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Spørgsmål 

Ministeren bedes redegøre for, hvad det vil koste at indføre samme lave elvarmeafgift for 

sommerhuse, som er gældende for helårsboliger. 

 

Svar 

Elopvarmede helårsboliger betaler en nedsat elvarmeafgift på ca. 40 øre pr. kWh for det 

forbrug af el, der overstiger 4.000 kWh årligt. Der er tale om en afgiftslempelse, da den 

normale elafgift udgør ca. 91 øre pr. kWh. Sommerhuse er efter gældende regler ikke om-

fattet af denne lempelse, idet de ikke betragtes som helårsboliger og betaler derfor en af-

gift på ca. 91 øre pr. kWh af hele deres elforbrug. 

 

Det skønnes, at forslaget om lempet elvarmeafgift for sommerhuse vil indebære et min-

dreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 135 mio. kr. i 2019 og ca. 80 mio. kr. varigt, 

jf. tabel 1. 

 

Tabel 1. Provenumæssige konsekvenser ved elvarmesats på 40 øre pr. kWh for sommerhuses el-

forbrug udover 4.000 kWh årligt 
 

 
 
Mio. kr. (2018-niveau) 2019 2020 2021 2025 

Varig 
virkning 

Umiddelbart mindreprovenu 150 145 140 125 85 

Mindreprovenu efter tilbageløb 145 145 140 135 85 

Mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd 135 130 125 110 80 
 

 

 
 

Anm.: Der er afrundet til nærmeste 5 mio. kr. Det antages, at elafgiftsgrundlaget vokser mindre end BNP.  
Kilde: Skatteministeriet. 

 

Det bemærkes, at lempelsen vil blive overvæltet i lavere priser til gavn for turismen. Lem-

pelsen vil særligt være til gavn for de større sommerhuse med elopvarmet pool, spabad 

mv. En lempelse for sommerhuse vil dog skulle vurderes ift. energibeskatningsdirektivet, 

ligesom der vil skulle afklares en række praktiske spørgsmål, fx identificering af sommer-

husene. 


