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Udbetaling af varmecheck 

Kære Dan Jørgensen 

 

Ældre Sagen modtager i øjeblikket et meget stort antal henvendelser fra medlemmer, der 

ikke har modtaget en varmecheck. 

 

Som vi skrev i vores høringssvar, tilslutter vi os princippet om en målrettet varmecheck, 

dvs. at den gives til husstande med de opvarmningsformer, der er hårdest ramt af 

prisstigningerne, og til husstande med lav indkomst. 

 

Vi skrev imidlertid også, at vi frygtede, at de betydelige problemer, vi så i den konkrete 

udformning af reglerne, ville skygge for de gode intentioner. Der var efter vores opfattelse 

lagt for stor vægt på regler, der er lette at administrere, frem for, at støtten går til de rette 

mennesker.  

 

En stor del af henvendelserne er fra husstande, der ikke har været opmærksomme på kravet 

om et elforbrug på mindst 1.500 kWh i december 2021. Ifølge bemærkningerne til 

lovforslaget er grænsen indført for at udskille de el-kunder, der har et stort el-forbrug og 

dermed en stor stigning i udgiften til opvarmning.  

 

Ældre Sagen er ikke i stand til at vurdere den oprindelige begrundelse for fastsættelse af et 

krav om 1.500 kWh, men vi finder, at der bør udarbejdes en dokumentation af beregningen 

til de mennesker, der føler sig forbigået, fordi de i december 2021 har haft et el-forbrug 

under 1.500 kWh. 

 

En anden stor del af henvendelserne er fra personer, der først nu opdager, at de ikke er 

berettiget til varmechecken af andre årsager. Det er personer, som opvarmer deres bolig 

med olie eller piller, der også er steget meget i pris. Og det er personer, der bliver ramt af, at 

indkomstkravet opgøres på et forældet grundlag – en problemstilling, som Ældre Sagen 

også gjorde opmærksom på i sit høringssvar.   

 

Den sidste del af henvendelserne er fra personer, der ikke har fået udbetalt varmechecken, 

men som mener, at de er berettigede til den, og som er meget frustrerede over, at de først 

kan søge om at få den udbetalt fra januar 2023. 

 



 

Side 2 af 2 

 

I lovforslaget er fastsættelsen af en tidligste frist begrundet med, at der kan komme flere 

automatiske udbetalinger, og at det ikke er hensigtsmæssigt at give adgang til ansøgning 

om varmecheck, før de automatiske udbetalinger er afsluttet.  

 

Som vi læser informationen om udbetaling på Energistyrelsens hjemmeside, bliver der 

imidlertid ikke tale om flere automatiske udbetalinger. I så fald er der ingen grund til, at 

man først kan søge om varmecheck/klage om over manglende varecheck efter nytår.  

 

Ældre Sagen har set flere eksempler, hvor det virker oplagt, at der er sket en fejl. Det er 

efter vores opfattelse helt urimeligt, at borgerne skal vente helt frem til januar 2023 – ikke 

alene på at modtage deres varmecheck, men på overhovedet at kunne indsende deres 

ansøgning/klage. 
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