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Initiativerne i energiudspillet bidrager til en umiddelbar lempelse på husholdnin-

gernes elregning. Lempelsen af den almindelige elafgift svarer til en indkomststig-

ning på mellem 550 og 625 kr. for typiske grupper af enlige uden børn. For typi-

ske parfamilier med 2 børn udgør den umiddelbare lempelse i størrelsesorden 

1.400 til 1.600 kr., mens den for et typisk pensionistpar udgør ca. 900 kr., jf. tabel 1.  

 

Initiativerne indebærer også en lempelse for virksomhederne og vil herudover 

bidrage til øget produktivitet. Indregning af lempelser for erhverv på 0,7 mia. kr. 

og øget produktivitet svarende til ca. 0,15 mia. kr. i øget BNP gennem nedvælt-

ning i løn eller overvæltning i priser øger husholdningernes samlede lempelse til 

650-825 kr. for enlige uden børn og til 1.825-2.375 kr. for typiske par med 2 børn. 

For det typiske pensionistpar udgør den samlede lempelse omkring 1.100 kr. 

 

Tabel 1 

Afledt virkning på den disponible indkomst af initiativerne i energiudspillet  for udvalgte familietyper, 2025 i 

2018-niveau 

 
Direkte umiddelbar 
virkning via elreg-

ningen 

Afledt virkning fra 
lempelser for 

erhverv  

Afledt virkning af 
øget produktivitet 

Samlet  
lempelse 

Enlige     

Kontanthjælpsmodtager 550 75 25 650 

Dagpengemodtager 600 100 25 725 

LO-arbejder 625 150 25 825 

Førtidspensionist på ny ordning 600 125 25 725 

Folkepensionist med ATP 600 125 25 725 

     

Par     

LO-par 1.425 350 75 1.825 

Funktionærpar 1.500 475 100 2.075 

Direktørfamilie 1.625 625 125 2.375 

Pensionistpar med én ATP 900 175 25 1.100 

  
 

Anm.:  Afgiftslempelserne er opgjort med udgangspunkt i familiemedlemmernes familieækvivalerede disponible 

indkomst og en estimeret sammenhæng mellem denne og lempelserne. Opgørelsen er ekskl. lempelse af 

elvarmeafgiften, da antallet af elopvarmede husstande er relativt begrænset. I dag er der ca. 120.000 

husstande, som bliver varmet op primært med elradiator. I et parcelhus på 140 m2 med installeret 

varmepumpe som varmekilde skønnes afgiftslempelsen på elvarme at svare til en lempelse på ca. 1.400 kr. 

inkl. moms årligt. Der er i alt ca. 60.000 husstande, der bliver varmet op primært via varmepumpe. Typerne 

af enlige er antaget at være ikke-forsørgere, mens parfamilierne i beskæftigelse er antaget at have 2 børn. 

Kilde: Egne beregninger på basis af Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelse, en stikprøve på 33,3 pct. af 

befolkningen samt Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel. 


