh 
årligt medfører en besparelse på ca. 1.150 kr. inkl. moms. 
 
En lempelse af den almindelige elafgift skønnes desuden at medføre en samfunds-
økonomisk gevinst og at øge BNP, idet afgiften er forbundet med store forvrid-
ninger af forbrugernes adfærd.  
 
En nedsættelse af den almindelige elafgift vil især gavne personer med lave ind-
komster. Det skyldes, at elforbruget fylder mest i husholdningsbudgettet for de 
mindst velstående.  
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