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Fra: Skovsvinget og Skovledet Grundejerforening <post@skovsvinget-skovledet.dk>
Sendt: 3. april 2019 21:03
Til: skjultmodtagerkreds@skovsvinget-skovledet.dk
Emne: Sådan får du nedsat el-afgiften for dit sommerhus
Vedhæftede filer: Lovtekst.pdf

Kære medlemmer og naboer 
 
Som led i finansloven for 2019 blev der vedtaget bl.a. vedhæftede ændring i lov om afgift af 
elektricitet, se lovens pgf. 1. 
 
Den kryptiske lovtekst indebærer i klartekst følgende: 
 
På det forbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt, reduceres el-afgiften fra 88,4 øre pr. kWh 
til 25,9 øre pr. kWh, altså en samlet besparelse på 62,5 øre pr. kWh. Alle satser er  ekskl. 
moms og de for 2019 gældende. Inkl. moms er besparelsen 78,13 øre/kWh.  
 
Reduktionen kan gives med tilbagevirkende kraft fra 1. februar 2019. 
 
Kontingentet til grundejerforeningen er således mere end tjent hjem, hvis dit årlige el-
forbrug overstiger 5.000 kWh !!! 
 
Den nedsatte el-afgift kommer dog ikke flyvende af sig selv. 
 
For det første skal det være registreret i BBR, at sommerhuset er el-opvarmet. 
 
Det kan man selv kontrollere på siden https://www.ois.dk/Default.aspx. Log ind med 
NemID i højre side, hvorefter dine ejendomsoplysninger kommer frem. Klik derefter på 
BBR-meddelelse i venstre spalte. Et øjeblik efter dukker BBR-meddelelsen op og kan 
gemmes til kontrol af, at varmekilden er registreret som elektricitet, og som 
dokumentation over for el-leverandøren. 
 
Er dette ikke tilfældet, skal du hos kommunen få rettet registreringen, så den bliver 
retvisende, før du kan gå videre. 
 
For det andet bør du på din seneste  el-regning kontrollere, om du allerede får nedslaget i 
afgiften. Det kan især være tilfældet for fastboende, idet huset da kan være registreret som 
helårsbolig, der i forvejen er berettiget til den lave afgiftssats. Men det er langt fra sikkert, 
at dette allerede er gjort rigtigt. 
 
For det tredje må du i gang med din el-leverandør, fx Ørsted. (Radius, der transporterer 
strømmen til dig, er ikke det rigtige sted at henvende sig.) 
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Ørsted har en vejledning i, hvordan man herefter går frem, her: 
https://orsted.dk/Privat/Kundeservice/Tilskud/Hvordan-faar-jeg-reduceret-elafgift  
 
Andre el-leverandører har lidt andre procedurer. Hvis du googler navnet på el-leverandør + 
reduceret el-afgift, burde du finde den relevante vejledning. 
 
Jeg står gerne bi med råd og dåd. 
 
Med venlig hilsen 
 
Hugo 
 
- - 
Skovsvinget og Skovledet Grundejerforening 
CVR: 35267468 
MobilePay: 33414 
www.skovsvinget-skovledet.dk   
v/Hugo Østergaard-Andersen 
Sommerhus: Skovsvinget 18, 3300 Frederiksværk 
Helår: Strandvejen 10, 3.th., 2100 København Ø 
Tlf. 24 24 58 31 
post@skovsvinget-skovledet.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOV nr 85 af 30/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 3. april 2019

Ministerium: Skatteministeriet
Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-5239

Senere ændringer til forskriften
Ingen

Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet,
lystfartøjsforsikringsafgiftsloven og lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og
vækstfremmere anvendt i foderstoffer1)

(Lempet elvarmeafgift for sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 308 af 24. marts 2017, som ændret bl.a. ved § 3 i
lov nr. 1174 af 5. november 2014 og lov nr. 478 af 16. maj 2018 og senest ved § 1 i lov nr. 1724 af 27.
december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Af forbrug af elektricitet i«: »ferielejligheder til eget brug, som‐
merhuse og«.

2. I § 6, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »elopvarmet«: »ferielejlighed til eget brug, sommerhus eller«.

3. I § 6, stk. 3, nr. 2, indsættes efter »elopvarmede«: »ferielejligheder til eget brug, elopvarmede sommer‐
huse eller elopvarmede«.

§ 2

I lystfartøjsforsikringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 165 af 8. februar 2017, som ændret ved §
13 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1, ændres »1,34 pct.« til: »1 pct.«

§ 3

I lov nr. 1728 af 27. december 2018 om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love
og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer
(Afgiftssaneringspakke m.v.) foretages følgende ændring:

1. I § 26, stk. 6, ændres »§ 5, nr. 1« til: »§ 5, nr. 1, 2«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2019.
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Stk. 2. § 2 har virkning for forsikringer, hvor forsikringspræmien forfalder til betaling den 1. februar
2019 eller senere.

Givet på Amalienborg, den 30. januar 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen
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1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure
med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).
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