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Orientering om udstedelse af bekendtgørelse 

 

Til udvalgets orientering fremsendes bekendtgørelse nr. 102 om engangstilskud 

efter ansøgning til husstande omfattet af ekstraordinære prisstigninger i 

fyringssæsonen 2021-2022 (varmechecken) udstedt den 26. januar 2023. 

 

Varmechecken blev implementeret ved lov i forlængelse af Aftale om målrettet 

varmecheck af d. 11. februar 2022 og Tillægsaftale om målrettet varmecheck af d. 

30. marts 2022. Varmechecken blev udbetalt automatisk d. 10. august 2022. 

 

Formålet med bekendtgørelsen er at fastsætte regler for varmecheckens 

supplerende ansøgningsrunde. 

 

Langt størstedelen af de husstande, der er berettiget til en varmecheck, har 

modtaget udbetalingen. For nogle husstande, som i henhold til loven er berettiget, 

har der imidlertid været forhold, der betyder, at de desværre ikke har modtaget 

checken automatisk. Ordningen har derfor med loven været designet sådan, at 

disse husstande vil skulle søge i den supplerende ansøgningsrunde. Ansøgere kan 

finde flere informationer på www.varmecheck.dk, hvor ansøgningsportalen også 

bliver tilgængelig. Årsager til, at husstande ikke har modtaget varmechecken 

automatisk, kan fx være, at data har manglet eller ikke har været tilstrækkeligt klare 

til, at en automatisk udbetaling kunne finde sted, at den ældste i husstanden ikke 

har haft en NemKonto, varmechecken kunne udbetales til, eller at udlejer ikke har 

registreret husstandens opvarmningskilde korrekt i BBR1.  

 

Den supplerende ansøgningsrunde forventes at åbne d. 14. marts 2023, og de 

første udbetalinger forventes gennemført i april 2023.  

 

Bekendtgørelse nr. 102 fastsætter regler om ansøgning og udbetaling af 

varmechecken. Reglerne omfatter bl.a., at der fastlægges en ansøgningsperiode 

på 8 uger, at ansøgning som udgangspunkt skal foregå digitalt, hvilke oplysninger 

om den konkrete husstand, som kommer til at fremgå af ansøgningssportalen, krav 

                                                      
1 Hustande, som ejer boligen og ikke har modtaget en varmecheck, fordi husstanden selv har forsømt at 
opdatere BBR, er ikke berettiget til en varmecheck i den supplerende ansøgningsrunde.  
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til, hvordan fx varmekilde skal dokumenteres, samt rammer for sagsbehandling og 

udbetaling. 

 

Bekendtgørelsen var i høring fra den 30. september 2022 til den 28. oktober 2022. 

Der fremsendes til udvalgets orientering høringsnotat, der sammenfatter 

høringssvarene, som er modtaget i forbindelse med høringen. 

 

Der gøres opmærksom på, at der som følge af Energistyrelsens løbende arbejde 

med bekendtgørelsen, herudover er indarbejdet ændringer for bl.a. at forbedre 

vilkårene for ansøgere. Ændringerne betyder primært, at flere borgere vil få en reel 

behandling af deres ansøgning i stedet for en afvisning, fx hvis der sendes flere 

ansøgninger pr. husstand i ansøgningsperioden. Derudover vil det blive muligt for 

berettigede borgere, som ikke har en NemKonto, at få varmechecken udbetalt til en 

bankkonto. I bekendtgørelsesudkastet var NemKonto et krav for, at varmechecken 

kunne udbetales. 
 

Med venlig hilsen 

Lars Aagaard 

 


