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FORORD 
Dansk Energi har bedt Højbjerre Brauer Schultz om at gennemføre en analyse af de 

økonomiske effekter ved at reducere elafgiften. Denne rapport præsenterer resultaterne 

af denne analyse.   

En reduktion af elafgiften vil øge det samlede energiforbrug i Danmark. Det ligger dog 

uden for rammerne af denne rapport at vurdere miljøeffekterne af en elafgiftsreduktion. 

Analysen er gennemført fra april til august 2017 og er udarbejdet af analytiker Anna 

Dam Lykkegaard og partner Esben Anton Schultz, begge Højbjerre Brauer Schultz. Vi 

takker Torsten Hasforth fra Dansk Energi, Jens Holger Helbo Hansen fra 

Skatteministeriet og Peter Stephensen og Ralph Bøge Jensen fra DREAM for nyttige 

kommentarer til analysen. Forfatterne er alene ansvarlige for evt. fejl og mangler.  

København, august 2017.  
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1 SAMMENFATNING 
Grønne afgifter udgør i dag omkring 9 pct. af det samlede danske skatte- og 

afgiftsprovenu. Målt i forhold til BNP er provenuet fra grønne afgifter således betydeligt 

højere i Danmark end i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med.1  

Grønne afgifter kan være en omkostningseffektiv måde at sikre, at der tages de 

nødvendige miljøhensyn i forbindelse med produktion og forbrug. Det forudsætter dog, 

at de grønne afgiftssatser er fastsat, så de svarer til miljøbelastningen.  

Afgiften på almindeligt el og elvarme er imidlertid sat højere end miljøbelastningen og 

er desuden væsentligt højere end afgifterne på andre former for energi, også målt i 

forhold til CO2-udledningen. Dette afspejler formentlig et ønske om at opnå 

skatteprovenu til andre formål, og elafgiften har således karakter af en fiskal afgift.  

En ”for høj” elafgift er dog typisk en samfundsøkonomisk mere omkostningsfuld måde at 

tilvejebringe provenu end fx indkomstskat. Det skyldes, at elafgiften både forvrider 

arbejdsudbuddet og forbrugssammensætningen hos husholdninger og valget af 

produktionsinput i virksomhederne, mens indkomstskatten kun forvrider 

arbejdsudbuddet. Derfor kan en omlægning af elafgiften medføre en 

samfundsøkonomisk gevinst.2   

Denne analyse undersøger de økonomiske effekter ved at reducere elafgiften i Danmark. 

Konkret beregnes effekter på provenu, fordeling og samfundsøkonomi for to 

omlægninger af elafgiften: 1) en afskaffelse af elafgiften3 og 2) en reduktion af elafgiften, 

så elafgiften ligestilles med energiafgifter på andre brændsler.    

Analysens hovedkonklusioner er:  

• En afskaffelse af elafgiften skønnes at give et varigt provenutab på knap 12 mia. 

kr. efter tilbageløb og adfærd. Hvis elafgiften reduceres, så den er på niveau med 

andre energiafgifter, udgør det varige provenutab ca. 7 mia. kr. efter tilbageløb 

og adfærd.  

• Hvis elafgiften afskaffes opnår alle voksne i gennemsnit en besparelse på ca. 

2.500 kr. om året. Det svarer til knap 4.700 kr. om året i gennemsnit per 

husstand. 

• En afskaffelse/reduktion af elafgiften medfører en mere lige indkomstfordeling. 

Det skyldes, at elforbruget vokser mindre end proportionalt med indkomsten. 

Hvis elafgiften eksempelvis afskaffes opnår personer i den laveste indkomstdecil 

en relativ besparelse på knap 2 pct. af deres indkomst, mens besparelsen i den 

                                                             

1 Se bl.a. De Økonomiske Råds formandskab (2017): Økonomi og Miljø 2017. 
2 Desuden kommer en stor og stadig stigende del af den el, vi bruger i Danmark, fra vedvarende 
energi. Derfor ventes en øget elektrificering ofte at være en naturlig del af en grøn omstilling med 
lavere CO2-udledning og uafhængighed af fossile brændsler. En lavere elafgift kan således 
medvirke til en grøn omstilling. Det ligger dog uden rammerne af denne rapport at vurdere 
miljøeffekterne af en lavere elafgift.   
3 EU har en minimumssats for elafgift på 0,4 øre/kWh, og det er derfor ikke tilladt at fjerne 
elafgiften helt. I denne omlægning reduceres elafgiften derfor til 0,4 øre/kWh, og for 
simpelhedens skyld betegnes det i rapporten som en afskaffelse af elafgiften.  
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højeste indkomstdecil udgør ca. 0,6 pct. af indkomsten. Ligeledes er det LO-

familier og pensionister, der opnår de største besparelser ved at 

afskaffe/reducere elafgiften.  

• En afskaffelse/reduktion af elafgiften vil desuden være forbundet med en række 

samfundsøkonomiske gevinster. En ufinansieret afskaffelse af elafgiften skønnes 

bl.a. at øge BNP med godt 9 mia. kr. årligt, eller hvad der svarer til en stigning i 

BNP på 0,4 pct. Stigningen i BNP afspejler bl.a., at det øgede elforbrug fører til en 

bedre udnyttelse af andre produktionsfaktorer, herunder højere 

arbejdskraftsproduktivitet. Omlægningerne af elafgiften medfører desuden en 

stigning i beskæftigelsen, fordi reallønnen efter skat stiger, og det bidrager også 

til at øge BNP. Afskaffes elafgiften vurderes beskæftigelsen at stige med ca. 3.400 

fuldtidspersoner.  

• Finansieres omlægningen af elafgiften via en proportional indkomstskat vil det 

fortsat medføre et øget BNP. Eksempelvis vurderes, at BNP vil stige med godt 4,5 

mia. kr. årligt, hvis elafgiften afskaffes. Det skyldes, at en proportional 

indkomstskat forvrider færre økonomiske beslutninger end elafgiften. Omvendt 

vil en omlægning fra elafgift til en proportional indkomstskat kun have en 

beskeden effekt på beskæftigelsen. Det afspejler, at elafgiften har stort set den 

samme arbejdsudbudseffekt som indkomstskatten.  

• Det er andre skattekilder, som kan bidrage til at finansiere omlægningen af 

elafgiften, og som samtidigt er mindre forvridende end en proportional 

indkomstskat. Det gælder fx en reduktion af rentefradraget eller en afskaffelse af 

den grønne check. Hvis en omlægning af elafgiften helt eller delvist finansieres 

via disse skattekilder, vil der kunne opnås endnu større gavnlige effekter på 

samfundsøkonomien.   

• Sammenlignet med andre skatte- og afgiftsnedsættelser, er en reduktion af 

elafgiften et relativt effektivt instrument i forhold til at øge arbejdsudbud og 

især BNP. Det skyldes bl.a., at elafgiften også forvrider forbrugsbeslutningen. 

Modsat de fleste andre skatte- og afgiftsnedsættelser vil en nedsættelse af 

elafgiften desuden reducere indkomstuligheden.  

Resten af rapporten er struktureret på følgende måde: I kapitel 2 er grundlaget for 

beregningerne nærmere beskrevet. I kapitel 3 beregnes provenueffekterne for de to 

omlægninger af elafgiften, mens de fordelingsmæssige effekter af omlægningerne 

beregnes i kapitel 4. I kapitel 5 beregnes de samfundsøkonomiske effekter af de to 

omlægninger. I kapitel 6 sammenlignes effekterne af en reduktion af elafgiften med 

effekterne af andre skatte- og afgiftsnedsættelser. 

 

  



 7 

2 BEREGNINGSGRUNDLAG 
I dette kapitel redegøres for grundlaget for beregningerne. Først beskrives de to 

omlægninger af elafgiften nærmere, og dernæst beregnes det langsigtede elforbrug, som 

ligger til grund for de efterfølgende beregninger. 

2.1 OMLÆGNINGER AF ELAFGIFTEN 
De økonomiske effekter ved at reducere elafgiften beregnes for to konkrete 

omlægninger af elafgiften:  

Model 1: Afskaffelse af elafgiften 

EU har en minimumssats for elafgift på 0,4 øre/kWh, og det er derfor ikke tilladt at 

fjerne elafgiften helt. I denne model reduceres elafgiften derfor til 0,4 øre/kWh for el til 

almindeligt forbrug og el til opvarmning, mens elafgiften for el til proces er uændret. 

Model 2: Reduktion af elafgiften 

I model 2 reduceres elafgiften på almindeligt elforbrug og elvarme, så satserne kommer 

på niveau med energiafgifter på andre brændsler. Reduktionen svarer til, at elafgiften på 

almindeligt elforbrug og elvarme reduceres fra hhv. 91 og 40,5 øre/kWh til 27 øre/kWh. 

Elafgiften for el til proces er uændret i forhold til de nuværende regler.  

De to omlægninger af elafgiften er også præsenteret i tabelTabel 2.1. I boksBoks 2.1 er de 

nuværende elafgifter i Danmark beskrevet. 

Tabel 2.1 

Modeller for reduktion af elafgiften 

Elafgift, øre/kWh Alm. elforbrug Elvarme El til proces 

Baseline 91 40,5 0,4 

Model 1: Afskaffelse 0,4 0,4 0,4 

Model 2: Reduktion 27 27 0,4 
 

 

Boks 2.1 

Nuværende afgifter på el i Danmark 

Elafgiften i Danmark er som udgangspunkt fastsat til 91 øre/kWh. I praksis er elafgiften dog 
differentieret, fordi der kan opnås godtgørelsen for en del af afgiften alt efter sektor og hvad 
elektriciteten benyttes til. Der skelnes mellem tre typer af forbrug: 1) almindeligt elforbrug, 2) 
elvarme og 3) el til proces. El til proces vedrører kun erhverv, mens de andre to forbrugstyper 
både vedrører erhverv og husholdninger.  

Det gælder, at både erhverv og husholdninger kan få godtgjort en del af elafgiften på el til 
opvarmning. En virksomhed kan få godtgørelse, hvis den er momsregistreret og ikke tilhører 
liberale erhverv. Liberale erhverv omfatter bl.a. advokater, arkitekter, revisorer m.v. 
Husholdninger kan få godtgørelse, hvis boligen er registreret som elopvarmet i BBR (Bygnings- 
og Boligregistret) og har et samlet elforbrug på over 4.000 kWh årligt. Husholdninger betaler 
således fuld elafgift på elforbrug op til 4.000 kWh og kan få godtgjort en del af elafgiften på 
elforbrug derover. Godtgørelsen udgør 50,5 øre/kWh, hvilket svarer til en endelig elafgift på 
40,5 øre/kWh. 

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort 91 øre/kWh af afgiften på el til proces (fx 
elforbrug i forbindelse med produktion). Det svarer til en endelig elafgift på 0,4 øre/kWh, som 
også er EU’s minimumssats. 
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2.2 DET LANGSIGTEDE ELFORBRUG   
For at kunne vurdere de langsigtede effekter ved at reducere elafgiften, er der 

nødvendigt at have et langsigtet skøn for elforbruget i Danmark. Der er derfor foretaget 

en fremskrivning af elforbruget. 

Fremskrivningen er baseret på Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017, som bl.a. 

vurderer, hvordan det danske elforbrug vil udvikle sig frem til 2035. For at tage højde 

for den differentierede afgiftsstruktur på el, er fremskrivningen opdelt i almindeligt 

elforbrug, el til opvarmning og el til proces. I boks 2.2 er fremskrivningen af elforbruget 

nærmere beskrevet. 

Boks 2.2 

Fremskrivning af elforbrug 

Fremskrivningen af elforbruget tager udgangspunkt i Energistyrelsens Basisfremskrivning 
2017, som bl.a. fremskriver elforbruget frem til 2035.   

Energistyrelsens fremskrivning er baseret på en række overordnede økonomiske 
forudsætninger om erhvervenes produktion, privatforbrug, brændselspriser mv. og en række 
antagelser om priser og effektivitet på forskellige typer af anlæg,  

I Energistyrelsens fremskrivning er elforbruget opgjort på sektorniveau. Det er således kun 
muligt at fordele elforbruget på husholdninger, det offentlige og en række forskellige erhverv. 

For at kunne beregne bl.a. de provenumæssige effekter ved at reducere elafgiften, er der behov 
for at opdele elforbruget på almindeligt elforbrug, elvarme og el til proces. Denne opdeling 
foretages med udgangspunkt i de forudsætninger om fordelingen af elforbruget, som ligger til 
grund for Skatteministeriets beregning af effekterne ved at afskaffe PSO-afgiften (Afgifts- og 
tilskudsanalyse - Del 2, 2016). Her er det samlede elforbrug fordelt på de tre typer af forbrug, 
og desuden er almindeligt elforbrug og el til opvarmning yderligere opdelt på erhverv og 
husholdninger. 

Det bør understreges, at fremskrivningen er baseret på en række forudsætninger og vil derfor 
være forbundet med nogen usikkerhed.  

 

Fremskrivningen viser, at det samlede elforbrug forventes at stige med godt 1/3 frem til 

2035, jf. figur 2.1. Stigningen skyldes først og fremmest, at forbruget af el til proces 

forventes at vokse markant fremover, mens den absolutte stigning i forbruget af 

almindeligt el og elvarme er mere beskeden.  
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Figur 2.1 

Fremskrivning af elforbruget fordelt på forbrugstyper 

 

 
Kilde: Egne beregninger på Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017 og Skatteministeriets Afgifts- og 
tilskudsanalyse – Del 2 fra 2016. 

 

I de efterfølgende beregninger anvendes år 2035 som det langsigtede/varige niveau for 

elforbruget i Danmark.4 Ved at tage udgangspunkt i det forventede elforbrug i 2035 og 

de nuværende afgiftssatser, skønnes statens varige provenu fra elafgiften at udgøre 13,8 

mia. kr. årligt, jf. tabel 2.2. Til sammenligning skønner Skatteministeriet, at provenuet 

fra elafgiften er 12, 3 mia. kr. i 2017.5 Stigningen i elforbruget frem til 2035 forventes 

derfor kun at medføre en mindre stigning i provenuet fra elafgiften. Det skyldes, at den 

forventede stigning i elforbruget primært er drevet af en stigning i el til proces, der som 

nævnt er pålagt en væsentligt lavere elafgift end almindelig el og elvarme.  

Tabel 2.2 

Grundlag for provenuberegning 

 
Grundlag i 2035 

(elforbrug) 
Nuværende 
afgiftssats 

Provenu 

 mia. kWh øre/kWh mia. kr. (2017-niveau) 

Almindeligt el 13,3 91 12,4 

Elvarme 3,2 40,5 1,3 

El til proces 25,3 0,4 0,1 

Total 42,1  13,8 
 

 
Note: Provenu er ekskl. moms (2017-niveau) 

  

                                                             

4 I den såkaldte REFORM-model, som anvendes til at kvantificere de samfundsøkonomiske 
effekter af en elafgiftsreduktion, anvendes år 2035 også som det langsigtede niveau. 
5 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenuoversigter/afgifter-provenuet-af-afgifter-og-
moms-2010-2017 
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3 PROVENUEFFEKTER 
I dette kapitel beregnes provenueffekterne ved at omlægge elafgiften. Beregningerne 

viser, hvordan omlægningerne af elafgiften kan forventes at reducere statens provenu.  

Beregningerne følger den overordnede metode, som Finans- og Skatteministeriet 

anvender, når de vurderer provenueffekter af skattetiltag. Beregningerne tager således 

højde for såkaldt tilbageløb, som dækker over, at en del af det tabte provenu kommer 

tilbage i statskassen i form af andre skatter og afgifter. Ligeledes tages der højde for 

adfærd i form af ændret forbrugssammensætning og arbejdsudbud. Der tages 

udgangspunkt i det beregnede provenu for elafgiften i 2035, jf. kapital 2. 

Forudsætningerne bag provenuberegningerne er nærmere beskrevet i boks 3.1. 

Beregningerne viser, at en afskaffelse af elafgiften skønnes at medføre et umiddelbart 

provenutab inkl. moms på 16,6 mia. kr. årligt., jf.  tabel 3.2. Tages der højde for 

tilbageløb og adfærd, reduceres provenutabet inkl. moms til 11,8 mia. kr. årligt.  

Reduktionen af elafgiften skønnes at give anledning til et umiddelbart provenutab inkl. 

moms på 11,2 mia. kr. årligt. Efter tilbageløb og adfærd reduceres provenutabet inkl. 

moms til 7 mia. kr. årligt.  

Tabel 3.1 

Varige provenueffekter 

Mia. kr.   
Model 1: 

Afskaffelse 
Model 2: 

Reduktion 

Umiddelbart provenutab 16,6 11,2 

Provenutab efter ændret forbrug 16,5 9,9 

Provenutab efter ændret forbrug og tilbageløb 13,0 7,8 

Provenutab efter tilbageløb og al adfærd  11,8 7,0 
 

 
Note: Provenu er inkl. moms (2017-niveau) 
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Boks 3.1 

Forudsætninger bag provenuberegninger 

Forbrugstyper og sektorer 
I udgangspunktet er elforbruget fordelt på forbrugstyper i fremskrivningen, jf. kapital 2. I 
provenuberegningerne er det relevant, hvorledes hhv. alm. elforbrug og elvarmeforbrug er 
fordelt mellem husholdninger og erhverv. I beregningerne er det antaget, at 2/3 af 
elvarmeforbruget hører til husholdninger og 1/3 hører til erhvervet. På samme måde er det 
antaget at 9/10 af alm. elforbrug hører til husholdninger, mens 1/10 hører til erhverv (bl.a. 
liberale erhverv, der betale fuld sats). 

Pris på el for husholdninger og erhverv, herunder moms 
Der anvender en elpris inkl. alle afgifter på 200 kr. for husholdninger og 160 kr. for erhverv, 
hvilket er baseret på et historisk gennemsnit fra Energistyrelsen. For husholdninger er prisen 
inkl. moms, idet vi anvender forbrugerpriser i provenuberegningen. En reduktion af elafgiften 
for husholdninger bidrager til et umiddelbart provenutab via lavere afgiftsprovenu såvel som 
tabt moms. Derfor medregnes moms i provenuberegningerne. 

Da PSO-afgiften udfases over de kommende år er alle beregninger uden indregning af denne. 
PSO-afgiften antages at udgøre 19,44 øre/kWh for både husholdninger og erhverv og trækkes 
fra priserne ovenfor. 

Forbrugssammensætning I: Egenpriselasticitet 
En reduktion af elafgiften sænker prisen på el, hvilket antages at øge elforbruget. Ligesom Det 
Miljøøkonomiske Råd (2017) anvendes en egenpriselasticitet på -0,5, som er ens på tværs af 
husholdninger og erhverv, samt typer af forbrug.  

Forbrugssammensætning II: Substitutionselasticitet 
Indenfor opvarmning er det særligt væsentligt at tage højde for substitution fra andre 
energikilder over mod el. Substitutionseffekten har to modsatrettede virkninger på provenuet. 
Idet elforbruget til varme stiger, påvirkes provenuet positivt gennem afgiftsindtægter (og 
moms for husholdninger) fra el. Substitutionen væk fra andre afgiftsbelagte 
opvarmningsformer påvirker provenuet negativt gennem tabte afgiftsindtægter (og moms for 
husholdninger) fra andre opvarmningsformer, fx fossile brændsler. 

Ligesom Det Miljøøkonomiske Råd (2017) anvendes en substitutionselasticitet på hhv. 0,6 for 
husholdninger og 0,9 for erhverv.   

Der tages udgangspunkt i Energistyrelsens basisfremskrivning 2017 til at bestemme 
beregningsgrundlaget. Her har Energistyrelsen opgjort det forventede nettovarmebehov i 2030 
fordelt på forskellige opvarmningsformer (el (varmepumper og paneler) olie, gas + bygas, 
fjernvarme, biomasse og sol). Der anvendes en gennemsnitlig samlet afgift på øvrige 
energikilder på 70 kr./GJ ekskl. moms, hvilket omtrent svarer til den, der anvendes i Det 
Miljøøkonomiske Råd (2017). 

Substitutionseffekten påvirker provenuet negativt i begge modeller, dog er effekten størst i 
forbindelse med afskaffelsen, hvor elafgiften reduceres til EU’s minimumssats.  

Arbejdsudbud 
Foruden ændringen i forbrugssammensætningen er der også en afledt effekt på 
arbejdsudbuddet af at sænke elafgiften. Når elafgiften sænkes, stiger forbrugernes 
realindkomst, som følge af en direkte og en indirekte effekt. Husholdningernes realindkomst 
stiger direkte som følge af lavere udgifter til el. Derudover sænkes virksomhedernes udgifter til 
el, hvilket sætter sig i priserne og dermed øger husholdningernes realindkomst. Sidstnævnte 
effekt flugter med, at afgifter pålagt virksomheder overvæltes i lønningerne.   

Der anvendes en arbejdsudbudselasticitet på 0,1. 

Et øget arbejdsudbud leder til øget indkomstskat, hvilket mindsker provenutabet ved 
afgiftsnedsættelsen. 
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4 FORDELINGSEFFEKTER 
I dette kapitel beregnes virkninger på indkomstfordelingen af at omlægge elafgiften. 

Fordelingseffekterne belyser, hvordan omlægningerne påvirker indkomsten for 

personer med forskellige karakteristika.  

Fordelingsberegningerne følger samme metode som bl.a. Finansministeriet anvender. 

Beregningerne er foretaget på grundlag af registerdata og Forbrugsundersøgelsen 2015 

fra Danmarks Statistiks.  

Fra forbrugsundersøgelsen haves oplysninger om de deltagende husstandes elregning i 

kroner. Ved at omregne elregningen til elforbrug via Energistyrelsens elprisstatistik, kan 

man opgøre grundlaget for elafgiften.6 

I fordelingsberegningerne anvendes den ækvivalerede disponible indkomst på 

personniveau som indkomstmål.7 Den ækvivalerede disponible indkomst tager højde for 

antallet af personer i husstanden, og fordeler hustandsrelaterede udgifter ligeligt på 

husstandens medlemmer. Det gøres der, idet en husstands udgifter ikke stiger 

proportionalt med antallet af personer i husstanden. Med andre ord er der i den 

ækvivalerede disponible indkomst korrigeret for ”stordriftsfordele”, således at det er 

muligt at sammenligne personer med forskellige antal personer i husstanden.  

Husholdningernes samlede besparelse ved at omlægge elafgiften består af en direkte 

besparelse fra elafgiften på eget forbrug og en indirekte besparelse fra elafgiften på 

erhvervenes forbrug. Det er antaget, at erhvervenes elafgift overvæltes fuldt ud på 

husholdningerne. Den indirekte besparelse beregnes som erhvervets samlede 

elafgiftsreduktion fordelt på alle personer proportionalt med deres ækvivalerede 

disponible indkomster. Mere end 90 pct. af den samlede besparelse vedrører 

husholdningernes eget elforbrug. Der anvendes samme antagelser om erhvervets 

elforbrug som i provenuberegningerne. Når en besparelse omtales i det følgende, 

omfatter den således både den direkte og indirekte besparelse. 

4.1 EFFEKT PÅ INDKOMSTFORDELING 
I dette afsnit ses nærmere på, hvordan besparelsen ved omlægningerne af elafgiften 

fordeler sig på tværs af indkomstfordelingen. Besparelserne er opgjort på personniveau. 

I gennemsnit sparer hver voksne i husholdningerne godt 2.500 kr., hvis elafgiften 

afskaffes, og besparelsen er stigende med indkomsten, jf. figur 4.1. Årsagen til, at 

besparelsen fra 3. til 7. indkomstdecil er nogenlunde ens, er, at det gennemsnitlige antal 

voksne i husstanden stiger med indkomsten, hvilket trækker i retning af at reducere 

besparelsen på personniveau.    

Målt ved den såkaldte Gini-koefficient medfører afskaffelsen af elafgiften, at Gini-

koefficienten falder med godt 0,2 pct.-point, mens reduktionen af elafgiften giver 

                                                             

6 Elprisen er fastsat som et gennemsnit af de månedlige elpriser i 2015 i Elprisstatistikken. 
7 I beregningerne anvendes Danmarks Statistiks definition af ækvivaleret indkomst, 
AEKVIIND13. 
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anledning til et fald i Gini-koefficienten på ca. 0,15 pct.-point. Gini-koefficienten er et mål 

for indkomstuligheden i befolkningen, og et fald i Gini-koefficienten er et udtryk for en 

mere lige indkomstfordeling.8  

Faldet i indkomstuligheden afspejler, at forbruget af el ikke stiger proportionalt med 

indkomsten. Det betyder, at personer med de laveste indkomster opnår de største 

relative besparelser, mens personer med de højeste indkomster opnår de laveste 

relative besparelser, jf. figur 4.1, der viser besparelsen opgjort på indkomstdeciler.9  

Figur 4.1 

Besparelse fordelt på indkomstdeciler 

 

 
Note: Tal er opgjort på personniveau og i 2015-niveau. 
Kilde: Egne beregninger på registerdata og Forbrugerundersøgelsen 2015 fra Danmarks Statistik. 

 

4.2 BOLIGTYPE 
I dette afsnit belyses, hvordan besparelsen ved omlægningerne er fordelt mellem 

personer, som bor i hhv. hus og lejlighed. Fordelingsvirkningerne er vist i Figur 4.2, hvor 

besparelserne er opgjort på personniveau. 

Personer, som bor i hus, opnår i gennemsnit en relativ besparelse på godt 1 pct. af den 

ækvivalerede disponible indkomst, hvis elafgiften afskaffes. Tilsvarende opnår en 

person, som bor i lejlighed, en gennemsnitlig besparelse på 1,1 pct. af den ækvivalerede 

disponible indkomst. 

                                                             

8 Gini-koefficienten er et mål for graden af ulighed i indkomstfordelingen. Jo mere ulige fordeling 
er, jo større vil Gini-koefficienten være. I en helt lige indkomstfordeling, hvor alle har samme 
indkomst, er Gini-koefficienten nul En Gini-koefficient på 100 er omvendt ensbetydende med, at 
én person har al indkomst i befolkningen.   
9 Indkomstdecilerne er udregnet på baggrund af alle personer over 17 år i Danmark. Herefter er 
personerne i Forbrugerundersøgelsen fordelt i decilgrupperne, og for hvert decil er den relative 
besparelse beregnet ud fra alle personer i Forbrugsundersøgelsen, som lå i det givne decil. 
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Det dækker over, at personer, som bor i hus, i gennemsnit har en højere indkomst end 

personer, der bor i lejlighed, og den absolutte besparelse ved at afskaffe elafgiften er 

således størst for personer, der bor i hus.  

Figur 4.2 

Besparelse fordelt på boligtype 
 

  
Note: Tal er opgjort på personniveau og i 2015-niveau. Hus omfatter stue-, række- og parcelhuse. 
Kilde: Egne beregninger på registerdata og Forbrugerundersøgelsen 2015 fra Danmarks Statistik. 

 

4.3 BOPÆLSKOMMUNE 
I dette afsnit beregnes, hvordan besparelserne fra omlægningerne af elafgiften fordeler 

sig geografisk. Fordelingsvirkningerne af en afskaffelse af elafgiften er illustreret i Figur 

4.3, hvor besparelserne er opgjort på personniveau. 

Det generelle billede er, at den relative besparelse er højere udenfor de store byer. Det 

hænger sammen med, at personer som bor i byerne i gennemsnit har et lavere 

elforbrug, bl.a. fordi de oftere bor i lejlighed. Samtidigt har personer, som bor i de store 

byer, typisk relativt høje indkomster. Beregningerne viser bl.a., at personer som bor i og 

omkring København opnår den laveste relative besparelse af en elafgiftsreduktion.  

Omvendt opnår personer, som bor i Lolland og Guldborgsund Kommune, den største 

relative besparelse, når elafgiften reduceres. Det skyldes formentligt, at de i højere grad 

bor i hus og dermed i gennemsnit har et højere elforbrug samtidigt med, at de i 

gennemsnit har lavere indkomster.  
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Figur 4.3 

Besparelse ved afskaffelse af elafgiften fordelt på bopælskommuner 

 

 
 
Note: Kommuner med færre end 20 husstande er lagt sammen med nabokommuner. Med 
nabokommuner menes kommuner, der er sammenlignelige både geografisk og 
sammensætningsmæssigt. Fx er Jammerbugt kommune og Hjørring kommune lagt sammen. 
Kilde: Egne beregninger på registerdata og Forbrugerundersøgelsen 2015 fra Danmarks Statistik. 

 

4.4 FAMILIETYPE 
For at få et nærmere billede af, hvem der opnår de største besparelser ved at reducere 

elafgiften, er der foretaget en række beregningseksempler for forskellige typiske 

familietyper. Disse familietyper er beskrevet nærmere i boks 4.1. Beregninger er lavet 

på baggrund af Forbrugerundersøgelsen 2015, og beregninger illustrerer den 

gennemsnitlige konsekvens af at reducere elafgiften for familier med bestemte 

karakteristika. 

Boks 4.1 

Definition af familietyper 

Familietyperne er defineret således:  

• Par med børn: Husstand med to voksne og et eller flere børn. 
• LO-par: Begge er faglærte eller ufaglærte. 
• FTF-par: Begge har en kort- eller mellemlang videregående uddannelse. 
• Akademiker-par: Mindst én har en lang videregående uddannelse. 
• Enlig med børn: Husstand med én voksen og et eller flere børn. 
• Enlig LO’er: Faglært eller ufaglært. Ikke i gang med uddannelse. 
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De gennemsnitlige relative og absolutte besparelser fordelt på syv familietyper fremgår 

af figur 4.4. Beregningerne er foretaget på husstandsniveau.  

En enlig LO’er (med eller uden børn) opnår i gennemsnit den relativt set højeste 

besparelse. Dette kan hænge sammen med dels, at elregningen kun ligger på én person, 

og dels, at enliges disponible indkomst er lavere end i en husstand med et LO par. Disse 

to forklaringer bidrager til en højere relativ besparelse. 

Et akademiker-par med børn opnår derimod den laveste relative gevinst ved en 

omlægning af elafgiften. Den absolutte besparelse er nogenlunde den samme for LO-par, 

FTF-par og Akademiker-par, hvorfor forskellen i den relative besparelse først og 

fremmest skyldes forskelle i indkomst.  

Figur 4.4 

Besparelse ved en afskaffelse af elafgiften fordelt på familietyper 
 

 
Note: Tal er opgjort på husstandsniveau og i 2015-niveau. 
Kilde: Egne beregninger på registerdata og Forbrugerundersøgelsen 2015 fra Danmarks Statistik. 
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5 SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER  
I dette kapital beregnes de samfundsøkonomiske effekter for hhv. en afskaffelse og 

reduktion af elafgiften.   

Beregningerne er baseret på den såkaldte REFORM-model. REFORM-modellen 

indeholder en række produktionssektorer, som hver især anvender kapital, materiale, 

arbejdskraft og energi. Energi er opdelt på olie, gas, fjernvarme og el, og disse 

energityper indgår også i forbrugernes efterspørgselsfunktion. Det er derfor muligt at 

vurdere, hvordan energisammensætningen påvirkes, når der ændres i elafgiften.   

REFORM-modellen belyser virkningen for de direkte berørte sektorer såvel som de 

indirekte virkninger på resten af økonomien. Det gør det muligt at vurdere, hvordan en 

række centrale makroøkonomiske størrelser påvirkes af en omlægning af elafgiften. I 

boks 5.1 er der en nærmere beskrivelse af REFORM-modellen.  

Boks 5.1 

REFORM-modellen 

REFORM er en statisk-komparativ multisektormodel for en lille åben økonomi, som er udviklet 
af modelgruppen DREAM. Modellen er kalibreret til at afspejle dansk økonomi i et 
konjunkturrenset basisår, der i udgangspunktet er år 2006. Den primære datakilde er 
input/output-tabellen fra Danmarks Statistiks.  

Produktionsstruktur  
Modellen indeholder 73 produktionssektorer, der hver især anvender input i form af 
bygningskapital, maskinkapital, materialer, energi og arbejdskraft. Hver sektor producerer 
forbrugsgoder til husholdninger, eksport og materialeinput i den øvrige produktion.  

Virksomheder, husholdninger og offentlig sektor  
Virksomhederne antages at være profitmaksimerende. Virksomhederne i de forskellige erhverv 
agerer under monopolistisk konkurrence. Således er der markedsdominans i nogle sektorer, 
hvor den omkostningsbestemte pris ikke er lig den faktiske varepris. Den faktiske pris er 
dermed en markup ovenpå omkostningerne. Disse markup er eksogene i modellen. 

Der findes to typer af nyttemaksimerende husholdninger i modellen: Beskæftigede og ikke-
beskæftigede. Beskæftigede har nytte af forbrug og fritid. Arbejdsudbuddet bliver dermed 
afhængigt af reallønnen. Ikke-beskæftigede har kun nytte af forbrug. Forbrugerne modtager 
løn, offentlige transfereringer og afkast på deres aktiver.  

Arbejdsudbudselasticiteten med hensyn til lønnen efter skat er lig 0,1. Der udbydes én type 
arbejdskraft på et fleksibelt arbejdsmarked, hvor reallønnen tilpasser sig, så ledigheden ligger 
på et fast strukturelt niveau. De beskæftigede vælger, hvor mange timer de vil arbejde.  

Udland  
Samhandlen med udlandet sker under antagelse af, at der i den indenlandske anvendelse af 
varer er imperfekt substitution mellem importerede og indenlandsk producerede varer. På de 
danske eksportmarkeder skelner efterspørgerne også mellem danske og udenlandske varer. 
Eksport- og importpriselasticiteten er sat til hhv. 5 og 1,25 for alle erhverv.  

Afgifter 
Modellen indeholder en afgiftsstruktur bestående af 19 forskellige afgifter og fire subsidier. 
Afgiftssatserne er kalibreret til at ramme afgiftsprovenuet i 2011, som er det senest 
tilgængelige år, hvor afgifterne er sektoropdelte. 

REFORM-modellen er baseret på en række antagelser og simplifikationer og derfor vil 
opgørelsen af de økonomiske effekter af at omlægge elafgiften være forbundet med usikkerhed. 
For en nærmere beskrivelse af REFORM-modellen henvises til Stephensen, Høegh og Bache 
(2015): REFORM – DREAMs multisektor-CGE-model, april 2015. 
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5.1 EFFEKTER UDEN FINANSIERING  
I dette afsnit beregnes de samfundsøkonomiske effekter af de to omlægninger af 

elafgiften, hvor provenutabet fra elafgiften ikke er finansieret.10 

Beregningerne viser, at en ufinansieret afskaffelse af elafgiften øger BNP med 9,3 mia. 

kr. årligt, eller hvad der svarer til en stigning i BNP på 0,4 pct., jf. tabel 5.1. Tilsvarende 

øges BNP med 5,7 mia. kr. årligt, hvis elafgiften reduceres. Stigningen i BNP afspejler 

bl.a., at det øgede elforbrug fører til en bedre udnyttelse af andre produktionsfaktorer, 

herunder højere arbejdskraftsproduktivitet. Omlægningerne af elafgiften medfører 

desuden en stigning i beskæftigelsen, fordi reallønnen efter skat stiger, og det bidrager 

også til at øge BNP.  

Afskaffelsen og reduktionen af elafgiften medfører en stigning i beskæftigelse på hhv. 

3.400 og 2.100 personer.  

Tabel 5.1 

Samfundsøkonomiske effekt uden finansiering 

 Model 1: Afskaffelse Model 2: Reduktion 

 Ændring  

 Mia. kr. Pct. Mia. kr. Pct. 

BNP 9,3 0,44 5,7 0,27 

Realløn  1,17  0,72 

Privatforbrug 13,6 1,37 8,1 0,81 

 1.000 pers.  1.000 pers.  

Beskæftigelse  3,4 0,12 2,1 0,07 
 

 
Note: Beløb er angivet i 2017-niveau. Beskæftigelseseffekten er beregnet som ændringen i aflønning til 
arbejdskraft gange den strukturelle beskæftigelse i 2035, som i DREAM ligger på godt 2,9 mio. personer. 
Kilde: Beregninger på REFORM-modellen. 

 

5.2 EFFEKT MED FULD FINANSIERING 
I dette afsnit beregnes de samfundsøkonomiske effekter af de to omlægninger af 

elafgiften, hvor det tabte provenu fra elafgiften er finansieret via en proportional skat på 

indkomst.11 

Beregningerne viser, at omlægningen fra elafgift til indkomstskatter øger BNP, jf. tabel 

5.2. Ved afskaffelsen af elafgiften øges BNP med 4,4 mia. kr. årligt, mens BNP forøges 

med 3 mia. kr. årligt, når elafgiften for almindeligt el og elvarme reduceres til samme 

niveau som energiafgifterne på andre brændsler. Stigningen i BNP skyldes, at provenu 

                                                             

10 I REFORM-modellen beregnes de ufinansierede effekter ved at lade den offentlige gæld stige 
med det tabte provenu fra elafgiftsomlægningerne.  
11 En proportional skat, eller flad skat, er en skat, hvor alle betaler samme andel af deres 
indkomst i skat. I Danmark er arbejdsmarkedsbidraget et eksempel på en proportional skat.  
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fra højere indkomstskatter er mindre forvridende for samfundsøkonomien, end hvis 

provenuet tilvejebringes via elafgiften.   

Begge omlægninger af elafgiften giver kun en beskeden stigning i beskæftigelsen.12 Det 

er et udtryk for, at elafgiften har omtrent den samme effekt på arbejdsudbuddet som 

indkomstskatten. Modsat indkomstskatten påvirker elafgiften derimod også 

forbrugssammensætningen. da en elafgift fører til lavere elforbrug end det forbrugerne 

havde valgt uden en elafgift. Omlægningen fra elafgift til indkomstskat fører derfor til 

mindre forvridning af forbrugsbeslutningen.   

Når BNP stiger samtidig med, at beskæftigelsen er stort set uændret, er det et udtryk for, 

at produktiviteten øges. De afspejler bl.a., at det øgede elforbrug fører til en bedre 

udnyttelse af de øvrige produktionsfaktorer.   

Tabel 5.1 

Samfundsøkonomiske effekt med finansiering 

 Model 1: Afskaffelse Model 2: Reduktion 

 Ændring  

 Mia. kr. Pct. Mia. kr. Pct. 

BNP 4,4 0,20 3,0 0,14 

Realløn  1,08  0,67 

Privatforbrug 3,0 0,31 2,3 0,23 

 1.000 pers.  1.000 pers.  

Beskæftigelse  0,2 0,01 0,4 0,01 
 

 
Note: Beløb er angivet i 2017-niveau. Beskæftigelseseffekten er beregnet som ændringen i aflønning til 
arbejdskraft gange den strukturelle beskæftigelse i 2035, som i DREAM ligger på godt 2,9 mio. personer. 
Kilde: Beregninger på REFORM-modellen. 

 

En proportional indkomstskat påvirker i udgangspunktet ikke den relative 

indkomstfordeling, fordi alle personer betaler den samme andel af deres indkomst i 

skat. Da en reduktion af elafgiften derimod reducerer de relative indkomstforskelle, vil 

en omlægning fra elafgift til proportional indkomstskat derfor bidrage til at reducere de 

relative indkomstforskelle i befolkningen, jf. figur 5.1. 

I kroner og øre vil en afskaffelse af elafgiften som finansieres fuldt via en proportional 

indkomstskat ligeledes medføre, at de lavere indkomstdeciler opnår en 

skattebesparelse, mens den samlede skat vil stige for de højeste indkomstdeciler. 

                                                             

12 Reduktionen af elafgiften giver anledning til en lidt større stigning i beskæftigelsen end 
afskaffelsen af elafgiften. I REFORM-modellen er det ændringen i reallønnen efter skat som 
bestemmer arbejdsudbudseffekten, og stigningen i reallønnen efter skat er størst ved 
reduktionen af elafgiften, fordi indkomstskattesatsen stiger mindre end ved afskaffelsen af 
elafgiften.  
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Omlægningen fra elafgift til proportional indkomstskat vil derfor både relativt og 

absolut give en mere lige indkomstfordeling.    

Figur 5.1 

Virkning på indkomstfordeling ved at omlægge fra elafgift (afskaffelse) til 
proportional indkomstskat 

 

 
Note: Tal er opgjort på personniveau og i 2015-niveau. 
Kilde: Egne beregninger på registerdata og Forbrugerundersøgelsen 2015 fra Danmarks Statistik. 

 

5.2.1 ANDRE FINANSIERINGSMULIGHEDER 
I beregningerne oven for er omlægningerne af elafgiften finansieret via en proportional 

indkomstskat. Det er bl.a. valgt for, at beregningerne kan sammenlignes med De 

Miljøøkonomiske Råds seneste beregninger af en reduktion af elafgiften.  

Det er dog muligt at pege på andre skattekilder, som kan bidrage til at finansiere en 

omlægning af elafgiften og som vil have mindre forvridende effekter end en 

proportional indkomstskat. Ved at finansiere omlægningen af elafgiften med andre 

skattekilder end en proportional indkomstskat, er det således muligt at styrke de 

positive effekter for samfundsøkonomien. 

En mulig finansieringskilde er en reduktion af rentefradraget. Eksempel vil en reduktion 

af rentefradraget med 5 pct. for høje og lave renteudgifter give et varigt merprovenu på 

3,9 mia. kr.13 En reduktion af rentefradraget vil være forbundet med positive effekter for 

samfundsøkonomien, bl.a. fordi det skaber større neutralitet i kapitalbeskatningen. Det 

vil mindske tilskyndelse til gældsætning og reducere den skattemæssige begunstigelse 

af investeringer i bolig frem for andre aktiver. Det skønnes, at en sådan reduktion af 

rentefradraget vil øge hhv. BNP med 0,8 mia. kr. og beskæftigelsen med ca. 1.000 

                                                             

13 Finansministeriet (2017): Sådan vil regeringen finansiere et nyt boligskattesystem. 
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personer.14 Endvidere vil en reduktion af rentefradraget være nogenlunde 

fordelingsmæssig neutral på tværs af indkomstfordelingen.15  

En anden mulighed er at afskaffe den grønne check. Den grønne check blev indført som 

en skattefri kompensation for grønne afgifter og afgifter på forbrug. Siden 2010 er en 

række grønne afgifter og forbrugsafgifter imidlertid blevet reduceret eller helt afskaffet. 

Senest er det vedtaget at afskaffe PSO-afgiften. Der er derfor ikke i sammen omfang som 

tidligere behov for en særlig kompensation for grønne afgifter. En afskaffelse af den 

grønne check skønnes at give et varigt merprovenu på knap 2,4 mia. kr. uden adfærd.16 

Afskaffelsen af den grønne check vil medføre en beskeden stigning i 

indkomstforskellene, fordi den aftrappes for personer med højere indkomster. Omvendt 

vil en fjernelse af den grønne check reducere forvridningen af arbejdsudbuddet for dem, 

der er berørt af indkomstaftrapningen. Det vurderes, at afskaffelsen af den grønne check 

vil øge hhv. BNP med 1,5 mia. kr. og beskæftigelsen med 2.000 personer.17   

En tredje mulighed er at hente inspiration fra nogle af Skattekommissionens 

finansieringsforslag, som ikke er indført eller ændret i væsentligt grad. Det gælder 

eksempelvis afskaffelse af momsfritagelser for bl.a. aviser, afskaffelse af DIS-ordning og 

afgifter på kvælstof og metan. Det vurderes, at disse finansieringsforslag tilsammen kan 

indbringe omkring 3,5 mia. kr. i varigt provenu uden indregning af adfærdseffekter.18   

  

                                                             

14 Regeringen (2016): Helhedsplan - for et stærkere Danmark. 
15 Kraka (2012): Enhedslistens ’skatteaftale’ med regeringen ville også øge indkomstuligheden.  
16 Skatteministeriet (2017): Faktaark: Afskaffelse af grøn check. 
17 Regeringen (2016): Helhedsplan - for et stærkere Danmark. 
18 Svar på folketingsspørgsmål nr. 238 af 4. marts 2009.  
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6 SAMMENLIGNING MED ANDRE SKATTE- 
OG AFGIFTSNEDSÆTTELSER 

I dette kapitel sammenlignes effekterne af en reduktion af elafgiften med effekterne af 

en nedsættelse af andre skatter og afgifter.  

For at kunne sammenligne effekterne af forskellige tiltag, tages udgangspunkt i skatte- 

og afgiftsnedsættelser med en provenuvirkning efter tilbageløb og adfærd på 5 mia. kr.19  

Sammenlignet med en nedsættelse af hhv. topskattesatsen og -grænsen, har en 

reduktion af elafgiften en lavere arbejdsudbuds- og BNP-effekt, jf. tabel 6.1. Det skyldes 

bl.a., at en nedsættelse af både topskattesatsen og -grænsen i højere grad er målrettet 

personer i beskæftigelse og medfører en større ændring i marginalskatten end en 

reduktion af elafgiften. Omvendt vil en nedsættelse af topskattesatsen og -grænsen øge 

indkomstuligheden i befolkningen, fordi skattenedsættelsen er målrettet personer med 

højere indkomster.   

En reduktion af elafgiften har ligeledes en lidt lavere arbejdsudbudseffekt end en 

forøgelse af beskæftigelsesfradraget eller en bundskattenedsættelse. Omvendt har en 

reduktion af elafgiften en noget større BNP-effekt. Når BNP stiger mere, men 

arbejdsudbuddet mindre, er det et udtryk for, at en reduktion af elafgiften fører til en 

væsentlig større forøgelse af produktiviteten end en forøgelse af 

beskæftigelsesfradraget eller en nedsættelse af bundskatten. Det afspejler bl.a., at 

reduktionen af elafgiften øger elforbruget, hvilket medfører en bedre udnyttelse af de 

øvrige produktionsfaktorer, herunder arbejdskraften. Desuden reducerer 

elafgiftsreduktion indkomstuligheden, mens en forøgelse af beskæftigelsesfradraget og 

en bundskattenedsættelse er omtrent fordelingsmæssigt neutrale.  

Endeligt har en reduktion af elafgiften en lidt større arbejdsudbudseffekt end en 

nedsættelse af arbejdsmarkedsbidraget og en general afgiftsnedsættelse. Samtidigt er 

BNP-effekten af elafgiftsreduktionen betydeligt større end en nedsættelse af 

arbejdsmarkedsbidraget og en general afgiftsnedsættelse. Det afspejler bl.a., at en 

reduktion af elafgiften i højere grad reducerer forvridningen af 

forbrugssammensætningen. En general afgiftsnedsættelse vil også reducere 

forvridningen af forbrugssammensætningen, men effekten er mindre end en målrettet 

elafgiftsreduktion. Det skyldes bl.a. at elafgiften er væsentligt højere end eksternaliteten, 

mens det ikke er tilfældet for afgifter generelt.  

 

 

                                                             

19 Effekterne af en reduktion af elafgiften er beregnet i REFORM-modellen, mens effekterne af de 
øvrige skatte- og afgiftsnedsættelser er beregnet af Finansministeriet og Skatteministeriet. 
Beregningerne kan derfor være baseret på forskellige forudsætninger mv., og derfor skal 
sammenligningen imellem reduktionen af elafgiften og de øvrige skatte- og afgiftsnedsættelser 
tages med et vist forbehold.    
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Tabel 6.1 

Effekter af forskellige skatte- og afgiftsnedsættelser med en provenuvirkning efter 
tilbageløb og adfærd på 5 mia. kr. (2017-niveau) 

  
Arbejdsudbud 

(personer) 
BNP 

(mia. kr.) 

Ændring i Gini-
koefficient 
(pct.-point) 

Reduktion af elafgift 1.500 4,1 -0,11 

Nedsættelse af topskattesats 5.600 7,1 0,55 

Nedsættelse af topskattegrænse 7.000 8,0 0,52 

Forøgelse af beskæftigelsesfradrag 2.300 1,3 0,02 

Nedsættelse af bundskat 1.800 1,5 0,04 

Nedsættelse af arbejdsmarkedsbidrag 1.200 0,9 -0,00 

Generel afgiftsnedsættelse  1.200 0,9 -0,00 
 

 
Note: For reduktionen af elafgiften er der foretaget en proportional nedskalering af effekterne fra 7 til 5 
mia. kr.  
Kilde: Egne beregninger på REFORM-modellen og registerdata og Forbrugerundersøgelsen 2015 fra 
Danmarks Statistik, samt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 38 af 25. september 2014 og svar på 
Finansudvalgets spørgsmål nr. 27 af 14. oktober 2016.   
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