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Kompensation af borgere for stigende energipriser  

Regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og 
Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en række tiltag til kom
pensation af borgere for stigende energipriser. 

-

Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget 
Det maksimale beskæftigelsesfradrag forhøjes i 2022 med 1.900 kr. og i 2023 med 
2.100 kr. (årets niveau). Det vil medføre, at fradraget forhøjes fra 41.600 kr. til 
43.500 kr. i 2022 og fra 43.500 kr. til 45.600 kr. i 2023 (årets niveau). Lempelsen i 
beskæftigelsesfradraget på 1.900 og 2.100 kr. i hhv. 2022 og 2023 svarer til en 
skatteværdi på ca. 500 kr. 

Lempelse af den almindelige elafgift 
Den almindelig elafgift lempes midlertidigt fra 1. oktober 2022 til og med 2023 
med 4,0 øre/kWh i 4. kvartal af 2022 og med 4,3 øre/kWh i 2023.  

Lempelsen af den almindelig elafgift vil være direkte målrettet husholdningernes 
midlertidigt højere omkostninger til elforbrug. En lavere almindelig elafgift vil 
lempe udgiften for husstande med elvarmepumper/elpaneler, som sekundær var
mekilde, samt for elforbrug op til 4.000 kWh for husstande med elvarme som pri
mær opvarmningskilde.  

-
-

For en familie med et årligt forbrug på ca. 4000 KWh vil besparelsen i 4. kvartal 
2022 udgøre ca. 50 kr. I 2023 vil lempelsen udgøre godt 200 kr. 

Ældrecheck på 5.000 kr. 
Der ydes en ekstra økonomisk støtte i form af skattefrie engangsbeløb på i alt 
5.000 kr. i 2022 og 2023 til pensionister, der for 2022 opfylder betingelserne for at 
modtage den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Formålet er at yde et 
ekstra tilskud til de økonomisk svagest stillede pensionister med begrænset likvid 
formue og relativt beskedne supplerende indkomster. 

Engangsbeløb til personer på tilbagetrækningsydelser 
Der udbetales et engangsbeløb på 2.000 kr. til en række ydelsesmodtagere, der har 
trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Engangsbeløbet er skattefrit og modregnes 
ikke i borgerens ydelser. Modtagergruppen er personer, der i marts måned mod
tog enten førtidspension, seniorpension, efterløn, fleksydelse eller tidlig pension.  

-

Forhøjelse af SU-fribeløbet 
Implementeringen af forhøjelsen af SU-fribeløbet fra aftale om en ny reform
pakke Hurtigere i job, et stærkere arbejdsmarked, investeringer i fremtiden og innovative virk
somheder fremrykkes, så fribeløbet hæves med 4.000 kr. om måneden med tilbage
virkende kraft for hele 2022. 

-
-
-
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Engangsbeløb til SU-handicaptillægsmodtagere og enlige forsørgere 
Der udbetales et skattefrit engangsbeløb på 2.000 kr. til uddannelsessøgende, der 
modtager enten SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger. 
Det skal understøtte SU-modtagere, der kan have vanskeligt ved at øge deres ind
komst ved siden af deres SU-stipendier og lån gennem erhvervsarbejde, og derfor 
bliver hårdere ramt af de aktuelle prisstigninger. 

-

Finansiering 
Aftalen finansieres ved en nedjustering af de offentlige investeringer med 0,3 mia. 
kr. i 2022 og 2,5 mia. kr. 2023 samt ved udmøntning af generelle reserver for 0,3 
mia. kr. i 2022. 

Aktivitetsvirkning 
Aktivitetsvirkningen af aftalen vurderes under ét at dæmpe kapacitetspresset en 
smule set over 2022-23, og i både 2022 og 2023 er virkningen som minimum neu
tral, jf. tabel 1. I en beregning på ADAM-modellen er effekten på inflationen afrun
det til 0,0 pct. i både 2022 og 2023.   

-
-

 

 

Tabel 1 

Aktivitets- og inflationsvirkning af kompensationstiltag 

 2022 2023 

Aktivitetsvirkning, pct. af BNP 0,00 -0,05 

Virkning på forbrugerpriser, pct. 0,0 0,0 

 

 
Anm.: Aktivitetsvirkning (virkningen på BNP) beskriver den niveaumæssige virkning på BNP, og er afrundet til 

nærmeste 0,05 pct. af BNP. Virkningen på forbrugerpriserne er opgjort som effekten på niveauet for 
forbrugerpriserne, og er afrundet til nærmeste 0,1 pct. Det forudsættes i beregningen, at halvdelen af ældre
checken udbetales i 2022, mens den resterende halvdel udbetales i 2023. Idet udgifterne i pakken modgås af 
tilsvarende justeringer af de offentlige investeringer i 2022-23 mv., er det lagt til grund, at 
inflationsforventningerne ikke påvirkes. 

-

Kilde: Egne beregninger. 
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