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Reduceret elafgift til varmepumper
Resumé
Dette notat beskriver forslag om differentieret elafgift, i form af lavere afgift på el til ejere af
varmepumper / elbaseret varme.
Klimarådet har foreslået lavere afgift på al el til elbaseret varme, dvs. både varmepumper og
traditionel elvarme, mens Det Økologiske Råd kun foreslår det til varmepumper, da
traditionel elvarme er udtryk for ressourcespild. Klimarådets forslag kan gennemføres
umiddelbart, idet der allerede eksisterer sådan en differentiering, som blev indført ifm. en
finanslovsaftale under Thorning-regeringen. Siden har der været en lavere afgiftssats for
elforbrug over et vist niveau, for ejere af varmepumper eller elvarme.
DØRs forslag er også gennemførligt, men kræver en ny registrering, da BBR er upræcist ift. at
skelne mellem ejere af varmepumpe og gammeldags elvarme.
Skulle valget stå mellem Klimarådets forslag og en sænkning af elafgiften helt generelt,
foretrækker DØR klart det første, idet en generel sænkning samtidig helt generelt vil medføre
forringet incitament til elbesparelser og dermed øget spild af el.

Nuværende regler
Man kan søge om at få afregnet sit elforbrug med reduceret elvarmeafgift, altså den reducerede
elafgift, hvis man eksempelvis har:
•

jordvarmeanlæg

•

luft til luft-varmepumpe

•

luft-til-vand varmepumpe

•

almindelig elvarme.

For at kunne få reduceret elvarmeafgift skal boligen være registreret i kommunens BBR-register
som helårsbolig og med el som primær form for opvarmning. Man kan i denne forbindelse
downloade et BBR-skema og sende det til ens kommune. Når kommunen har godkendt skal
skemaet sendes til elselskabet som herefter afregner forbruget med den reducerede elafgift.
Lejer man en bolig, skal man udfylde BBR-skemaet og få ejer eller administrator til at bekræfte
oplysningerne, inden kommunens godkendelse.

Nuværende elafgifter
Fra den 1. januar 2017 bliver elafgiften beregnet efter følgende satser, hvis du er berettiget til
nedsættelse:
•

Forbrug op til 4.000 kWh/år – 91,00 øre uden moms.

•

Forbrug over 4.000 kWh/år – 40,50 øre uden moms.
(besparelse: 50,50 øre/kWh eller 63,13 øre per kWh inklusive moms).

Forslag til reduktion af elafgift
Det Økologiske Råd anbefaler, at der indføres en målrettet afgiftslempelse for varmepumper til
boligopvarmning i helårshuse og ikke en generel afgiftslempelse, som så også vil komme
almindelig elvarme til gode.
Vi har i maj 2016 sammen med Varmepumpefabrikantforeningen, WWF Verdensnaturfonden,
Danmarks Naturfredningsforening og Greenpeace rettet henvendelse til bl.a. Skatteudvalget og
Energi-, forsynings- og klimaudvalget, hvor vi foreslog, at elafgiften blev nedsat til 0, 4
øre/kWh (EU's minimumsniveau) for el til varmepumper. Denne nedsættelse med ca. 40
øre/kWh finder vi nødvendig, hvis varmepumper skal kunne konkurrere med afgiftsfritaget
biobrændsel (træpiller og brænde) og på sigt med naturgasfyr.
I forhold til EU er det i øvrigt vigtigt, at varmepumper ”officielt” betegnes som ”apparater, som
trækker varme ud af omgivelserne” – for at undgå, at EU blokerer ift. at fremme en bestemt
teknologi via afgiftspolitikken.
En målrettet løsning kun for varmepumper vil betyde et umiddelbart provenutab på lidt over
600 mio. kr. Efter tilbageløb ligger provenutabet forbundet med en målrettet løsning på
mellem 400 og 500 mio. kr. Provenutabet opstår primært ved, at allerede eksisterende
varmepumper bliver mere lempeligt beskattet – ift. nye varmepumper ville alternativet ofte
være biomasse, som ville være helt afgiftsfritaget og dermed give større provenutab.
Klimarådets forslag vil give et noget større provenutab, da det også omfatter ejere af
traditionel elvarme.
Til sammenligning kan nævnes, at de sidste 10 års vækst i brug af træpiller og flis har ført til
et umiddelbart provenutab på lidt over 1 mia. kr. Og en totalfjernelse af elafgiften vil koste 1112 mia. kr.

Praktisk håndtering af ordning med lempelse alene til varmepumpeejere
Da BBR-registeret i dag ikke skelner mellem direkte elvarme og varmepumper, er det
nødvendigt at få ændret BBR, så man kan registrere om der er installeret en varmepumpe.
Det foreslås i denne forbindelse, at der indføres en mulighed for, at den installatør, der
opsætter varmepumpe eller servicerer en varmepumpe elektronisk kan indberette til
kommunen, at der forefindes en varmepumpe. Varmepumper med en fyldning over 1 kg skal
serviceres hvert år jf. krav til kølemiddelsystemer fra Arbejdstilsynet. Derved vil
installatørerne have eller få kendskab til eksisterende varmepumper.
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Samtidig vil varmepumpeejere selv være motiveret for at tilmelde sig et register, da det vil
give adgang til at få den lave afgift.

Christian Jarby, energimedarbejder og Christian Ege, sekretariatsleder
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