Eloverfølsomhet og skattefradrag for uvanlig store sykdomskostnader
Gode ”nyheter” som få er klar over: Det er mulig å få skattefradrag for utgifter i forbindelse med
eloverfølsomhet, selv om tilstanden ikke er en ”offisielt anerkjent” diagnose.
I Rettledning til postene i selvangivelsen for 2003 står det:
Post nr. ”3.5.5: Særfradrag for uvanlig store sykdomskostnader. Du kan få særfradrag for uvanlig store
kostnader på grunn av varig sykdom eller varig svakhet. Er slike kostnader for deg, eller noen du forsørger,
minst 6 120 kr til sammen, regnes de som uvanlig store. Er kostnadene mellom 6.120 kroner og 9.180
kroner, har du krav på et særfradrag på 9.180 kroner. Kan du dokumentere/sannsynliggjøre høyere
kostnader, skal særfradraget tilsvare kostnadene. Husk at legeattest må legges ved selvangivelsen.”

Min historie:
I 2003 hadde jeg utgifter til flytting av vaskemaskin og omlegging/jording av elektriske kretser. I
selvangivelsen skrev jeg ”Jeg ble i fjor overfølsom for elektromagnetiske felt. For å kunne oppholde meg i
hjemmet, har vi lagt om (jordet) elektriske kretser og flyttet vaskemaskinen ned i kjelleren.”
Jeg ba deretter min (bedrifts)lege til å skrive en attest. Der bekreftet hun at jeg har vært under utredning og
at hun i samarbeid med spesialist i arbeids- og miljømedisin har konkludert med at jeg lider av en
overfølsomhet for elektromagnetiske felt. Videre skriver hun at jeg har fått råd om skjerming/jording, samt å
holde størst mulig avstand til elektrisk apparatur og at jeg derfor har gjennomført disse tiltakene.
Jeg la ved kopi av spesifiserte kvitteringer fra håndverkerne hvor arbeid og materiell fremgår.
Disse utgiftene ble godkjent til særfradrag i følge pkt. 3.5.5.

Konklusjon:
På grunn av skattefradraget vil det lønne seg økonomisk å gjennomføre flere tiltak (som elsanering,
medisinsk eller annen behandling, innkjøp av måleinstrumenter,….) innenfor ett kalenderår, slik at
totalbeløpet overstiger nedre beløpsgrense (som var 6 120 i 2003).

NB! Det er nødvendig å vedlegge skriftlig bekreftelse fra lege, evt. spesialist, for å få dette fradraget. For å
forenkle prosessen kan man sende kopi av kvitteringer til legen, sammen med forslag til momenter legen
skal skrive i sin uttalelse. Jeg vil også anbefale at tiltak og diagnose drøftes med lege før man starter en
prosess hvor man pådrar seg store utgifter. Dersom dette viser seg å være vanskelig, kan man vurdere å
bytte lege.
Andres erfaring/andre muligheter:
Andre medlemmer i foreningen har fått godkjent utgifter til legemidler, antioksidanter og/eller vitaminer, men
da under henvisning til andre plager, for eksempel matvareintoleranse eller allergi. Utgifter til akupunktur og
annen behandling (inkludert evt. reiseutgifter) vil også kunne komme inn under denne posten.
Medlemmene våre har også erfart at denne type skattefradrag behandles forskjellig fra kommune til
kommune, selv om regelverket skal være det samme.
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