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Elektricitet – 
Differentieret godtgørelse

Almindeligt forbrug
Anvendelsen af elektricitet er afgørende for, 
hvor stor en andel af elafgiften virksomhed-
erne kan få godtgjort. Fra 1. januar 2015 
udgør elafgiften 87,8 øre pr. kWh. Virksom-
heder, der anvender elektricitet til belysning, 
computere, printere, kaffemaskiner m.v.,  
kan i 2015 få godtgjort 87,4 øre pr. kWh  
af afgiften af dette elforbrug.

Opvarmning og aircondition
Virksomhederne kan kun få godtgjort en 
reduceret andel af afgiften af elektricitet  
anvendt til opvarmning af rum og vand  
samt komfortkøling. Fra 1. januar 2015 kan 
virksomhederne få tilbagebetalt 49,8 øre  
pr. kWh af afgiften af elektricitet, der an-
vendes til disse formål. Den del, som virk- 
somhederne kunne få godtgjort i 2014,  
udgjorde 42,1 øre pr. kWh. 

Brændsler
Energiafgifter på brændsler godtgøres som 
udgangspunkt ikke. Men hvis brændslet 
anvendes til varefremstilling, er der en lang 
række forskellige anvendelser, kaldet proces- 
forbrug, hvor energiafgiften på forbruget 
kan godtgøres. I 2015 udgør godtgørelsen 
af energiafgifter på brændsler, der anvendes 
til proces, 91,74 % af energiafgiften. I 2014 
udgjorde godtgørelsen 93,73 %.
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Måling 
Såfremt forbruget til opvarmning af rum og 
vand samt komfortkøling ikke måles, er der 
en risiko for, at virksomheden slet ikke kan få 
godtgjort afgifter. Der er dog mulighed for at 
anvende standardmetoder til at opgøre den 
del af afgiften, som virksomhederne ikke kan 
få godtgjort:

1. Rumvarmeafgift på 10 kr. pr. m² pr. måned 
i 12 måneder – dækker både rumvarme 
og komfortkøling, men ikke opvarmning  
af vand.

2. Komfortkølingafgift på 10 kr. pr. m² pr. 
måned i 4 måneder, hvis det kan doku-
menteres, at virksomheden kun køler  
i 4 måneder årligt.

3. Den fremstillede mængde varme opgjort 
efter varmemåler, ganget med 1,1 og 
omregnet til kWh. 

4. Den installerede effekt ganget med 350 
timer pr. måned i 12 måneder – dækker 
både rumvarme, opvarmning af vand  
og komfortkøling. 

5. Den installerede effekt ganget med den 
faktisk målte driftstid – dækker både  
rumvarme, opvarmning af vand og  
komfortkøling.

Metode 1 og 2 kan anvendes på elektricitet 
og brændsler, mens metoderne 3-5 kun kan 
anvendes for elektricitet

Vand
Virksomhederne kan få godtgjort vandafgiften 
og drikkevandsbeskyttelsesbidraget. Det er 
underordnet for godtgørelsen, hvad virksom-
hederne bruger vandet til.

Afgifterne godtgøres altid i samme omfang, 
som virksomhederne har fradrag for moms. 
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