
 
 

Faktaark  23. september 2022 
 

  

Virkninger på de disponible indkomster for forskellige familietyper 

Virkningen af Aftale om Vinterhjælp på udvalgte familietypers disponible indkom-
ster og afgiftsbetaling fremgår af tabel 1 nedenfor.  

Aftalen øger den disponible indkomst med 660 kr. pr. barn for modtagere af 
børne- og ungeydelse i 2023. Derudover reducerer aftalen afgiftsbetalingen for alle 
familietyper som følge af lempelsen af den almindelige elafgift fra 69,7 øre/kWh 
til 0,8 øre/kWh i de første seks måneder af 2023.  

For faktiske familier vil aftalens virkning på den disponible indkomst afhænge af 
elforbruget i den enkelte husstand. Elforbruget afhænger blandet andet af antallet 
personer i husstanden, boligtype og boligstørrelse mv.  

Aftalen indeholder også indefrysningsordning for husholdninger, som gør det muligt for 
familierne midlertidigt og frivilligt at indefryse stigende udgifter til el, gas og fjern-
varme. Ordningen påvirker således ikke familiernes disponible indkomster, men 
kan forbedre deres økonomiske situation gennem bedre lånemuligheder.  

  

Tabel 1 
Økonomisk virkning af Aftale om Vinterhjælp for udvalgte familietyper, 2023 

 
Ejer/lejer Bolig-

størrelse 
Årligt  

elforbrug 
Midlertidig 

lempelse af 
den alm. 

elafgift 

Forhøjelse af 
børne- og 

ungeydelsen 

Samlet 
virkning 

  Kvm kWh Kroner (2023-niveau) 

Enlig arbejder Ejer 100 2.400 1.030 0 1.030 

Enlig pensionist med ATP Lejer 70 1.800 780 0 780 

Pensionistpar med en ATP Lejer 85 2.200 950 0 950 

Kontanthjælpspar med 2 børn Lejer 100 2.700 1.160 1.320 2.480 

Kontanthjælpspar med 3 børn Lejer 150 3.400 1.460 1.980 3.440 

Arbejderfamilie med 2 børn  Ejer 130 4.200 1.810 1.320 3.130 

Arbejderfamilie med 3 børn  Ejer 200 5.400 2.330 1.980 4.310 

Funktionærfamilie med 2 børn  Ejer 150 4.500 1.940 1.320 3.260 

Funktionærfamilie med 3 børn  Ejer 200 5.400 2.330 1.980 4.310 

 

 
Anm.: Alle beløb er opgjort inkl. moms og afrundet til nærmeste 10 kr. Børnene er i hhv. børnehave og SFO. Ved 

benyttelsen af Energistyrelsens typiske elforbrug antages lejere at bo i lejlighed, mens ejere bor i hus. 
Oplysninger om typisk elforbrug pr. 22. september 2022. Det forudsættes i beregningerne, at halvdelen af 
det årlige elforbrug forbruges i 1. halvår. 

Kilde: Energistyrelsen og egne beregninger på Finansministeriets Familietypemodel. 
 



 Side 2 af 2 

I tabel 2 ses et skøn over det forventede indefrosne beløb i gennemsnit pr. hus-
stand i de 12 måneder, ordningen løber, såfremt alle husholdninger vælger at gøre 
brug af ordningen. Det bemærkes, at der er betydelige usikkerheder forbundet 
med skønnet, herunder den forventede udnyttelsesgrad af ordningen.  

 
Dertil kommer mulige nedsættelser af Energinets eltariffer. Forudsat, at der gives 
en tarifreduktion på 3,1 øre/kWh ift. det udmeldte tarifniveau for 2023, vil det for 
de udvalgte familietyper have en virkning på yderligere 30-80 kr. årligt på dispo-
nible indkomster og afgiftsbetaling. 

Tabel 2 
Indefrysningsordning, gennemsnitlig indefrysning pr. husstand for 1. år 

Type Gas Varmepumper Elpaneler Fjernvarme Alm. el (belysning) 

Årlig indefrysning pr. 
husstand (kr.) 19.200 28.800 12.400 14.900 9.300 

 

 
Anm.: Tal på indefrysning per husholdning på fjernvarme baseret kun på husholdninger over loftet. Antal husstande 

med hver opvarmningsform er delvist baseret på BBR. Indefrysningsbeløbene er beregnet ud fra den forven-
tede pris for fyringssæsonen 2022/2023 pr. primo september. Der regnes på de årlige udgifter for det år, der 
ligger rundt om næste fyringssæson.  

Kilde: Klima- Energi- og Forsyningsministeriet. 
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