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Høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af elafgiftsloven m.v., j.nr.
2018-5239
Landbrug & Fødevarer og SEGES takker for at have modtaget lovforslaget i høring.
Vi finder det generelt positivt, at ordningen med nedsat elafgift på elektricitet, der anvendes i
elopvarmede helårsboliger (elvarmesatsen), udvides til også at omfatte elopvarmede sommerhuse samt ferielejligheder til eget brug.
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at der ønskes opnået en ligestilling mellem elopvarmede helårsboliger og elopvarmede sommerhuse, hvilket vi også finder hensigtsmæssigt.
Hensigten må således være – ligesom med elopvarmede helårsboliger, at den mængde elektricitet, der anvendes til opvarmning beskattes lavere end den mængde elektricitet, der anvendes til
den øvrige husholdning, herunder f.eks. belysning m.v. For helårsboliger giver dette sig til udtryk
i, at de første 4.000 kWh af forbruget i helårsboliger beskattes med den almindelige højere elafgift. Således finder elvarmesatsen vedr. helårsboliger kun anvendelse på det forbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt.
Dette finder sin baggrund i, at det er normalt anerkendt i skatteretten generelt, at et årligt elforbrug til lys og øvrig husholdning i et parcelhus skønsmæssigt kan ansættes til 4.000 kWh. Er der
tale om lejligheder, vil det tilsvarende skøn være 2.000 kWh. Se i denne forbindelse f.eks.
SKM2018.593.SKTST.
Efter vores opfattelse, kan elforbruget i sommerhuse eller ferielejligheder til lys og øvrig husholdning, ikke sidestilles med parcelhuse. Således vil sommerhuse og ferielejligheder størrelsesmæssigt som klart udgangspunkt være mindre end parcelhuse – og mere sammenlignelige til lejligheder generelt. Derudover må udgangspunktet også være, at sommerhuse og ferielejligheder ikke
er beboet hele året, men ofte kun i kortere perioder. Begge dele vil medføre et lavere elforbrug til
lys og øvrig husholdning end hvad er tilfældet for parcelhuse.
På denne baggrund finder vi, at grænsen på 4.000 kWh, som er gældende for helårsboliger, ikke
bør anvendes på sommerhuse og de omfattede ferielejligheder. Således vil anvendelsen af en
grænse på 4.000 kWh vedr. sommerhuse m.v. føre til, at en del af den elektricitet, der forbruges
til opvarmning – for nogles vedkommende måske endda størstedelen – vil blive beskattet med
den almindelige sats for elafgift, på samme måde som i dag. Således ville dette ikke være i tråd
med hverken ordningens formål, eller lovforslagets hensigt.

I stedet foreslår vi, at lovforslaget ændres således, at elvarmesatsen i forbindelse med sommerhuse og ferielejligheder til eget brug, også kan finde anvendelse på et forbrug, der ligger væsentligt under 4.000 kWh årligt. Efter vores vurdering vil en grænse på 1.000 kWh årligt være passende. Således vil der være taget hensyn til både den generelle størrelsesforskel til almindelige
parcelhuse, ligesom der vil være taget højde for, at sommerhuse eller ferielejligheder ikke benyttes hele året.
Såfremt der måtte være spørgsmål eller kommentarer til vores bemærkninger ovenfor, er I velkommen til at kontakte undertegnede.
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