
 

 Side 1 

NOTAT  18. oktober 2012, rev.juni 2013 

J.nr.  

Ref. pb, lst, hdu 

 

 

 

Klimaplan 

Mindsket reduktion af elafgift i handels- og serviceerhverv 
 

Dette notat beskriver reduktion af elforbruget i handel- og serviceerhverv ved anvendelse af 

ophævelse af den nuværende refusion af elafgiften til disse erhverv. Der er også regnet på en 

variant, hvor provenuet tilbageføres fuldt ud.  

 

 

Øget afgiftsbetaling for handel- og serviceerhverv 

 

1. Beskrivelse af virkemidlet 

Dette virkemiddel består af øget energiafgift på el i handels- og serviceerhverv. Forøgelsen 

sker ved en ophævelse af refusionen af energiafgift på el for denne gruppe virksomheder. Der 

er regnet på en fuldstændig ophævelse af refusionen, men virkemidlet kan naturligvis skaleres 

ned til en lavere refusionsprocent på fx 50 pct. eller 25 pct.   

 

1.2 Forudsætninger, omfang og effekter 

 

De vigtigste forudsætninger og konsekvenser fremgår af tabel 1.  

 

Tabel 1: Konsekvensskema  

Øvrig elforbrug i handel og service TJ 28.279 

Andel som i dag ikke får refusion 

 

25% 

Elforbrug omfattet TJ       21.209  

Samlet elafgift kr/kWh 0,742 

Elafgift, som ikke refunderes kr/kWh 0,004 

CO2-afgift kr/kWh 0,00 

Nuværende elpris kr/kWh 0,75 

Priselasticitet 

 

-0,25 

Emissionsfaktor kg/kWh Ca. 0,700* 

Reduktion i elforbrug fra 2020 TJ 5217 

*falder gradvist til stort set 0 fra 2025 til 2035 
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Omfattet elforbrug 

 

Energiforbruget indenfor handel og service (ekskl. den offentlige sektor) i 2010 i henhold til 

Energistatistik 2010 fremgår af tabel 2, hvor der for det samlede forbrug og for de 3 delsekto-

rer fremgår hvor stor en del af forbruget der anvendes henholdsvis til opvarmning og øvrige 

formål. Samtidig er elforbruget angivet separat. Bilag 1 viser hvilke brancher der indgår i en-

groshandel, detail handel samt privat service. 

 

Som det fremgår anvendes ca. halvdelen af det samlede energiforbrug inden for privat handel 

og service til opvarmning og ca. halvdelen til andre formål.  

 

Tabel 2: Energiforbruget i privat handel og service 2010 

TJ Engroshandel Detail handel Privat service I alt 

  I alt Heraf el I alt Heraf el I alt Heraf el I alt Heraf el 

I alt 12.399 5.706 10.475 6.504 37.998 16.992 60.872 29.202 

Opvarmning 5.716 1.163 4.095 130 20.854 680 30.665 924 

Øvrigt forbrug 6.683 4.544 6.379 6.374 17.144 16.312 30.206 28.279 

 

 

Forbruget til andre formål er primært elektricitet. De primære anvendelsesområder er belys-

ning, ventilation, køl/frys samt edb og elektronik, som tilsammen dækker ca. 90 pct. af elfor-

bruget. 

 

Det ørige forbrug, som ikke er elektricitet, (i alt ca. 2 PJ) er olie, naturgas og fjernvarme. Det-

te forbrug indgår ikke i de videre beregninger i dette notat, men det vil være naturligt også at 

øge afgifterne for dette forbrug. 

 

I basisfremskrivningen er energiforbruget inden for handel og service nogenlunde konstant 

over hele fremskrivningsperioden. Der tages derfor i de videre analyser udgangspunkt i et el-

forbrug til andre formål end opvarmning på 28,279 PJ. 

 

Nuværende afgiftsstruktur 

 

Handels- og servicevirksomheder betaler – som alle øvrige forbrugere – de fulde energiafgif-

ter af al den energi, som anvendes til rumopvarmning og varmt brugsvand. I forhold til dette 

energiforbrug kan de således ikke få refunderet (dele af) afgifterne.  

 

For det øvrige energiforbrug fik momsregistrerede virksomheder frem til den 1. januar 2010 

hele energiafgiften refunderet, men med Forårspakken 2.0 – med efterfølgende justeringer – 

blev det besluttet, at en mindre del af energiafgiften ikke refunderes.  

 

Det energiforbrug, som handels- og servicevirksomhederne ikke anvender til rumopvarning 

er, jf. tabel 1, langt overvejende elforbrug. Derfor omhandler dette notat alene en vurdering af 

en øget afgiftsbelastning af det elforbrug, som ikke anvendes til opvarmning. 

 

Elafgiften er i 2012 74,2 øre/kWh. Satsen vil fremover blive reguleret med 1,8 pct./år. I for-

hold til forbrug til proces refunderes en del af afgiften ikke, jf. tabel 3. 
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Tabel 3: Elafgift, som momsregistrerede virksomheder ikke kan få refunderet. 

År Elafgift, som ikke refunde-

res 

Øre/kWh 

2010-2012 1,6 

2014- 0,4 

  

  
Kilde: Skatteministeriet 

Note: Ved implementering af regeringens Vækstplan DK vil den elafgift der ikke godtgøres udgøre 0,4 øre/kWh. 

Endvidere bortfalder energispareafgiften på 6,5 øre/kWh i 2013. 

 

Fra 2014 vil virksomhederne således få refunderet 99 pct. af elafgiften 

 

I henhold til lov om afgift på elektricitet er der en række momsregistrerede virksomheder som 

ikke får refunderet elafgiften. Det drejer sig som virksomheder inden for følgende områder: 

 

 Advokater 

 Arkitekter 

 Bureauer (bl.a. vagtbureauer, ægteskabsbureauer) 

 Forlystelser, herunder teaterforeninger, biografforestillinger mv. 

 Landinspektører 

 Mæglere 

 Reklame 

 Revisorer 

 Rådgivende ingeniører 

 

Herudover får virksomheder, som ikke er momsregistreret, ikke refunderet afgifterne.  

 

Energistyrelsen har ikke konkret viden om, hvor stor en del af elforbruget i handel og service 

(ekskl. forbruget til opvarmning) der anvendes i disse brancher. I de videre beregninger er det 

skønnet, at det udgør 25 pct. 

 

 

Energimæssige effekter af øget elafgift 

 

En øgning af den andel af elafgiften, som virksomhederne ikke kan få tilbageført, kan medfø-

re væsentlige stigninger i den reelle elpris, og det må forventes at dette i løbet af nogle år vil 

medføre et væsentligt lavere elforbrug.  

 

Dette kan illustreres ved, at den fulde elafgiftssats på ca. 75 øre/kWh er af samme størrelses-

orden som den elpris, som handels- og servicevirksomheder i dag betaler efter refusion af el-

afgiften og moms. En fuldstændig ophævelse af refusionen vil således medføre en fordobling 

af elprisen.  

 

Ved mindre ændringer af elprisen kan effekten for elforbruget beregnes med anvendelse af el 

elpriselasticitet, som er estimeret på historiske data. Ud fra denne metode vil en fordobling af 
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elprisen i løbet af nogle år (4-6 år) medføre et fald i elforbruget med 25 pct., hvis der regnes 

med en priselasticitet på -0,25 (priselasticiteten afspejler faldet i forbruget, når prisen stiger 

med én procent). Da der her kan være tale om ret store ændringer i priserne, er det uklart om 

denne metode direkte kan anvendes. 

 

Rapporten ”Energibesparelser i erhvervslivet” fra februar 2010 viser, at der i forhold til de 

store elanvendelsesområder i handel og service er et potentiale på ca. 15 pct. med op til 2 års 

tilbagebetalingstid, på ca. 20 pct. med op til 4 års tilbagebetalingstid og med ca. 40 pct. med 

op til 10 års tilbagebetalingstid. Der er her anvendt en elpris på 70 øre/kWh. 

 

På denne baggrund skønnes det realistisk, at en fuldstændig ophævelse af refusionen af elaf-

giften – som groft taget vil fordoble elprisen – med en indførelse i 2014 kan reducere elfor-

bruget i 2020 med 20 pct. set i forhold til en fremskrivning uden disse stigninger. 

 

Reduktionen i elforbruget udgør ca. 5200 TJ i 2020 og frem efter en indfasningsperiode.   

 

 

3. Reduktion af drivhusgasser  

På kort sigt vil et øget elforbrug antageligt blive forsynet fra eksisterende kapacitet. Effekten 

på CO2-udledningen fra elsektoren kan derfor siges at være bestemt af den marginale elpro-

duktion. På længere sigt vil der ske en udfasning af de eksisterende fossile værker i takt med 

at de bliver ældre og med henblik på at indfri regeringens målsætning om CO2 fri elprodukti-

on. Fra 2025 antages derfor at der gradvist anvendes en langsigtet marginal teknologi baseret 

på VE til at fastlægge CO2 udledning af øget elforbrug.  

I beregningen for havvindmøller og tilskud til fjernvarme/varmepumper er der gjort en tilsva-

rende antagelse. Der henvises til diskussionen om CO2 –effekt vedr. el i notatet om havvind-

møller.  

 

 

Tabel 4. Reduktion af drivhusgasser i 2020, 1.000 ton CO2-ækvivalent 

 Reduktion 

af metan 

Reduktion 

lattergas  

Reduktion  

metan og 

lattergas i 

alt 

Øget kul-

stofbin-

ding 

Reduktion 

af CO2 

uden for   

kvoteom-

rådet 

Reduktion 

af CO2 

inden for 

kvoteom-

rådet 

Samlet 

reduktion 

drivhus-

gasser 

      1111 1111 

 

 

 

 

4 Effekt på andre målsætninger 

Virkemidlet medfører en energibesparelse 5217 TJ i 2020. Virkemidlet har ikke effekt på an-

dre målsætninger (?).  

 

 

5 Budgetøkonomiske omkostninger 

Der er to berørte parter handels- og servicevirksomheder og staten. I det opfølgende ses på 

den direkte økonomiske påvirkning af hver af disse.  
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Betydning for virksomhedernes omkostninger  

 

Generelt udgør energiudgifterne kun en meget beskeden del af handel- og servicevirksomhe-

derne samlede omkostninger således som det fremgår af bilag 2. Det skal bemærkes, at dette 

bilag viser de samlede energiomkostninger, inkl. forbruget til opvarmning. Da energiforbruget 

til opvarmning udgør ca. 50 pct. af det samlede forbrug, og da dette forbrug i dag - på grund 

af afgiftsbelastningen – er væsentlig dyrere end elforbruget, udgør omkostningerne i forbin-

delse med elforbruget til andre formål en væsentlig lavere andel end det fremgår af bilaget. 

Dog udgør energiomkostningerne en væsentlig større andel i hotel- og restaurationsvirksom-

heder. Det kunne evt. tale for at indføre særlige regler for dette område. 

 

De budgetøkonomiske omkostninger for handel- og servicevirksomhederne består af følgende 

elementer 

 Værdi af sparet elforbrug (ekskl. afgifter) 

 Ekstra afgiftsbetaling fra forhøjelse af elafgiften 

 Sparet afgiftsbetaling af nuværende afgifter fra reduktionen i elforbrug 

 Tilpasningsomkostninger til at opnå elbesparelserne 

 

De samlede budgetøkonomiske udgifter udgør ca. 41 mia. kr. i nutidsværdi og fremgår af ta-

bel 5. Den største post er den øgede afgiftsbetaling fra afgiftsstigningen. Værdien af CO2 –

kvoter er indeholdt i elprisen og dermed i det sparede elforbrug   

 

 

Tabel 5. Budgetøkonomiske omkostninger for handel og service, mio. kr., 2012-priser 

  

Sparet el-

forbrug 

ekskl. afgif-

ter 

Provenu af-

giftsstigning 

Sparet afgift 

fra ad-

færdsæn-

dring (nu-

værende af-

giftsats) 

Afgiftsbeta-

ling i alt 

Tilpas-

ningsom-

kostninger 

Omkostnin-

ger i alt 

Annuitet  906 3265 5 3260 421 2775 

Nutids-

værdi 15.661 

56.459 79 56.380 7.272 47.991 

 

Betydning for statskassen 

 

Hvis refusionen begrænses vil det umiddelbart give et øget afgiftsprovenu til statskassen. Det 

umiddelbare merprovenu, hvor der ikke er korrigeret for at forbruget vil falde, er ca. 71 mia. 

kr. i nutidsværdi. Provenuet efter adfærd udgør ca. 56 mia. kr. Dette provenu optræder som en 

afgiftsbetaling for virksomhederne i tabel 5.  
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Samlet 

Samlet set har staten en indtægt på ca. 49 mia. kr. i nutidsværdi og handels- og servicevirk-

somheder har en udgift på ca. 41 mia. kr. i nutidsværdi.  

 

 

Tabel 6. Budgetøkonomiske nettoomkostninger, mio. kr. i 2012-priser 

 NPV 2013-2042 Annuitet 

Stat -56.380 -3260 

Handel og Serviceerhverv 47.991 2.775 

 

Administrative forhold 

Forslaget som er beskrevet ovenfor betyder, at der indføres en afgiftsmæssig differentiering 

mellem handel- og servicevirksomheder og produktionsvirksomheder. Da alle virksomheder i 

dag har tilknyttet en entydig branchekode er det umiddelbart vurderingen at det vil være ad-

ministrativt muligt at indføre en sådan differentiering. 

 

 

6. Velfærdsøkonomisk analyse 

 

Virkemidlet er et styringsinstrument (afgiftsstigning). De velfærdsøkonomiske omkostninger 

består af 

 Forbrugsforvridningen: trekantstabet og firkantstabet (areal B+C i metodenotatet samt 

angivet i figuren sidst i dette notat elle) 

 Arbejdsudbudsforvridning  

 Værdi af sideeffekter  

 

Dette tiltag har privatøkonomiske gevinst for handels- og serviceerhvervet, og der pålægges 

en afgift for at få adfærdsændringer, som burde realiseres uden afgift.  

 

Afgiften har til formål at sikre realisering af elbesparelser som giver budgetøkonomisk over-

skud, og som allerede burde have fundet sted selv uden afgift. Set over hele perioden 2013-42 

overstiger værdien af energibesparelserne investeringsomkostningerne ved en kalkulations-

rente på 4 pct. Under antagelse af at virksomhederne er rationelle kan der argumenteres for, at 

der eksisterer ikke-værdisatte transaktionsomkostninger mv. (herunder sandsynligvis en høje-

re kalkulationsrente end 4 pct.), som begrunder, at virksomhederne ikke allerede har gennem-

ført tiltagene. Disse ikke-værdisatte transaktionsomkostninger er ukendte, men udgør maksi-

malt et beløb svarende til energibesparelsen minus investeringsomkostningerne, og er angivet 

i Tabel 7 i en separat kolonne (”Mulige transaktionsomkostninger”). Transaktionsomkostnin-

gerne er altså i mangel af bedre sat til værdien af gevinsten for erhvervet, således at transakti-

onsomkostningerne netop udligner gevinsten for erhvervet. Tilsvarende fremgangsmåde er 

anvendt i beregningen for tiltaget om tilskud til varmepumper/fjernvarme.  

 

Trekantstabet er halvdelen af afgiftsforhøjelsen gange reduktionen i elforbrug. Firkantstabet 

er den nuværende afgiftssats gange reduktionen i elforbrug. I alt bliver forbrugsforvridningen 

ca. 8 mia. kr. i nutidsværdi.  

 

Arbejdsudbudsforvridning er på 10 pct. af forbrugsforvridningen. Satsen er 10 pct., da afgifts-

forhøjelsen antages at ramme alle gennem overvæltning, jf. metodenotatet. Der er ingen ar-
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bejdsudbudsforvridning af selve provenugevinsten fra nye afgift  (stigningen i elafgift), da 

dette antages af modsvares af tilsvarende arbejdsudbudsforvridningsgevinst fra nedsættelsen 

af en anden skat, jf. metodenotatet, hvori står at afgiftsinstrumenter anses for arbejdsudbuds-

neutrale, når der tages hensyn til den kompenserende finansiering.   

  

Værdi af sideeffekter omfatter reduktion i udledning i NOx og SO2. Sideeffekterne udgør en 

beskeden post i det samlede regnestykke.  

 

Skyggeprisen bliver 886 kr./ton CO2-ækvivalent. Værdi af sideeffekter har kun beskeden ind-

flydelse på skyggeprisen.  

 

 

Tabel 7. Velfærdsøkonomiske omkostninger og skyggepris, 2012-priser. Beregning for af-

giftsinstrument med inddragelse af transaktionsomkostninger 

 

Netto-

omk. for 

erhverv 

Mulig 

Transak-

tions-

omkost-

ning 

Tre-

kantst 

Ab 

firkant-

stab 

Arbejds-

bejds-

udbuds-

forvrid-

ning  

Værdi af 

sideef-

fekter 

Velfærd-

søk. Net-

toom-

kostning 

Reduktion 

drivhus-

gasser; 

vægtet el 

 

Mio. kr.  Mio. kr.  Mio. kr.  Mio. kr.  Mio. kr.  Mio.kr.  

Mio. kr. 1.000 ton 

CO2 –ækv. 

Nutids-

værdi for 

2013-

2042 -11.116 11.116 7.272 79 974 206 8.119 9.163 

Skyggepris kr./ton CO2 –ækv.; med sideeffekter  886 

Skyggepris kr./ton CO2 –ækv. ; uden sideeffekter  909 
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7. Følsomhedsanalyser 

 

Der udføres følgende følsomhedsanalyser: 

 kalkulationsrente på henholdsvis 3 og 6 pct.  

 Lavere refusionsporcent (50 pct. mod næsten 100 pct. i basis) 

 

Tabel 8. Følsomhedsanalyser: Effekt på potentiale, skyggepris og statsfinanser 

 Reduktion 

CO2-ækv i 

2020; vægtet el 

Statsfinansiel 

effekt i 2020 

Skyggepris  

med sideeffek-

ter 

 1.000 ton Mio. kr. Kr./ton CO2 –

ækv 

Basisberegning 1.111 -3.260 886 

      

Følsomhedsanalyser:      

Diskonteringsrate 3 % 1.111 -3.266 929 

Diskonteringsrate 6 % 1.111 -3.248 815 

Lavere refusionsprocent 555 -1.893 886 

 

 

 

 

8. Opsummering 

 

Tabel 9. Klimaeffekt og samfundsøkonomi  

 Enhed Periode  

Reduktion af drivhusgasser 1.000 ton 

CO2-ækv. 

2020 1.111 

Samfundsøkonomisk omkostning     

 skyggepris inkl. sideeffekter Kr./ton CO2-

ækv. 

NPV (2013-

2042) 

886 

 skyggepris ekskl. sideeffekter Kr./ton CO2-

ækv. 

NPV (2013-

2042) 

909 

 

 

Tabel 10. Budgetøkonomiske omkostninger, mio. kr., 2012-priser 

 Nutidsværdi Annuitet 

Statsfinansielle konsekvenser -56.380 -3.260 

Erhverv 47.991 2.775 
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Variant: Tilbageføring af provenu 

Der er også regnet på en variant af tiltaget, nemlig hvor provenuet tilbageføres fuldt ud fx ef-

ter efter antal ansatte til den samme kreds af virksomheder, som betaler afgiften. I dette tilfæl-

de vil staten tabe provenu, fordi elforbrug og tilknyttede afgiftsbetalinger fra de øvrige afgif-

ter vil falde. Omvendt vil handels- og serviceerhvervene opnå en gevinst, fordi de antages at 

gennemføre elbesparelser, hvor omkostningerne til indkøb af mere effektivt udstyr er mindre 

end besparelserne ved sænket elforbrug. 

 

 

Tabel 11. Budgetøkonomiske omkostninger for handel og service, mio. kr., 2012-priser 

  

Sparet el-

forbrug 

ekskl. afgif-

ter 

Provenu af-

giftsstigning 

Sparet afgift 

fra ad-

færdsæn-

dring (nu-

værende af-

giftsats) 

Tilpas-

ningsom-

kostninger 

Omkostnin-

ger i alt 

Annuitet  906 0 5 421 -490 

Nutids-

værdi 15.661 
0 79 7.272 -8.468 

 

 

Tabel 12. Budgetøkonomiske nettoomkostninger, mio. kr. i 2012-priser 

 NPV 2013-2042 Annuitet 

Stat 79 5 

Handel og Serviceerhverv -8.468 -490 

 

Staten har nu et tab fra de eksisterende afgifter på elforbrug som følge af elbesparelserne. Ta-

bet udgør ca. 80 mio. kr. i nutidsværdi. Provenuet fra ophævelsen af refusionen tilbageføres til 

erhvervet, jf. tabel 11 og12.  

 

Erhvervet får en gevinst på ca. 8 mia. kr. i nutidsværdi. Deres ekstra afgiftsbetaling fra ophæ-

velsen af refusionen udlignes med tilbageføringen.  

 

I det velfærdsøkonomiske regnestykke gælder, at det har ingen indflydelse på skyggeprisen, at 

provenuet tilbageføres. Tabet i forbrugeroverskuddet reduceres med provenuet, men staten 

mister samtidig pengene, hvilket går lige op. Arbejdsudbudsforvridning ændres heller ikke 

(tidligere blev en anden skat sænket som kompensation), men nu sker denne sænkning i form 

af konkret tilbageføring. Derfor ændres skyggeprisen ikke i forhold til basisberegningen i ta-

bel 7.  
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Bilag 1: Oversigt over de brancher der indgår i privat handel og service 

 
Engroshandel 501009 Handel med biler, motorcykler mv 

 

505000 Servicestationer 

 

510000 Engros- og agenturhandel undt. med biler 

   Detailhandel 521090 Detailhandel med fødevarer mv 

 

522990 Varehuse og stormagasiner 

 

523000 Apoteker, parfumerier og materialister mv 

 

524190 Detailhandel med beklædning og fodtøj 

 

524490 Detailhandel i øvrigt, reparationsvirksomhed mv 

   Privat service 410000 Vandforsyning 

 

502000 Autoreparation 

 

551009 Hoteller mv 

 

553009 Restauranter mv 

 

601000 Jernbaner 

 

602100 Bustrafik mv, rutefart 

 

602223 Taxi- og turistvognmænd 

 

602409 Fragtvognmænd mv, rørtransport 

 

610000 Skibsfart 

 

620000 Lufttransport 

 

631130 Hjælpevirksomhed i forb. m. transport, rejsebureauvirksomhed 

 

634000 Anden transportformidling 

 

640000 Post og telekommunikation 

 

651000 Pengeinstitutter 

 

652000 Realkreditinstituttet mv 

 

660102 Livs- og pensionsforsikring 

 

660300 Anden forsikringsvirksomhed 

 

670000 Servicevirksomhed for finanssektoren mv 

 

701109 Ejendomsmæglervirksomhed mv 

 

702040 Udlejning af erhvervsejendomme 

 

710000 Udlejning undtagen af fast ejendom 

 

721009 Databehandlingsvirksomhed bortset fra levering af software mv 

 

722000 Levering af programmel og konsulentbistand i.f.b.m. software 

 

730001 Forskning og udvikling (markedsmæssig) 

 

741100 Advokatvirksomhed 

 

741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed 

 

742009 Rådgivende ingeniører, arkitekter mv 

 

744000 Reklame- og markedsføring 

 

747000 Rengøringsvirksomhed 

 

748009 Anden forretningsservice 

 

804001 Voksenundervisning (markedsmæssig) 

 

851209 Læger, tandlæger, dyrlæger mv 

 

900010 Kloakvæsen og rensningsanlæg 

 

900020 Renovation og renholdelse 

 

900030 Lossepladser og forbrændingsanstalter 

 

910000 Organisationer og foreninger 

 

920001 Forlystelser, kultur og sport (markedsmæssig) 

 

930009 Anden servicevirksomhed 

 

950000 Private husholdninger med ansat medhjælp 
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Bilag 2: Uddrag fra bilag 2 til oplægget ” Energieffektivitet, klima og virksomhedernes 

bundlinje” til mødet i Erhvervsklimapanelet mandag den 25. august 2008 

 
For hver branche er der lavet dels en figur som viser hvor mange virksomheder, der ligger i 

hvert omkostningsinterval, og dels en figur, som viser det samlede energiforbrugs (målt som 

energiomkostning) fordeling på de samme omkostningsintervaller. 

 

Den erhvervsopdeling, som er anvendt i Danmarks Statistisk analyse, fremgår af tabel 1, som 

også viser antallet og virksomheder og de samlede energiomkostninger i de forskellige bran-

cher. 

Det skal bemærkes, at denne brancheopdeling ikke svarer til den brancheopdeling, som indgår 

i Energistyrelsens energistatistik og som er anvendt i bilag 1.  

 

Tabel 1: Oversigt over overopdeling og deres hoveddata 

Branche DB03-kode Antal 

virksomheder 

Samlet 

energiomkostning 
Mio. kr. 

Handel 50-52 49.615 3.891 

Hotel og restauration 55 13.468 917 

Transport, post og tele 60-64* 14.544 19.281 

Forretningsservice 71-74 47.469 1.200 

* Dog ikke 601000 Jernbaner, 602110 Bustrafik, 602120 S-togstrafik, metro og anden sporbaseret trafik, 

632130 Drift af betalingsveje, -broer og –tunneller, 632210 Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne), og 632230 

Fyrvæsen og lodserier 

 

Handel 

Omfatter  

 Handel med biler mv. reparation og vedligeholdelse heraf samt servicestationer 

 Engroshandel og agenturhandel undtagen med biler 

 Detailhandel undtagen med biler mv.; reparationsvirksomhed 

 

Figur 4: Handel – energiomkostningernes andel af de samlede omkostninger 

 

Inden for handel udgør energiomkostningerne under 3 pct. i 97 pct. af virksomhederne, og de 

står for 95 pct. af energiforbruget. I 82 pct. af virksomhederne udgør energiomkostningerne 

under 1 pct. af de samlede omkostninger. 
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 Side 12 

Hotel og restauration 

Omfatter hotel- og restaurationsvirksomhed 

Figur 5: Hotel og restauration – energiomkostningernes andel af de samlede omkostninger 

 

 

I 83 pct. af virksomhederne inden for hotel og restauration er energiomkostningerne under 3 

pct., men disse virksomhederne står kun for 57 pct. af energiforbruget. De virksomheder, hvor 

energiomkostningerne er større end 3 pct. har således et større energiforbrug end de øvrige 

virksomheder. 

 

Forretningsservice 

Omfatter  

 Udlejning af biler, maskiner og udstyr 

 IT-servicevirksomhed 

 Forskning og udvikling 

 Anden forretningsservice 

 

Figur 6: Forretningsservice – energiomkostningernes andel af de samlede omkostninger 

 
I 99 pct. af virksomhederne udgør energiomkostningerne under 3 pct. af de samlede omkost-

ninger, og disse virksomheder står for 95 pct. af de samlede omkostninger 
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