
 
 

Faktaark   23. september 2022 
   

  

Initiativbeskrivelser 

Med de høje prisstigninger på energi er regeringen og aftalepartierne enige om en 
række initiativer, der vil hjælpe husholdninger og virksomheder gennem vinteren. 

• Indefrysningsordning for husholdninger og virksomheder 
• Midlertidig lempelse af den almindelige elafgift 
• Bedre forsyning af træpiller 
• Skrotningsordningen udvides med træpillefyr 
• Midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen 
• Forøgelse af pulje til udrulning af fjernvarme 
• Forøgelse af pulje til etableringsstøtte 
• Forøgelse af tilskud til afkobling af gasnettet 
• Lempelse af elafgift for varmepumper 
• Sænkning af eltariffer via flaskehalsindtægter 

Indefrysningsordning for husholdninger og virksomheder 
Den henvises til særskilt faktaark for indefrysningsordningen for hhv. husholdnin-
ger og virksomheder 

Midlertidig lempelse af den almindelige elafgift 
Den almindelige elafgift udgør 69,7 øre/kWh i 2023 (2023-priser). Med aftalen 
lempes den midlertidigt til EU’s minimumssats på 0,8 øre pr. kWh i 1. halvår af 
2023. Det skønnes at medføre et mindreprovenu på 3,5 mia. kr. i 2023. 

Lempelse vil hjælpe alle danskere med lavere udgifter til elforbrug og især de lave-
ste virkningen, hvor lempelsen hjælper relativt mest i budgettet. 

Bedre forsyning af træpiller 
Husholdninger med træpillefyr står ligeledes overfor store stigninger i deres var-
meregninger. Der er derfor iværksat en række tiltag for at understøtte forsynings-
sikkerheden af træpillefyr, herunder bl.a. kriseberedskabssamarbejde, der skal 
følge forsyningssituationen tæt. 

Skrotningsordningen udvides med træpillefyr 
Skrotningsordningen justeres fra 1. december 2022, så også husholdninger med 
træpillefyr kan få gavn af midlerne og ordningen forøges med 10 mio. kr. i 2022. 
Ordningen støtter varmepumper på abonnement. 
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Midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen 
Der gives en engangsforhøjelse af børne- og ungeydelsen i 2023 med 660 kr. pr. 
barn, således at der afsættes i alt 600 mio. kr. til initiativet. Det fulde beløb udbeta-
les i januar 2023 og vil målrettet hjælpe børnefamilierne i den nuværende situation. 

Forøgelse af pulje til udrulning af fjernvarme 
For at fremrykke og styrke udrulningen af fjernvarme forøges puljen til udrulning 
af fjernvarme med 150 mio. kr. i 2022 og 100 mio. kr. i 2023. Puljen vil under-
støtte en fortsat større udbredelse af fjernvarme. 

Forøgelse af pulje til etableringsstøtte 
Der afsættes med aftalen 25 mio. kr. i 2023 til puljen til etableringsstøtte til fjern-
varmeselskaber, der giver tilskud til store varmepumper og solvarmeanlæg på 
fjernvarmeværker. Initiativet, der kan fremrykke udfasning af fossile brændsler i 
fjernvarmen, skal ses i lyset af de store prisstigninger på særligt gas.  

Forøgelse af tilskud til afkobling af gasnettet 
Der afsættes med aftalen yderligere 35 mio. kr. til tilskud til afkobling af gasnettet i 
2023. Det vil gøre det muligt for flere husholdninger og erhverv at få tilskuddet.  

Lempelse af elafgift for varmepumper 
Det undersøges fordele og ulemper ved fra 2024 at lempe elafgiften for varme-
pumper også for husholdninger med varmepumper som supplerende varmekilde.  

Sænkning af eltariffer via flaskehalsindtægter 
Med aftalen vil klima-, energi- og forsyningsministeren anmode Energinet om at 
annullere varslede stigninger i eltarifferne i 2023 med godt 1 mia. kr. fra forven-
tede flaskehalsindtægter. Det vil kræver godkendelse af Forsyningstilsynet.  

Finansiering 
Aftalen finansieres af en række tiltag og generelle reserver. Det gælder følgende: 

• Reserve til håndtering af stigende priser mv. samt øvrige generelle reserver 
• Fremrykning af forhøjelse af aldersopsparingens lave loft samt udvidelse af pe-

rioden for aldersopsparingens høje loft 
• Udskydelse af vedligehold mv. på vej- og baneområdet 
• Generel rammereduktion i staten (ca. 1 pct.) 
• Skattepligt på udbytter til udenlandske stater mv. 
• Omprioritering fra Erhvervspuljen 
• Omprioritering af bevilling fra UN Live Museum 
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