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Aftale om målrettet varmecheck
Stemmeaftale mellem
Regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne,
Alternativet og Kristendemokraterne

Verden over er priserne på gas og el steget markant, bl.a. som følge af øget gasefterspørgsel efter
genåbningen efter COVID. De høje priser på el og gas rammer husholdningerne meget forskelligt alt efter,
hvilken opvarmningsform de anvender, og hvilket fjernvarmeområde de ligger i. Det er særligt
husholdninger, der opvarmes 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, og som samtidig oplever høje varmeprisstigninger.
Situationen er ekstraordinær og rammer mange danskere uden store indtægter hårdt. Derfor er
aftalepartierne enige om at lave en midlertidig og målrettet engangsvarmecheck for at afbøde den
ekstraordinære situation for fyringssæsonen 2021-2022. Det er samtidig afgørende for aftalepartierne, at
klimabelastende opvarmningskilder som naturgas udfases.
Udfasning af gas i rumvarme
Danskernes varme skal være helt grøn. Aftalepartierne er enige om, at der ikke skal anvendes gas til
rumvarme i danske husstande. Derfor er parterne enige om følgende tiltag:
-

-

Regeringen indleder en dialog med EU-kommissionen med henblik på at sikre hurtig opbakning til
konkrete tiltag, som vil sætte et stop for nyinstallation af gasfyr hurtigst muligt.
Gasfyr i danske husstande skal udfases. Der er et analysearbejde i gang, og regeringen forpligtes til
at komme med en plan for dette som led i et nyt energi- og forsyningsudspil i 2022.
Udrulningen af grøn fjernvarme skal styrkes. Det er særligt oplagt i områder med mange
individuelle gasfyr. Der skal indledes en styrket dialog med kommunerne, vidensinstitutioner og
fjernvarmeselskaberne om hurtigere konvertering væk fra gas.
Parterne afsætter 250 mio. kr. til at sikre hurtigere udfasning af fossile varmekilder i danskernes
hjem, særligt til understøttelse af mere grøn fjernvarme. Regeringen vender tilbage med et konkret
oplæg for udmøntning snarest.

Indsatsen bygger oven på de allerede vedtagne tiltag fra Energiaftale 2018, Klimaaftale for energi og
industri mv. 2020 og Finansloven 2021, hvor der er afsat 4,13 mia. kr. til tilskudspuljer til bl.a. udfasning af
olie- og gasfyr, samt afgifts- og reguleringsændringer. Tiltagene på varmeområdet fra Klimaaftalen for
energi og industri mv. 2020 og Finansloven 2021 forventes at reducere CO2-udledningerne med 700.000800.000 tons i 2030.
Målrettet engangsvarmecheck
Parterne er enige om, at varmechecken målrettes husholdninger med følgende varmekilder, der er særligt
udsat for prisstigninger: Individuelle gasfyr, fjernvarmeområder med gasandel på mere end 65 pct. eller
områder baseret på kombinationer af el og gas med tilsvarende gennemsnitlige prisstigninger samt
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husstande med elvarme som primær varmekilde (elpaneler og varmepumper), der oplever en tilsvarende
prisstigning.
Partierne er endvidere enige om, at støtten ikke skal gå til danskere med meget høje indtægter. Derfor
fastsættes en indkomstgrænse, så alene husstande med en samlet årlig, personlig indkomst på maksimalt
550.000 kr. efter AM-bidrag (ca. 598.000 kr. før AM-bidrag) vil kunne modtage varmechecken. Den
målrettede varmecheck gøres automatisk, dvs. uden ansøgning, idet modtagerne identificeres på basis af
registeroplysninger og øvrige eksisterende og tilgængelige datakilder. Varmechecken udbetales hurtigst
muligt.
Der afsættes en ramme på 1 mia. kr. til den målrettede varmecheck, som finansieres af ”krigskassen”. Det
forventes, at skønsmæssigt omkring 320.000 husstande vil være omfattet af ordningen. Aftalepartierne
noterer sig, at der på nuværende tidspunkt er usikkerhed om antallet af husholdninger i målgruppen.
Såfremt den målrettede varmecheck udbetales til 320.000 husholdninger, vil hver husstand modtage ca.
3.750 kr.
Aftalepartierne noterer, at varmechecken ikke står alene. Danmark har allerede et robust system til at
hjælpe økonomisk udsatte danskere. De stigende energipriser kan betyde, at personer, der modtager
offentlig forsørgelse, kan komme til at stå i en vanskelig økonomisk situation og være ude af stand til at
betale varme- og/eller elregningen. Derfor blev regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten og Alternativet i december 2021 enige om at reservere 100 mio. kr. til etablering af en pulje til
dækning af kommunernes merudgifter til personligt tillæg samt hjælp til rimeligt begrundede
enkeltudgifter som følge af ekstraordinært høje varme- og elregninger i fyringssæsonen 2021-2022. Dertil
kommer, at pensionister med begrænsede supplerende indtægter og varmeudgifter over et vist niveau kan
modtage varmetillæg og således få dækket en væsentlig del af varmeudgifterne.

Finansiering
Aftalen finansieres med 1 mia. kr. fra ”krigskassen” og 250 mio. kr. fra det generelle råderum.

Aftalens karakter
Varmechecken forventes implementeret ved hastelovforslag.
Aftalen har karakter af en stemmeaftale, idet partierne forpligter sig til at stemme for de lovforslag og
bevillingsmæssige hjemler, der udmønter aftalens indhold. Aftalepartierne står derfor frit, når den
nødvendige lovgivning er vedtaget.
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