
Fremsat den 1. april 2022 af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen)

Forslag
til

Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder 
omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022

Kapitel 1
Definitioner

§ 1. I denne lov forstås ved:
1) Bolig: En adresse, hvor en eller flere personer den 1. 

januar 2022 var registreret i Det Centrale Personregis-
ter (CPR), jf. § 6, stk. 1 eller 2, i lov om Det Centrale 
Personregister, ifølge data i Det Centrale Personregister 
(CPR) den 1. april 2022.

2) Husstand: De personer, der den 1. januar 2022 var re-
gistreret på den samme adresse i Det Centrale Person-
register (CPR), jf. § 6, stk. 1 eller 2, i lov om Det 
Centrale Personregister, ifølge data i Det Centrale Per-
sonregister (CPR) den 1. april 2022.

3) Fjernvarmeforsyningsområde: Område, der den 21. 
marts 2022 var registreret med »Fjernvarme« i attribut-
ten »Vaerdi1203« i GIS-laget »Forsyningsområde, ved-
taget« på plandata.dk.

4) Gasforsyningsområde: Område, der den 21. marts 2022 
var registreret med »Individuel naturgasforsyning« i 
attributten »Vaerdi1203« i GIS-laget »Forsyningsområ-
de, vedtaget« på plandata.dk.

Kapitel 2
Engangstilskud

§ 2. Energistyrelsen yder et engangstilskud på 6.000 kr. 
til den person, der ifølge Det Centrale Personregister (CPR) 
den 1. januar 2022, var den ældste person i de husstande, 
der opfylder betingelserne i §§ 3 og 4. Data i Det Centrale 
Personregister (CPR) den 1. april 2022 lægges til grund.

Stk. 2. Er den ældste person i husstanden på udbetalings-
tidspunktet registreret som død i Det Centrale Personregister 
(CPR), udbetales engangstilskuddet til den ifølge Det Cen-
trale Personregister (CPR) på udbetalingstidspunktet ældste 
levende person i husstanden. Er alle personer i husstanden 
afgået ved døden på udbetalingstidspunktet, udbetales en-
gangstilskuddet ikke.

Stk. 3. Opfylder flere personer i husstanden betingelserne 
i stk. 1 eller 2, udbetales engangstilskuddet til den person, 
der har det laveste løbenummer i sit personnummer.

Stk. 4. Engangstilskud efter stk. 1-3 udbetales til den be-
rettigedes NemKonto. Det er en betingelse for udbetaling af 
engangstilskuddet, at den pågældende har en NemKonto.

§ 3. Det er en betingelse for engangstilskud efter § 2, at 
boligen opfylder mindst en af følgende betingelser, jf. dog § 
5:
1) Boligen var den 1. januar 2022 i Bygnings- og Boligre-

gistret (BBR) registreret med »Naturgas« som opvarm-
ningsmiddel.

2) Boligen var den 1. januar 2022 i Bygnings- og Boligre-
gistret (BBR) registreret med »Fjernvarme/blokvarme 
(radiatorsystemer eller varmluftanlæg)« som varmein-
stallation, og boligen er beliggende
a) i et gasforsyningsområde,
b) uden for fjernvarmeforsyningsområder og inden for 

100 m fra et gasforsyningsråde,
c) uden for fjernvarmeforsyningsområder og inden for 

50 m fra en gasdistributionsledning, som den 25. 
marts 2022 var registreret i Evidas systemer og 
fremgår af GIS-informationer fra Evida, eller

d) uden for fjernvarmeforsyningsområder og er regi-
streret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) med 
samme BFE-nummer som mindst en bygning, der 
den 1. januar 2022 var registreret i Bygnings- 
og Boligregistret (BBR) med »Naturgas« som op-
varmningsmiddel.

3) Boligen var den 1. januar 2022 i Bygnings- og Boligre-
gistret (BBR) registreret med »Fjernvarme/blokvarme 
(radiatorsystemer eller varmluftanlæg)« som varmein-
stallation og er beliggende inden for et område, der er 
tilknyttet et af de fjernvarmenet, der fremgår af bilag 1, 
som afgrænset i GIS-informationer fra Energistyrelsen, 
jf. § 14, stk. 3.
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4) Boligen
a) var den 1. januar 2022 i Bygnings- og Boligregis-

tret (BBR) registreret med »Elektricitet« som op-
varmningsmiddel,

b) havde ifølge Energinets DataHub et elektricitetsfor-
brug over 1.500 kWh i december 2021, og

c) var i december 2021 registreret for elvarme i Ener-
ginets DataHub.

5) Boligen var den 1. januar 2022 registreret i Bygnings- 
og Boligregistret (BBR) med »Fjernvarme/blokvarme 
(radiatorsystemer eller varmluftanlæg)« som varmein-
stallation, og den berettigede har dokumenteret, at den 
primære opvarmningsform i december 2021 var
a) gas,
b) fjernvarme fra et af de fjernvarmenet, der fremgår 

af bilag 1, eller
c) elektricitet, hvor boligens andel af den forbrugte 

elektricitet til det fælles varmesystem tillagt bo-
ligens øvrige elektricitetsforbrug oversteg 1.500 
kWh i december 2021.

Stk. 2. En bolig anses for registreret med en bestemt 
varmeinstallation eller et bestemt opvarmningsmiddel i Byg-
nings- og Boligregistret (BBR), hvis boligen eller den byg-
ning, som boligen er beliggende i, er registreret med den 
pågældende varmeinstallation eller det pågældende opvarm-
ningsmiddel.

§ 4. Det er en betingelse for engangstilskud efter § 2, at 
husstanden havde en samlet indkomst i indkomståret 2020 
på højst 650.000 kr., jf. dog § 5.

Stk. 2. Indkomsten opgøres som personlig indkomst med 
tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der anvendes til be-
regning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog 
før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag. Indkomsten 
opgøres på baggrund af gældende årsopgørelse for 2020 
pr. den 1. april 2022. § 17 b, stk. 2, i lov om forvaltning 
og administration af tilgodehavende feriemidler finder ikke 
anvendelse ved opgørelsen af indkomsten.

Stk. 3. For personer i husstanden, som ikke den 1. april 
2022 havde en gældende årsopgørelse for 2020, anses ind-
komsten for at være:
1) 140.000 kr. for personer, der den 1. januar 2022 var 

fyldt 30 år.
2) 90.000 kr. for personer, der den 1. januar 2022 var fyldt 

18 år, men endnu ikke var fyldt 30 år.
3) 0 kr. for personer, der den 1. januar 2022 endnu ikke 

var fyldt 18 år.

§ 5. Engangstilskud efter § 2 ydes, selv om en eller flere 
af betingelserne i §§ 3 eller 4 ikke er opfyldt, hvis den 
manglende opfyldelse alene skyldes manglende eller fejlag-
tige oplysninger i de datakilder, som er nævnt i § 3, stk. 
1, og § 4, stk. 2, som ikke kan henføres til personer i den 
pågældende husstand.

§ 6. Engangstilskud efter § 2 er skattefrit.
Stk. 2. Engangstilskud efter § 2 indberettes ikke til ind-

komstregisteret.

§ 7. Engangstilskud efter § 2 indgår ikke i grundlaget 
for tildeling og beregning af og medfører ikke fradrag i 
selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ud-
dannelseshjælp og kontanthjælp, samt ressourceforløbsydel-
se under ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter lov om 
aktiv socialpolitik.

Stk. 2. Følgende ydelser, der er udbetalt til varmeudgifter, 
skal ikke tilbagebetales som følge af engangstilskud efter § 
2:
1) Særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.
2) Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter efter § 81 i 

lov om aktiv socialpolitik.
3) Personligt tillæg efter § 14, stk. 1, i lov om social 

pension eller § 17, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, 
forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

4) Varmetillæg efter § 14, stk. 2, i lov om social pension 
eller § 17, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet 
almindelig og almindelig førtidspension m.v.

§ 8. Engangstilskud efter § 2, som er udbetalt til en per-
son, der ikke er berettiget til tilskuddet efter §§ 2-5, skal 
ikke betales tilbage, hvis udbetalingen skyldes en myndig-
hedsfejl, herunder fejl i udsøgningsdata, jf. § 10, og det 
uberettigede beløb ikke overstiger 6.000 kr.

§ 9. Engangstilskud efter § 2 kan hverken overdrages eller 
gøres til genstand for retsforfølgning frem til udbetalings-
tidspunktet.

Stk. 2. Engangstilskud efter § 2 kan ikke anvendes til 
modregning med private eller offentlige krav.

Kapitel 3
Sagsbehandling m.v.

Automatisk udsøgning

§ 10. Engangstilskud efter § 2 udbetales uden ansøgning 
ved udsøgning af de berettigede efter § 2, § 3, stk. 1, nr. 1-4, 
og § 4.

Stk. 2. Udsøgningen efter stk. 1 udføres af Styrelsen for 
Dataforsyning og Effektivisering på vegne af Energistyrel-
sen.

Ansøgning

§ 11. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde engangs-
tilskud efter § 2 til en person, der opfylder betingelserne 
i §§ 2-5, hvis ingen person i husstanden har modtaget en-
gangstilskud efter udsøgningen omhandlet i § 10, eller hvis 
den, som tilskuddet er udbetalt til, var afgået ved døden 
på udbetalingstidspunktet. Ansøgeren skal dokumentere, at 
betingelserne i §§ 2-5 er opfyldt, i det omfang dette ikke 
følger af de datakilder, der er nævnt i § 2, § 3, stk. 1, nr. 1-4, 
og § 4.

Stk. 2. Energistyrelsen fastsætter regler om, fra hvilken 
dato ansøgning efter stk. 1 kan indgives, og hvilken dato 
ansøgning efter stk. 1 senest skal være modtaget hos Energi-
styrelsen.

Stk. 3. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere regler om 
indgivelse af ansøgning efter stk. 1, herunder om krav til 
dokumentation og om behandlingen af ansøgninger.
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Digital kommunikation

§ 12. Energistyrelsen kan fastsætte regler om, at kommu-
nikation om forhold, som er omfattet af denne lov eller 
regler fastsat i medfør af loven, skal ske digitalt. Energisty-
relsen kan herunder fastsætte regler om obligatorisk anven-
delse af særlige digitale formater og om fritagelse fra digital 
kommunikation for visse personer.

Stk. 2. En digital meddelelse anses for at være kommet 
frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Udbetaling

§ 13. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vi-
deregiver på vegne af Energistyrelsen personnumre på de 
personer, der er berettigede til at modtage engangstilskud 
efter § 2, til Arbejdsmarkedets Tillægspension med henblik 
på udbetaling.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension foretager udbe-
taling af engangstilskud efter § 2 til de berettigedes Nem-
Konto på vegne af Energistyrelsen.

Stk. 3. Inden udbetaling foretages, kontrollerer Arbejds-
markedets Tillægspension i Det Centrale Personregister 
(CPR), om den berettigede er afgået ved døden. Er den be-
rettigede afgået ved døden, giver Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension meddelelse herom til Styrelsen for Dataforsyning 
og Effektivisering. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivi-
sering udsøger personnummer på en eventuel person, der 
herefter er berettiget til engangstilskud efter § 2, og vide-
regiver personnummer på vedkommende til Arbejdsmarke-
dets Tillægspension med henblik på udbetaling af engangs-
tilskud.

Stk. 4. Arbejdsmarkedets Tillægspension giver meddelel-
se til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om per-
sonnumre, hvor udbetaling ikke kan gennemføres.

Stk. 5. Berettigede, der modtager engangstilskud efter § 
2 på baggrund af udsøgningen omhandlet i § 10, får med-
delelse om afgørelsen via udbetalingsmeddelelsen fra det 
finansielle institut, hvor borgeren har anvist en konto som 
NemKonto.

Data og databehandling

§ 14. Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering indsamler følgende oplysninger:
1) Oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR).
2) Oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) om 

adresse, BFE-nummer, opvarmningsmiddel og varme-
installation, som det var registeret den 1. januar 2022.

3) Oplysninger fra Plandata.dk om fjernvarmeforsynings-
områder og gasforsyningsområder, som det var registe-
ret den 21. marts 2022.

4) Oplysning om indkomst for personer i indkomståret 
2020 fra den skattemæssige årsopgørelse fra Skattefor-
valtningen.

Stk. 2. Evida skal til Energistyrelsen og Styrelsen for Da-
taforsyning og Effektivisering afgive GIS-information om 
gasdistributionsledninger, som den 25. marts 2022 var regi-

streret i Evidas systemer. Energinet skal til Energistyrelsen 
og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering afgive 
oplysninger om elektricitetsforbrug på adresser i december 
2021 for udvalgte adresser udpeget af Styrelsen for Datafor-
syning og Effektivisering eller Energistyrelsen.

Stk. 3. Energistyrelsen leverer GIS-information om af-
grænsning af de områder, der er tilknyttet et af de fjernvar-
menet, der fremgår af bilag 1, til Styrelsen for Dataforsy-
ning og Effektivisering og offentliggør GIS-informationerne 
på Energistyrelsens hjemmeside.

Stk. 4. Arbejdsmarkedets Tillægspension indsamler oplys-
ninger fra Det Centrale Personregister (CPR).

Stk. 5. Energistyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering og Arbejdsmarkedets Tillægspension kan til 
brug for udsøgning i medfør af § 10, behandling af ansøg-
ninger efter § 11, udbetaling af tilskud efter § 13 og even-
tuel tilbagesøgning af uberettiget udbetalte beløb behandle 
oplysninger som angivet i stk. 1-4 og §§ 10, 11 og 13.

Stk. 6. Energistyrelsen fastsætter en frist for fremsendelse 
af oplysninger efter stk. 2.

§ 15. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering stil-
ler udsøgningsdata som nævnt i § 2, § 3, stk. 1, nr. 1-4, og 
§ 4 og de data, der er nævnt i §§ 13 og 14, til rådighed for 
Energistyrelsen.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension stiller data om 
udbetaling af engangstilskud efter § 13 til rådighed for 
Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivi-
sering.

§ 16. Energistyrelsen kan fastsætte regler om yderligere 
behandling, herunder indhentning og videregivelse, af data 
til brug for udsøgning efter § 10, behandling af ansøgninger 
efter § 11, udbetaling af engangstilskud efter § 13 og tilba-
gesøgning af uberettiget udbetalte beløb.

Kapitel 4
Finansiering

§ 17. Staten afholder alle udgifter til Arbejdsmarkedets 
Tillægspensions administration af opgaver efter denne lov.

Kapitel 5
Klageadgang

§ 18. Energistyrelsens afgørelser efter denne lov kan ikke 
påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 6
Ikrafttræden

§ 19. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovti-
dende.

Kapitel 7
Territorialbestemmelser

§ 20. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
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Bilag 1
Fjernvarmenet, som er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, § 3, stk. 1, nr. 5, litra b, og § 14, stk. 3.

Fjernvarmeselskab Fjernvarmenet
Affaldplus Sorø
Allerød Kommune Hele nettet
Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk Hele nettet
Ans Fjernvarmeværk A M B A Hele nettet
Augustenborg Fjernvarme (lagt sammen med 
Sønderborg Fjernvarme i 2021) Augustenborg
Blåhøj Energiselskab Hele nettet
Bramming Fjernvarme Amba Hele nettet
Brovst Fjernvarme Andelsselskab Hele nettet
Brædstrup Totalenergianlæg A/S Hele nettet
Bælum Varmeværk Amba Hele nettet
Christiansfeld Fjernvarmeselskab 
A. M. B. A. Hele nettet
Durup Fjernvarme A. M. B. A. Hele nettet

E. On Produktion Danmark A/S

Eremitageparken Kgs. Lyngby, 
Nationalmuseet Brede, Egebjerg-
skolen Ballerup, Egebjerghaven 
Ballerup, Espergærde AB, Virum 
Skole, Flintemarken Vedbæk, El-
kærparken Tune, Slangerup, Ene-
bærhaven Humlebæk, Søllerød 
Park, Hareskovhallen Værløse, 
Hastrupparken Køge

Egedal Fjernvarme A/S Forsyningsområde 1
Ejstrupholm Varmeværk A. M. B. A. Hele nettet
Energi Vegger Hele nettet
Farum Fjernvarme Hele nettet
Feldborg Kraftvarmeværk A. M. B. A. Hele nettet
Ffv Varme A/S Hele nettet
Filskov Energiselskab Hele nettet
Flauenskjold Varmeværk A. M. B. A Hele nettet
Fors Varme Holbæk Jyderup
Frederiks Varmeværk A M B A Hele nettet
Glyngøre Fjernvarmeværk Amba Hele nettet
Grundejerforeningen Rønneholtparken Hele nettet
Gudenådalens Energiselskab Amba Hele nettet
Haderup Kraftvarmeværk A. M. B. A. Hele nettet
Hashøj Kraftvarmeforsyning Hele nettet
Helsinge Fjernvarme Hele nettet
Holsted Varmeværk Amba Hele nettet
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Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A M 
B A Hele nettet
I/S Norfors Fredensborg
Jerslev Varmeværk Hele nettet
Jetsmark Energiværk Amba Hele nettet
Jægerspris Kraftvarme A. M. B. A Hele nettet
Klejtrup Kraftvarmeværk Hele nettet
Langaa Varmeværk Amba Hele nettet
Laurbjerg Kraftvarmeværk Amba Hele nettet
Løgstrup Varmeværk A M B A Hele nettet
Mejlby Fjernvarme Amba Hele nettet
Morsø Varme A/S Hele nettet
Møldrup Varmeværk Hele nettet
Nibe Varmeværk A M B A Hele nettet
Nykøbing M Fjernvarmeværk A M B A Hele nettet
Nykøbing Sj Varmeværk Hele nettet
Nysted Varmeværk Hele nettet
Nørre Nebel Fjernvarme Hele nettet
Nørre-Snede Varmeværk A. M. B. A Hele nettet
Outrup Varmeværk Hele nettet
Præstø Fjernvarme Hele nettet
Ravnkilde Kraftvarmeværk A M B A Hele nettet
Ringkøbing Fjernvarmeværk Amba Hele nettet
Rostrup Kraftvarmeværk Amba Hele nettet
Rødkærsbro Fjernvarme Hele nettet
Saltum Fjernvarmeværk A M B A Hele nettet
Silkeborg Varme A/S Hele nettet
Skagen Varmeværk Hele nettet
Skals Kraftvarmeværk Hele nettet
Slagslunde Fjernvarme A. M. B. A. Hele nettet
Smørum Kraftvarme Amba Hele nettet
Snedsted Varmeværk Hele nettet
Spjald Fjernvarme- Og Vandværk Hele nettet
Stoholm Fjernvarmeværk Hele nettet
Støvring Kraftvarmeværk A. M. B. A. Hele nettet
Sæby Varmeværk A M B A Hele nettet
Thorsø Fjernvarmeværk Hele nettet
Tistrup Varmeværk Hele nettet
Tranum Varmeværk Hele nettet
Troldhede Kraftvarmeværk A. M. B. A. Hele nettet
Tønder Fjernvarmeselskab A. M. B. A. Hele nettet
Tårs Varmeværk Hele nettet
Vejby-Tisvilde Fjernvarme Amba Hele nettet
Viborg Varme Produktion A/S Hele nettet
Videbæk Energiforsyning Hele nettet
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Vildbjerg Varme A/S Hele nettet
Vinderup Varmeværk Hele nettet
Voerså Kraftvarmeværk A M B A Hele nettet
Vojens Fjernvarme Hele nettet
Øster Brønderslev Fjernvarmeværk Hele nettet
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Bemærkninger til lovforslaget
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4.1. Økonomiske konsekvenser
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5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.
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1. Indledning

I 2021 og 2022 er priserne på el og gas steget markant. De 
høje priser på el og gas rammer husholdningerne meget for-
skelligt alt efter, hvilken opvarmningsform de anvender, og 
hvilket fjernvarmeområde de ligger i. Det er særligt boliger, 
der opvarmes med naturgasfyr, fjernvarme baseret på høj 
andel af gas eller en kombination af gas og el, samt boliger, 
hvor elpaneler eller individuelle varmepumper udgør den 
primære opvarmningsform, som oplever høje varmeprisstig-
ninger.

Situationen er ekstraordinær og rammer mange danskere 
uden store indtægter hårdt. Derfor indgik regeringen (So-
cialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 
Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokra-
terne den 11. februar 2022 en stemmeaftale om at lave en 
midlertidig og målrettet engangsvarmecheck for at afbøde 
den ekstraordinære situation for fyringssæsonen 2021-2022 
(Aftale om målrettet varmecheck). Aftalen indeholder også 
tiltag med henblik på udfasning af gas i rumvarme. For 
at styrke den økonomiske håndsrækning yderligere, indgik 
aftalepartierne bag Aftale om målrettet varmecheck den 
30. marts 2022 en tillægsaftale, hvorved der blev tilført 
yderligere midler til varmechecken, og indkomstgrænsen og 
checkens størrelse blev hævet til henholdvis 650.000 kr. og 
6.000 kr.

Dette lovforslag udmønter den del af aftalen og tillægsafta-
len, der omhandler den målrettede engangsvarmecheck.

Det fremgår af Aftale om målrettet varmecheck, at modta-
gerne skal identificeres på basis af registeroplysninger og 
øvrige eksisterende og tilgængelige datakilder, og at varme-
checken skal udbetales hurtigst muligt.

På den baggrund foreslås det, at betingelserne for berettigel-
se til engangstilskud så vidt muligt fastsættes således, at 
modtagerne kan udsøges automatisk og få engangstilskuddet 
udbetalt uden ansøgning. De tilgængelige datakilder mulig-
gør imidlertid ikke en præcis identifikation af alle i den 
politiske tiltænkte målgruppe. Der vil derfor både være til-
fælde, hvor personer, som ikke er i den tiltænkte målgruppe, 
får engangstilskud, og tilfælde, hvor personer, som er i den 
tiltænkte målgruppe, ikke får engangstilskud.

2. Lovforslagets hovedpunkter

2.1. Ret til engangstilskud

2.1.1. Gældende ret

Der er ikke i gældende ret regler om engangstilskud til 
varmeforbrugere som omhandlet i dette lovforslag.

Der er således ikke i den gældende lovgivning hjemmel til 
at udbetale et sådant tilskud eller regler om berettigelse, au-
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tomatisk udsøgning eller om data til brug for ordningen. Der 
er heller ikke regler om skattefrihed, eller om forholdet til 
andre ydelser, herunder ydelser, som skal dække varmeud-
gifter.

Efter den gældende bestemmelse i § 17 b, stk. 2, i lov om 
forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler 
indgår førtidig udbetaling af tilgodehavende feriemidler ikke 
i tildelingen eller beregningen af eller medfører ikke fradrag 
i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offent-
lige ydelser for ydelsesmodtageren, dennes ægtefælle eller 
samlever eller andre husstandsmedlemmer. Der kan efter be-
stemmelsen ses bort fra udbetalingen til og med år 2023. En 
person, der har modtaget førtidigt udbetalte feriemidler, har 
efter bestemmelsen pligt til at dokumentere at have modta-
get feriemidlerne i forbindelse med ansøgning og beregning 
af en offentlig ydelse, hvori feriemidlerne ikke skal indgå.

Efter gældende regler i en række ydelseslove, f.eks. lov 
om social pension og lov om individuel boligstøtte indgår 
indkomst som udgangspunkt alene i opgørelsen af borgerens 
indtægt, hvis der er tale om skattepligtig indkomst, når der 
skal tages stilling til, om borgeren har ret til ydelsen, eller 
hvor meget der skal udbetales.

Boligstøtte beregnes ud fra husstandens indkomst, huslejens 
størrelse, husstandens sammensætning og boligens størrel-
se. Samtlige husstandsmedlemmers indkomster indgår i be-
regningen (dog ikke indkomst fra hjemmeværende børn 
under 18 år). Indkomsterne opgøres som personlig ind-
komst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter 
personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte grundbeløb 
og bundfradrag. Har husstanden formue over et vist beløb, 
medregnes en procentdel heraf i indkomsten. Formuegræn-
serne for formuetillæg er 10 pct. af formue over laveste 
grænse (913.400 kr. pr. år for boligydelse/779.800 kr. pr. år 
for boligsikring) og 20 pct. af formue over højeste grænse 
(1.827.000 kr. pr. år for boligydelse/1.559.700 kr. pr. år for 
boligsikring). Henset til, at engangstilskuddet er et skattefrit 
tilskud, indgår tilskuddet ikke i den personlige indkomst, der 
indgår ved boligstøtteberegningen.

Pensionisters og deres eventuelle ægtefælles eller samlevers 
samlede likvide formue indgår i vurderingen af, om en 
pensionist kan modtage helbredstillæg og den supplerende 
pensionsydelse (ældrecheck). Formuegrænsen for tildeling 
af helbredstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældre-
check) efter lov om social pension eller lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 
er i 2022 på 93.000 kr. Formuen opgøres én gang årligt, ved 
den årlige årsopgørelse.

Arbejdsløshedsdagpenge er erstatning for en mistet arbejds-
indtægt. Efter reglerne skal der derfor ske fradrag for arbej-
de og indtægter, som et medlem har i en periode med ledig-
hed. Ved arbejde forstås aktiviteter, som medfører indtægt 
eller efter sin art normalt medfører indtægt. Drift af selv-
stændig virksomhed og fritidsbeskæftigelse medfører også 
fradrag, hvorimod eksempelvis formueforvaltning ikke med-

fører fradrag. Offentlige ydelser i form af eksempelvis bo-
ligstøtte og børnepenge er ikke arbejdsrelaterede indtægter 
og medfører ikke fradrag i arbejdsløshedsdagpengene. Ud-
betaling af engangstilskuddet er ikke en arbejdsrelaterede 
indtægt og vil derfor ikke medføre fradrag i arbejdsløsheds-
dagpengene.

Der sker som udgangspunkt fradrag i efterløn for arbejde og 
indtægter efter samme regler som fradrag i arbejdsløsheds-
dagpenge. Det tilsvarende gør sig gældende i forhold til 
fleksydelse efter lov om fleksydelse.

Der sker alene fradrag i ledighedsydelsen for lønindtægter 
og andre indtægter, der træder i stedet for løn f.eks. beløb, 
som den pågældende modtager fra arbejdsgiveren eller fra 
Lønmodtagernes Garantifond, jf. § 74 d, stk. 2 og regler 
fastsat i medfør af § 74 d, stk. 5, i lov om aktiv socialpoli-
tik. Andre indtægter medfører ikke fradrag i ledighedsydel-
sen. Udbetaling af engangstilskuddet vil således ikke medfø-
re fradrag i ledighedsydelse.

Sygedagpenge og barselsdagpenge beregnes som udgangs-
punkt på grundlag af lønindtægt/indtægt som selvstændig 
erhvervsdrivende. Efter reglerne skal der derfor ske nedsæt-
telse af syge- og barselsdagpenge, hvis personen delvist 
genoptager arbejdet. Andre indkomster som f.eks. offentlige 
ydelser i form af eksempelvis boligstøtte og børnepenge 
medfører ikke fradrag i syge- eller barselsdagpengene. Ud-
betaling af engangstilskuddet vil ligeledes ikke medføre fra-
drag i syge- eller barselsdagpengene

Som udgangspunkt er revalideringsydelsen uafhængig af re-
validendens egne indtægts- og formueforhold, som f.eks. 
underholdsbidrag og formueafkast. Revalideringsydelse er 
også uafhængig af en ægtefælles indtægts- og formuefor-
hold. Dog kan revalidendens indtægter fra arbejde, herunder 
arbejde som led i revalideringen og andet arbejde, eller 
løbende udbetalinger fra forsikrings- og pensionsordninger 
medføre nedsættelse af revalideringsydelsen. Udbetaling af 
engangstilskuddet vil ligeledes ikke medføre fradrag i reva-
lideringsydelsen.

Det gælder dog for hjælp til forsørgelse i kontanthjælpssy-
stemet efter lov om aktiv socialpolitik, at alle indtægter 
som udgangspunkt trækkes fra, uanset hvordan de behandles 
skattemæssigt. Reglerne om fradrag i ressourceforløbsydelse 
under ressourceforløb og jobafklaringsforløb følger reglerne 
om fradrag i kontanthjælpssystemet, dog således at der ikke 
foretages fradrag i ressourceforløbsydelsen for en ægtefæl-
les indtægter og egen og ægtefællens formue. For andre 
indtægter end lønindtægter sker der fradrag krone for krone, 
jf. § 68 a, stk. 1 og § 69 j, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik.

Ret til udbetaling af en offentlig ydelse eller et tilskud, f.eks. 
engangstilskud, vil for borgeren være en fordring. Borgerne 
kan som udgangspunkt råde over deres ejendele, herunder 
fordringer, ved at foretage formueretlige dispositioner såsom 
at overdrage det pågældende aktiv til en tredjemand. En 
overdragelse af fordringer kan dog være udelukket, hvilket 
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er tilfældet i mange love, der regulerer udbetalinger af be-
løb, der udbetales til særlige formål, der vil forspildes, hvis 
beløbet ikke effektivt udbetales til den pågældende person.

En persons kreditorer kan som udgangspunkt søge sig fyl-
destgjort i de aktiver, som personen frit kan råde over, her-
under fordringer. En række aktiver, herunder fordringer, er 
dog ved lov friholdt for kreditorernes adgang til retsforfølg-
ning. Bl.a. indeholder retsplejelovens §§ 511 og 512 forbud 
mod udlæg i visse fordringer, f.eks. krav på underholdsbi-
drag, jf. retsplejelovens § 512, stk. 2.

For så vidt angår muligheden for modregning med even-
tuelle private eller offentlige krav gælder, at fordringer, 
herunder krav mod det offentlige, som udgangspunkt kun 
anvendes til modregning, hvis en række betingelser er op-
fyldt. Der skal foreligge gensidighed, hvorved forstås, at 
modregneren skal have et krav (der betegnes modfordring) 
mod hovedmanden, der tilsvarende skal have et krav (der 
betegnes hovedfordring) mod modregneren. Mod- og ho-
vedfordring skal være afviklingsmodne, hvorved forstås, at 
modfordringen skal være forfalden, mens frigørelsestiden 
for hovedfordringen skal være indtrådt. Mod- og hovedfor-
dring skal være udjævnelige, dvs. af samme art (typisk pen-
ge). Endelig skal modfordringen være retskraftig. Modreg-
ning kan dog være udelukket, hvis dette er bestemt ved lov.

Modregning med gæld, der omfattes af lov om inddrivelse 
af gæld til det offentlige, er desuden reguleret af lov om ind-
drivelse af gæld til det offentlige, der i §§ 7-9 a indeholder 
regler om modregning.

For så vidt angår offentlige myndigheders mulighed for at 
kræve ydelser, der er udbetalt ved en fejl, tilbagebetalt, in-
deholder de fleste ydelseslove regler om, at personen, der 
modtager en ydelse eller et tilskud, har oplysningspligt og i 
øvrigt skal betale en ydelse eller et tilskud tilbage, hvis det 
er modtaget uberettiget mod bedre vidende.

Hvis der ikke fastsættes regler om tilbagebetaling, vil hånd-
teringen af fejludbetalinger skulle baseres på obligationsret-
tens almindelige uskrevne grundsætning om tilbagesøgning 
(condictio indebiti). Efter grundsætningen om condictio in-
debiti kan den, der ved en fejl har betalt en ydelse, som 
den pågældende ikke var forpligtet til at betale, efter om-
stændighederne kræve ydelsen tilbagebetalt. Vurderingen af, 
om beløbet kan kræves tilbagebetalt, afhænger bl.a. af, om 
modtageren uberettiget har modtaget ydelsen mod bedre vi-
dende.

2.1.2. Klima- Energi- og Forsyningsministeriets overvejelser 
og den foreslåede ordning

Det fremgår af Aftale om målrettet varmecheck med tillægs-
aftale, at det foreslåede engangstilskud på 6.000 kr. skal 
afbøde en del af varmeprisstigningerne for husstande med 
lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære 
prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022. Det fremgår og-
så, at modtagerne skal identificeres på basis af registeroplys-

ninger og øvrige eksisterende og tilgængelige datakilder, og 
at varmechecken skal udbetales hurtigst muligt.

På den baggrund foreslås det, at betingelserne for berettigel-
se til engangstilskud så vidt muligt fastsættes således, at 
modtagerne kan udsøges automatisk og få engangstilskuddet 
udbetalt uden ansøgning. Betingelserne beskrives nedenfor 
under afsnit 2.1.2.1 og 2.1.2.2.

Da de berettigede som udgangspunkt skal kunne udsøges 
automatisk via registerdata og andre tilgængelige data, fore-
slås det, at husstanden, hvis samlede indkomst skal overhol-
de grænsen, omfatter alle personer, som er bopælsregistreret 
på den samme adresse i CPR. Dette muliggør, at husstan-
den kan udsøges ud fra CPR. Det betyder, at det vil være 
uden betydning, om der er nogen forbindelse mellem de 
pågældende personer ud over den fælles adresse, og f.eks. 
logerende vil således efter forslaget også være en del af hus-
standen i den pågældende bolig. Det skyldes, at det ikke er 
muligt ud fra registerdata at vide, hvordan forholdet mellem 
de enkelte personer, der er registeret på adressen, er.

Det foreslås, at det er oplysninger i CPR om forholdene den 
1. januar 2022, som vil danne grundlag for vurderingen af, 
om en bolig eller husstand kan modtage engangstilskud. Det 
er ministeriets vurdering, at denne skæringsdato er den mest 
hensigtsmæssige, da den ligger ca. midt i fyringssæsonen 
2021-2022.

Det bemærkes, at der i CPR kan ske ændringer i borgernes 
bopælsregistrering med tilbagevirkende kraft. Med henblik 
på at understøtte en administrativt enkel løsning foreslås det, 
at registreringerne i CPR, som de så ud pr. den 1. april 2022, 
lægges til grund for udbetalingen af engangstilskuddet.

Det foreslås, at der kun kan udbetales ét engangstilskud 
pr. husstand, og at dette udbetales til den ældste person i 
husstanden. Det vurderes at ville medføre uforholdsmæssig 
omfattende administration, hvis tilskuddet skulle deles mel-
lem alle personer i husstanden. Det er desuden ikke muligt 
ud fra eksisterende data automatisk at identificere den eller 
de personer, der i praksis har afholdt husstandens varmeud-
gifter. Derimod er det muligt at udsøge den ældste person ud 
fra data i Det Centrale Personregister (CPR).

Det vil dog ikke være muligt at identificere alle grupper af 
varmeforbrugere med de relevante varmekilder alene ud fra 
registerdata m.v. Der kan desuden ske fejl i forbindelse med 
udsøgningen. Det foreslås derfor, at Energistyrelsen også 
kan træffe afgørelse efter ansøgning om, hvorvidt ansøgeren 
er berettiget til engangstilskuddet. Engangstilskuddet udbe-
tales i disse sager – ud over registeroplysninger m.v. – på 
grundlag af dokumentation fra borgeren.

Hvis en ansøger til støtte for sin ansøgning forsætligt afgiver 
urigtige oplysninger, vil dette kunne være omfattet af straf-
felovens § 289 a, der bl.a. vedrører situationer, hvor der til 
brug for en afgørelse om tilskud fra danske myndigheder er 
afgivet urigtige eller vildledende oplysninger med forsæt til 
at opnå en uberettiget udbetaling.
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Det foreslås, at engangstilskuddet er skattefrit, da engangs-
tilskuddet er fastsat under forudsætning om skattefritagelse, 
og formålet er at kompensere de pågældende husstande for 
en ekstraudgift, de har haft.

Det foreslås, at det fastsættes, at engangstilskuddet ikke ind-
går i tildelingen og beregningen af eller medfører fradrag 
i hjælp i kontanthjælpssystemet (selvforsørgelses- og hjem-
rejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp og kontant-
hjælp) efter lov om aktiv socialpolitik. Tilsvarende foreslås 
det fastsat, at engangstilskuddet ikke indgår i tildelingen 
og beregningen af eller medfører fradrag i ressourceforløbs-
ydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter 
lov om aktiv socialpolitik.

Efter forslaget gælder retten til engangstilskud også, selv 
om personer i den pågældende husstand allerede har fået 
udbetalt støtte efter anden lovgivning til dækning af varme-
udgifter for fyringssæsonen 2021-2022.

Det foreslås, at særlig støtte eller hjælp til rimeligt begrun-
dede enkeltudgifter efter lov om aktiv socialpolitik eller 
personligt tillæg eller varmetillæg efter lov om social pen-
sion eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og 
almindelig førtidspension m.v., der er udbetalt til varmeud-
gifter ikke skal tilbagebetales, selv om den pågældende eller 
personer i dennes husstand senere får et engangstilskud efter 
reglerne i dette lovforslag.

Videre foreslås det, at krav på engangstilskud hverken skal 
kunne overdrages eller gøres til genstand for retsforfølgning, 
hverken af offentlige eller private kreditorer, frem til udbeta-
lingstidspunktet.

Hvis der i strid med det foreslåede forbud skulle blive ind-
gået en aftale om overdragelse af kravet på engangstilskud-
det, vil en sådan aftale være ugyldig. Det samme vil gælde 
en ensidig tilkendegivelse (løfte) om overdragelse.

Engangstilskuddet vil være beskyttet mod retsforfølgning 
frem til det faktiske udbetalingstidspunkt, hvor pengene 
indgår på borgerens konto. Herefter vil ydelsesmodtageren 
kunne disponere over beløbet, ligesom borgernes eventuelle 
kreditorer fra dette tidspunkt vil kunne foretage retsforfølg-
ning mod beløbet.

Det foreslås videre, at kravet på engangstilskuddet ikke skal 
kunne anvendes til modregning med eventuelle private eller 
offentlige krav.

Forslaget om forbud mod modregning og retsforfølgning 
omfatter såvel private som offentlige kreditorer.

Det foreslås, at udbetaling af engangstilskuddet er betinget 
af, at en modtager har en NemKonto. De personer, der 
ikke har fået udbetalt engangstilskuddet, fordi de ikke har 
en NemKonto, vil kunne anvise en konto som NemKonto 
enten ved at benytte deres NemID eller MitID på nemkon-
to.dk eller via banken. Disse personer vil herefter inden for 

en fastsat periode kunne ansøge om engangstilskuddet hos 
Energistyrelsen.

Det foreslås, at engangstilskud, som er udbetalt til en per-
son, der ikke er berettiget til tilskuddet, ikke skal betales 
tilbage, hvis udbetalingen skyldes en myndighedsfejl, herun-
der fejl i udsøgningsdata, og det beløb, som er modtaget 
uberettiget, ikke overstiger størrelsen på engangstilskuddet 
på 6.000 kr.

Forslaget hænger sammen med forslaget til § 10, hvorefter 
udbetalingen fra Energistyrelsen som udgangspunkt sker på 
baggrund af data, som Styrelsen for Dataforsyning og Ef-
fektivisering på vegne af Energistyrelsen indsamler fra de 
relevante myndigheder m.v., og som i et vist omfang findes i 
tilgængelige registre.

Forslaget indebærer, at der ikke skal ske tilbagebetaling af 
engangstilskuddet, hvis fejlen medfører udbetalinger på op 
til 6.000 kr., selv om ydelsesmodtageren ikke var berettiget 
til udbetalingen, hvis fejlen f.eks. skyldes en fejl hos Styrel-
sen for Dataforsyning og Effektivisering i forbindelse med 
udsøgningen af de berettigede, jf. forslaget til § 10, en fejl 
hos Arbejdsmarkedets Tillægspension i forbindelsen med 
udbetalingen, jf. forslaget til § 13, eller en fejl i de data, som 
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har indsamlet 
fra andre myndigheder i forbindelse med udbetalingen, jf. 
forslaget til § 14.

Med forslaget vil Energistyrelsen ved myndighedsfejl ikke 
skulle vurdere, om borgeren har modtaget ydelsen mod bed-
re vidende. I andre tilfælde vil de uskrevne regler om con-
dictio indebiti være gældende. Det betyder, at i de tilfælde, 
hvor der ikke er tale om en myndighedsfejl i forbindelse 
med udbetalingen, eller hvis det uberettiget modtagne beløb 
overstiger 6.000 kr., skal det bl.a. vurderes, om modtageren 
har modtaget engangstilskuddet mod bedre vidende.

Det bemærkes, at de foreslåede betingelser vedrørende var-
mekilde, jf. afsnit 2.1.2.1, betyder, at en bolig vil være 
omfattet af ordningen, hvis boligen i BBR den 1. januar 
2022 var registreret med en af de omfattede varmekilder (og 
de øvrige betingelser er opfyldt), også selv om de faktiske 
forhold ikke svarede til registreringen, men ejeren af ejen-
dommen ikke havde indmeldt rettelsen til BBR. Hvor der i 
et sådant tilfælde er udbetalt engangstilskud, vil der således 
ikke være tale om et uberettiget modtaget beløb.

2.1.2.1. Betingelser vedrørende varmekilde

Det fremgår af Aftale om en målrettet varmecheck, at en-
gangstilskuddet skal målrettes husholdninger med følgende 
varmekilder, der er særligt udsat for prisstigninger: Individu-
elle gasfyr, fjernvarmeområder med gasandel på mere end 
65 pct. eller områder baseret på kombinationer af el og 
gas med tilsvarende gennemsnitlige prisstigninger samt hus-
stande med elvarme som primær varmekilde (elpaneler og 
varmepumper), der oplever en tilsvarende prisstigning.

Det fremgår også af Aftale om en målrettet varmecheck, at 
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engangstilskuddet skal gøres automatisk, dvs. uden ansøg-
ning, idet modtagerne identificeres på basis af registeroplys-
ninger og øvrige eksisterende og tilgængelige datakilder.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har derfor under-
søgt, hvordan husstande med de varmekilder, som aftalen 
omfatter, bedst kan udsøges via registeroplysninger og øvri-
ge eksisterende og tilgængelige datakilder.

Ministeriet vurderer, at BBR er det bedste udgangspunkt for 
udsøgningen, da det indeholder oplysninger om varmekilder 
for alle bygninger i Danmark.

BBR indeholder data om alle bygninger i Danmark. For at 
identificere, hvilke der er boliger, vurderes det, at det vil 
være mest hensigtsmæssigt at basere sig på de adresser, hvor 
en eller flere borgere er bopælsregistreret i CPR efter § 6, 
stk. 1 eller 2, i lov om Det Centrale Personregister. Det 
medfører, at det er borgerens primære bopæl, der kommer i 
betragtning, og ikke eventuelle fritidsboliger m.v.

Det foreslås, at det er oplysninger i BBR og CPR om for-
holdene den 1. januar 2022, som vil danne grundlag for 
vurderingen af, om en bolig eller husstand kan modtage 
engangstilskud. Det er ministeriets vurdering, at denne skæ-
ringsdato er den mest hensigtsmæssige, da den ligger ca. 
midt i fyringssæsonen 2021-2022.

Som nævnt ovenfor i afsnit 2.1.2 kan der i CPR ske æn-
dringer i borgernes bopælsregistrering med tilbagevirkende 
kraft. Med henblik på at understøtte en administrativt enkel 
løsning foreslås det, at registreringerne i CPR, som de så ud 
pr. den 1. april 2022, lægges til grund for udbetalingen af 
engangstilskuddet.

En tilsvarende regel er ikke nødvendig i forhold til BBR, 
da de registrerede oplysninger pr. den 1. januar 2022 ikke 
bliver ændret, selv om der senere sker opdateringer, som 
vedrører ændringer af forhold, der reelt er sket tidligere.

Oplysningerne vil blive lagt til grund for berettigelsen 
til engangstilskud, uanset om de svarer til de faktiske for-
hold. Hvis der f.eks. for en bolig er registreret en af de 
omfattede varmekilder, og de øvrige betingelser er opfyldt, 
vil der således være ret til engangstilskud, også selv om 
registreringen er forkert. Hvis der omvendt ikke for en bo-
lig er registreret en af de omfattede varmekilder, vil der 
ikke være ret til engangstilskud, selv om boligen faktisk 
opvarmes med en af de omfattede varmekilder. Hvis fejlre-
gistreringen ikke kan henføres til personer i den pågældende 
husstand, f.eks. fordi ejeren af ejendommen, som er ansvar-
lig for opdatering af BBR, ikke tilhører den pågældende 
husstand, vil der imidlertid kunne udbetales engangstilskud 
efter ansøgning, jf. den foreslåede § 5.

Der er dog begrænsninger i, hvor præcise oplysninger om 
den enkelte bolig, der kan hentes i BBR, særlig i forhold 
til lejligheder og andre boliger, der opvarmes med fjernvar-
me eller fra en varmecentral el. lign. Det vurderes derfor 
nødvendigt at supplere udsøgningen med andre datakilder, 

bl.a. de fjernvarme- og gasforsyningsområder, som fremgår 
af Plandata.dk, oplysninger fra Evida om gasdistributions-
ledninger og oplysninger fra Energinet om elektricitetsfor-
brug. Plandata.dk er Bolig- og Planstyrelsens digitale regis-
ter for fysisk planlægning i Danmark. Evida er det nationale 
gasdistributionsselskab. De har til opgave at designe, drive 
og vedligeholde gasdistributionsnettet i hele landet. Energi-
net ejer og driver DataHub, som er et centralt og uafhængigt 
it-system. DataHub indeholder oplysninger om kunder, for-
brug og priser, og DataHub indeholder al datakommunikati-
on mellem aktørerne i elmarkedet.

Det vurderes nødvendigt, at der anvendes en minimumsfor-
brugsgrænse for at identificere husstande med elvarme (el-
paneler eller varmepumpe) som primær varmekilde, og som 
vurderes særligt hårdt ramt af høje varmepriser.

For så vidt angår fjernvarme fra fjernvarmenet, hvor fjern-
varmeproduktionen har en gasandel på mere end 65 pct. 
eller er baseret på kombinationer af el og gas med tilsvaren-
de gennemsnitlige prisstigninger, foreslås det, at de omfatte-
de fjernvarmenet angives direkte i loven, jf. det foreslåede 
bilag 1. Nettene er identificeret af Energistyrelsen på bag-
grund af informationer fra fjernvarmeselskabernes egne år-
lige indberetninger til Energistyrelsen, dialog med fjernvar-
meselskaber samt informationer fra fjernvarmeselskabernes 
hjemmesider. Der henvises i øvrigt til det foreslåede bilag 1 
og bemærkningerne hertil.

Hensynet til hurtig udbetaling har været afgørende for mi-
nisteriet, og i forslaget er det derfor fravalgt at anvende 
forskellige andre registre i tillæg til de registre der er nævnt 
ovenfor, til udsøgningen. Dette skyldes, at der har været 
betydelig usikkerhed om datakvaliteten og muligheden for 
problemfri datasamkøring. Denne usikkerhed kunne risikere 
at forsinke udbetalingen af engangstilskuddet. Som eksem-
pel på et register, der er fravalgt med ovenstående begrun-
delse, kan nævnes Evidas registrering af frakoblede gaskun-
der.

For visse husstande, som i BBR alene er registreret som ha-
vende »fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varm-
luftanlæg)«, kan der ikke på baggrund af registerdata m.v. 
ske en fyldestgørende udsøgning. Det foreslås derfor, at der 
ud over de registerbaserede kriterier gives ret til engangstil-
skud efter ansøgning, hvis boligen i BBR den 1. januar 2022 
var registreret med varmeinstallation »Fjernvarme/blokvar-
me (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)«, og den beretti-
gede har dokumenteret, at den primære opvarmningsform i 
december 2021 var en af de omfattede varmekilder, og de 
øvrige betingelser for tilskud er opfyldt. Der henvises til 
den foreslåede bestemmelse i § 3, nr. 5, og bemærkningerne 
hertil.

2.1.2.2. Betingelser vedrørende husstandsindkomst

Det fremgår af Aftale om en målrettet varmecheck med 
tillægsaftale, at engangstilskuddet ikke skal gå til danskere 
med meget høje indtægter, og at der derfor fastsættes en ind-
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komstgrænse, så alene husstande med en samlet årlig ind-
komst (personlig indkomst og positiv nettokapitalindkomst) 
på maksimalt 650.000 kr. efter AM-bidrag (ca. 706.000 kr. 
før AM-bidrag) vil kunne modtage engangstilskuddet.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet foreslår, at det 
indkomstbegreb, der benyttes, er den personlige indkomst 
med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der anvendes til 
beregning af topskat efter personskattelovens § 7, dog før de 
deri nævnte grundbeløb og bundfradrag.

Det foreslås derfor, at det er dette indkomstbegreb, der læg-
ges til grund for beregningen af husstandsindkomsten, og at 
grænsen sættes til 650.000 kr.

Det foreslås, at årsopgørelsen for indkomståret 2020 læg-
ges til grund, fordi der på udsøgningstidspunktet foreligger 
gældende årsopgørelser for langt de fleste borgere i Dan-
mark for indkomståret 2020, hvilket ikke er tilfældet for 
indkomståret 2021.

Da de berettigede som udgangspunkt skal kunne udsøges 
automatisk via registerdata og andre tilgængelige data, fore-
slås det som nævnt i afsnit 2.1.2, at husstanden, hvis samle-
de indkomst skal overholde grænsen, omfatter alle personer, 
som er bopælsregistreret på den samme adresse i CPR. Det 
betyder, at det vil være uden betydning, om der er nogen 
forbindelse mellem de pågældende personer ud over den 
fælles adresse, og f.eks. logerende vil således efter forslaget 
også være en del af husstanden i den pågældende bolig.

Husstandsindkomsten vil efter forslaget blive opgjort ved at 
opgøre indkomsten for hver af personerne i husstanden og 
herefter lægge disse sammen.

Det foreslås, at § 17 b, stk. 2, i lov om forvaltning og 
administration af tilgodehavende feriemidler ikke finder an-
vendelse ved opgørelsen af indkomsten for hver af personer-
ne i husstanden. Forslaget skyldes, at det af § 17 b, stk. 
2, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende 
feriemidler fremgår, at førtidig udbetaling af tilgodehavende 
feriemidler ikke indgår i tildelingen af forsørgelsesydelser 
eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser. Formålet 
er at skabe klarhed om retstilstanden, herunder sammenhæn-
gen mellem lovforslaget og lov om forvaltning og admini-
stration af tilgodehavende feriemidler. Med forslaget tyde-
liggøres det, at førtidig udbetaling af tilgodehavende ferie-
midler i 2020 indgår i opgørelsen af indkomsten efter den 
foreslåede bestemmelse i § 4, stk. 2.

2.2. Administration og udbetaling

2.2.1. Gældende ret

Der er ingen gældende regler om administration og udbeta-
ling af engangstilskuddet.

2.2.2. Klima- Energi- og Forsyningsministeriets overvejelser 
og den foreslåede ordning

2.2.2.1. Udbetaling uden ansøgning og efter ansøgning

Administrationsmodellen skal understøtte, at tilskuddet kan 
udbetales hurtigst muligt i overensstemmelse med Aftale om 
en målrettet varmecheck.

Det foreslås derfor, at engangstilskuddet så vidt muligt ud-
betales automatisk på baggrund af registerdata og uden an-
søgning fra borgeren. Da gruppen af berettigede også vil 
bestå af borgere med særlige behov, f.eks. funktionsnedsæt-
telser, misbrug m.v., vil en automatisk udbetaling endvidere 
sikre, at flest muligt af de berettigede modtager engangstil-
skuddet, uanset hvilken situation de befinder sig i. Dette 
vil ligeledes muliggøre, at udbetalingerne kan ske hurtigst 
muligt og i videst muligt omfang i 2022.

Det foreslås, at udsøgningen af den berettigede personkreds 
med henblik på automatisk udbetaling udføres af Styrelsen 
for Dataforsyning og Effektivisering på vegne af Energisty-
relsen, da Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har 
erfaring med dataindhentning og datasamkøring.

Det foreslås, at en person i en husstand, hvor ingen har 
modtaget engangstilskud, når den automatiske udsøgning 
og udbetaling er afsluttet, kan ansøge Energistyrelsen om 
tilskuddet.

Der vil være information til målgrupperne om tilskuddet på 
f.eks. borger.dk og Energistyrelsens hjemmeside, således at 
personer i målgruppen vil kunne få at vide, hvor, hvornår 
og hvordan de skal ansøge, hvis de ikke har fået engangstil-
skuddet udbetalt.

For personer, der henvender sig, vil Energistyrelsen kunne 
oplyse personen om, hvorvidt den manglende udbetaling 
skyldes, at personens personnummer ikke fremgår af de da-
tasæt, der ligger til grund for den automatiske udbetaling til 
målgruppen, eller om det skyldes en manglende NemKon-
to. Hvis det alene skyldes manglende NemKonto, vil den 
pågældende kunne ansøge Energistyrelsen om udbetaling 
uden at dokumentere at opfylde de øvrige betingelser, men 
alene anvise en NemKonto.

Det vil være en forudsætning for at få tilskuddet udbetalt 
efter ansøgning, at personen kan dokumentere at opfylde 
betingelserne for at få tilskud, i det omfang dette ikke følger 
af de datakilder, som anvendes i den automatiske udsøgning, 
og anviser en NemKonto til udbetaling af engangstilskuddet.

Energistyrelsen vil vejlede om ordningen, herunder om mu-
ligheden for at ansøge om engangstilskud, bl.a. på styrelsens 
hjemmeside.

Det foreslås, at der fastsættes en tidsgrænse for, hvor længe 
der kan ansøges om engangstilskud hos Energistyrelsen. Det 
foreslås, at perioden, hvor der kan ansøges, fastsættes af 
Energistyrelsen ved bekendtgørelse, da det ikke på forhånd 
kan vides, hvornår den automatiske udbetaling er afslut-
tet. Det er hensigten, at der vil kunne ansøges i en periode 
på 8 uger.

Det foreslås, at selve udbetalingen af tilskuddet foretages 
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af Arbejdsmarkedets Tillægspension, da Arbejdsmarkedets 
Tillægspension har stor erfaring med udbetaling af ydelser 
til store grupper af borgere. Arbejdsmarkedets Tillægspen-
sion vil foretage den tekniske udbetaling af tilskuddet på 
baggrund af de udsøgte personnumre uden at foretage yder-
ligere sagsbehandling, bortset fra kontrol i CPR med hen-
blik på at sikre, at tilskuddet ikke udbetales til en afdød 
person. Arbejdsmarkedets Tillægspension vil efter forslaget 
varetage den tekniske udbetaling og ikke andre opgaver i 
forbindelse med ordningen.

Forslaget indebærer, at tilskuddet udbetales med administra-
tiv og teknisk bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension 
på omkostningsdækket basis. Det indebærer, at Arbejdsmar-
kedets Tillægspension skal have dækket alle direkte og in-
direkte omkostninger, herunder ethvert økonomisk tab, for-
bundet med opgaven med udbetaling af tilskuddet.

Det foreslås, at staten finansierer Arbejdsmarkedets Tillægs-
pensions omkostninger med at varetage administrationen af 
engangstilskuddet.

2.2.2.2. Afgørelsesbegrebet

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har overvejet, 
hvordan den foreslåede administrationsmodel skal vurderes i 
forhold til det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb, herunder 
hvorvidt selve udsøgningen af målgruppen i sig selv udgør 
en forvaltningsretlige afgørelse.

Forvaltningsloven gælder for behandling af sager, hvori der 
er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndig-
hed.

Om en given beslutning falder ind under afgørelsesbegre-
bet er afgørende for, om hovedparten af forvaltningslovens 
partsrettigheder om f.eks. partsaktindsigt, partshøring, be-
grundelse og klagevejledning skal iagttages i forbindelse 
med, at myndigheden træffer den pågældende beslutning.

Det fremgår af forarbejderne til forvaltningsloven, at der 
med udtrykket ”truffet afgørelse” sigtes til udfærdigelse af 
retsakter, dvs. udtalelser, der går ud på at fastsætte, hvad 
der er eller skal være ret i et foreliggende tilfælde, jf. Folke-
tingstidende 1985-86, tillæg A, spalte 115 f.

En afgørelse i forvaltningslovens forstand vil i almindelig-
hed være karakteriseret ved, at der er tale om (1) en udtalel-
se fra en offentlig myndighed, (2) som udstedes på et offent-
ligretligt grundlag, (3) som går ud på ensidigt at fastsætte, 
hvad der er eller skal være gældende ret i det foreliggende 
tilfælde, og (4) som retter sig mod eksterne modtagere. Det 
indgår også i vurderingen, om det pågældende skridt afslut-
ter sagen eller blot er et skridt hen imod sagens endelige 
afslutning.

Det er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets vurdering, 
at Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings og øvrige 
relevante myndigheders udsøgning af personer i målgruppen 
for engangstilskuddet ud fra de foreslåede objektive og re-

gisterbaserede kriterier ikke i sig selv har karakter af en 
forvaltningsretlig afgørelse i relation til det store antal per-
soner, som automatisk sorteres fra, fordi de ikke opfylder de 
fastlagte objektive udsøgningskriterier.

Ministeriet har herved navnlig lagt vægt på, at der i forhold 
til den nævnte gruppe af personer ikke træffes en beslutning, 
der kan siges at ”afslutte sagen”. Der er således efter forsla-
get mulighed for, at personer fra denne gruppe efterfølgende 
kan søge Energistyrelsen om at modtage engangstilskuddet, 
hvorefter styrelsen vil træffe en afgørelse herom.

Alle beslutninger om udbetaling af engangstilskuddet, der 
træffes i medfør af den foreslåede bestemmelse i lovforsla-
gets § 10 vil have karakter af afgørelser i forvaltningslovens 
forstand. Da der er tale om begunstigende afgørelser, der 
er baseret på objektive kriterier og data, er det Klima-, Ener-
gi- og Forsyningsministeriets vurdering, at den automatiske 
udbetaling kan ske uden partshøring, begrundelse og klage-
vejledning.

Det foreslås, at modtagere af engangstilskuddet får besked 
om afgørelsen via den meddelelse, der er knyttet til udbeta-
lingen i det finansielle institut, hvor borgeren har anvist en 
konto som NemKonto. Udbetalingsmeddelelsen vil indehol-
de en kortfattet angivelse af, at der er tale om engangstilskud 
til ekstraordinært høje varmeudgifter, at det er skattefrit, at 
det ikke kan påklages, og at Energistyrelsen er den ansvar-
lige myndighed, samt hvor modtageren kan få yderligere 
oplysninger. Det vurderes at være ubetænkeligt, at det finan-
sielle institut giver denne meddelelse, da instituttet ikke vil 
kunne påvirke selve afgørelsen om udbetaling af ydelsen, 
og denne form for inddragelse af en privat virksomhed ikke 
vil kunne medføre et tab af rettigheder for borgeren. Det 
vil fortsat være Energistyrelsen, der som myndighedsansvar-
lig vil skulle stå inde for den afgørelse, der er truffet. Af 
samme årsag er det vurderingen, at der ikke er tale om 
delegation, der kræver lovhjemmel, hvis modtageren af en-
gangstilskuddet får meddelelse om udbetaling af ydelsen via 
det finansielle institut, hvor borgeren har en konto, der er 
blevet anvist af borgeren som NemKonto.

Da det forvaltningsretlige udgangspunkt er, at den ansvar-
lige myndighed skal meddele borgeren afgørelsen direkte, 
foreslås det imidlertid, at der skabes lovhjemmel til, at det 
finansielle institut giver borgeren meddelelse om afgørelsen.

Efter den foreslåede § 11, vil Energistyrelsen kunne yde 
engangstilskud efter ansøgning. Energistyrelsens beslutning 
om at imødekomme eller give afslag på ansøgninger efter § 
11 vil være en afgørelse i forvaltningslovens forstand, som 
skal begrundes, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes, 
f.eks. fordi borgeren ikke er omfattet af målgruppen. Ansø-
gere, der er i målgruppen, men som ikke har en NemKonto, 
vil blive oplyst om, at de kan få udbetalt tilskuddet, hvis de 
anviser en sådan konto inden for det fastsatte tidsrum.

2.2.2.3. Klageadgang

Det er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets vurdering, 

13



at det ikke er nødvendigt at give borgerne mulighed for at 
klage over Energistyrelsens afgørelser om engangstilskud-
det, idet afgørelsen er baseret på objektive kriterier, der let 
kan konstateres og dokumenteres.

Det foreslås derfor, at Energistyrelsens afgørelser efter loven 
ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Forslaget tager navnlig sigte på klager over afslag på en 
ansøgning om udbetaling af engangstilskud efter forslaget til 
§ 11, men det gælder principielt også eventuelle klager over 
tilskud, som tildeles efter de foreslåede bestemmelser i §§ 
10-11.

Selve udsøgningen af den berettigede personkreds, jf. forsla-
get til § 10, udgør ikke en forvaltningsretlig afgørelse og vil 
allerede derfor ikke kunne påklages. Der henvises til afsnit 
2.2.2.2. om afgørelsesbegrebet ovenfor.

Endelig skal det bemærkes, at hvis kommunen på trods af 
forslaget til lovens § 7 træffer afgørelse om tilbagebetaling 
af de i bestemmelsen nævnte ydelser, vil der være tale om 
afgørelser, der kan påklages til Ankestyrelsen. Der foreslås 
således ingen ændringer i borgernes retsstilling i forhold til 
at klage til Ankestyrelsen over disse afgørelser.

3. Behandling af personoplysninger og forholdet til data-
beskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven

Behandling af personoplysninger er reguleret i Europa-Par-
lamentets og Rådets forordning nr. 2016/679/EU af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF 
(databeskyttelsesforordningen) og lov om supplerende be-
stemmelser til forordningen om beskyttelse af fysiske per-
soner i forbindelse med behandling af personoplysninger og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelses-
loven).

Lovforslaget indebærer, at der vil ske behandling, herunder 
indsamling og samkøring, af personoplysninger i form af 
oplysninger om bl.a. adresse registreret i CPR, indkomst, 
varmekilde og varmeforbrug.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering får med lov-
forslaget til opgave at indsamle data fra offentlige instituti-
oner (registermyndighederne) og private aktører (Evida og 
Energinet), at foretage samkøring af data og på baggrund 
heraf udarbejde en positivliste over berettigede husstande 
samt personnummer på den ældste person i husstanden, der 
skal have udbetalt engangstilskud.

Med lovforslaget får Styrelsen for Dataforsyning og Effekti-
visering endvidere til opgave at videregive de identificerede 
personnumre til Arbejdsmarkedets Tillægspension til brug 
for udbetaling af engangstilskud og at stille personoplysnin-
ger til rådighed for Energistyrelsen til brug for sagsbehand-
ling af ansøgninger om engangstilskud og eventuel tilbage-
søgning af tilskud.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vil efter for-
slaget indsamle oplysninger om personnumre, adresser og 
indkomst med henblik på entydigt at identificere beboede 
adresser og fastlægge husstandsindkomst samt identificere 
den berettigede person i de berettigede husstande.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vil efter for-
slaget indsamle data fra BBR, der samkøres med adresse-
data samt tilknyttede personnumre, med henblik på at iden-
tificere de boliger, der opfylder betingelserne vedrørende 
varmekilde. Adressedata samkøres også med data om hus-
standsindkomst for at identificere de husstande, der opfylder 
betingelsen vedrørende husstandsindkomst.

Arbejdsmarkedets Tillægspension vil efter forslaget foreta-
ge den tekniske udbetaling af engangstilskuddet på vegne 
af Energistyrelsen til de berettigede personer og kontrolle-
rer forinden i CPR, om den pågældende er afgået ved dø-
den. Såfremt Arbejdsmarkedets Tillægspension identificerer 
borgere, der er afgået ved døden, giver Arbejdsmarkedets 
Tillægspension meddelelse herom til Styrelsen for Datafor-
syning og Effektivisering med information om personnumre.

Arbejdsmarkedets Tillægspension vil efter forslaget stille 
personoplysninger om udbetalingen til rådighed for Styrel-
sen for Dataforsyning og Effektivisering og Energistyrelsen 
til brug for den videre udsøgning og sagsbehandling af an-
søgninger om engangstilskud samt eventuel tilbagesøgning 
af tilskud. Der er tale om personoplysninger vedrørende 
gennemførte og afviste udbetalinger samt oplysninger om 
berettigede, der er afgået ved døden siden udsøgningen.

Oplysninger fra CPR kan af Indenrigs- og Boligministeriet 
videregives efter reglerne i kapitel 8 i lov om Det Centrale 
Personregister. Offentlige myndigheder kan i overensstem-
melse med databeskyttelseslovens § 11 behandle oplysnin-
ger om personnummer med henblik på entydig identifika-
tion eller som journalnummer.

Den foreslåede behandling af personnumre er nødvendig for 
at kunne identificere den berettigede personkreds og vil der-
med sikre, at størstedelen af de berettigede personer automa-
tisk får udbetalt et engangstilskud, uden at personkredsen 
selv skal ansøge om tilskuddet. Det skal sikre, at engangstil-
skuddet bliver udbetalt så hurtigt som muligt til flest mulige 
af de berettigede personer.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vurderer, at regi-
stermyndighedernes og Energinets videregivelse af person-
oplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forplig-
telse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c, og vil ske inden for rammer-
ne af artikel 5.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings indsamling, 
samkøring, udarbejdelse og videregivelse af positivliste med 
personnumre til Arbejdsmarkedets Tillægspension vil udgø-
re behandling af personoplysninger, der henhører under of-
fentlig myndighedsudøvelse jf. artikel 6, stk. 1, litra e. Ar-
bejdsmarkedets Tillægspensions tekniske udbetaling vil ud-
gøre behandling af personoplysninger, der henhører under 
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retlig forpligtelse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c, jf. §§ 13 og 15, 
stk. 2.

De foreslåede bestemmelser i §§ 10-15 vil udgøre en na-
tional særregel for behandling af ikke-følsomme personop-
lysninger, og det vurderes, at denne ligger inden for det 
nationale råderum for at fastsætte en retlig forpligtelse for de 
relevante myndigheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra c, og præci-
sere, at der er tale om varetagelse af en opgave i samfundets 
interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsud-
øvelse i forordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. artikel 6, 
stk. 2.

De foreslåede regler er specifikt afgrænset til at vedrøre 
almindelige og fortrolige, men ikke-følsomme personoplys-
ninger, jf. forslaget til § 14. Der er også foretaget en afgræs-
ning af, hvilke oplysninger der vil blive behandlet, og hvilke 
myndigheder der behandler dem.

Databeskyttelsesforordningens artikel 14 indeholder regler 
om oplysningspligt for den dataansvarlige, når oplysninger 
ikke er indsamlet hos den registrerede. Det fremgår af for-
ordningens artikel 14, stk. 1, at den dataansvarlige, hvis op-
lysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede, skal give 
den registrerede de oplysninger, der følger af bestemmelsens 
litra a-f. Den registrerede skal bl.a. have besked om, hvem 
der er dataansvarlig, om formålet med behandlingen, om 
eventuelle modtagere af oplysningerne m.v. Derudover føl-
ger det af forordningens artikel 14, stk. 2, at der skal gives 
en række yderligere oplysninger, der er nødvendige for at 
sikre en rimelig og gennemsigtig behandling. Efter artikel 
14, stk. 5, litra c, finder artikel 14, stk. 1-4, ikke anvendel-
se, hvis en indsamling eller videregivelse er udtrykkeligt 
fastsat i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som 
den dataansvarlige er underlagt, og som fastsætter passende 
foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes legitime 
interesser.

Det er ministeriets vurdering, at den foreslåede indsamling 
af oplysninger er omfattet af undtagelsen til oplysningsplig-

ten ved indsamling af oplysninger hos andre end den regi-
strerede i artikel 14, stk. 5, litra c, om indsamling, der er 
udtrykkeligt fastsat i medlemsstaternes nationale ret, og som 
fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den 
registreredes legitime interesser.

Reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttel-
sesloven forudsættes i øvrigt at ville blive iagttaget i forbin-
delse med de nævnte behandlinger af personoplysninger, og 
i forbindelse med eventuel udmøntning af den foreslåede 
bemyndigelse i § 16 til at fastsætte regler om yderligere 
indhentning, behandling og videregivelse af data til brug 
for udsøgning efter den foreslåede § 10, behandling af an-
søgninger efter den foreslåede § 11, udbetaling af engangs-
tilskud efter den foreslåede § 13 og tilbagesøgning af ube-
rettiget udbetalte beløb.

4. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonse-
kvenser for det offentlige

4.1. Økonomiske konsekvenser

Forslaget skønnes med betydelig usikkerhed samlet set at 
medføre offentlige merudgifter før tilbageløb på 2,56 mia. 
kr. Heraf afsættes 48,7 mio.kr. til udvikling, administration, 
drift og IT-udgifter, og det resterende beløb er overførsler i 
form af et engangstilskud til berettigede, danske husstande.

Forslaget skønnes med betydelig usikkerhed at svække de 
offentlige finanser i 2022-2023 med ca. 2,56 mia. kr. før 
tilbageløb.

Forslaget har ikke økonomiske konsekvenser for regionerne.

Forslaget har ikke økonomiske konsekvenser for kommu-
nerne.

De økonomiske konsekvenser af lovforslaget vedrørende 
2022 vil blive indarbejdet i lov om tillægsbevilling for 2022 
og vedrørende 2023 på forslag til finansloven for 2023.

Tabel 3.1. Samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget
Mio. kr., 2022 
pl

2022 2023 2024 2025 2026

Staten 2.044,9 517,8 0,0 0,0 0,0
-Implemente-
ring og admini-
stration

33,7 15,0 0,0 0,0 0,0

-Engangstilskud 
til ydelsesmod-
tagere

2.011,2 502,8 0,0 0,0 0,0

I alt – før tilba-
geløb

2.044,9 517,8 0,0 0,0 0,0

I alt – efter til-
bageløb

1.582,3 402,2 0,0 0,0 0,0

Note: Der er foretaget afrundinger
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Forslaget om udbetaling af et engangstilskud på 6.000 kr. 
skønnes med betydelig usikkerhed at omfatte cirka 419.000 

husstande, der har en varmekilde og en husstandsindkomst, 
som berettiger til varmechecken.

Tabel 3.2. Ydelsesmæssige konsekvenser af lovforslaget
Mio. kr., 2022 
pl

2022 2023 2024 2025 2026

Staten 2.011,2 502,8 0,0 0,0 0,0
-Engangstilskud 
til husstande

2.011,2 502,8 0,0 0,0 0,0

I alt – før tilba-
geløb

2.011,2 502,8 0,0 0,0 0,0

I alt – efter til-
bageløb

1.548,6 387,2 0,0 0,0 0,0

Note: Der er foretaget afrundinger

Den foreslåede skattefritagelse er neutral over for de offent-
lige finanser, da engangstilskuddet er fastsat under forud-
sætning om skattefritagelse. Skattefritagelsen medfører end-
videre ingen umiddelbar provenuvirkning, da der ikke er 
tale om en skattefritagelse af en eksisterende skattepligtig 
ydelse. Engangstilskuddet vil dog medføre et øget tilbageløb 
i form af moms og afgifter, der skønnes til ca. 0,57 mia. 
kr., svarende til 23 pct. af de umiddelbare merudgifter til 
engangstilskuddet. Skattefritagelsen har karakter af en skat-
teudgift på 0,98 mia. kr., svarende til værdien af indkomst-
beskatning af engangstilskuddet, såfremt det var skatteplig-
tigt. Skatteudgiften vil indgå i Skatteministeriets opgørelse 
over skatteudgifter Skattefritagelsen har ingen konsekvenser 
for kommuner og regioner.

4.2. Implementeringskonsekvenser

Udbetalingen af engangstilskuddet administreres overordnet 
af Energistyrelsen, og udbetalingen foretages af Arbejds-
markedets Tillægspension. Det skønnes med betydelig usik-
kerhed, at udmøntningen af udbetalingen af engangstilskud-
det til de berettigede samlet set vil medføre administrative 
merudgifter på 33,7 mio. kr. i 2022 og 15 mio. kr. 2023 i 
henholdsvis Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og til-
hørende styrelser samt i Arbejdsmarkedets Tillægspension, 
jf. tabel 3.3.

Udbetalingen vil ske på baggrund af en databaseret udsøg-
ning i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som 
skal indhente data fra andre myndigheder og tredjeparter, 
særligt Skatteforvaltningen, CPR, BBR, Evida og Energi-
net, og der afsættes 19,8 mio. kr. til den databaserede 
udsøgning. Arbejdsmarkedets Tillægspension vil udbetale 

engangstilskuddet, og der afsættes 3,0 mio. kr. til udbetalin-
gen. Lovforslaget vurderes at medføre mindre udgifter til 
systemtilpasning i Gældsstyrelsen. Udgifterne hertil er ikke 
endeligt opgjorte.

Forslaget forventes som udgangspunkt at medføre begræn-
sede merudgifter på Justitsministeriets område. Der er her-
ved lagt vægt på, at der alene forventes at være få yderligere 
sager, som vil tilgå straffesagskæden. Det er dog på det fore-
liggende grundlag vanskeligt at skønne nærmere over den 
forventede sagstilgang, som således potentielt kan være af 
et større omfang. Det forventes imidlertid, at merudgifterne 
som følge af lovforslaget kan håndteres inden for Justitsmi-
nisteriets eksisterende økonomiske ramme

Efter den indledende udbetaling vil der blive sagsbehand-
let en ansøgningsrunde, hvor personer, som mener sig be-
rettigede, men hvor ingen person i husstanden har modta-
get engangstilskud, kan ansøge Energistyrelsen om at få 
udbetalt engangstilskud. Der afsættes 13,5 mio. kr. til udvik-
ling af IT-understøttelse og sagsbehandling af ansøgnings-
runden. Endelig afsættes der 0,8 mio. kr. til håndtering 
af ordningen i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets 
departement og 11,6 mio. kr. til Energistyrelsen til projekt-
ledelse, udarbejdelse af lov, modeludvikling, håndtering af 
spørgsmål fra borgere og myndigheder mv., jf. tabel 3.3.

Forslaget har ubetydelige implementeringskonsekvenser for 
kommunerne.

Forslaget har ingen implementeringskonsekvenser for regio-
nerne.

Tabel 3.3. Administrative konsekvenser
Mio. kr., 2022 pl 2022 2023 2024 2025 2026
Staten 33,7 15,0 0,0 0,0 0,0
KEFM, departe-
mentet

0,5 0,3 0,0 0,0 0,0

KEFM, Energi- 8,0 3,6 0,0 0,0 0,0
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styrelsen – pro-
jektledelse, lov, 
borgerhenvendel-
ser mv.
KEFM, Styrelsen 
for Dataforsyning 
og Effektivisering 
– Datasamkøring 
og IT-udgifter

15,8 4,0 0,0 0,0 0,0

Arbejdsmarkedets 
Tillægspension – 
Udbetaling

2,4 0,6 0,0 0,0 0,0

KEFM – Energi-
styrelsen – IT og 
sagsbehand-ling 
af ansøgningsrun-
de

7,5 6,5 0,0 0,0 0,0

I alt 33,7 15,0 0,0 0,0 0,0
Note: Der er foretaget afrundinger

4.3. Digitaliseringsklar lovgivning

Lovforslaget er udarbejdet efter de syv principper for digi-
taliseringsklar lovgivning, idet udbetaling af engangstilskud-
det vil ske automatisk og som udgangspunkt uden ansøgning 
fra borgeren. Retten til udbetaling af tilskuddet er baseret på 
objektive kriterier om en bestemt opvarmningskilde på en 
given dato eller en given periode og en bestemt husstands-
indkomst i en given periode.

Udbetalingen vil så vidt muligt ske automatisk på baggrund 
af data fra de relevante myndigheder som f.eks. Styrelsen 
for Dataforsyning og Effektivisering, Skatteforvaltningen, 
Indenrigs- og Boligministeriet m.v. Lovforslaget lever såle-
des op til princip 1 om enkle og klare regler og princip 3 om 
automatisk sagsbehandling.

I forhold til princip 2 om digital kommunikation fremgår 
der af forslagets § 12 bemyndigelse til, at Energistyrelsen 
kan fastsætte regler om krav om digital kommunikation og 
herunder regler om obligatorisk anvendelse af særlige digi-
tale formater. Der er tale om et engangstilskud, og loven 
skal kun anvendes til dette ene formål, hvorfor det ikke 
vurderes nødvendigt at formulere lovforslaget teknologineu-
tralt i forhold til fremtidens teknologiske udvikling. Der vil 
blive taget hensyn til webtilgængelighed ved udnyttelsen af 
bemyndigelsen.

Lovforslaget er grundlæggende udarbejdet i overensstem-
melse med princip 4 om ensartede begreber og genbrug 
af data, da udsøgningen af målgruppen primært vil ske på 
baggrund af data i eksisterende registre, som staten har an-
svaret for. Dog vil det være nødvendigt at kvalificere statens 
data ved at indsamle informationer fra Energinet og Evida 
i forhold til husstandenes elforbrug og ledningsinformation 
om gasdistributionsledninger, som staten ikke fører registre 
over.

Forslaget lever op til princip 5 om tryg og sikker databe-
handling i den henseende, at der med lovforslaget vil ske 
genbrug af data fra andre myndigheder i Klima-, Energi- og 
Forsyningsministeriet, og herunder særligt Styrelsen for Da-
taforsyning og Effektivisering. De involverede myndigheder 
og institutioner foretager i forvejen sikker databehandling 
af store mængder data og vil hertil skulle overholde de 
databeskyttelsesretlige regler, herunder krav til it-sikkerhed 
og konsekvensanalyse.

Dataunderstøttelsen i Arbejdsmarkedets Tillægspension vil 
delvist basere sig på Arbejdsmarkedets Tillægspensions ek-
sisterende it-systemer, og udbetalingerne vil skulle ske til 
NemKonto. Dermed lever forslaget op til princip 6 om 
anvendelse af offentlig infrastruktur. Lovforslaget giver be-
myndigelse til Energistyrelsen til at fastsætte de nærmere 
regler om ansøgninger og om anvendelse af særlige digita-
le formater, herunder eventuel anvendelse af NemID eller 
MitID, og der er derfor ikke taget stilling til dette i lovfor-
slaget.

For så vidt angår princip 7 om forebyggelse af snyd og 
fejl sker selve sagsbehandlingen ved hjælp af samkøring 
af offentlige registre for at udpege de berettigede husstan-
de. For så vidt angår borgere, der efterfølgende ansøger om 
engangstilskuddet i en ansøgningsrunde, er der i lovforslaget 
indarbejdet hjemmel til at indhente og behandle relevante 
oplysninger fra BBR, CPR, den skattemæssige årsopgørelse 
fra Skatteforvaltningen, og oplysninger fra Evida og Energi-
net. I forbindelse med udsøgningen og samkøringen af de 
enkelte datakilder foretages kontroller af databehandlingen 
og selve registrene. Styrelsen for Dataforsyning og Effekti-
viserings kontrol består af et tjek af data i forbindelse med 
modtagelse og indlæsning samt i forbindelse med udsøgnin-
gen. Eksempler herpå er tjek af antal dataposter i forbindel-
se med indlæsningen, eller et tjek af, om den beregnede 
husstandsindkomst er ekstraordinært høj i forbindelse med 
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samkøringen. I forbindelse med udbetalingen foretager Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension kontrol af, at det enkelte 
personnummer ikke har fået udbetalt et engangstilskud før. I 
forbindelse med behandling af ansøgninger efter § 11 foreta-
ges kontrol af, at der ikke tidligere er udbetalt et engangstil-
skud til en person fra den pågældende husstand.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for er-
hvervslivet m.v.

Forslaget skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser 
for erhvervslivet.

Forslaget skønnes at have begrænsede administrative kon-
sekvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes 
at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres 
nærmere. De begrænsede administrative konsekvenser ve-
drører Energinet og Evida, der skal levere dataudtræk om 
henholdsvis elforbrug og ledningsinformation og om gas-
distributionsledninger til Energistyrelsen og Styrelsen for 
Dataforsyning og Effektivisering Formålet med dataudtræk-
kene er at anvende dem til samkøring af dataregistre for 
at kunne identificere de berettigede danske husstande til 
engangstilskuddet. Leveringen af dataudtrækkene fra Ener-
ginet og Evida til Energistyrelsen og Styrelsen for Datafor-
syning og Effektivisering vil foregå i en afgrænset periode i 
2022-2023, da der er tale om et engangstilskud. Forslaget til 
§ 16, om bemyndigelse til Energistyrelsen til fastsættelse af 
yderligere regler, skønnes at have administrative konsekven-
ser under 4 mio. kr. for erhvervslivet.

6. Administrative konsekvenser for borgerne

Forslaget skønnes at have begrænsede administrative konse-
kvenser for borgerne, idet tilskuddet i overvejende grad vil 
blive udbetalt automatisk. Forslaget vil således alene medfø-
re administrative konsekvenser for borgere, der vil skulle 
ansøge om tilskuddet, eller som skal anvise en NemKonto 
for at få tilskuddet udbetalt. Derudover vil der for borgere, 
der har fået udbetalt engangstilskud, kunne være tilfælde, 
hvor borgeren selv vil skulle oplyse kommunen om, at der 
skal ses bort fra engangstilskuddet i forbindelse med ansøg-
ning om hjælp i kontanthjælpssystemet.

7. Klimamæssige konsekvenser

Forslaget har ingen klimamæssige konsekvenser, da der er 
tale om en engangsudbetaling, som udbetales med henblik 
på at afbøde ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 
2021-2022, dvs. tilbagevirkende i tid. Husstanden kan der-
med ikke indregne engangstilskuddet i fremtidige overvejel-
ser om konverteringer til f.eks. grønnere løsninger. Endvide-
re er det lagt til grund, at der ikke opstår forventninger om 
fremtidige kompensationer ved prisudsving.

8. Miljø- og naturmæssige konsekvenser

Forslaget har ingen miljø- og naturmæssige konsekvenser.

9. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter.

10. Hørte myndigheder og organisationer m.v.

Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 24. marts 2022 
til den 30. marts 2022 været sendt i høring hos følgende 
myndigheder og organisationer m.v.:

Advokatrådet – Advokatsamfundet, Akademisk Arkitektfor-
ening, Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Anke-
nævnet på Energiområdet, Arbejderbevægelsens Erhvervs-
råd, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Arbejdstilsy-
net, Asfaltindustrien, Assens Kommune, Ballerup Kommu-
ne, Billund Kommune, Billund Vand A/S, Biofos A/S, Blik- 
og Rørarbejderforbundet, Bopa Law, Bornholms Energi og 
Forsyning (BEOF), Bornholms Kommune, Brancheforenin-
gen Dansk Luftfart, Brancheforeningen for Decentral Kraft-
varme, Brancheforeningen for Små- og Mellemstore Vind-
møller, Brintbranchen, Brunata, Bryggeriforeningen, Brønd-
by Kommune, Brønderslev Kommune, Bygge-, Anlægs- og 
Trækartellet (BATT-kartellet), Byggecentrum, Byggeskade-
fonden, Center for Electric Power and Energy (DTU), Cer-
ius, Clean Energy Invest ApS, CO-industri, Copenhagen 
Merchants, COWI, Dana Petroleum, DANAK (Den Danske 
Akkrediterings- og Metrologifond), DANICA RESOUR-
CES APS, Danmarks Almene Boliger (BL), Danmarks Jæ-
gerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks 
Rederiforening, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Da-
noil Exploration A/S, Dansk Affaldsforening, Dansk Ar-
bejdsgiverforening (DA), Dansk Byggeri, Dansk Ejendoms-
mæglerforening, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Fa-
cilities Management (DFM), Dansk Fjernvarme, Dansk 
Gartneri, Dansk Gas Forening, Dansk Gasteknisk Center 
(DGC), Dansk Kontor/afdeling Biotek, Dansk Miljøteknolo-
gi, Dansk Shell A/S, Dansk Solcelleforening, Dansk Stan-
dard, Dansk Transport og Logistik (DLTL), Danske Advo-
kater, Danske Arkitektvirksomheder, DANSKE ARK, Dan-
ske Halmleverandører, Danske Maritime, Danske Mediedi-
stributører, Danske Regioner, Danske Tegl, DANVA (Dansk 
Vand- og Spildevandsforening), DANVAK, Datatilsynet, 
De frie Energiselskaber, Decentral Energi, DELTA Dansk 
Elektronik, DENFO, Danske Energiforbrugere, Det Centra-
le Personregister (CPR), DI, Dommerfuldmægtigforeningen, 
Dragør Kommune, Drivkraft Danmark, DTU – Institut for 
Vindenergi, DTU – Myndighedsbetjening, EA Energianaly-
se, Egedal Kommune, Energi Danmark, Energi Fyn, Ener-
giforum Danmark, Energiklagenævnet, Energinet, Energi-
sammenslutningen, Energisystemer ApS, Energitjenesten, 
Energycluster, Eniig, Equinor, Esbjerg Kommune, European 
Energy, Eurowind Energy A/S, Evida, EWE Energie AG, 
Fagligt Fælles Forbund (3F), Fanø Kommune, Favrskov 
Kommune, Faxe Kommune, Finansrådet, Realkreditforenin-
gen og Realkreditrådet – FinansDanmark, Fonden Kraka, 
Forbrugerrådet Tænk, Foreningen af fabrikanter og importø-
rer af elektriske belysningsarmaturer (FABA), Foreningen 
af fabrikanter og importører af elektriske husholdningsappa-
rater (FEHA), Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), 
Foreningen Biogasbranchen, Foreningen Danske Kraftvar-
meværker, Foreningen for Slutbrugere af Energi, Forsy-
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ningstilsynet, Fredensborg Kommune, Fredericia Kommune, 
Fredericia Spildevand A/S, Frederiksberg Kommune, Frede-
rikshavn Kommune, Frederikssund Kommune, FSR Danske 
revisorer, Furesø Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, 
Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kom-
mune, Greenpeace, GreenTech Advisor, Greve Kommune, 
Gribskov Kommune, GTS (Godkendt Teknologisk service), 
Guldborgsund Kommune, Haderslev Kommune, Halsnæs 
Kommune, Havarikommissionen, Havarikommissionen for 
Offshore Olie- og Gasaktiviteter, Hedensted Kommune, 
Helsingør Kommune, Herlev Kommune, Herning Kommu-
ne, Hess Denmark ApS, Hillerød Kommune, Hjørring Kom-
mune, Holbæk Kommune, Holstebro Kommune, Horsens 
Kommune, Hulgaard Advokater, Hvidovre Kommune, Hø-
je-Taastrup Kommune, Hørsholm Kommune, Ikast-Brande 
Kommune, Ineos Danmark, Ingeniørforeningen i Danmark 
(IDA), Institut for produktudvikling (IPU), Intelligent Ener-
gi, Ishøj Kommune, IT-Branchen, Jammerbugt Kommune, 
Kalundborg Kommune, Kerteminde Kommune, Kjærgaard 
A/S, KlimaEnergi A/S, Kolding Kommune, Kommunernes 
Landsforening, Københavns Kommune, Københavns Uni-
versitet, Køge Kommune, Landbrug & Fødevarer, Lands-
byggefonden, Landsforeningen af Solcelleejere, Landsfor-
eningen Naboer til Kæmpevindmøller, Langeland Kommu-
ne, LCA Center, Lejre Kommune, Lemvig Kommune, Lol-
land Kommune, Lundsby Biogas, Lyngby-Taarbæk Kom-
mune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Middel-
fart Kommune, Middelgrundens Vindmøllelaug, MOE Råd-
givende ingeniører, Morsø Kommune, Mærsk Drilling, 
Maabjerg Energy Center – MEC, Nature Energy, NEAS 
Energy A/S, Netvarme, Niras, NOAH Energi og Klima, 
Norddjurs Kommune, Nordfyns Kommune, Nordisk Folke-
center for Vedvarende Energi, Noreco, NRGi Renewables 
A/S, Nyborg Kommune, Næstved Kommune, Odder Kom-
mune, Odense Kommune, Odsherred Kommune, Olie Gas 
Danmark, Oxfam IBIS, Plan og Projekt, Planenergi, Plastin-

dustrien, Rambøll, Randers Kommune, Rebild Kommune, 
Ren Energi Oplysning (REO), Ringkøbing-Skjern Kommu-
ne, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Rudersdal 
Kommune, Rødovre Kommune, Rådet for grøn omstilling, 
Samsø Kommune, SEAS-NVE, Siemens Gamesa, Silkeborg 
Kommune, Skanderborg Kommune, Skattestyrelsen, Skive 
Kommune, Slagelse Kommune, SMV Danmark, Solar Ele-
ments A/S, Solar Lightning Consultants ApS, Solaropti, Sol-
energi Danmark A/S, Solrød Kommune, Sorø Kommune, 
Statens ByggeforskningsInstitut, Stevns Kommune, Struer 
Kommune, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Svendborg 
Kommune, Syd Energi (SE), Syddjurs Kommune, Syner-
gi, Sønderborg Kommune, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Tekno-
logisk Institut, Thisted Kommune, Total S. A., T-REGS, 
Tønder Kommune, Tårnby Kommune, Udviklings- og For-
enklingsstyrelsen, Vallensbæk Kommune, Varde Kommune, 
Varmepumpefabrikantforeningen, Vattenfall A/S, Vedvaren-
de Energi, Vejen Kommune, Vejle Kommune, Vejle Spil-
devand, VELTEK – VVS- og El-Tekniske Leverandørers 
Brancheforening, Verdens Skove, Vestas Wind systems A/S, 
Vesthimmerlands Kommune, Viborg Kommune, VNG Dan-
mark AS, Vordingborg Kommune, Wind Denmark, Wind 
Estate A/S, WWF Verdensnaturfonden, Ærø Kommune, 
Økologisk Landsforening, Aabenraa Kommune, Aalborg 
Energikoncern, Aalborg Kommune, Aalborg Portland A/S, 
Aalborg Universitet, Århus Kommune og Aarhus Universi-
tet.

Den korte høringsperiode er begrundet i hensynet til at op-
fylde den politiske aftale, hvoraf det fremgår, at engangstil-
skuddet skal udbetales hurtigst muligt. For at opnå dette er 
det nødvendigt, at lovforslaget fremsættes og vedtages så 
tidligt som muligt, således at udsøgningen af de berettigede 
kan påbegyndes.

11. Sammenfattende skema

Positive konsekvenser/mindreudgifter (hvis 
ja, angiv omfang/Hvis nej, anfør »Ingen«)

Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, 
angiv omfang/Hvis nej, anfør »Ingen«)

Økonomiske konse-
kvenser for stat, 
kommuner og regio-
ner

Ingen Stat:

2022: 2,05 mia. kr. før skat

2023: 0,52 mia. kr. før skat

2024: 0,0

2025: 0,0

2026: 0,0

Kommuner: Ingen

Regioner: Ingen
Implementerings-
konsekvenser for 

Ingen 2022: 33,7 mio. kr. før skat

2023: 15,0 mio. kr. før skat
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stat, kommuner og 
regioner

2024: 0,0

2025: 0,0

2026: 0,0

Forslaget forventes som udgangspunkt at 
medføre begrænsede merudgifter på Justits-
ministeriets område. Der er herved lagt 
vægt på, at der alene forventes at være 
få yderligere sager, som vil tilgå straffe-
sagskæden. Det er dog på det foreliggende 
grundlag vanskeligt at skønne nærmere over 
den forventede sagstilgang, som således po-
tentielt kan være af et større omfang. Det 
forventes imidlertid, at merudgifterne som 
følge af lovforslaget kan håndteres inden for 
Justitsministeriets eksisterende økonomiske 
ramme.

Kommuner: Ingen

Regioner: Ingen
Økonomiske kon-
sekvenser for er-
hvervslivet

Ingen Ingen

Administrative kon-
sekvenser for er-
hvervslivet

Ingen Begrænsede konsekvenser for de virksom-
heder, der skal videregive oplysninger til 
brug for udsøgning efter § 10 og behandling 
af ansøgninger efter § 11.

Administrative kon-
sekvenser for bor-
gerne

Ingen Begrænsede konsekvenser for de borgere, 
der skal ansøge om tilskuddet eller som skal 
anvise en NemKonto for at få tilskuddet ud-
betalt.

Klimamæssige kon-
sekvenser

Ingen Ingen

Miljø- og naturmæs-
sige konsekvenser

Ingen Ingen

Forholdet til EU-ret-
ten

Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter.

Er i strid med de 
principper for im-
plementering af er-
hvervsrettet EU-re-
gulering/ Går videre 
end minimumskrav 
i EU-regulering (sæt 
X)

Ja Nej

X

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

I § 1 foreslås definitioner af en række begreber, som anven-
des i den foreslåede lov.

Efter § 6, stk. 1, i lov om Det Centrale Personregister 
skal kommunalbestyrelsen i Det Centrale Personregister 
(CPR) registrere enhver på dennes bopæl i kommunen, hvis 
vedkommende efter kapitel 4-6 skal være registreret her i 
landet. Ved bopæl forstås det sted (bolig), hvor en person re-
gelmæssigt sover, når denne ikke er midlertidigt fraværende 
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på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og 
hvor denne har sine ejendele.

Efter § 6, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen registrere den, 
der ingen bopæl har, på vedkommendes faste opholdssted i 
kommunen uanset dettes karakter. For at opholdsstedet kan 
anses for fast, skal opholdet have en vis varighed, hvorunder 
opholdsstedet ikke bevæges, jf. § 9.

Det foreslås i § 1, nr. 1, at en bolig defineres som en adresse, 
hvor en eller flere personer den 1. januar 2022 var registre-
ret med bopæl i Det Centrale Personregister (CPR), jf. § 6, 
stk. 1 eller 2, i lov om Det Centrale Personregister, ifølge 
data i Det Centrale Personregister (CPR) den 1. april 2022.

Den foreslåede bestemmelse skal sikre, at alle adresser, hvor 
en eller flere personer den 1. januar 2022 havde adresse 
i CPR, bliver omfattet af loven, og at husstande på disse 
adresser dermed vil kunne få et engangstilskud, hvis betin-
gelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Definitionen skal også 
sikre, at adresser, hvor personer f.eks. kun bor en mindre del 
af året, ikke bliver omfattet af loven.

Den foreslåede definition vil desuden gøre det enkelt at 
udsøge de boliger, der kan være omfattet af ordningen, idet 
dette kan gøres via CPR.

Den foreslåede bestemmelse i nr. 1 vil medføre, at alle bo-
ligtyper, hvor der er bopælsregistrering i CPR, vil kunne 
være omfattet af ordningen. F.eks. vil også sommerhuse 
kunne være omfattet, hvis en eller flere borgere er bopælsre-
gistreret der. Det samme gælder f.eks. kollegieværelser og 
fleksboliger. Omvendt vil en bygning eller lejlighed med en 
af de omfattede opvarmningsformer ikke være omfattet af 
ordningen, hvis der ikke er bopælsregistrering i bygningen 
eller lejligheden.

Den foreslåede bestemmelse vil således medføre, at adres-
ser, hvor ingen den 1. januar 2022 var registeret i CPR 
efter CPR-lovens § 6, stk. 1 eller 2, ikke vil blive anset 
for en bolig i lovens forstand, og at eventuelle personer, 
der faktisk boede på adressen, ikke vil kunne få udbetalt 
engangstilskud efter loven. Dette gælder også personer med 
særlig adressebeskyttelse, idet disse ikke er registreret i CPR 
på en bestemt adresse efter CPR-lovens § 6, stk. 1 eller 2.

Datoen den 1. januar 2022 er valgt, fordi den ligger ca. midt 
i fyringssæsonen 2021-2022, og denne dato vurderes derfor 
at være hensigtsmæssig i forhold til borgere, som er flyttet i 
løbet af fyringssæsonen.

Det bemærkes, at der i CPR kan ske ændringer i borgernes 
bopælsregistrering med tilbagevirkende kraft. Med henblik 
på at understøtte en administrativt enkel løsning foreslås det, 
at registreringerne i CPR, som de så ud pr. 1. april 2022, 
skal lægges til grund for udbetalingen af engangstilskuddet.

Det foreslås i § 1, nr. 2, at en husstand defineres som de per-
soner, der den 1. januar 2022 var registreret på den samme 
adresse i Det Centrale Personregister (CPR), jf. § 6, stk. 1 

eller 2, i lov om Det Centrale Personregister, ifølge data i 
Det Centrale Personregister (CPR) den 1. april 2022.

Formålet med forslaget er hermed at definere entydigt, hvem 
der tilhører en bestemt husstand. Med den anførte definition 
sikres, at en borger kun vil kunne tilhøre én husstand.

Datoen den 1. januar 2022 er, lige som i det foreslåede nr. 1, 
valgt, fordi den ligger ca. midt i fyringssæsonen 2021-2022, 
og denne dato vurderes derfor at være hensigtsmæssig i 
forhold til borgere, som er flyttet i løbet af fyringssæsonen.

Den foreslåede definition vil desuden gøre det enkelt at 
udsøge personerne i den enkelte husstand, som er knyttet til 
hver bolig, idet dette kan gøres via CPR.

Definitionen vil medføre, at det indbyrdes forhold mellem 
de borgere, der har samme registrerede adresse i CPR, ikke 
vil have betydning. Husstanden vil således omfatte alle med 
den pågældende adresse, uanset om de ikke har nogen anden 
tilknytning til de øvrige borgere med samme folkeregister-
adresse. Husstanden vil således også omfatte f.eks. logeren-
de, der er registreret i CPR med denne adresse.

Definitionen vil også medføre, at personer, der faktisk boede 
på adressen den 1. januar 2022, men ikke var registreret på 
adressen efter CPR-lovens § 6, stk. 1 eller 2, ikke vil skulle 
anses som en del en eventuel husstand på adressen, og de 
vil ikke kunne få udbetalt engangstilskud efter loven. Dette 
gælder også personer med særlig adressebeskyttelse, idet 
disse ikke er registreret i CPR på en bestemt adresse efter 
CPR-lovens § 6, stk. 1 eller 2.

Som nævnt under nr. 1 kan der i CPR ske ændringer i bor-
gernes bopælsregistrering med tilbagevirkende kraft. Med 
henblik på at understøtte en administrativt enkel løsning 
foreslås det, at registreringerne i CPR, som de så ud pr. 
1. april 2022, skal lægges til grund for udbetalingen af en-
gangstilskuddet.

Det foreslås i § 1, nr. 3, at et fjernvarmeforsyningsområ-
de defineres som et område, der den 21. marts 2022 var 
registreret med »Fjernvarme« i attributten »Vaerdi1203« i 
GIS-laget »Forsyningsområde, vedtaget« på plandata.dk.

Tilsvarende foreslås det i § 1, nr. 4, at et gasforsyningsom-
råde defineres som et område, der den 21. marts 2022 var 
registreret med »Individuel naturgasforsyning« i attributten 
»Vaerdi1203« i GIS-laget »Forsyningsområde, vedtaget« på 
plandata.dk.

De foreslåede definitioner betyder, at fjernvarmeforsynings-
områder og gasforsyningsområder defineres ud fra planda-
ta.dk, som er Bolig- og Planstyrelsens digitale register for 
fysisk planlægning i Danmark. De to typer områder indgår 
i de foreslåede betingelser for berettigelse til at modtage en-
gangsydelse. Der henvises til § 3 og bemærkningerne hertil.

Til § 2

Der findes ikke gældende regler om udbetaling af engangs-
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tilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder 
omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 
2021-2022.

Det foreslås i § 2, stk. 1, 1. pkt., at Energistyrelsen yder et 
engangstilskud på 6.000 kr. til den person, der ifølge Det 
Centrale Personregister (CPR) den 1. januar 2022, var den 
ældste person i de husstande, der opfylder betingelserne i §§ 
3 og 4.

I 2. pkt. foreslås, at data i Det Centrale Personregister (CPR) 
den 1. april 2022 lægges til grund.

Det foreslås, at hele beløbet udbetales til én person i hver af 
de berettigede husstande. Dette skyldes hensynet til admini-
strativ enkelhed.

Forslaget betyder, at engangstilskuddet ikke udbetales ud 
fra, hvem der har betalt husholdningens varmeregning. Det-
te skyldes, at der ikke findes tilgængelige data herom, som 
kan danne grundlag for en automatisk udbetaling. Det fore-
slås således, at det fastsættes ud fra objektive kriterier, der 
kan konstateres på baggrund af husstandsmedlemmernes 
personnumre, hvem der skal have tilskuddet udbetalt.

Alderen på personerne i husstanden kan konstateres ud fra 
deres personnumre. Forslaget om, at engangstilskuddet skal 
udbetales til den ældste person i husstanden, er begrundet i, 
at det er en enkel måde at sikre, at engangstilskuddet ikke 
udbetales til et barn i familier med hjemmeboende børn, 
uden at man afskærer en person på f.eks. 17 år, som er 
flyttet hjemmefra, fra at få udbetalt engangstilskud.

Forslaget medfører, at engangstilskuddet vil blive udbetalt 
til den ælste person i husstanden, uanset om denne f.eks. er 
logerende.

Som nævnt i bemærkningerne til § 1, nr. 1, kan der i CPR 
ske ændringer i borgernes bopælsregistrering med tilbage-
virkende kraft. Med henblik på at understøtte en administra-
tivt enkel løsning foreslås det, at registreringerne i CPR, 
som de så ud pr. 1. april 2022, skal lægges til grund for 
udbetalingen af engangstilskuddet.

Med hensyn til de betingelser, som husstanden skal opfylde 
for at være berettiget til et engangstilskud, henvises for så 
vidt angår varmekilde til den foreslåede § 3 og bemærknin-
gerne hertil, og for så vidt angår husstandsindkomsten til 
den foreslåede § 4 og bemærkningerne hertil.

Det vil være Energistyrelsen, som er myndighed for udbe-
taling af engangstilskud. Styrelsen for Dataforsyning og Ef-
fektivisering vil stå for den tekniske udsøgning af de beretti-
gede efter den foreslåede § 10. Den tekniske udbetaling vil 
blive foretaget af Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. den 
foreslåede § 13.

Det foreslås i stk. 2, 1. pkt., at hvis den ældste person i 
husstanden på udbetalingstidspunktet er registreret som død 
i Det Centrale Personregister (CPR), udbetales engangstil-

skuddet til den ifølge Det Centrale Personregister (CPR) på 
udbetalingstidspunktet ældste levende person i husstanden.

Det vil blive kontrolleret af Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering i forbindelse med udsøgningen, om en beret-
tiget person er afgået ved døden, og desuden af Arbejdsmar-
kedets Tillægspension i forbindelse med udbetalingen, jf. 
forslaget til § 13, stk. 3. Hvis det er tilfældet, foreslås det, at 
engangstilskuddet i stedet udbetales til den på udbetalings-
tidspunktet ældste levende person i husstanden.

I stk. 2, 2. pkt., foreslås, at hvis alle personer i husstanden 
afgået ved døden på udbetalingstidspunktet, udbetales en-
gangstilskuddet ikke.

Engangstilskuddet vil således efter forslaget ikke blive ud-
betalt til boet efter en berettiget person.

Det foreslås i stk. 3, at i tilfælde, hvor flere personer i hus-
standen opfylder betingelserne i det foreslåede stk. 1 eller 
2, udbetales engangstilskuddet til den person, der har det 
laveste løbenummer i sit personnummer.

Dette kan være tilfældet, fordi personerne er født på samme 
dato.

Løbenummeret er de sidste fire cifre i personnummeret.

Efter § 1 i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekendt-
gørelse nr. 798 af 28. juni 2007, skal personer over 18 år, 
som i henhold til lov om Det Centrale Personregister er 
tildelt et personnummer, og som ikke er registreret som 
udrejst af Danmark, anvise en konto i et pengeinstitut (en 
NemKonto), hvortil offentlige myndigheder med frigørende 
virkning kan foretage udbetaling af pengebeløb. Det samme 
gælder personer under 18 år, der i henhold til lov om Det 
Centrale Personregister er tildelt et personnummer, og som 
modtager betalinger fra offentlige myndigheder.

Efter § 19, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 647 af 13. april 2021 
om Nemkontoordningen påhviler det for borgere over 18 år, 
som er under værgemål, værgen at anvise en Nemkonto for 
vedkommende til Nemkontoregistret.

Efter § 19, stk. 3, i bekendtgørelse om Nemkontoordningen 
kan borgere, som er tildelt et personnummer, men som er re-
gistreret som udrejst af Danmark, anvise en Nemkonto. An-
vendelsen af sådanne Nemkonti skal være aftalt med den 
udbetalende offentlige myndighed, jf. § 30, stk. 1.

Efter § 30 i bekendtgørelse om Nemkontoordningen er 
offentlige myndigheder forpligtet til at anvende Nemkon-
tosystemet i forbindelse med udbetalinger til borgere og 
virksomheder. Anvendelsen i forbindelse med udbetaling til 
borgere og virksomheder med Nemkonti efter § 19, stk. 3, 
og § 20, stk. 2, er dog valgfri for den enkelte offentlige 
myndighed.

Hvis en borger eller en virksomhed ikke i forbindelse med 
en udbetaling fra en offentlig myndighed har anvist en Nem-
Konto eller fået oprettet en specifik konto, skal den offent-
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lige myndighed sikre, at borgeren eller virksomheden får 
anvist sit tilgodehavende på anden måde, jf. § 31 i bekendt-
gørelse om NemKontoordningen. Risikoen for forsinket be-
taling som følge af en tilsidesættelse af anvisningspligten 
bæres af borgeren eller virksomheden, jf. § 31, stk. 2.

Det foreslås i § 2, stk. 4, at engangstilskud efter det foreslå-
ede stk. 1-3 udbetales til den berettigedes NemKonto. Det 
er en betingelse for udbetaling af engangstilskuddet, at den 
pågældende har en NemKonto.

§ 31 i bekendtgørelse om NemKontoordningen foreslås så-
ledes fraveget med dette lovforslag.

Det betyder, at en person ikke vil få udbetalt engangstilskud 
automatisk efter udsøgningen omhandlet i den foreslåede § 
10, hvis den pågældende ikke har en NemKonto på udbeta-
lingstidspunktet. Personen vil således ikke have krav på at 
få udbetalt beløbet til en anden konto, herunder en specifik 
konto, der af personen ønskes oprettet alene til brug for ud-
betaling til tilskuddet. Det gælder både personer med bopæl 
i Danmark og personer, som er registret som udrejst.

Engangstilskuddet vil ikke blive udbetalt til en eventuel an-
den person i husstanden, som har en NemKonto.

En i øvrigt berettiget person, som ikke har fået engangs-
tilskuddet udbetalt automatisk, fordi vedkommende ikke 
havde en NemKonto på udbetalingstidspunktet, vil kunne 
ansøge om engangstilskud efter den foreslåede § 11 og 
i den forbindelse anvise en NemKonto. Engangstilskuddet 
vil herefter blive udbetalt, hvis betingelserne i øvrigt er op-
fyldt. Hvis vedkommende ikke anviser en NemKonto, som 
tilskuddet kan udbetales til, vil en i øvrigt berettiget person 
ikke kunne få udbetalt engangstilskuddet, heller ikke efter 
ansøgning.

Til § 3

Det foreslås i § 3, stk. 1, at det er en betingelse for engangs-
tilskud efter den foreslåede § 2, at boligen opfylder mindst 
en af en række betingelser i de foreslåede nr. 1-5, jf. dog den 
foreslåede § 5.

Formålet med Aftale om en målrettet varmecheck er at give 
engangstilskud til boliger med bestemte varmekilder, som 
har været omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyrings-
sæsonen 2021-2022. Det drejer sig efter Aftale om en mål-
rettet varmecheck om boliger med naturgasfyr, fjernvarme 
baseret på høj andel af gas eller en kombination af gas og 
elbaserede varmepumper samt boliger, hvor elpaneler eller 
varmepumper udgør den primære opvarmningsform.

For at kunne udbetale engangsydelsen uden ansøgning til 
så mange af husstandene i den tilsigtede målgruppe som 
muligt, foreslås det, at der i videst muligt omfang fastsættes 
objektive, hovedsageligt registerbaserede betingelser for be-
rettigelsen.

Betingelserne i de foreslåede bestemmelser i § 3, stk. 1, nr. 

1-4, er registerbaserede, og boliger omfattet af kriterierne i 
nr. 1-4 vil blive udsøgt automatisk, jf. den foreslåede § 10.

Den berettigede person i husstande, hvis bolig ikke er blevet 
udsøgt automatisk, vil have mulighed for at ansøge om at få 
engangstilskud efter den foreslåede § 11, hvis betingelserne 
i den foreslåede § 3, stk. 1, nr. 5, (og betingelserne vedrøren-
de husstandsindkomst m.v.) er opfyldt, jf. bemærkningerne 
til nr. 5 nedenfor.

De foreslåede betingelser i § 3, stk. 1, nr. 1-5, bygger i vidt 
omfang på oplysninger om den enkelte bygning og bolig, 
som findes i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er dog 
ikke i alle tilfælde, at BBR er tilstrækkelig til at identificere 
boligerne i målgruppen, og BBR foreslås derfor suppleret 
med andre oplysninger.

For enkelte grupper vil det ikke være muligt at finde frem til 
boligerne i målgruppen via registeroplysninger m.v., og de 
berettigede vil derfor være nødt til at ansøge om engangstil-
skuddet. Der henvises til de foreslåede bestemmelser i § 3, 
stk. 1, nr. 5, og §§ 10 og 11 og bemærkningerne hertil.

Det foreslås at lægge oplysningerne i BBR pr. den 1. januar 
2022 til grund, da denne dato ligger ca. midt i fyringssæ-
sonen 2021-2022. Det betyder, at ændringer i BBR, som 
foretages efter den 1. januar 2022, som udgangspunkt ikke 
kan tages i betragtning, også selv om de vedrører ændringer 
i opvarmningsform, som er sket før den 1. januar 2022.

Det betyder tillige, at en bolig vil være omfattet af ordnin-
gen, hvis den i BBR den 1. januar 2022 var registreret med 
en af de omfattede varmekilder (og de øvrige betingelser 
er opfyldt), også selv om de faktiske forhold ikke svarede 
til registreringen, men ejeren af ejendommen ikke havde 
indmeldt rettelsen til BBR. Hvor der i et sådant tilfælde er 
udbetalt engangstilskud, vil der således ikke være tale om et 
uberettiget modtaget beløb. Hvis fejl i BBR beror på fejl el-
ler mangler, der ikke kan henføres til personer i den pågæl-
dende husstand, vil den berettigede person i den pågældende 
husstand dog ikke være udelukket fra at få engangstilskud 
efter ansøgning, jf. den foreslåede § 5 og bemærkningerne 
hertil.

Det foreslås i § 3, stk. 1, nr. 1, at en bolig er omfattet af 
ordningen, hvis boligen den 1. januar 2022 i Bygnings- og 
Boligregistret (BBR) var registreret med »Naturgas« som 
opvarmningsmiddel.

De boliger, der vil blive udsøgt i medfør af den foreslåede 
nr. 1, vurderes primært at bestå af enfamiliehuse, rækkehuse 
og tilsvarende, men også andre boligtyper som etageejen-
domme m.v. kan forekomme.

Det foreslås i § 3, stk. 1, nr. 2, at en bolig er omfattet af 
ordningen, hvis boligen den 1. januar 2022 i Bygnings- og 
Boligregistret (BBR) var registreret med »Fjernvarme/blok-
varme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)« som varme-
installation, og boligen derudover opfylder mindst et af 
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kriterierne i de foreslåede litra a-d, som tager sigte på at 
identificere boliger opvarmet med gas.

Det vurderes, at en stor del af især etageejendomme og lig-
nende større bygninger med flere boliger ikke kan identifi-
ceres i BBR gennem angivelsen af opvarmningsmiddel. Det 
skyldes, at eksempelvis etageejendomme ofte kan være for-
synet fra et varmeforsyningsanlæg, der ikke er placeret i 
bygningen, men i stedet i eksempelvis en nærliggende var-
mecentral. Her vil etageejendommen være registreret med 
angivelsen »Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller 
varmluftanlæg)« som varmeinstallation og uden information 
om opvarmningsmiddel.

Registreringen »Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer 
eller varmluftanlæg)« i BBR kan således dække over man-
ge forskellige opvarmningsformer og varmekilder, herunder 
boliger, der opvarmes fra en varmecentral eller centralt fyr, 
uanset om disse er baseret på olie, gas eller el, og boliger, 
der opvarmes med fjernvarme. Nogle flerfamiliehuse vil væ-
re registreret med opvarmningsmiddel »Naturgas«, og vil 
derfor blive omfattet i medfør af det foreslåede § 3, nr. 
1. For de øvrige boliger registreret med »Fjernvarme/blok-
varme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)« er det imid-
lertid nødvendigt med yderligere kriterier for at identificere 
de boliger, som må formodes at være opvarmet med en 
bestemt varmekilde.

Derfor foreslås i litra a-d en række kriterier, som hver for 
sig sandsynliggør, at boligen er opvarmet med gas. Hvis et 
af kriterierne er opfyldt, vil boligen være omfattet af ordnin-
gen, uanset om den pågældende blokvarmecentral faktisk 
anvender et af de omfattede opvarmningsmidler.

Det foreslåede litra a omfatter boliger beliggende i et gas-
forsyningsområde.

Gasforsyningsområder er registreret i plandata, jf. den fore-
slåede § 1, nr. 4, og bemærkningerne hertil.

Boliger i et gasforsyningsområde, som er registreret med 
»fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftan-
læg)«, vurderes for størstedelens vedkommende at være op-
varmet med gas, og foreslås derfor omfattet. Det skyldes 
bl.a., at varmeforsyningsloven tidligere har understøttet til-
slutningen af store blokvarmecentraler til den kollektive 
forsyning, herunder gasnettet, såfremt blokvarmecentralen 
var beliggende i et område, der var godkendt til individuel 
gasforsyning.

Det foreslåede litra b omfatter boliger beliggende uden for 
fjernvarmeforsyningsområder og inden for 100 m fra et gas-
forsyningsråde.

Gasforsynings- og fjernvarmeforsyningsområder er registre-
ret i plandata, jf. den foreslåede § 1, nr. 3 og 4, og bemærk-
ningerne hertil.

Boliger i umiddelbar nærhed af et gasforsyningsområde, 
som er registreret med »fjernvarme/blokvarme (radiatorsy-

stemer eller varmluftanlæg)«, og som ikke ligger i et fjern-
varmeforsyningsområde, vurderes også for størstedelens 
vedkommende at være opvarmet med gas, og foreslås der-
for omfattet. Ved fraværet af fjernvarme og tilstedeværelsen 
af gas i et område, vurderes gas typisk at have været den 
mest fordelagtige forsyningsform. Boliger vil være omfattet, 
såfremt afstanden fra koordinatsæt for boligen oplyst i BBR 
til et gasforsyningsområde er mindre end 100 m, medmindre 
boligen er placeret i et fjernvarmeforsyningsområde.

Det foreslåede litra c omfatter boliger beliggende uden for 
fjernvarmeforsyningsområder og inden for 50 m fra en gas-
distributionsledning, som den 25. marts 2022 var registreret 
i Evidas systemer og fremgår af GIS-informationer fra Evi-
da.

Fjernvarmeforsyningsområder er registreret i plandata, jf. 
den foreslåede § 1, nr. 3, og bemærkningerne hertil.

Boliger i umiddelbar nærhed af en gasdistributionsledning, 
som er registreret med »fjernvarme/blokvarme (radiatorsy-
stemer eller varmluftanlæg)«, og som ikke ligger i et fjern-
varmeforsyningsområde, vurderes også for størstedelens 
vedkommende at være opvarmet med gas, og foreslås derfor 
omfattet. Ved fraværet af fjernvarme og tilstedeværelsen af 
gas i et område, vurderes gas typisk at have været den mest 
fordelagtige forsyningsform. Boliger vil være omfattet så-
fremt afstanden fra koordinatsæt for boligen oplyst i BBR til 
en gasdistributionsledning er mindre end 50 m, medmindre 
boligen er placeret i et fjernvarmeforsyningsområde.

Det foreslåede litra d omfatter boliger, som er beliggende 
uden for fjernvarmeforsyningsområder og er registreret i 
Bygnings- og Boligregistret (BBR) med samme BFE-num-
mer som mindst en bygning, der den 1. januar 2022 var regi-
streret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) med angivelsen 
»Naturgas« som opvarmningsmiddel.

Fjernvarmeforsyningsområder er registreret i plandata, jf. 
den foreslåede § 1, nr. 3, og bemærkningerne hertil.

BFE-nummeret i BBR angiver en entydig identifikation af 
fast ejendom.

Boliger, som er registreret med »fjernvarme/blokvarme (ra-
diatorsystemer eller varmluftanlæg)«, og som ikke ligger i 
et fjernvarmeforsyningsområde, vurderes også for størstede-
lens vedkommende at være opvarmet med gas, hvis de har 
samme BFE-nummer som en bygning, der er registreret 
med »Naturgas« som opvarmningsmiddel, og foreslås derfor 
omfattet. Ved fraværet af fjernvarme og tilstedeværelsen af 
gas vurderes gas typisk at have været den mest fordelagtige 
forsyningsform. Boliger, som er registreret med »fjernvar-
me/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)« fore-
slås derfor omfattet, såfremt disse deler BFE-nummer med 
en bygning der ifølge BBR anvender gas som opvarmnings-
middel.

Det foreslås i § 3, stk. 1, nr. 3, at en bolig er omfattet af 
ordningen, hvis boligen den 1. januar 2022 i Bygnings- og 
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Boligregistret (BBR) var registreret med »Fjernvarme/blok-
varme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)« som varme-
installation og er beliggende inden for et område, der er 
tilknyttet et af de fjernvarmenet, der fremgår af bilag 1, som 
afgrænset i GIS-informationer fra Energistyrelsen, jf. § 14, 
stk. 3.

Registreringen »Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer 
eller varmluftanlæg)« i BBR kan dække over mange forskel-
lige opvarmningsmidler og varmeinstallationer, herunder 
boliger, der opvarmes fra en varmecentral eller centralt fyr, 
uanset om disse er baseret på olie, gas eller el, og boliger, 
der opvarmes med fjernvarme.

Det foreslåede bilag 1 indeholder en liste over de fjernvar-
menet, som Energistyrelsen på baggrund af bl.a. dialog med 
fjernvarmeselskaberne har vurderet har en gasandel på mere 
end 65 pct. eller kombinationer af el og gas med tilsvarende 
gennemsnitlige prisstigninger, jf. nærmere bemærkningerne 
til bilag 1.

Boliger registreret med angivelsen »Fjernvarme/blokvarme 
(radiatorsystemer eller varmluftanlæg)« vil for størstedelens 
vedkommende være opvarmet med fjernvarme, hvis de er 
beliggende i eller i umiddelbar nærhed af et fjernvarmefor-
syningsområde. Boliger med denne registering, som er be-
liggende i eller i umiddelbar nærhed af et område, der er 
tilknyttet et af de fjernvarmenet, som fremgår af bilag 1, 
foreslås derfor omfattet af ordningen. Hvis et af kriterierne 
er opfyldt, vil boligen være omfattet af ordningen, uanset 
om den faktisk er tilsluttet det pågældende fjernvarmenet.

Fjernvarmenettene i bilag 1 foreslås til brug for den foreslå-
ede nr. 3, og dermed den automatiske udsøgning efter den 
foreslåede § 10, geografisk afgrænset i GIS-informationer 
fra Energistyrelsen, jf. den foreslåede § 14, stk. 3. Det er 
hensigten, at afgrænsningen vil ske på baggrund af fjernvar-
meforsyningsområder i plandata.dk samt dialog med fjern-
varmeselskaberne efter behov. Et fjernvarmeforsyningsom-
råde, der er et geografisk afgrænset område, bliver dermed 
tilknyttet et specifikt fjernvarmeselskab samt et eventuelt 
fjernvarmenet med eget takstblad, såfremt det er relevant 
i det specifikke tilfælde. Da fjernvarmeforbrugere kan til-
sluttes umiddelbart uden for et forsyningsområde, er det 
hensigten, at områderne udvides med en buffer på 100 m i 
forhold til forsyningsområderne i plandata.dk. Det fremgår 
af det foreslåede § 14, stk. 3, at GIS-informationerne vil 
blive offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside.

Det foreslås i § 3, stk. 1, nr. 4, at en bolig er omfattet 
af ordningen, hvis boligen den 1. januar 2022 i Bygnings- 
og Boligregistret (BBR) var registreret med »Elektricitet« 
som opvarmningsmiddel, ifølge Energinets DataHub havde 
et elektricitetsforbrug over 1.500 kWh i december 2021, 
og i december 2021var registreret for elvarme i Energinets 
DataHub.

Efter forslaget vil alle tre betingelser skulle være opfyldt, for 
at boligen er omfattet.

Det vil efter forslaget være elektricitetsforbruget for alle 
målere tilknyttet boligen, der skal medregnes. Således vil 
f.eks. en bimåler til en varmepumpe tælle med for boligen, 
så længe den er tilknyttet den samme adresse i Energinets 
DataHub.

Den foreslåede forbrugsgrænse er baseret på, at en husstand, 
der benytter elektricitet som primær opvarmningskilde, for 
at være berettiget skal have oplevet prisstigninger svarende 
til en forventet prisstigning for en husstand på 85 m2 opvar-
met med gasfyr. Vurderingen heraf er foretaget ud fra pris-
estimater og historiske elektricitets- og gaspriser af den 15. 
marts 2022. Derudover er der lagt et forventet almindeligt 
elforbrug til belysning, madlavning osv. for en standardhus-
stand til forbrugsgrænsen.

Den foreslåede betingelse om, at boligen i december 2021 
skal have været registreret for elvarme i Energinets DataHub 
vil være opfyldt, hvis boligen i hele eller dele af december 
2021 har være registreret for elvarme. Forslaget har til hen-
sigt at sikre, at de boliger, der omfattes, reelt har haft elvar-
me i december 2021, således at boliger med et almindeligt 
højt elforbrug i december 2021 frasorteres. Eksempelvis vil 
en bolig, der har installeret en elvarmepumpe i 2022, være 
registreret for elvarme fra f.eks. den 1. februar. Boligen 
kunne have et almindeligt elektricitetsforbrug, der var over 
elektricitetsforbrugsgrænsen i december 2021, men bliver 
ikke omfattet, fordi boligen i december 2021 ikke var regi-
streret for elvarme i Energinets DataHub.

Det foreslås i § 3, stk. 1, nr. 5, at en bolig er omfattet af 
ordningen, hvis boligen den 1. januar 2022 i Bygnings- og 
Boligregistret (BBR) var registreret med »Fjernvarme/blok-
varme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)« som varme-
installation, og den berettigede har dokumenteret, at den 
primære opvarmningsform i december 2021 var enten gas, 
fjernvarme fra et af de fjernvarmenet, der fremgår af bilag 
1, eller elektricitet, hvor boligens andel af den forbrugte 
elektricitet til det fælles varmesystem tillagt boligens øvrige 
elektricitetsforbrug oversteg 1.500 kWh i december 2021.

Den foreslåede bestemmelse i nr. 5 skal sikre, at husstande 
i boliger registreret i BBR med »Fjernvarme/blokvarme (ra-
diatorsystemer eller varmluftanlæg)« som varmeinstallation 
ikke udelukkes fra at få et engangstilskud, hvis deres primæ-
re opvarmningsform i december 2021 faktisk var en af de 
nævnte.

Bestemmelsen skyldes, at BBR ikke præcist identificerer, 
hvilket opvarmningsmiddel de boliger, der er registreret med 
»Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftan-
læg)«, har. De kriterier, som fremgår af de foreslåede be-
stemmelser i § 3, stk. 1, nr. 1-4, som vil blive anvendt ved 
den automatiske udsøgning efter § 10, vil derfor ikke iden-
tificere alle boliger registeret med »Fjernvarme/blokvarme 
(radiatorsystemer eller varmluftanlæg)« med de omfattede 
opvarmningsmidler. Særlig er der ikke nogen af de foreslåe-
de bestemmelser i nr. 1-4, der er målrettet boliger registeret 
med »Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varm-
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luftanlæg)«, hvor en bolig modtager varme fra et centralt 
anlæg baseret på el, som ikke defineres som fjernvarme. Det 
skyldes, at det er vurderet, at disse boliger ikke kan udsøges 
automatisk efter den foreslåede § 10.

Den foreslåede bestemmelse i nr. 5 vil derfor alene være 
relevant i forbindelse med ansøgninger efter den foreslåede 
§ 11 og for at husstande i sådanne boliger kan få engangstil-
skud, vil det være nødvendigt at ansøge efter den foreslåede 
§ 11.

Den foreslåede bestemmelse i nr. 5 baserer sig på en kom-
bination af BBR-registrering og dokumentation fra ansøge-
ren vedrørende opvarmningsformen. I forbindelse med en 
ansøgning efter den foreslåede § 11, vil ansøger kunne do-
kumentere med regninger for varmeforbruget eller anden re-
levant information, at boligens primære opvarmningsform i 
december 2021 var varme fra et fælles varmesystem baseret 
på gas eller el, eller fjernvarme fra et af de fjernvarmenet, 
der fremgår af bilag 1.

Hvor en bolig modtager varme fra et fælles anlæg baseret på 
el, som ikke defineres som fjernvarme, vil det desuden skul-
le dokumenteres, at elforbruget for boligen oversteg 1.500 
kWh i december 2021. Elforbruget for boligen vil i den for-
bindelse skulle opgøres som summen af den enkelte boligs 
andel af det samlede elforbrug til det fælles varmesystem, 
og det øvrige elforbrug i boligen.

Det er muligt, at nogle blokvarmecentraler anvender et 
kraftvarmeanlæg ejet af et fjernvarmeselskab til varmeforsy-
ning. Disse vil også være omfattet af den foreslåede bestem-
melse i nr. 5 på samme måde som blokvarmecentraler, der 
anvender kedler, forudsat at de anførte betingelser opfyldes, 
herunder at det dokumenteres, at opvarmningsformen er en 
af de nævnte.

Der vil kunne fastsættes nærmere regler om dokumentati-
onskravene i medfør af den foreslåede bemyndigelse i § 11, 
stk. 3.

Det foreslås i § 3, stk. 2, at en bolig anses for registreret med 
en bestemt varmeinstallation eller et bestemt opvarmnings-
middel i Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvis boligen 
eller den bygning, som boligen er beliggende i, er registreret 
med den pågældende varmeinstallation eller det pågældende 
opvarmningsmiddel.

Forslaget skyldes opbygningen af BBR, hvor angivelserne 
vedrørende varmeinstallation og opvarmningsmiddel kan 
være knyttet enten til en bolig eller til en bygning. Forslaget 
betyder, at en bolig også er omfattet, selv om den pågælden-
de angivelse i BBR ikke er knyttet til boligen, men kun til 
den bygning, som boligen er beliggende i.

Til § 4

Det foreslås i § 4, stk. 1, at det er en betingelse for engangs-
tilskuddet efter den foreslåede § 2, at husstanden havde en 

samlet indkomst i indkomståret 2020 på højst 650.000 kr., 
jf. dog den foreslåede § 5.

Forslaget betyder, at husstandens samlede indkomst opgøres 
ved at udsøge indkomsten for indkomståret 2020 for hver 
af personerne i husstanden og derefter lægge beløbene sam-
men.

Husstanden er defineret i den foreslåede § 1, nr. 2, som 
de personer, der den 1. januar 2022 var registreret på den 
samme adresse i Det Centrale Personregister (CPR), jf. § 6, 
stk. 1 eller 2, i lov om Det Centrale Personregister, ifølge 
data i Det Centrale Personregister (CPR) den 1. april 2022.

Det foreslås, at indkomsten for alle personer i husstanden 
indgår i den samlede indkomst, herunder også eventuelle 
børn, der har en indkomst.

Forslaget betyder, at det er indkomstforholdene i indkomst-
året 2020, der lægges til grund, også selv om personerne 
i husstanden eventuelt er gået væsentligt op eller ned i ind-
komst efter indkomståret 2020.

Det foreslås i § 4, stk. 2, 1. pkt., at indkomsten opgøres 
som personlig indkomst med tillæg af positiv nettokapital-
indkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter 
personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte grundbeløb 
og bundfradrag.

Det fremgår af personskattelovens § 7, stk. 1, at skatten 
efter § 5, nr. 2, (topskat), udgør 15 pct. af den personlige 
indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregne-
de beløb omfattet af beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslo-
vens § 16, stk. 1, 4. pkt., og med tillæg af positiv nettoka-
pitalindkomst, der overstiger et grundbeløb på 40.000 kr. 
(2010-niveau), i det omfang det samlede beløb overstiger 
bundfradraget anført i stk. 2.

Det foreslås således at anvende det indkomstbegreb, der ind-
går i beregningen af topskat, dog før de i personskattelovens 
§ 7 nævnte grundbeløb og bundfradrag.

For personer med ingen eller negativ nettokapitalindkomst 
vil beløbet svare til den personlige indkomst. For personer 
med positiv nettokapitalindkomst vil denne blive lagt til.

Det foreslåede indkomstbegreb baseres således på en kendt 
skattemæssig definition og muliggør, at indkomsten kan ba-
seres på den skattemæssige årsopgørelse, og at indkomstop-
lysninger kan trækkes direkte fra Skatteforvaltningen.

Det foreslås i 2. pkt., at indkomsten opgøres på baggrund af 
gældende årsopgørelse for 2020 pr. den 1. april 2022.

Det vil være den gældende årsopgørelse 2020 pr. den 1. april 
2022 der finder anvendelse, uanset om denne måtte være 
påklaget eller søgt genoptaget.

Det foreslås i 3. pkt., at den gældende bestemmelse i § 17 
b, stk. 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodeha-
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vende feriemidler ikke finder anvendelse ved opgørelsen af 
indkomsten for de enkelte personer i husstanden.

Forslaget skyldes, at det af § 17 b, stk. 2, i lov om for-
valtning og administration af tilgodehavende feriemidler 
fremgår, at førtidig udbetaling af tilgodehavende feriemidler 
ikke indgår i tildelingen af forsørgelsesydelser eller andre 
indkomstafhængige offentlige ydelser. Baggrunden for § 17 
b, stk. 2, i lov om forvaltning og administration af tilgodeha-
vende feriemidler, er, at en række offentlige ydelser afhæn-
ger af indtægt eller formue.

Formålet med det foreslåede 3. pkt. er således at skabe 
klarhed om retstilstanden, herunder sammenhængen mellem 
lovforslaget og lov om forvaltning og administration af til-
godehavende feriemidler. Med forslaget tydeliggøres det, 
at førtidig udbetaling af tilgodehavende feriemidler i 2020 
indgår i opgørelsen af indkomsten efter det foreslåede be-
stemmelse i § 4, stk. 2.

Det foreslås i stk. 3, at for personer i husstanden, som ikke 
den 1. april 2022 havde en gældende årsopgørelse for 2020, 
anses indkomsten for at være 140.000 kr. for personer, der 
den 1. januar 2022 var fyldt 30 år, 90.000 kr. for personer, 
der den 1. januar 2022 var fyldt 18 år, men endnu ikke var 
fyldt 30 år, og 0 kr. for personer, der den 1. januar 2022 
endnu ikke var fyldt 18 år.

Dette vil f.eks. omfatte personer, som ikke var skattepligtige 
i Danmark i 2020, fordi de først er flyttet til Danmark eller 
er født efter 2020.

De to første foreslåede beløb er fastsat ud fra kontanthjælps-
satsen for personer, der er fyldt 30 år uden forsørgelsespligt 
over for børn og kontanthjælpssatsen for personer, der er 
mellem 18 og 29 år, som ikke bor hos en eller begge foræl-
dre, og ikke har forsørgelsespligt over for børn.

Til § 5

Det foreslås i § 5, at engangstilskud efter den foreslåede § 2 
ydes, selv om en eller flere af betingelserne i §§ 3 eller 4 ik-
ke er opfyldt, hvis den manglende opfyldelse alene skyldes 
manglende eller fejlagtige oplysninger i de datakilder, som 
er nævnt i § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2, som ikke kan henføres 
til personer i den pågældende husstand.

Forslaget vil have betydning for, i hvilke tilfælde der vil 
blive udbetalt engangstilskud til en person, der ansøger om 
det efter den foreslåede § 11.

Som udgangspunkt bygger lovforslaget på, at retten til en-
gangstilskud er baseret på allerede registrerede data på en 
bestemt skæringsdato. En person vil således som udgangs-
punkt ikke kunne opnå ret til engangstilskud ved at doku-
mentere, at de registrerede data er forkerte.

F.eks. vil der ikke kunne udbetales engangstilskud, hvis den 
manglende opfyldelse af kriterierne vedrørende varmekilde 

i § 3 skyldes, at en person, som tilhører husstanden, har 
forsømt at sørge for, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Der vil f.eks. heller ikke kunne udbetales engangstilskud, 
selv om manglende opfyldelse af indkomstkriteriet i § 4 
skyldes, at en person, som reelt ikke længere boede på 
adressen, ikke havde anmeldt flytning, således at den pågæl-
dende fortsat er registreret i CPR med bopæl på adressen og 
dermed regnes med til husstanden.

Den foreslåede bestemmelse i § 5 indfører en undtagelse fra 
dette princip for tilfælde, hvor fejlen eller manglen i data ik-
ke kan henføres til personer i den pågældende husstand, dvs. 
hverken til ansøgeren eller andre personer i den pågældende 
husstand.

Dette vil for det første f.eks. kunne omfatte myndighedsfejl, 
hvor der er fejl i de pågældende registre på grund af fejl 
begået af en myndighed.

Det vil for det andet f.eks. kunne omfatte fejl begået af 
dataleverandører, herunder bl.a. Evida og Energinet.

Det vil for det tredje f.eks. kunne omfatte fejl begået af 
andre private, som ikke tilhører den pågældende husstand, 
f.eks. en udlejer, som ikke har opdateret BBR, sådan som 
vedkommende havde pligt til som ejer af ejendommen.

Det vil også omfatte tilfælde, hvor en fejl eller mangel i de 
registrerede data ikke skyldes deciderede fejl fra en myndig-
hed eller andre, men heller ikke kan henføres til ansøgeren 
eller andre personer i den pågældende husstand. Et eksem-
pel kan være, at en ændring af BBR er indmeldt af ejeren af 
ejendommen inden den 1. januar 2022, men kommunen ikke 
har nået at godkende denne, og den derfor ikke er blevet 
registreret i BBR inden den 1. januar 2022.

I så fald vil den berettigede person i en husstand kunne 
få udbetalt engangstilskud efter ansøgning efter § 11, hvis 
betingelserne i §§ 3 og 4 på baggrund af de korrekte op-
lysninger er opfyldt, og den pågældende dokumenterer, at 
fejlene eller manglerne ikke kan henføres til en person i den 
pågældende husstand.

Den foreslåede bestemmelse i § 5 omfatter ikke tilfælde, 
hvor der er sket fejl i forbindelse med den automatiske 
udsøgning af de berettigede, jf. den foreslåede § 10, men de 
bagvedliggende data er registreret korrekt. I sådanne tilfælde 
vil der også kunne udbetales engangstilskud efter ansøgning 
efter § 11, da kriterierne i §§ 3 og 4 er opfyldt, idet fejlen 
er sket ved selve udsøgningen. Det er derfor unødvendigt 
at medtage denne situation i § 5 som en undtagelse fra 
betingelserne.

Til § 6

Det skatteretlige udgangspunkt for indkomstbeskatningen 
efter statsskattelovens § 4 er, at enhver form for indtægt 
er skattepligtig for modtageren. Offentlig støtte er efter gæl-
dende ret som udgangspunkt skattepligtig indkomst, med-
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mindre der er særskilt hjemmel til skattefritagelse, f.eks. i 
ligningsloven. Da der er tale om et nyt tilskud, er der ikke 
fastsat regler om skattefritagelse af det foreslåede engangs-
tilskud.

Det foreslås i § 6, stk. 1, at engangstilskud efter den foreslå-
ede § 2 er skattefrit.

Det foreslåede engangstilskud er fastsat ud fra en forudsæt-
ning om, at det ikke skal medregnes til den skattepligtige 
indkomst. Forslaget medfører således, at engangstilskuddet 
som forudsat bliver skattefrit for modtagerne.

Det følger af skatteindberetningslovens § 37, at skattemini-
steren kan fastsætte regler om indberetning fra det offentlige 
af tilskud, refusioner og andre lignende ydelser til indkomst-
registeret. Denne bemyndigelse er udnyttet til udstedelse af 
bl.a. § 46, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 
om skatteindberetning m.v., hvoraf det fremgår, at ministeri-
er, herunder de statslige forvaltningsmyndigheder, der hører 
under det enkelte ministerie, månedligt skal indberette til 
indkomstregisteret om ydede tilskud, der ikke skal indberet-
tes til indkomstregisteret efter andet retsgrundlag, uanset om 
modtageren skal beskattes af tilskuddet.

Det foreslås i § 6, stk. 2, at engangstilskud efter den foreslå-
ede § 2 ikke skal indberettes til indkomstregisteret.

Formålet med forslaget er hensynet til at mindske admini-
strationen i forbindelse med det foreslåede engangstilskud.

§ 46, stk. 1, i bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. 
foreslås således fraveget med dette lovforslag, og bemyndi-
gelsen i skatteindberetningslovens § 37 vil herefter ikke 
kunne anvendes til at fastsætte regler om indberetning af 
engangstilskud efter den foreslåede § 2.

Engangstilskud efter den foreslåede § 2 vil således hverken 
skulle indberettes til indkomstregisteret eller Skatteforvalt-
ningen.

Til § 7

Efter gældende regler i en række ydelseslove, f.eks. lov 
om social pension og lov om individuel boligstøtte, indgår 
indkomst som udgangspunkt alene i opgørelsen af borgerens 
indtægt, hvis der er tale om skattepligtig indkomst, når der 
skal tages stilling til, om borgeren har ret til ydelsen og/eller 
hvor meget der skal udbetales. Det gælder dog for hjælp 
til forsørgelse i kontanthjælpssystemet efter lov om aktiv 
socialpolitik, at alle indtægter som udgangspunkt trækkes 
fra, uanset hvordan de behandles skattemæssigt. Reglerne 
om fradrag i ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 
og jobafklaringsforløb følger reglerne om fradrag i kontant-
hjælpssystemet, dog således at der ikke foretages fradrag i 
ressourceforløbsydelsen for en ægtefælles indtægter og egen 
og ægtefællens formue. For andre indtægter end lønindtæg-
ter sker der fradrag krone for krone, jf. § 68 a, stk. 1 og § 69 
j, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik.

Kontanthjælpsmodtagere og andre personer, som har været 
udsat for en såkaldt social begivenhed (se nedenfor), og som 
har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan modtage 
særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Det er 
et krav, at personen har været ude for en social begivenhed 
i denne lovs forstand, dvs. har været ude for ændringer i 
sine forhold som f.eks. arbejdsløshed, sygdom eller samliv-
sophør. Kommunen kan give hjælp til særlig støtte, selvom 
ansøgeren ikke i øvrigt får hjælp efter lov om aktiv socialpo-
litik. Det gælder f.eks. modtagere af arbejdsløshedsdagpen-
ge, idet deres sociale begivenhed er arbejdsløshed. F.eks. vil 
dagpengemodtagere, der på grund af dagpengenes størrelse 
ikke har behov for hjælp til forsørgelse efter §§ 22-25 i lov 
om aktiv socialpolitik, kunne være berettigede til at få særlig 
støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Det at have 
et lavindkomstjob er dog ikke tilstrækkeligt til at bringe en 
person ind i ordningen. Modtagere af barselsdagpenge og 
studerende er heller ikke omfattet af reglen, idet det ikke i 
sig selv er en social begivenhed i denne lovs forstand at få et 
barn eller være under uddannelse.

Hjælpen ydes på grundlag af nettoboligudgiften. Heri indgår 
huslejeudgiften, udgifter til vand, varme, gas, el og andre lø-
bende udgifter, som er knyttet til boligen. Den særlig støtte 
bliver som udgangspunkt beregnet som forskellen mellem, 
hvad modtageren selv antages at kunne betale i boligudgifter 
og modtagerens nettoboligudgifter. Støtten ydes som et skat-
tefrit beløb.

Hvis der skal ydes hjælp til efterbetaling af varme eller el, 
skal reguleringen indregnes i særlig støtte for den måned, 
hvor reguleringen forfalder til betaling. Ved større ændrin-
ger i forbrugsudgifterne vil modtagere af særlig støtte have 
mulighed for at ansøge om regulering af særlig støtte frem-
adrettet med henblik på, at borgeren delvis kan kompenseres 
for stigningen i nettoboligudgiften. Yderligere særlig støtte 
forudsætter dog, at der kan beregnes mere efter reglerne.

Det skal bemærkes, at borgere, der er berørt af kontant-
hjælpsloftet, som udgangspunkt ikke vil kunne modtage 
særlig støtte til stigende el- og varmeudgifter, da kontant-
hjælpsloftet sætter en øvre grænse for, hvor meget den 
enkelte samlet kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og 
særlig støtte.

Kan en borger ikke få mere særlig støtte, enten på grund 
af beregningsreglerne eller kontanthjælpsloftet, kan kommu-
nen eventuelt yde hjælp til varmeregningen efter § 81 om 
økonomisk hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter.

Efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen yde 
hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, 
som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den 
pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad 
vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder 
for at klare sig selv i fremtiden.

Efter § 14, stk. 2, i lov om social pension, og § 17, stk. 
1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og al-
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mindelig førtidspension m.v. yder Udbetaling Danmark var-
metillæg til betaling af varmeudgifter til folkepensionister 
og førtidspensionister på den gamle ordning (tilkendt efter 
reglerne før 1. januar 2003).

Varmetillægget gives til pensionistens varmeudgifter på over 
5.500 kr. om året for enlige og 8.250 kr. om året for samle-
vende. Varmetillægget dækker ikke varmeudgifter der over-
stiger 22.700 kr. om året. Såfremt der er mere end to voksne 
personer i husstanden, sættes maksimumbeløbet på 22.700 
kr. om året op med 6.800 kr. pr. person over 18 år (satserne 
for 2022).

Efter § 14, stk. 1, i lov om social pension, og § 17, stk. 2, 
i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og alminde-
lig førtidspension m.v., kan kommunen yde personligt tillæg 
til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskeli-
ge. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere 
konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomi-
ske forhold.

Bestemmelserne kan bl.a. bruges til at yde tilskud til var-
meudgifter til personer, som efter kommunens konkrete vur-
dering ikke selv har økonomisk mulighed for at betale en 
uforholdsmæssig stor og uforudset varmeudgift eller til en 
pensionists egenbetaling til varmeudgifter, som ikke dækkes 
af reglerne om varmetillæg efter § 14, stk. 2 og 3, i lov 
om social pension eller § 17, stk. 1 og 3, i lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 
m.v.

I kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik og i kapitel 6 i lov 
om social pension er der fastsat regler om tilbagebetaling i 
visse situationer, f.eks. i tilfælde af dobbeltforsørgelse. Efter 
den gældende regel i § 94, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 
kan kommunen træffe afgørelse om tilbagebetaling, når en 
person, der har modtaget hjælp, senere får udbetalt en erstat-
ning, et underholdsbidrag eller lignende, der dækker samme 
tidsrum og samme formål som den udbetalte hjælp. Efter 
§ 43, stk. 1, i lov om social pension og § 43, stk. 1, lov 
om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 
førtidspension m.v. kan kommunen undtagelsesvis træffe 
beslutning om tilbagebetaling af personlige tillæg, bl.a. når 
en pensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får 
udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og samme 
formål som det personlige tillæg.

Der findes også regler om, at borgeren har pligt til at oply-
se myndigheden om forhold, som kan have betydning for 
udbetaling af en ydelse. Herudover gælder der på det soci-
ale område et ikke-lovbestemt dobbeltforsørgelsesprincip, 
som skal sikre, at der i tilfælde af dobbeltforsørgelse på 
ikke-lovbestemt grundlag er hjemmel til, at der kan kræves 
tilbagebetaling af ydelser, der er udbetalt for samme periode 
og til samme formål.

Det foreslås i § 7, stk. 1, at engangstilskuddet efter § 2 ikke 
indgår i grundlaget for tildeling og beregning af og medfører 

ikke fradrag i hjælp i kontanthjælpssystemet efter §§ 22-25 i 
lov om aktiv socialpolitik.

Forslaget betyder, at engangstilskuddet ikke skal trækkes 
fra som indtægt ved beregningen af hjælp i kontanthjælps-
systemet. Det skyldes, at formålet med engangstilskuddet 
er (delvist) at kompensere borgerne for ekstraordinært høje 
varmeudgifter, som borgerne ikke på anden måde nødven-
digvis bliver kompenseret for.

Allerede udbetalt engangstilskud vil dog skulle indgå ved en 
eventuel ansøgning om hjælp til varmeudgifter efter regler-
ne om særligt støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik 
og hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter efter § 81 
i lov om aktiv socialpolitik til varmeudgifter for samme 
periode. Tilsvarende gælder, hvis en pensionist søger om 
personligt tillæg og varmetillæg til varmeudgifterne efter § 
14, stk. 1 og stk. 2, i lov om social pension eller § 17, stk. 
1 og 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og 
almindelig førtidspension m.v. Dette følger af, at en borger 
ikke kan få økonomisk hjælp fra det offentlige til at få 
dækket en udgift to gange.

Det foreslås dog i stk. 2, at særlig støtte efter § 34 i lov om 
aktiv socialpolitik, hjælp til rimeligt begrundede enkeltud-
gifter efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik eller personligt 
tillæg eller varmetillæg efter § 14, stk. 1 og 2, i lov om 
social pension eller § 17, stk. 1 og 2, i lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 
m.v., der er udbetalt til varmeudgifter, ikke skal tilbagebeta-
les som følge af engangstilskud efter den foreslåede § 2.

Forslaget betyder, at engangstilskuddet ikke vil skulle tilba-
gebetales, hvis borgeren allerede, når engangstilskuddet ud-
betales, har fået udbetalt særlig støtte efter § 34 i lov om ak-
tiv socialpolitik, hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter 
efter lov om aktiv socialpolitik eller personligt tillæg eller 
varmetillæg efter § 14, stk. 1 og 2, lov om social pension 
eller § 17, stk. 1 og 2, lov om højeste, mellemste, forhøjet 
almindelig og almindelig førtidspension m.v. til varmeudgif-
ter.

Bestemmelsen medfører således, at engangstilskuddet ikke 
skal tilbagebetales, selv om kommunen har ydet personligt 
tillæg med tilbagebetalingspligt efter § 43, stk. 1, i lov om 
social pension eller § 43, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, 
forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Baggrunden for forslaget til bestemmelsen er, at det vil 
være forbundet med uforholdsmæssigt store administrative 
omkostninger at kræve ydelser, som er udbetalt i god tro, 
tilbage i forbindelse med udbetaling af engangstilskuddet, 
som dækker en periode bagud i tid.

For så vidt angår varmetillæg efter pensionslovgivningen vil 
der kun være tale om dobbeltforsørgelse for den del af en-
gangstilskuddet, som overstiger pensionistens egenbetaling 
af varmeudgifter på 5.500 kr. om året for enlige (satser for 
2022).
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Borgeres ret til andre ydelser kan påvirkes af borgerens 
formue, herunder indeståender på borgerens bankkonti eller 
uforbrugte midler. Der foreslås ikke regler om, at der skal 
ses bort fra et engangstilskud ved opgørelse af borgernes 
formue til brug for beregning af ydelser. Det skyldes for 
det første, at engangstilskuddet har til formål at (delvist) at 
kompensere for en merudgift, som borgeren formodes alle-
rede at have afholdt, hvorfor formuen normalt må formodes 
ikke at være højere end den ville have været, hvis der ikke 
havde været ekstraordinære varmeprisstigninger, selv hvis 
formuen opgøres umiddelbart efter, at engangstilskuddet er 
udbetalt. For det andet skyldes det, at der ville være store 
administrative omkostninger forbundet med en regel om, at 
engangstilskuddet ikke skulle indgå i formueopgørelsen.

Til § 8

Hvis der ikke fastsættes regler om tilbagebetaling, vil hånd-
teringen af fejludbetalinger skulle baseres på obligationsret-
tens almindelige uskrevne grundsætning om tilbagesøgning 
(condictio indebiti). Efter grundsætningen om condictio in-
debiti kan den, der ved en fejl har betalt en ydelse, som 
den pågældende ikke var forpligtet til at betale, efter om-
stændighederne kræve ydelsen tilbagebetalt. Vurderingen af, 
om beløbet kan kræves tilbagebetalt, afhænger bl.a. af, om 
modtageren uberettiget har modtaget ydelsen mod bedre vi-
dende.

Det foreslås i § 8, at engangstilskud, som er udbetalt til 
en person, der ikke er berettiget til tilskuddet efter §§ 2-5, 
ikke skal betales tilbage, hvis udbetalingen skyldes en myn-
dighedsfejl, herunder fejl i udsøgningsdata, jf. § 10, og det 
uberettigede beløb ikke overstiger 6.000 kr.

Forslaget hænger sammen med forslaget til § 10, hvorefter 
udbetalingen som udgangspunkt sker uden ansøgning på 
baggrund af data, som Styrelsen for Dataforsyning og Effek-
tivisering indsamler fra de relevante myndigheder m.v., og 
som i et vist omfang findes i tilgængelige registre.

Forslaget indebærer, at der ikke skal ske tilbagebetaling af 
engangstilskud, selv om modtageren ikke var berettiget til 
tilskuddet, hvis den fejlagtige udbetaling skyldes en myn-
dighedsfejl, herunder fejl i udsøgningsdata, og det beløb, 
som er udbetalt uberettiget, udgør op til 6.000 kr. Fejl i 
udsøgningsdata vil både dække tilfælde, hvor fejlen skyldes 
en fejl hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 
i forbindelse med udsøgningen og fejl i de data, som Styrel-
sen for Dataforsyning og Effektivisering har indhentet fra 
andre myndigheder til brug for udsøgning, jf. forslaget til 
§ 14, hvis denne skyldes en myndighedsfejl. Også fejl hos 
Arbejdsmarkedets Tillægspension i forbindelse med udbeta-
lingen vil være omfattet af reglen.

Den foreslåede grænse på 6.000 kr. skal dog samtidigt sikre, 
at borgere har pligt til at tilbagebetale hele det overskydende 
beløb, der er uberettiget udbetalt udover 6.000 kr., uanset 
hvad årsagen er til den fejlagtige udbetaling er, f.eks. i 
tilfælde af større datafejl, efter de almindelige regler om 

condictio indebiti. Ved fejludbetalinger over 6.000 kr. kan 
Energistyrelsen således kræve hele det overskydende beløb 
tilbagebetalt i medfør af reglerne om condictio indebiti, 
hvis betingelserne herfor er opfyldte. Tilbagebetalingskrav 
vedrørende med urette udbetalte engangstilskud, jf. § 8, vur-
deres at være omfattet af lov om inddrivelse af gæld til det 
offentlige og skal derfor inddrives af Gældsstyrelsen.

Den foreslåede § 8 omfatter ikke tilfælde, hvor en person 
har fået udbetalt engangstilskud, uden at husstandens bolig 
reelt på skæringstidspunktet har været opvarmet af en af de 
varmekilder, som berettiger til tilskud, men hvor de foreslåe-
de betingelser i § 3 er opfyldt. Det kan bl.a. være tilfældet, 
hvis oplysningerne i BBR ikke var blevet opdateret af ejeren 
af ejendommen. I sådanne tilfælde vil der ikke være tale 
om uberettiget modtagne beløb, da betingelserne for at få 
udbetalt tilskud har været opfyldt, og beløbet vil af denne 
grund ikke kunne kræves tilbagebetalt.

Til § 9

Udgangspunktet er, at en person kan råde over sine ejen-
dele, herunder fordringer, ved at foretage formueretlige dis-
positioner såsom at overdrage det pågældende aktiv til en 
tredjemand. En overdragelse af fordringer kan dog være 
udelukket, hvilket er tilfældet i mange love, der regulerer 
udbetalinger af beløb, der udbetales til særlige formål. For-
mål der vil forspildes, hvis beløbet ikke effektivt udbetales 
til den pågældende person.

En persons kreditorer kan som udgangspunkt søge sig fyl-
destgjort i de aktiver, som personen frit kan råde over, her-
under fordringer. En række aktiver, herunder fordringer, er 
dog ved lov friholdt for kreditorernes adgang til retsforfølg-
ning. Bl.a. indeholder retsplejelovens §§ 511 og 512 forbud 
mod udlæg i visse fordringer, f.eks. krav på underholdsbi-
drag.

Fordringer, herunder krav mod det offentlige, kan som ud-
gangspunkt anvendes til modregning, hvis en række betin-
gelser er opfyldt. Der skal foreligge gensidighed, hvorved 
forstås, at modregneren skal have et krav (der betegnes 
modfordring) mod hovedmanden, der tilsvarende skal ha-
ve et krav (der betegnes hovedfordring) mod modregne-
ren. Mod- og hovedfordring skal være afviklingsmodne, 
hvorved forstås, at modfordringen skal være forfalden, 
mens frigørelsestiden for hovedfordringen skal være ind-
trådt. Mod- og hovedfordring skal være udjævnelige, dvs. 
af samme art (typisk penge). Endelig skal modfordringen 
være retskraftig. Modregning kan dog være udelukket, hvis 
dette er bestemt ved lov.

Modregning med gæld, der omfattes af lov om inddrivelse 
af gæld til det offentlige, er desuden reguleret af lov om ind-
drivelse af gæld til det offentlige, der i §§ 7-9 a indeholder 
regler om modregning.

Det foreslås i § 9, stk. 1, at engangstilskud efter den foreslå-
ede § 2 hverken kan overdrages eller gøres til genstand for 
retsforfølgning frem til udbetalingstidspunktet.
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Forslaget om forbud mod overdragelse af kravet på en-
gangstilskuddet skal sikre en effektiv udbetaling af beløbet 
til den berettigede. Forslaget medfører således, at der ikke 
vil kunne støttes ret på aftaler eller ensidige tilkendegivel-
ser, hvor en berettiget overdrager retten til engangstilskud-
det. Hvis der i strid med det foreslåede forbud skulle blive 
indgået en aftale om overdragelse af kravet på engangstil-
skuddet, vil en sådan aftale være ugyldig. Det samme vil 
gælde en ensidig tilkendegivelse (løfte) om overdragelse.

Forslaget om forbud mod retsforfølgning omfatter såvel pri-
vate som offentlige kreditorer. Hvis der ikke fastsættes reg-
ler om beskyttelse mod retsforfølgning, vil der være risiko 
for, at berettigede, der har krav på engangstilskuddet, vil 
skulle tåle, at tilskuddet anvendes til at betale afdrag på 
gæld, og derved kan tilskuddet ikke anvendes til at betale 
for ekstra udgifter til varme.

Engangstilskuddet vil være beskyttet mod retsforfølgning 
frem til det faktiske udbetalingstidspunkt, hvor pengene ind-
går på ydelsesmodtagerens konto, hvorefter ydelsesmodta-
geren vil kunne disponere over beløbet, ligesom den beret-
tigedes eventuelle kreditorer fra dette tidspunkt vil kunne 
foretage retsforfølgning mod beløbet.

Baggrunden for det foreslåede stk. 1 er, at engangstilskud-
det skal udbetales til for at kompensere for ekstraordinært 
høje varmeudgifter. Dette formål forspildes, hvis retten til 
engangstilskuddet f.eks. skulle blive overdraget til en kredi-
tor, der har formået at få den berettigede til at indgå en 
aftale om en sådan overdragelse, eller hvis offentlige eller 
private kreditorer måtte foretage retsforfølgning mod kravet 
på engangstilskuddet.

Det foreslås videre i stk. 2, at engangstilskuddet ikke kan 
anvendes til modregning med eventuelle private eller offent-
lige krav.

Det vil gælde generelt, at der ikke vil kunne ske modreg-
ning, og det gælder alle typer af modregning for både of-
fentlige og private krav, herunder i modregning i engangstil-
skuddet for uberettiget modtagne sociale ydelser.

Begrundelsen for at foreslå at afskære adgang til modreg-
ning er ønsket om så vidt muligt at sikre opnåelsen af 
formålet med udbetalingen af engangstilskuddet, dvs. at til-
skuddet udbetales, så det vil kunne anvendes til at bidrage til 
at dække ekstraordinært høje varmeudgifter.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 
2.1.2.

Til § 10

Det foreslås i § 10, stk. 1, at engangstilskud efter § 2 udbeta-
les uden ansøgning ved udsøgning af de berettigede efter § 
2, § 3, stk. 1, nr. 1-4, og § 4.

Der vil med forslaget være tale om en automatisk udsøg-
ning, og borgerne vil ikke selv skulle søge om udbetaling og 

indsende dokumentation for, at betingelserne er opfyldt. Der 
vil efter den automatiske udbetaling blive mulighed for at 
ansøge om tilskud, hvis en borger mener at have ret til 
tilskud, men ikke har fået udbetalt det automatisk, jf. den 
foreslåede § 11.

Det er en betingelse for den automatiske udbetaling, at be-
tingelserne i § 2, stk. 1, jf. stk. 3, § 3, stk. 1, nr. 1-4, og § 4 
er opfyldt.

Det betyder bl.a., at der ikke vil ske automatisk udbetaling, 
hvis husstandens varmekilde kun falder ind under den fore-
slåede bestemmelse i § 3, nr. 5. Det skyldes, at det ikke 
er muligt at udsøge husstande automatisk på baggrund af 
kriteriet i § 3, nr. 5. Den berettigede person i en husstand, 
der er berettiget efter denne bestemmelse, vil derfor være 
nødt til at ansøge om tilskuddet efter § 11.

Udsøgningen vil ske på baggrund af de datakilder, der er 
angivet i § 2, § 3, stk. 1, nr. 1-4, og § 4. Der er tale om 
registerdata og andre tilgængelige data som angivet i de 
nævnte bestemmelser, og det er derfor muligt at anvende 
dem i en automatisk udsøgning.

Der henvises i øvrigt om kriterierne til § 2, § 3, nr. 1-4, og § 
4 og bemærkningerne hertil.

Der henvises desuden vedrørende indsamlingen og behand-
lingen af data til de foreslåede bestemmelser i § 14 og 
bemærkningerne hertil.

Det foreslås i stk. 2, at udsøgningen efter stk. 1 udføres af 
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering på vegne af 
Energistyrelsen.

Det foreslås, at den automatiske udsøgning udføres af Sty-
relsen for Dataforsyning og Effektivisering, da styrelsen har 
erfaring med dataindhentning og datasamkøring.

Forslaget ændrer ikke på, at det er Energistyrelsen, som 
vil være kompetent myndighed i forhold til afgørelser om 
engangstilskud efter loven, jf. § 2. Det bemærkes i den 
forbindelse, at den automatiske frasortering af personer, som 
vil ske i forbindelse med Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektiviserings udsøgning, ikke betragtes som en afgørelse 
i forvaltningsretlig forstand, og den vil derfor ikke skulle 
begrundes, ligesom der ikke vil skulle foretages partshøring 
eller ske meddelelse om frasorteringen. Der henvises til de 
almindelige bemærkninger afsnit 2.2.2.2.

Det forventes, at udbetalingen af tilskud efter den automati-
ske udsøgning vil ske ad to eller flere omgange.

Til § 11

Det foreslås i § 11, stk. 1, 1. pkt., at Energistyrelsen efter 
ansøgning kan yde engangstilskud efter § 2 til en person, 
der opfylder betingelserne i §§ 2-5, hvis ingen person i 
husstanden har modtaget engangstilskud efter udsøgningen 
omhandlet i § 10, eller hvis den, som tilskuddet er udbetalt 
til, var afgået ved døden på udbetalingstidspunktet.
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Den automatiske udsøgning i medfør af den foreslåede § 
10 vil ikke identificere alle de berettigede til modtagelse af 
engangstilskud. Det skyldes dels, at der kan ske fejl i udsøg-
ningen, dels, at de tilgængelige data ikke er tilstrækkelige til 
at identificere hele den tilsigtede målgruppe for ordningen, 
særlig i forhold til boliger, der i BBR er registreret med 
varmeinstallation »Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer 
eller varmluftanlæg)«.

Det foreslås derfor, at der efter den automatiske udsøgning 
bliver en mulighed for at ansøge om engangstilskud, som 
skal omfatte tilfælde, hvor ingen i en husstand, der opfylder 
betingelserne for engangstilskud, har fået det udbetalt.

En person vil ikke kunne få engangstilskud efter ansøgning, 
hvis en anden person i husstanden, har fået udbetalt tilskud-
det.

Den foreslåede regel vil også gælde, selv om der er udbetalt 
engangsstilskud til en anden person i husstanden end den, 
der er berettiget efter den foreslåede § 2, stk. 1-3, og også 
selv om dette skyldes en myndighedsfejl. Baggrunden herfor 
er hensynet til, at hver husstand ikke skal kompenseres med 
mere end ét tilskud.

Der foreslås dog en undtagelse til denne regel i de (forment-
lig få) tilfælde, hvor en udbetaling går igennem til en (net-
op) afdød person, således at beløbet indgår i boet. I et sådant 
tilfælde vil beløbet ikke blive tilbagesøgt fra boet, men det 
er usikkert, om de tilbageværende personer i husstanden vil 
være berettigede til beløbet. I dette tilfælde vil den berettige-
de levende person i husstanden kunne ansøge om tilskud.

Det foreslås i stk. 1, 2. pkt., at ansøgeren skal dokumentere, 
at betingelserne i §§ 2-5 er opfyldt, i det omfang dette ikke 
følger af de datakilder, der er nævnt i § 2, § 3, stk. 1, nr. 1-4, 
og § 4.

De datakilder, der er nævnt i § 2, § 3, stk. 1, nr. 1-4, og 
§ 4, findes i registre m.v. og er anvendt under den automati-
ske udsøgning, og myndighederne råder derfor allerede over 
dem, hvorfor det ikke vil være nødvendigt, at ansøgeren 
indsender dem sammen med ansøgningen.

Der er ikke i forslaget fastsat nærmere krav til dokumentati-
onen for at opfylde betingelserne. Sådanne krav vil kunne 
fastsættes i medfør af det foreslåede stk. 3, jf. bemærknin-
gerne hertil.

Hvis den manglende udbetaling skyldes, at vedkommende 
på udbetalingstidspunktet ikke havde en NemKonto, men 
vedkommende var blevet udsøgt i den automatiske udsøg-
ning efter den foreslåede § 10, vil det ikke være nødvendigt 
at indsende dokumentation for opfyldelsen af betingelser 
for at få engangstilskud, ud over at der skal anvises en 
NemKonto til udbetalingen.

Det foreslås i § 11, stk. 2, at Energistyrelsen fastsætter regler 
om, fra hvilken dato ansøgning efter stk. 1 kan indgives, og 

hvilken dato ansøgning efter stk. 1 senest skal være modta-
get hos Energistyrelsen.

Det foreslås, at der fastsættes et starttidspunkt for ansøg-
ningsordningen, hvor der vil kunne ansøges om engangstil-
skud hos Energistyrelsen, da det er uhensigtsmæssigt, hvis 
en stor gruppe borgere, som på et senere tidspunkt ville få 
udbetalt tilskuddet automatisk, søger. Det foreslås desuden, 
at der fastsættes en frist for, hvornår ansøgning skal være 
modtaget, da det er uhensigtsmæssigt, hvis ordningen skal 
opretholdes i længere tid end nødvendigt for at de berettige-
de har rimelig tid til at skaffe den nødvendige dokumenta-
tion og indsende en ansøgning.

Det foreslås, at Energistyrelsen bemyndiges til at fastsætte 
perioden, hvor der vil kunne ansøges, ved bekendtgørelse, 
da det ikke på forhånd kan vides, hvornår den automatiske 
udbetaling er afsluttet.

Det er hensigten, at der vil kunne ansøges i en periode på 8 
uger.

Der vil blive oplyst om ansøgningsperioden på Energistyrel-
sens hjemmeside og borger.dk.

Det foreslås i § 11, stk. 3, at Energistyrelsen kan fastsætte 
nærmere regler om indgivelse af ansøgning efter stk. 1, 
herunder om krav til dokumentation og om behandlingen af 
ansøgninger.

Energistyrelsen vil med forslaget bl.a. kunne fastsætte reg-
ler, der nærmere fastlægger, hvilke oplysninger ansøgere 
skal give i forbindelse med en ansøgning, herunder om, 
hvilke typer af dokumentation for opfyldelse af betingelser-
ne i §§ 2-5 der skal medsendes, og om omfanget af den 
krævede dokumentation. Det vil f.eks. med hensyn til var-
mekilde kunne være krav om at indsende kopi af varmereg-
ning, der dækker december 2021, og hvoraf varmekilden 
fremgår, eventuelt med supplering af et tal for faktisk for-
brug af gas angivet i kubikmeter eller et faktisk forbrug af 
el i kWh. Der vil også kunne fastsættes regler om, at der 
ikke skal medsendes dokumentation for opfyldelse af visse 
af betingelserne i de foreslåede §§ 2-4, som kan dokumen-
teres via registeroplysninger f.eks. vedrørende indtægt eller 
personer i husstanden.

Et eventuelt krav om at anvende en digital ansøgningsløs-
ning vil blive fastsat med hjemmel i den foreslåede § 11, 
stk. 3, sammenholdt med den foreslåede § 12 om digital 
kommunikation og anvendelse af særlige digitale formater.

Der vil med den foreslåede bestemmelse i § 11, stk. 3, 
også kunne fastsættes andre regler om ansøgningen og om 
behandlingen af ansøgninger, herunder om myndighedernes, 
særlig Energistyrelsens og Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektiviserings opgaver i forbindelse med behandlingen af 
ansøgningerne.

Behovet for at fastsætte regler efter den foreslåede bestem-
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melse vil blive afdækket frem mod, at der bliver åbnet for 
ansøgninger.

Til § 12

Det foreslås i § 12, stk. 1, at Energistyrelsen kan fastsætte 
regler om, at kommunikation om forhold, som er omfattet 
af denne lov eller regler fastsat i henhold til loven, skal ske 
digitalt. Energistyrelsen kan herunder fastsætte regler om 
obligatorisk anvendelse af særlige digitale formater og om 
fritagelse fra digital kommunikation for visse personer.

Forslaget betyder, at der ved bekendtgørelse vil kunne fast-
sættes regler om, at borgere og virksomheder har pligt til at 
kommunikere digitalt med den ansvarlige myndighed efter 
loven, herunder via bestemte digitale systemer, som f.eks. 
via almindelig e-mail ved f.eks. forespørgsler, ansøgninger, 
anmeldelser, indberetninger, og at svaret fra myndigheden 
sendes digitalt. Bemyndigelsen indebærer, at Energistyrel-
sen vil kunne fastsætte nærmere regler om, hvordan den 
digitale kommunikation skal foregå, herunder om hvornår 
en meddelelse anses for modtaget gennem et digitalt sy-
stem. Det vil være relevant i tilfælde, hvor der er endelige 
frister for kontakten til myndigheden, f.eks. ved ansøgning, 
eller lignende.

Med digitalt system menes, at der vil kunne udstedes regler 
om brug af bestemte digitale systemer, herunder selvbetje-
ningsløsninger, særlige digitale formater, digital signatur el-
ler lignende.

Det foreslås, at Energistyrelsen vil kunne anvende bestem-
melsen til at fastsætte regler om pligtmæssig brug af selvbe-
tjeningsløsninger i ansøgningssager efter den foreslåede § 
11.

Energistyrelsen vil dog med forslaget til stk. 1 kunne fritage 
fra kravet om obligatorisk digital kommunikation, herunder 
ved selvbetjeningsløsninger. Det vil kunne ske, hvis der 
foreligger særlige forhold. Særlige forhold vil for eksempel 
kunne foreligge, hvor der er tale om borgere med særlige 
handikap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse 
samt demens. Ligeledes vil borgere, der mangler digitale 
kompetencer, visse socialt udsatte borgere, borgere med psy-
kiske lidelser, borgere med sprogvanskeligheder, hvor hjælp 
og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret 
vurderes at være en egnet løsning kunne fritages. Der kan 
således foreligge særlige forhold for nogle borgere fra de 
nævnte grupper, der gør, at borgeren ikke vil kunne anvende 
digital kommunikation. Tilsvarende vil der også være nogle 
borgere fra de nævnte grupper, der vil kunne anvende digital 
kommunikation, og som derfor er forpligtet til at anvende 
denne.

I det foreslåede § 12, stk. 2, fastsættes det, at en digital 
meddelelse anses for at være kommet frem, når den er til-
gængelig for adressaten for meddelelsen.

Det følger af den foreslåede bestemmelse, at en meddelelse 
anses for at være kommet frem til adressaten på det tids-

punkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for adressaten. Det 
er således uden betydning, om eller hvornår adressaten gør 
sig bekendt med indholdet af meddelelsen. Dermed bliver 
kommunikation i den digitale løsning offentligretligt regule-
ret og sker med samme retsvirkninger som ved fremsendelse 
af postomdelte breve, der anses for at være kommet frem, 
når de er lagt i adressatens fysiske postkasse. Fremkomst-
tidspunktet er bl.a. afgørende for, hvornår forvaltningsakter 
får de tilsigtede retsvirkninger.

En meddelelse vil normalt være tilgængelig for adressaten 
på det tidspunkt, hvor adressaten kan behandle eller læse 
meddelelsen. Dette tidspunkt vil normalt blive registreret 
automatisk i modtagelsessystemet eller i et datasystem.

Kan modtagelsestidspunktet for en digital meddelelse ikke 
fastlægges som følge af problemer med myndighedens it-sy-
stem eller andre lignende problemer, må meddelelsen anses 
for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor meddelelsen 
blev afsendt, hvis der kan fremskaffes pålidelige oplysnin-
ger om afsendelsestidspunktet. Det vil således ikke komme 
borgeren til skade, at ansøgning m.v. modtages efter fristens 
udløb, hvis dette skyldes systemnedbrud hos myndigheden.

Til § 13

Det foreslås i § 13, stk. 1, at Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering på vegne af Energistyrelsen videregiver per-
sonnumre på de personer, der er berettigede til at modtage 
engangstilskud efter den foreslåede § 2 til Arbejdsmarkedets 
Tillægspension med henblik på udbetaling.

Det foreslås i stk. 2, at Arbejdsmarkedets Tillægspension 
foretager udbetaling af engangstilskud til de berettigedes 
NemKonto på vegne af Energistyrelsen.

Begrundelsen herfor er, at Arbejdsmarkedets Tillægspension 
har stor erfaring med og systemer til at håndtere udbetaling 
til mange borgere.

Efter at have kontrolleret, om den berettigede er afgået ved 
døden, jf. det foreslåede stk. 3, vil Arbejdsmarkedets Til-
lægspension foretage den tekniske udbetaling af tilskuddet 
på baggrund af de modtagne udsøgte personnumre uden at 
foretage yderligere sagsbehandling. Arbejdsmarkedets Til-
lægspension vil efter forslaget varetage den tekniske udbeta-
ling og ikke andre opgaver i forbindelse med ordningen.

Med forslaget udbetales tilskuddet således med administra-
tiv og teknisk bistand fra Arbejdsmarkedets Tillægspension 
på omkostningsdækket basis. Det indebærer, at Arbejdsmar-
kedets Tillægspension skal have dækket alle direkte og 
indirekte omkostninger, herunder ethvert økonomisk tab, 
forbundet med udbetaling af tilskuddet. Når den tekniske 
bistand leveres på omkostningsdækket basis, sker det end-
videre uden avance eller risikopræmie, ligesom der ikke 
beregnes moms af ydelserne.

Det bemærkes, at Arbejdsmarkedets Tillægspensions med-
lemmer ikke må påføres tab ved Arbejdsmarkedets Tillægs-
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pensions samarbejde med andre lovbundne ordninger eller 
varetagelse af andre lovbundne opgaver. Staten vil som føl-
ge af dette selv skulle bære ethvert økonomisk ansvar for tab 
i tilfælde af fejlagtige udbetalinger af tilskuddet, herunder 
tab ved udbetalinger til personer, der ikke er berettiget til 
at modtage tilskuddet. Arbejdsmarkedets Tillægspension vil 
have pligt til at begrænse det økonomiske tab og berigtige 
eventuelle fejl.

Det foreslås i § 13, stk. 3, 1. pkt., at Arbejdsmarkedets Til-
lægspension, inden udbetaling foretages, kontrollerer i Det 
Centrale Personregister (CPR), om den berettigede er afgået 
ved døden.

Baggrunden for forslaget er, at der kan gå en vis tid fra 
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering som led i ud-
søgningen har indhentet oplysninger om en person i CPR til 
udbetaling foretages. For at undgå, at Arbejdsmarkedets Til-
lægspension forsøger at udbetale til en afdød person, fore-
slås det derfor, at Arbejdsmarkedets Tillægspension foreta-
ger en kontrol i CPR umiddelbart forud for udbetalingen.

Det foreslås i stk. 3, 2. og 3. pkt., at hvis den berettigede 
er afgået ved døden, giver Arbejdsmarkedets Tillægspension 
meddelelse herom til Styrelsen for Dataforsyning og Effek-
tivisering. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 
udsøger personnummer på en eventuel person, der herefter 
er berettiget til engangstilskud efter § 2, og videregiver per-
sonnummer på vedkommende til Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension med henblik på udbetaling af engangstilskud.

Det følger af den foreslåede § 2, stk. 2, at den på udbeta-
lingstidspunktet ældste levende person i husstanden vil have 
ret til engangstilskuddet, og at hvis alle personer i husstan-
den er afgået ved døden på udbetalingstidspunktet, udbetales 
engangstilskuddet ikke.

Det foreslås i stk. 4, at Arbejdsmarkedets Tillægspension 
giver meddelelse til Styrelsen for Dataforsyning og Effek-
tivisering om personnumre, hvor udbetaling ikke kan gen-
nemføres.

Hvis en person, som Styrelsen for Dataforsyning og Effekti-
visering har anmodet Arbejdsmarkedets Tillægspension om 
at udbetale til, ikke har en NemKonto, vil udbetalingen ikke 
gå igennem. Det foreslås, at Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering får meddelelse om afviste udbetalinger fra 
Arbejdsmarkedets Tillægspension med henblik på, at den 
pågældende persons personnummer kan fremsendes til Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension igen. Arbejdsmarkedets Til-
lægspension vil så forsøge at udbetale igen. Hermed vil per-
soner, som blot kortvarigt ikke havde en NemKonto, f.eks. 
i forbindelse med bankskifte, alligevel kunne få udbetalt 
engangstilskuddet automatisk. Hvis udbetalingen ikke går 
igennem anden gang, vil den pågældende have mulighed for 
at ansøge efter den foreslåede § 11.

Oplysningerne vil desuden kunne bruges, hvis personen se-
nere spørger Energistyrelsen, hvorfor vedkommende ikke 

har fået udbetalt tilskuddet, og i forbindelse med behandling 
af ansøgninger om tilskud efter den foreslåede § 11.

Det foreslås i stk. 5, at berettigede, der modtager engangstil-
skud efter den foreslåede § 2 på baggrund af udsøgningen 
omhandlet i den foreslåede § 10, får meddelelse om afgørel-
sen via udbetalingsmeddelelsen fra det finansielle institut, 
hvor borgeren har anvist en konto som NemKonto.

Forslaget medfører, at det er det finansielle institut, hvor 
borgeren har en konto, der er anvist som borgerens Nem-
Konto, som skal meddele borgeren afgørelse om engangstil-
skuddet.

Da det forvaltningsretlige udgangspunkt er, at den ansvar-
lige myndighed skal meddele borgeren afgørelsen direkte, 
foreslås det, at der skabes lovhjemmel til, at det finansielle 
institut giver borgeren meddelelse om afgørelsen.

Udbetalingsmeddelelsen vil indeholde en kortfattet angivel-
se af, at der er tale om engangstilskud til ekstraordinært 
høje varmeudgifter, at det er skattefrit, ikke kan påklages, og 
at Energistyrelsen er den ansvarlige myndighed, samt hvor 
modtageren kan få yderligere oplysninger.

I øvrigt henvises til afsnit 2.2.2.2. i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 14

Det følger af § 31 i forvaltningsloven, at i det omfang en 
forvaltningsmyndighed er berettiget til at videregive en op-
lysning, skal myndigheden på begæring af en anden forvalt-
ningsmyndighed videregive oplysningen, hvis den er af be-
tydning for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, 
som myndigheden skal træffe. Dette inkluderer den skatte-
mæssige årsopgørelse fra Skatteforvaltningen. Bestemmel-
sen i forvaltningslovens § 31 finder dog ikke anvendelse, 
hvis videregivelsen påfører myndigheden et merarbejde, der 
væsentligt overstiger den interesse, den anden myndighed 
har i at få oplysningerne.

Efter § 31 i lov om Det Centrale Personregister kan oplys-
ninger i CPR og ældre folkeregistermateriale videregives 
til en anden offentlig myndighed efter reglerne i lov om 
behandling af personoplysninger. Det følger af § 32 i lov 
om Det Centrale Personregister, at hvis en offentlig myn-
dighed har brug for oplysninger, som er registreret i CPR, 
kan myndigheden indhente oplysningerne i CPR. Efter § 
34 i lov om Det Centrale Personregister må en myndighed 
kun videregive oplysninger, herunder beskyttede navne og 
adresser modtaget efter §§ 31-33, til andre offentlige myn-
digheder eller private, hvis videregivelsen følger af lov eller 
bestemmelser fastsat i henhold til lov eller Økonomi- og 
Indenrigsministeriet har givet tilladelse hertil.

Det foreslås i § 14, stk. 1, at Energistyrelsen og Styrelsen 
for Dataforsyning og Effektivisering indsamler en række 
oplysninger. Det drejer sig om følgende oplysninger:
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1) Oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR).

2) Oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) om 
adresse, BFE-nummer, opvarmningsmiddel og varmeinstal-
lation, som det var registeret den 1. januar 2022.

3) Oplysninger fra Plandata.dk om fjernvarmeforsyningsom-
råder og gasforsyningsområder, som det var registeret den 
21. marts 2022.

4) Oplysning om indkomst for personer i indkomståret 2020 
fra den skattemæssige årsopgørelse fra Skatteforvaltningen.

Det foreslås i stk. 2, at Evida til Energistyrelsen og Styrel-
sen for Dataforsyning og Effektivisering skal afgive GIS-in-
formation om gasdistributionsledninger, som den 25. marts 
2022 var registreret i Evidas systemer. Energinet skal til 
Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivi-
sering afgive oplysninger om elektricitetsforbrug på adresser 
i december 2021 for udvalgte adresser udpeget af Styrelsen 
for Dataforsyning og Effektivisering eller Energistyrelsen.

Det foreslås i stk. 3, at Energistyrelsen leverer GIS-informa-
tion om afgrænsning af de områder, der er tilknyttet et af 
de fjernvarmenet, der fremgår af bilag 1, til Styrelsen for 
Dataforsyning og Effektivisering og offentliggør GIS-infor-
mationen på Energistyrelsens hjemmeside.

Det foreslås i stk. 4, at Arbejdsmarkedets Tillægspen-
sion indsamler oplysninger fra Det Centrale Personregister 
(CPR).

Oplysningerne vil omfatte personnummer og oplysning om, 
hvorvidt en person er registreret som død i CPR.

De foreslåede bestemmelser i stk. 1-4 skal sikre, at de nød-
vendige oplysninger kan fremskaffes med henblik på udsøg-
ning i medfør af § 10, behandling af ansøgninger efter § 11, 
udbetaling af tilskud efter § 13 og eventuel tilbagesøgning 
af uberettiget udbetalte beløb. Der er således tale om oplys-
ninger, der er nødvendige, for at det kan konstateres, hvilke 
personer der er berettigede til at få udbetalt engangstilskud 
efter § 2, og for at udbetalingen kan ske.

I modsætning til forvaltningslovens § 31 forudsætter de 
foreslåede bestemmelser ikke begæring og finder anvendel-
se uafhængigt af det merarbejde, videregivelsen påfører de 
afgivende myndigheder.

Det foreslås i stk. 5, at Energistyrelsen, Styrelsen for Data-
forsyning og Effektivisering og Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension til brug for udsøgning i medfør af § 10, behandling 
af ansøgninger efter § 11, udbetaling af tilskud efter § 13 og 
eventuel tilbagesøgning af uberettiget udbetalte beløb kan 
behandle oplysninger som angivet i de foreslåede bestem-
melser i stk. 1-4 og §§ 10, 11 og 13.

Bestemmelsen skal sikre, at Energistyrelsen, Styrelsen for 
Dataforsyning og Effektivisering og Arbejdsmarkedets Til-
lægspension kan foretage den behandling af personoplysnin-

ger, som er nødvendig for at iværksætte den foreslåede ord-
ning med engangstilskud.

Om den konkrete behandling henvises til bemærkningerne 
til stk. 1-4 og til de foreslåede bestemmelser i §§ 10-13 og 
bemærkningerne hertil.

Det foreslås i stk. 6, at Energistyrelsen fastsætter en frist for 
fremsendelse af oplysninger efter det foreslåede stk. 2.

Meddelelse om fristen vil blive sendt til Energinet og Evi-
da. For at sikre, at udsøgningen af de berettigede ikke for-
sinkes, vil der blive fastsat en meget kort frist.

Til § 15

Det følger af forvaltningslovens § 29, at i sager, der rejses 
ved ansøgning, må oplysninger om ansøgerens rent private 
forhold ikke indhentes fra andre dele af forvaltningen eller 
fra en anden forvaltningsmyndighed. Dette gælder dog ikke, 
hvis ansøgeren har givet samtykke hertil, andet følger af 
lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller særli-
ge hensyn til ansøgeren eller tredjemand klart overstiger 
ansøgerens interesse i, at oplysningen ikke indhentes.

Det foreslås i § 15, stk. 1, at Styrelsen for Dataforsyning 
og Effektivisering stiller udsøgningsdata som nævnt i den 
foreslåede § 10 og de data, der er nævnt i de foreslåede §§ 
13 og 14, til rådighed for Energistyrelsen.

Med udsøgningsdata menes både de data, der er indsamlet 
fra de data kilder, der er nævnt i § 2, § 3, stk. 1, nr. 1-4, 
og § 4, og data om den behandling, som Styrelsen for Data-
forsyning og Effektivisering har fortaget i forbindelse med 
udsøgningen.

Bestemmelsen skal sikre, at Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering har pligt og hjemmel til at stille data til 
rådighed for Energistyrelsen. Energistyrelsen vil bl.a. have 
behov for data i forbindelse med behandling af ansøgninger 
efter den foreslåede § 11 og eventuel tilbagesøgning af ube-
rettiget udbetalte tilskud.

Med bestemmelsen vil der også i ansøgningssager være mu-
lighed for at udveksle oplysninger efter forvaltningslovens § 
29, stk. 2, nr. 2, som fastsætter, at § 29, stk. 1, ikke gælder, 
hvis andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold 
til lov.

Det foreslås i stk. 2, at Arbejdsmarkedets Tillægspension 
stiller data om udbetaling af engangstilskud efter § 13 til 
rådighed for Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning 
og Effektivisering.

Bestemmelsen skal sikre, at Arbejdsmarkedets Tillægspen-
sion har pligt og hjemmel til at stille data til rådighed for 
Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivi-
sering om udbetaling, herunder både vedrørende gennemfør-
te og afviste udbetalinger og oplysninger om berettigede, 
der er afgået ved døden siden udsøgningen, jf. den foreslåe-
de § 13.
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Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vil bl.a. have 
behov for data i forbindelse med fortsat udsøgning af beret-
tigede efter den foreslåede § 10, efter de første personnumre 
er sendt til Arbejdsmarkedets Tillægspension med henblik 
på udbetaling. Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsy-
ning og Effektivisering vil desuden bl.a. have behov for 
oplysningerne i forbindelse med behandling af ansøgninger 
efter den foreslåede § 11 og eventuel tilbagesøgning af ube-
rettiget udbetalte tilskud.

Med bestemmelsen vil der også i ansøgningssager være mu-
lighed for at udveksle oplysninger efter forvaltningslovens § 
29, stk. 2, nr. 2, som fastsætter, at § 29, stk. 1, ikke gælder, 
hvis andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold 
til lov.

Til § 16

Det foreslås i § 16, at Energistyrelsen kan fastsætte regler 
om yderligere behandling, herunder indhentning og videre-
givelse, af data til brug for udsøgning efter § 10, behandling 
af ansøgninger efter § 11, udbetaling af engangstilskud efter 
§ 13 og tilbagesøgning af uberettiget udbetalte beløb.

Bestemmelsen giver bemyndigelse til, at Energistyrelsen 
kan fastsætte regler, som kan give hjemmel til at foreta-
ge behandling, herunder indhentning og videregivelse, af 
yderligere data eller mellem andre myndigheder end angi-
vet i de foreslåede bestemmelser i loven, særlig §§ 14 og 
15. Baggrunden for bemyndigelsen er, at det ikke er muligt 
på forhånd at sige med sikkerhed, hvordan den påtænkte 
udsøgning efter § 10 vil virke i praksis, da der ikke har 
været hjemmel til at afprøve den i praksis. Desuden er den 
nærmere tilrettelæggelse af ansøgningsordningen efter § 11 
endnu ikke fastlagt. Der kan derfor vise sig behov for at 
anvende yderligere data eller foretage anden behandling af 
dem end forudset.

Det er hensigten, at bemyndigelsen udnyttes, hvis der viser 
sig et sådant behov.

Til § 17

Det foreslås i § 17, at staten afholder alle udgifter til Ar-
bejdsmarkedets Tillægspensions administration af opgaver 
efter denne lov.

Forslaget betyder, at det er staten, der betaler alle admini-
strationsudgifter for den administrative og tekniske bistand, 
som Arbejdsmarkedets Tillægspension leverer i forbindelse 
med udbetaling af engangstilskuddet.

Til § 18

Hvis der ikke fastsættes regler om klageadgang, vil Ener-
gistyrelsens afgørelser kunne påklages til Klima-, Energi- 
og Forsyningsministeriet som følge af den almindelige ulov-
bestemte klageadgang fra en myndighed til en overordnet 
myndighed.

Det foreslås i § 18, at Energistyrelsens afgørelser efter den-
ne lov ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Forslaget medfører, at der hverken vil kunne klages over en 
udbetaling eller over manglende udbetaling. Personer, som 
ikke får udbetalt engangstilskud automatisk på grundlag af 
udsøgningen efter en foreslåede § 10, vil have mulighed for 
at ansøge om tilskuddet efter forslaget til § 11.

Forslaget tager navnlig sigte på klager over afslag på en 
ansøgning om udbetaling af engangstilskud efter forslaget til 
§ 11, men det gælder principielt også eventuelle klager over 
tilskud, som tildeles efter de foreslåede bestemmelser i §§ 
10-11.

Selve udsøgningen af den berettigede personkreds, jf. forsla-
get til § 10, udgør ikke en forvaltningsretlig afgørelse og 
vil allerede derfor ikke kunne påklages. Der henvises til de 
almindelige bemærkninger afsnit 2.2.2.2. om afgørelsesbe-
grebet.

Borgeren vil fortsat kunne rette henvendelse til Folketingets 
Ombudsmand og Datatilsynet, hvis borgeren f.eks. ønsker 
at klage over en afgørelse truffet i medfør af denne lov, 
ligesom borgeren vil kunne indbringe sagen for domstolene.

I øvrigt henvises til afsnit 2.2.2.3. i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 19

Det foreslås i § 19 at loven skal træde i kraft ved bekendtgø-
relsen i Lovtidende.

Det fremgår af Aftale om en målrettet varmecheck, at en-
gangstilskuddet skal udbetales hurtigst muligt.

Det foreslås derfor, at lovforslaget træder i kraft ved be-
kendtgørelsen i Lovtidende, således at udsøgningen af de 
berettigede kan påbegyndes. Lovforslaget indebærer des-
uden ikke handlepligter eller rettigheder for borgere el-
ler virksomheder, hvor ikrafttrædelsestidspunktet har betyd-
ning.

Til § 20

Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Færøerne og 
Grønland, da engangstilskuddet er målrettet husstande i 
Danmark.

Til bilag 1

Det foreslås, at de fjernvarmenet, der skal omfattes af mu-
ligheden for engangstilskud, fastsættes direkte i loven.

I det foreslåede bilag 1 oplistes de fjernvarmenet, som fore-
slås omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, og § 3, stk. 1, nr. 5, litra b, 
der omhandler betingelser vedrørende varmekilde, og § 14, 
stk. 3, der vedrører GIS-informationer fra Energistyrelsen 
om de omfattede fjernvarmenet.
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Endvidere er i det foreslåede bilag 1 angivet det fjernvarme-
selskab, som det enkelte fjernvarmenet hører under.

Det er kun de fjernvarmenet, som er nævnt i listen, der vil 
være omfattet af ordningen. Hvis et fjernvarmeselskab, som 
er nævnt i listen, tillige har andre fjernvarmenet, som ikke er 
nævnt, vil disse fjernvarmenet ikke være omfattet.

For at være berettigede til engangstilskud de boliger, hus-
stande og personer, der forsynes fra de omfattede fjernvar-
menet tillige skulle opfylde de øvrige betingelser i de fore-
slåede §§ 2-5.

Listen over fjernvarmenet er fremkommet ved analyser af 
fjernvarmeselskabernes indberetninger til Energistyrelsens 
database for fjernvarme- og kraftvarmeanlæg (Energiprodu-
centtællingen), dialog med fjernvarmeselskaber gennem en 
ekstern kommenteringsrunde af metode og udvælgelse samt 
informationer på fjernvarmeselskabernes hjemmesider. På 
baggrund af disse informationer er det for hvert registreret 
fjernvarmenet estimeret, hvorvidt varmeproduktionen til et 
fjernvarmenet oversteg, hvad der vurderes at svare til en 
gasandel på 65 pct. Elkedler samt biogasanlæg (kedler og 
kraftvarme) er i udvælgelsen sidestillet med gasanlæg, der 
anvender ledningsgas. Eldrevne varmepumper indgår også, 
men med 50 pct. vægtning.

Fjernvarme er defineret i § 1 a, nr. 1, i lov om varmefor-
syning, jf. lovbekendtgørelsen nr. 2068 af 16. november 
2021, som distribution af termisk energi i form af damp eller 
varmt vand fra centrale eller decentrale produktionssteder 
gennem et net til flere bygninger eller anlæg til anvendelse 
ved rum- eller procesopvarmning. Et fjernvarmeselskab kan 
levere til et eller flere fjernvarmenet. Et fjernvarmenet skal 

her forstås som et varmesystem, hvortil et antal specifikke 
varmeproduktionsanlæg kan levere varme.

Såfremt et fjernvarmeselskab leverer varme til flere net, er 
der set på, hvorvidt de forskellige net har forskellige takst-
blade. Såfremt et net med en gasandel over 65 pct. har eget 
takstblad, foreslås nettet medtaget på listen.

Såfremt flere fjernvarmenet deler takstblad, er der set på 
de vægtede produktionsforhold i de net, der er tilknyttet 
takstbladet. Såfremt den samlede varmeproduktion består 
af mindst 65 pct. gas eller tilsvarende, foreslås alle fjern-
varmenet, der deler takstblad, medtaget på listen. Omvendt 
foreslås ingen fjernvarmenet medtaget, såfremt kriteriet ikke 
er opfyldt.

Fjernvarmenettene i bilag 1 foreslås til brug for den automa-
tiske udsøgning efter den foreslåede § 10, jf. den foreslåede 
§ 3, stk. 1, nr. 3, afgrænset i GIS-informationer fra Energi-
styrelsen, jf. § 14, stk. 3. Det fremgår af det foreslåede § 
14, stk. 3, at GIS-informationerne vil blive offentliggjort på 
Energistyrelsens hjemmeside. I øvrigt henvises til bemærk-
ningerne til lovforslagets § 3, stk. 1, nr. 3.

Ved ansøgning efter den foreslåede § 11 vil personer, der do-
kumenterer, at den primære opvarmningsform for husstan-
dens bolig i december 2021 var varme fra et af de omfattede 
fjernvarmenet, og de øvrige betingelser i lovforslagets §§ 
2-5 er opfyldt, kunne få udbetalt engangstilskud, uanset om 
boligen ligger inden for et af de områder, som Energistyrel-
sen har afgrænset til brug for udsøgningen efter § 10. Der 
henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 3, stk. 1, nr. 
5, litra b, og § 11.
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