
 
 

Inflationshjælp  30. januar 2023 
   

  

Allerede besluttede tiltag vedrørende inflationshjælp 

Der er allerede prioriteret konkrete indsatser vedrørende inflationshjælp i forbin-
delse med bl.a. Aftale om kompensation til borgere for stigende energipriser af 24. juni 2022, 
hvor der blev aftalt initiativer for i alt 3,1 mia. kr. i 2022-2023, jf. boks 1. 

Endvidere blev der med Aftale om Vinterhjælp af 23. september 2022 etableret en 
indefrysningsordning for husholdninger og virksomheder samt aftalt en række 
yderligere initiativer, herunder midlertidig nedsættelse af elagiften, jf. boks 2. Afta-
len indebar udgifter i 2022-2023 for i alt 5,1 mia. kr. 

 
 

  

Boks 1 
Aftale om kompensation til borgere for stigende energipriser 

• Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget i 2022 og 2023 med hhv. 1.900 kr. og 2.100 kr. 
 

• Lempelse af den almindelige elafgift med 4,0 øre/kWh i 4. kvartal af 2022 og 4,3 øre/kWh i 2023. 
 

• Ældrecheck på 5.000 kr., hvor der ydes 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 pensions-
ydelse (ældrechecken). 
 

• Engangsbeløb til personer på tilbagetrækningsydelser, hvor der udbetales et engangsbeløb på 2.000 kr. til 
en række ydelsesmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. 
 

• Forhøjelse af SU-fribeløbet, så fribeløbet hæves med 4.000 kr. i hele 2022. 
 

• Engangsbeløb til SU-handicaptillægsmodtagere og enlige forsørgere, hvor der udbetales et skattefrit en-
gangsbeløb på 2.000 kr. til uddannelsessøgende, der modtager enten SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertil-
læg som enlig forsørger. 
 

Boks 2 
Aftale om Vinterhjælp 

• Indefrysningsordning for husholdninger og virksomheder hvor der indføres et midlertidigt prisloft for el, gas 
og fjernvarme for energiregningerne. Den del af regningen, hvor prisen er over loftet, kan regningen udskydes 
og betales på et senere tidspunkt. 
 

• Midlertidig lempelse af den almindelige elafgift til EU’s minimumssats på 0,8 øre pr. kWh i 1. halvår 2023. 
 

• Midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen i 2023 med 660 kr. pr. barn. 
 

• Forøgelse af pulje til udrulning af fjernvarme med henblik på at styrke og fremrykke udrulningen af fjern-
varme. 
 

• Indsatser vedrørende bedre forsyning af træpiller, herunder udvidelse af skrotningsordningen, for-
øgelse af pulje til etableringsstøtte, forøgelse af afkoblingspuljen mv. 
 



 Side 2 af 2 

Der er endvidere tidligere indgået Aftale og tillægsaftale om målrettet varmecheck, hvor der er 
udbetalt en varmecheck på 6.000 kr. til i omegnen af 400.000 hustande samt Aftale om ini-
tiativer til modvirkning af store huslejestigninger, hvor der blev indført et 2-årigt loft for husleje-
stigninger. Samlet set er der allerede prioriteret midler for 10,3 mia. kr. til inflationshjælp i 
2022-2023, jf. tabel 1. 

 

Tabel 1 
Midler prioriteret til inflationshjælp 

Mia. kr. (årets priser) 2022 2023 i alt 2022-
2023 

Aftale og tillægsaftale om målrettet varmecheck 2,0 0,0 2,0 

Aftale om kompensation af borgere for stigende energipriser 1,2 1,9 3,1 

Aftale om initiativer til modvirkning af store huslejestigninger 0,0 0,1 0,1 

Aftale om Vinterhjælp 0,3 4,8 5,1 

I alt  3,5 6,8 10,3 
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