Vor ref.:
Dato:

/Kundeservice

Ansøgning om reduktion af elafgift
Reduktion i elafgift
Hvis mere end 50 % af opvarmningen af din helårsbolig 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 ligger over 4.000 om året.
Betingelse
Det er en betingelse for reduktionen, at boligen er registreret som elopvarmet helårsbolig både i
kommunernes bygningsregister og hos os. SEF Energi skal over for Skat kunne dokumentere, at du
er berettiget til reduktionen, samt korrekt registreret i kommunens BBR-register som elopvarmet
helårsbolig.
Vi vil derfor gerne bede dig om at udfylde og underskrive vedlagte skema og returnere det til os i
vedlagte svarkuvert. Vi sørger for at sende skemaet til kommunen. Når kommunen har godkendt
ansøgningen og returneret skemaet til os, vil vi sørge for at din bolig hos os er registreret med
elopvarmning. Du vil herefter modtage en bekræftelse fra os.
Du skal derfor være opmærksom på, at reduktionen i elafgiften først træder i kraft, når du har
modtaget bekræftelsen fra os.
Der gives ikke reduktion med tilbagevirkende kraft.
Ophør
Hvis betingelserne for reduktion af afgiften ikke længere er til stede, skal du meddele dette til os.
Med venlig hilsen
SEF Energi A/S

Registrering af elvarmeinstallationer i helårsboliger
Hermed anmodes om, at nedennævnte bolig bliver registreret hos SEF Energi og i Bygnings- og Boligregisteret
som elopvarmet helårsbolig. Dvs. helårsbolig med en af de nævnte elvarmeinstallationer som
hovedvarmekilde.
1: Installationen vedrører boligen med følgende adresse (det er vigtigt, at den fuldstændige adresse angives):
Adresse:
Post nr.:

Inst. nr.:

2: Boligens elvarmeinstallation er: (Sæt kryds)
Elvarmepumpe
Andet (anfør hvilket)

Elradiator – paneler eller lign.
Elvarmekedel
Forventet forbrug til opvarmning og varmt vand:
Forventet forbrug til husholdning:
Forbrug i alt:

ca.___________kWh
ca.___________kWh
ca.___________kWh

3: 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).
4: Udfyldes af udlejer/administrator

5: Udfyldes af SEF Energi
Forventet årsforbrug:
Afsendt:
Init.:

Modtaget:

Kategori:
Ændret dato:

Pr. dato:

6: Udfyldes af kommunen
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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Det bekræftes, at de oplysninger, der er givet om boligen, jeg har udlejet, er rigtige.
Dato:
Underskrift:

