Ansøgning om reduktion af elafgift
Hej
Reduktion i elafgift
Hvis mere end 50 % af opvarmningen af din helårsbolig eller sommerhus kommer fra elvarme
eller varmepumpe, så har du mulighed for at få nedsat elafgiften på en del af de kWh, du
bruger. Reduktionen omfatter de kWh, der overstiger 4.000 om året. Reduktionen udgør pt.
85,25 øre pr. kWh inkl. moms.
Betingelse
Det er en betingelse for reduktionen, at boligen er registreret som el opvarmet helårsbolig
eller sommerhus både i kommunernes BBR-register og hos os. Registreringen skal indeholde
oplysning om bygningens varmeinstallation, som skal være en af følgende: Varmepumpe eller
Elovne, elpaneler. Derudover skal bygningens opvarmningsmiddel være anført som
elektricitet.
Energi Fyn skal over for Skat kunne dokumentere, at du er berettiget til reduktionen og
korrekt registreret i kommunens BBR-register.
Vi vil gerne bede dig om at udfylde og underskrive vedlagte skema og returnere det til os. Vi
undersøger i BBR-registret om oplysningerne er korrekte i forhold til Skats retningslinjer på
området. I tvivlstilfælde vil vi kontakte kommunen, som har den endelige afgørelse.
Når vi har behandlet din ansøgning, vil du modtage et afslag eller en bekræftelse. Hvis du
modtager en bekræftelse, vil du også modtaget et tillæg til din el-aftale.
Du skal være opmærksom på, at reduktionen i elafgiften først træder i kraft, når du
har modtaget bekræftelsen fra os.
Ophør
Hvis betingelserne for reduktion af afgiften ikke længere er til stede, skal du meddele dette
til os.
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Registrering af elvarmeinstallationer i helårsboliger
Hermed anmodes om, at nedenstående bolig bliver registreret hos Energi Fyn som el
opvarmet helårsbolig eller sommerhus. Dvs. helårsbolig med en af de nævnte
elvarmeinstallationer som hovedvarmekilde.
Installationen vedrører boligen med følgende adresse (det er vigtigt, at den fuldstændige
adresse angives):
Inst. nr.:

Adresse:
Postnr.:
Aftagenummer:

Boligens elvarmeinstallation er: (Sæt kryds)
Elovne, elpaneler
Elvarmekedel

Elvarmepumpe
Andet (anfør hvilket)

Aflæsning elmåler (skal udfyldes)

___________ kWh

Forventet forbrug til Elvarme/varmepumpe
Forventet forbrug til husholdning
Forbrug i alt

ca.___________kWh
ca.___________kWh
ca.___________kWh

Jeg erklærer, at de oplysninger, jeg har givet ovenfor, er rigtige.
Dato:
Underskrift:

(Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller
fortier oplysninger ved beregningen af elafgiften, kan straffes med bøde).
Udfyldes af udlejer/administrator
Det bekræftes, at de oplysninger, der er givet om boligen, jeg har udlejet, er rigtige.
Dato:
Underskrift:

Udfyldes af Energi Fyn
Forventet årsforbrug:
Afsendt:
Init.:

Modtaget:

Kategori:
Ændret dato:

Pr. dato:

Udfyldes af kommunen i tvivlstilfælde
Boligen er registret/opfylder betingelserne for at blive registreret i BBR som elopvarmet
helårsbolig.
Ja O
Nej O
Dato:
Underskrift:
Begrundelse hvis nej:
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