
 
 

 

 

REGLER FOR ELEKTRICITET TIL OPVARMNING AF HELÅRSBOLIGER 
(ELVARMEAFGIFT) 
 

 

Lovbekendtgørelse 2011-04-01 nr. 310 om afgift af elektricitet ) 

som ændret ved med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 1536 af 19. december 2007, § 1 i lov 
nr. 528 af 17. juni 2008, § 79 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 1 i lov nr. 527 af 12. juni 
2009, § 1 i lov nr. 1384 af 21. december 2009, § 3 i lov nr. 1516 af 27. december 2009 og § 1, nr. 
1-3, i lov nr. 722 af 25. juni 2010. 

 

§ 6. Af forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger, der opvarmes 
ved elektricitet, betales en afgift, som består af følgende elementer: 

1) En energiafgift på 24,2 øre pr. kWh (2015-niveau), der reguleres efter § 32 a i lov om ener-
giafgift af mineralolieprodukter m.v. I perioden 2010-2014 er satserne dog som anført i bilag 
2. 
2) Et energieffektiviseringsbidrag på 0,6 øre pr. kWh. 
3) Et eldistributionsbidrag på 4 øre pr. kWh. 
4) En tillægsafgift på 6,4 øre pr. kWh (2015-niveau), der reguleres efter § 32 a i lov om ener-
giafgift af mineralolieprodukter m.v. I perioden 2011-2014 er satserne dog som anført i bilag 
2. 
Stk. 2. Af andet forbrug af elektricitet betales en afgift, som består af følgende elementer: 
1) En energiafgift på 67,0 øre pr. kWh (2015-niveau), der reguleres efter § 32 a i lov om ener-
giafgift af mineralolieprodukter m.v. I perioden 2010-2014 er satserne dog som anført i bilag 
3. 
2) Et energieffektiviseringsbidrag på 0,6 øre pr. kWh. 
3) Et eldistributionsbidrag på 4 øre pr. kWh. 
4) En tillægsafgift på 6,4 øre pr. kWh (2015-niveau), der reguleres efter § 32 a i lov om ener-
giafgift af mineralolieprodukter m.v. I perioden 2011-2014 er satserne dog som anført i bilag 
3. 

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter regler for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde efter 
stk. 1 og 2. 
 
Der tages forbehold for afskriftens korrekte opdatering. 
Autoriseret version af gældende lov samt link til lovændringer findes hos Retsinformation. 
 
Klik på lovens titel ovenfor eller retsinformationslogoet nedenfor for at se den aktuelle og gæl-
dende version af loven. 
 

 
  

                                                 
) Senere ændringer til forskriften: 

LOV nr. 722 af 25/06/2010 § 1 
LOV nr. 1564 af 21/12/2010 § 1 
LOV nr. 625 af 14/06/2011 § 1 
LOV nr. 277 af 27/03/2012 § 3 
LOV nr. 481 af 30/05/2012 § 3 
LOV nr. 574 af 18/06/2012 § 2 
LOV nr. 1353 af 21/12/2012 § 1 
LOV nr. 1390 af 23/12/2012 § 3 
LOV nr. 1395 af 23/12/2012 § 2 
LOV nr. 70 af 30/01/2013 § 1 
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Bekendtgørelse 1986-07-10 nr. 456 om afgiftsberigtigelse af elektrici-
tet til opvarmning af helårsboliger  

 

I medfør af § 6, stk. 2, og § 15, stk. 2, i lov om afgift af elektricitet, jfr. lovbekendtgørelse nr. 604 
af 28. juni 1986, fastsættes:  

§ 1. For at elektricitet til opvarmning af helårsboliger kan afgiftsberigtiges efter den særlige sats 
for elvarme i elafgiftslovens § 6, stk. 1, nr. 1, skal boligenheden være registreret i Bygnings- og 
Boligregistret (BBR) som elopvarmet helårsbolig.  
 
Stk. 2. Kun forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt pr. boligenhed kan afgiftsbe-
rigtiges efter den særlige elvarmesats.  
 
§ 2. Det påhviler virksomhederne, som er registreret efter elafgiftsloven (elforsyningsselskaber-
ne), at registrere de elinstallationer, der er installeret i boliger, der opfylder betingelsen efter § 
1.  
 
Stk. 2. Registrering foretages efter anmodning fra den, der hæfter for betaling af elleverancen. 
Anmodningen skal fremsættes over for elforsyningsselskabet, der indhenter attestation efter § 
3.  
 
Stk. 3. Anmodningen skal fremsættes på en attest som den i bilaget gengivne eller på anden 
skriftlig måde, der indeholder de i attesten angivne oplysninger.  
 
§ 3. Elforsyningsselskabet kan kun registrere en elinstallation efter § 2, hvis kommunen atteste-
rer, at den pågældende installation er i en bolig, der er registreret i BBR som elopvarmet helårs-
bolig, eller at den pågældende bolig vil kunne registreres i BBR som sådan.  
 
Stk. 2. Elforsyningsselskabet skal over for kommunen entydigt identificere den eller de boliger, 
der omfattes af den elinstallation, der ønskes registreret. Elforsyningsselskabet skal samtidig 
give oplysning om, hvor meget elektricitet, der er leveret til den pågældende installation i den 
seneste 12 måneders periode, der foreligger oplysninger om.  
 
Stk. 3. Elforsyningsselskabet skal over for toldvæsenet kunne dokumentere, at elinstallationer, 
der er registreret efter § 2, er installeret i boliger, der opfylder betingelserne efter § 1.  
 
§ 4. Den, der hæfter for betalingen af elleverancen til en elinstallation registreret efter § 2, skal 
straks give elforsyningsselskabet meddelelse, hvis betingelsen for registreringen i BBR som 
elopvarmet helårsbolig ikke længere er til stede.  
 
§ 5. Den særlige elvarmesats finder anvendelse på elleverancer, der finder sted fra det tidspunkt, 
hvor den pågældende elinstallation er blevet registreret efter § 2, jfr. dog stk. 2 og 3.  
 
Stk. 2. Den særlige elvarmesats kan dog finde anvendelse fra tidspunktet for elforsyningsselska-
bets modtagelse af anmodningen om registrering efter § 2 eller fra tidspunktet, hvor boligen 
efter oplysninger fra elinstallatøren til elforsyningsselskabet, jfr. den mellem elinstallatører og 
elleverandør fastlagte forretningsgang, har fået tilsluttet elvarme, hvis registreringen i BBR fin-
der sted senest 2 måneder efter.  
 
Stk. 3. Den særlige elvarmesats kan finde anvendelse på leverancer, der har fundet sted fra og 
med 1. april 1986, hvis den pågældende installation er registreret efter § 2 senest den 1. sep-
tember 1986.  
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=61237
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§ 6. Er afregningsperioden for leverancen en anden end året, udgør den del af leverancen, der 
efter loven ikke kan afgiftsberigtiges efter den særlige elvarmesats, forholdsmæssigt så meget, 
som afregningsperioden udgør af året.  
 
§ 7. For løbende leverancer, for hvilke elinstallationen registreres eller slettes fra registrering 
efter § 2, kan toldvæsenet give tilladelse til forholdsmæssig opgørelse af den del af leverancen, 
der kan afgiftsberigtiges efter den særlige elvarmesats.  
 
§ 8. Elforsyningsselskabet skal på fakturaer efter toldvæsenets anvisninger oplyse hvor stor en 
del af leverancen der er afgiftsberigtiget efter henholdsvis den særlige elvarmesats og satsen for 
anden elektricitet.  
 
Stk. 2. Elforsyningsselskabet skal efter toldvæsenets anvisninger tydeligt gøre elvarmeforbruge-
ren opmærksom på bestemmelsen i § 4, herunder at forbrugeren kan ifalde strafansvar ved 
overtrædelse efter § 10.  
 
§ 9. Ved godtgørelse af elafgift til momsregistrerede virksomheder med elinstallationer, der er 
registreret efter § 2, beregnes tilbagebetalingsbeløbet efter den særlige elvarmesats.  
 
§ 10. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:  
a) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for beregnin-

gen af afgiften.  
b) overtræder § 2, stk. 1, § 8, stk. 1 eller 2.  
c) undlader at give meddelelse efter § 4.  
 
Stk. 2. Bestemmelserne i lovens § 15, stk. 4, og § 16 finder anvendelse. 
  
§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.  

 

Offentliggjort 19. juli 1986 

Der tages forbehold for afskriftens korrekte opdatering. 
Autoriseret version af gældende bekendtgørelse samt link til evt. ændringer findes hos Retsin-
formation.  
 
Klik på lovens titel ovenfor eller retsinformationslogoet nedenfor for at se den aktuelle og gæl-
dende version af bekendtgørelsen. 
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Uddrag fra SKATs juridiske vejledning 2013-2 (version 1.9 – 15.07.2013) om 

 
”Regler for elektricitet til opvarmning af helårsboliger (elvarmeaf-
gift)” 
 
Bekendtgørelse 
Reglerne om den lavere afgiftssats for elvarme findes i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 
456 af 10. juli 1986 om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger. 
 
Elvarmeafgiftens anvendelse 
Elvarmesatsen kan anvendes for elektricitet, der leveres til boligenheder (helårsboliger), som er 
registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som elopvarmet helårsbolig. 
 
Elvarmesatsen kan også anvendes for leverancer til sommerhuse (registreret i BBR som som-
merhus), som ejeren lovligt kan anvende til helårsbeboelse efter de almindelige regler om dette i 
Planloven §§ 40 og 41. Sommerhuse skal altid registreres med anvendelseskode 510, og denne 
anvendelseskode skal altid bibeholdes indtil der, via en byggetilladelse, er givet tilladelse til æn-
dret anvendelse. Hvis tilladelsen til at benytte sommerhuset til helårsbeboelse er personlig 
og/eller af midlertidig karakter, giver dette ikke anledning til at ændre benyttelseskoden i BBRs 
felt 203 og 307. 
 

Elvarmesatsen kan ikke anvendes af varmeproducenter … 

 
Se også 
Se også afsnit E.A.4.6 om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift/energispareafgift til moms-
registrerede virksomheder. 
 
Registrering af el-installationer 
Boligens elinstallation skal være registreret hos el-netvirksomheden som anvendt til opvarm-
ning. 
 
El-netvirksomheden registrerer elvarmeinstallationen efter anmodning fra den, der hæfter for 
betaling af leverancen (almindeligvis ejeren af den elopvarmede helårsbolig). 
 
Kommunen skal attestere, at installationen er i en bolig, der er registreret i BBR som elopvarmet 
helårsbolig, eller i et sommerhus, som ejeren lovligt anvender til helårsbeboelse. 
 
Der søges om registrering i et skema, der er optrykt som bilag til bekendtgørelsen, eller anden 
ansøgning, der indeholder samme oplysninger som skemaet. 
 
Skemaet er udformet sådan, at der søges om registrering hos både el-netvirksomheden og i BBR. 
 
El-netvirksomheden skal over for kommunen entydigt identificere den bolig, der ønskes regi-
streret. El-netvirksomheden skal også oplyse, hvor meget elektricitet, der er leveret til installati-
onen i de seneste 12 måneder. 
 
Elvarmesatsen anvendes for forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt pr. boligen-
hed. Satsen anvendes også for elektricitet, som bruges i erhvervslokaler, der har installation 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?thisId=2061621.208670
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(elmåler) fælles med en elopvarmet helårsbolig. Dette gælder fx en helårsbolig, hvorfra der også 
drives et erhverv. 
 
Satsen kan anvendes fra det tidspunkt, hvor el-netvirksomheden har registreret installationen. 
 
El-netvirksomheden kan dog afregne elforbruget efter elvarmesatsen fra det tidspunkt, hvor 
anmodning om registrering modtages, eller fra det tidspunkt, hvor elinstallatøren oplyser net-
virksomheden om, at der er installeret elvarme i boligen. Det er herved en betingelse, at boligen 
registreres som en elopvarmet bolig i BBR inden 2 måneder. 
 
Beregning af elvarmeafgiften 
Forbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt i den registrerede boligenhed, er omfattet af elvarme-
satsen. 
 
Elregningerne skal indeholde oplysning om, hvor stor en del af leverancen, som der betales hen-
holdsvis elvarmeafgift og afgift efter andet forbrug af elektricitet af. 
 
Hvis afregningsperioden er en anden end året, reguleres forbrugsgrænsen på 4.000 kWh for-
holdsmæssigt så meget, som afregningsperioden udgør af året. 
 
Den del af leverancen, der i disse tilfælde kan afgiftsberigtiges efter den særlige elvarmesats, 
opgøres ved at fradrage et antal kWh, der pr. dag udgør 4.000 kWh/365 eller pr. måned 4.000 
kWh/12 fra den samlede leverance. 
 
Opgørelsesmetoden skal også anvendes for løbende leverancer til en boligenhed, hvis elinstalla-
tion registreres eller slettes fra registrering hos elselskabet, eller når der inden udgangen af en 
ordinær årsafregningsperiode af andre årsager afregnes med en elvarmekunde, fx ved ejerskifte. 
 
Elvarmekunders underretning af el-netvirksomheden 
Elvarmekunder skal straks underrette el-netvirksomheden, hvis betingelsen for registrering i 
BBR som elopvarmet helårsbolig ikke længere er til stede. 
 
Elvarmekunden kan pådrage sig bødeansvar, hvis el-netvirksomheden ikke underrettes herom. 
 
El-netvirksomheders underretning af elvarmekunder 
El-netvirksomhederne skal mindst en gang årligt underrette elvarmekunderne om, at de har 
følgende forpligtelser: 

 Elvarmekunden skal straks underrette el-netvirksomheden, hvis betingelsen for regi-
strering i BBR som elopvarmet helårsbolig ikke længere er til stede 
 

 Elvarmekunden kan pådrage sig strafansvar, hvis kunden undlader at underrette el-
netvirksomheden herom. 

 
El-installation, der ikke er registreret hos elnetvirksomheden 
Bestemmelserne i elafgiftsloven om elvarmeafgift giver ikke mulighed for, at en elvarmekunde, 
som ikke har fået registreret elinstallationen hos el-netvirksomheden, kan få godtgjort afgifts-
forskellen mellem satsen for elvarme og satsen for andet forbrug af elektricitet hos SKAT. 
 
Et sådant forhold er i stedet omfattet af reglerne i skatteforvaltningsloven §§ 31 og 32 om or-
dinær og ekstraordinær genoptagelse, der retter sig mod den afgiftspligtige virksomhed. Det vil 
sige, at det er den registrerede el-netvirksomhed, der kan anmode om genoptagelse af afgiftstil-
svaret efter den almindelige 3 års frist. 
 


