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Der er i de senere år sket markante 
ændringer på afgiftsområdet. 
Afgiftssatserne ændres generelt, 
ligesom mulighederne for 
godtgørelse af afgifter ændres.

Elektricitet 
Byggevirksomheder har mulighed for at få 
godtgjort en andel af afgiften af elektrici-
tet. Anvendelsen af elektricitet er afgø-
rende for, hvor stor en andel af elafgiften 
virksomhederne kan få godtgjort. 

Virksomhederne kan kun få godtgjort en 
mindre andel af afgiften af elektricitet 
anvendt til opvarmning af rum og vand 
samt komfortkøling. 

For at opnå denne godtgørelse skal el-
forbruget til opvarmning af rum og vand 
samt komfortkøling som udgangspunkt 
opgøres ved 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. Det tillades dog 
at anvende standardmetoder til at opgøre 
den del af afgiften, som virksomhederne 
ikke kan få godtgjort:

1. Afgift 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 
dokumenteres, at virksomheden kun 
køler i 4 måneder årligt (gælder påbe-
gyndte måneder). 

3. Den fremstillede mængde varme 
opgjort efter varmemåler, ganget 
med 1,1. 

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.



Registrering for afgift af elektricitet 
Bruges der en generator på mindst 50 kW 
på byggepladserne, er der mulighed for at 
blive registreret efter elafgiftsloven. Dette 
er en fordel, som betyder, at virksom-
heden får godtgjort energiafgiften på 
dieselolie eller gas mod i stedet at beregne 
elafgift. Virksomheder, der anvender elek-
tricitet, kan få godtgjort en væsentlig del 
af afgiften på den elektricitet, som bruges 
ved byggeri f.eks. til drift af værktøjer eller 
redskaber på pladsen.

Brændsler
Energiafgifter på brændsler godtgøres som 
udgangspunkt ikke. Men hvis brændslet 
anvendes til varefremstilling, er der en 
lang række forskellige anvendelser, kaldet 
procesforbrug, hvor energiafgiften på 
forbruget kan godtgøres. 

Byggevarme
Byggeentreprenører har i forbindelse med 
nybyggeri og byggerenovering mulighed 
for at få godtgjort en andel af afgiften af 
energi anvendt til varmekanoner og radia-
torer, hvis opvarmningen har det formål at 
udtørre byggematerialer eller opretholde 
en for byggeriet nødvendig temperatur. 

Vand
Virksomhederne kan få godtgjort vandaf-
giften og drikkevandsbeskyttelsesbidra-
get. Det er underordnet for godtgørelsen, 
hvad virksomhederne bruger vandet til.

Forbrugeren af energien
Byggeentreprenører har mulighed for at 
få godtgjort energiafgiften på energi, der 
forbruges i forbindelse med byggeriet. 
Muligheden er dog afhængig af, hvad der 
er aftalt i byggekontrakten vedrørende 
omkostninger til energi. Det kan derfor 
i flere tilfælde være en fordel, at vurdere 
dette nærmere, inden underskrivelse af 
kontakten, da ikke alle typer af virksomhe-
der har mulighed for, at opnå godtgørelse 
af energiafgifter. 
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