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Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse, hvad det vil koste at fjerne elafgiften for private husholdninger? 

 

Svar 

Det følger af EU’s energibeskatningsdirektiv, at der skal være afgift på el. Minimumssat-

sen for afgiften på el er fastsat til hhv. 0,8 øre/kWh for husholdninger og 0,4 øre/kWh 

for erhverv. Det er således ikke muligt at fjerne den almindelige elafgift helt for hverken 

husholdninger mv. eller for erhverv. 

 

Momsregistrerede virksomheder betaler en elafgift på elektricitet anvendt til proces på ni-

veau med EU’s minimumssats på 0,4 øre/kWh.1   

 

Ved aftalen Klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 blev det aftalt at nedsætte el-

varmeafgiften til 0,4 øre/kWh for erhverv og 0,8 øre/kWh for husholdninger med virk-

ning pr. 1. januar 2021. Med aftalen er momsregistrerede virksomheders sats for elektrici-

tet til varme og proces ensartet og altså derved 0,4 øre/kWh, svarende til EU’s mini-

mumsniveau. Det er derfor ikke er muligt at gennemføre flere lempelser på dette område.   

 

Den almindelige elafgift udgør 72,3 øre/kWh pr. 1. oktober 2022 faldende til 55,4 

øre/kWh i 2030 (2022-priser) for husholdninger m.v. Ved en nedsættelse til minimumsaf-

giften for husholdninger lempes den almindelige elafgift med 68,0 øre/kWh i 2023 fal-

dende til 54,6 øre/kWh i 2030 (2022 priser), jf. tabel 1. 

 

Tabel 1. Afgiftsniveau for den almindelige elafgift for husholdninger m.v.  
 

 
 
Øre/kWh 
(2022-priser) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Nuværende 76,3/72,31) 68,8 70,1 63,9 63,9 63,9 62,4 60,9 55,4 

Lempelse 71,5 68,0 69,3 63,1 63,1 63,1 61,6 60,1 54,6 

Efter 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
 

 

 
 
1) Elafgiften udgør 76,3 øre/kWh frem til 1.oktober 2022, hvor den lempes til 72,3 øre/kWh. Husholdninger m.v. dækker 
over husholdninger, det offentlige og ikke-momsregistrerede erhverv. 
Kilde: Skatteministeriet. 

 

En lempelse af den alm. elafgift til 0,8 øre/kWh skønnes at medføre et mindreprovenu 

efter tilbageløb og adfærd på ca. 6,8 mia. kr. i 2023 faldende til ca. 5,3 mia. kr. i 2030, jf. 

tabel 2.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Advokater, arkitekter, bureauer, revisorer mv. omfattes af de 0,4 øre/kWh pr. 1. januar 2023. 
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Tabel 2. Provenuvirkning af lempelse af den alm. elafgift til 0,8 øre/kWh for husholdninger m.v.  
 

 
 Mia. kr. (2022-niveau) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Satslempelse (øre/kWh) 68,0 69,3 63,1 63,1 63,1 61,6 60,1 54,6 

Umiddelbart -8,4 -8,5 -7,8 -7,8 -7,7 -7,5 -7,3 -6,6 

Efter tilbageløb -6,8 -6,9 -6,3 -6,3 -6,3 -6,1 -5,9 -5,4 
Efter tilbageløb og adfærd 
(inkl. AU) -6,8 -6,8 -6,2 -6,2 -6,1 -6,0 -5,8 -5,3 

 

 

 
 
Kilde: Skatteministeriet. 
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