
 

 

 

 

 

 

 

Afgiften på elvarme blev sat ned som led i Aftale 

om Erhvervs- og iværksætterinitiativer fra no-

vember 2017, jf. boks 1.  

 

Som en del af det kommende energiudspil, fo-

reslås det at lempe elvarmeafgiften yderligere 

med 15 øre pr. kWh. Det vil bringe afgiften ned 

på ca. 15 øre i 2021.  

 

Lempelsen vil føre til en lettelse på elregningen, 

som er relativt bredt fordelt i hele landet. Det vil 

især gavne områderne uden for byerne, hvor 

antallet af boliger med el-radiatorer og varme-

pumper som primær opvarmningskilde, er rela-

tiv høj, jf. figur 1.  

 

Det vil alt andet lige betyde, at det typisk er 

kommunerne uden for de største byer, som får 

relativt mest gavn af den foreslåede lempelse af 

elvarmeafgiften. 

 

Figur 1. Kommunal fordeling af boliger med elvarme 
 

 

 
  

Anm.: Boliger, hvor den primære opvarmningskilde er elvarme – i form af elradiatorer eller varmepumper. Kortet viser, hvor 
mange boliger i hver enkelt kommune, der primært er opvarmet med el. Der er tale om beboede boliger (parcel/stuehuse, 
række-, kæde og dobbelthuse, etageboliger, kollegier, døgninstitutioner, fritidshuse mv.)   
Kilde: Skatteministeriet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.   

Lavere afgift gavner især forbrugere 

med elvarme uden for byerne 

Elvarmeafgift: En yderligere nedsættelse af elvarmeafgiften vil give en 

lempelse til et bredt udsnit af forbrugere, der primært bruger elvarme til at 

opvarme deres boliger. Lempelsen gavner især områder uden for byerne, 

hvor andelen af boliger opvarmet med el, er høj.  
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Eksempelvis har ca. hver tredje bolig i en række 

kommuner uden for Hovedstadsområdet så-

som Gribskov og Odsherred, en varmepumpe 

eller el-radiatorer som primær opvarmnings-

kilde.  

 

På hhv. Samsø og Fanø udgør andelen af boli-

ger opvarmet med el ca. 30 pct., mens knap 25 

pct. af boligmassen opvarmes med elvarme i 

Syddjurs Kommune.  

 

Lavere elvarmeafgift fremmer grøn omstilling 

Afgiften på elvarme hæmmer isoleret set til-

skyndelsen til, at flere forbrugere vælger grønne 

løsninger som fx varmepumper til at opvarme 

boligen. Samtidig gør elvarmeafgiften det min-

dre attraktivt for virksomheder at udnytte de 

store mængder overskudsvarme fra fx servere i 

store datacentre.  

 

Blandt andet konkluderer de såkaldte Afgifts- 

og tilskudsanalyser, som blev igangsat som en 

del af Energiaftale 2012, at afgift på elvarme 

både er høj i absolut forstand og høj ift. andre 

energikilder, hvilket gør den ekstra forvridende i 

økonomisk henseende.  

 

 

 

Boks 1. Lempelser af elvarmeafgiften 
 

 

Som en del af Aftale om Erhvervs- og iværksætterinitiativer blev elvarmeafgiften sat ned varigt fra 

ca. 40 øre pr. kWh til ca. 30 øre pr. kWh i 2021.  

 

Med lempelsen øges tilskyndelsen til at anvende eldrevne varmepumper mv. i fjernvarmeproduk-

tionen såvel som i husholdninger og i erhvervene. Det vil samtidig øge tilskyndelsen til at udnytte 

overskudsvarme.  

 

Med regeringens energiudspil foreslås elvarmeafgiften yderligere nedsat med 15 øre pr. kWh. 

Dette vil bringe elvarmeafgiften ned på ca. 15 øre pr. kWh, når den er fuldt indfaset i 2021.   
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