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FAKTAARK 9  Maj 2022 

   

  

Udfasning af varmetillægget 

Kommissionen anbefaler at udfase varmetillægget. Forslaget indebærer, at nuvæ-

rende pensionister kan modtage varmetillæg, så længe de lever, mens muligheden for 

at søge om varmetillæg ophører for alle nye pensionister fra 2027. Det giver god tid 

for kommende pensionister til at indrette sig efter en ændring af reglerne. 

Udfasningen af varmetillægget er motiveret af to hensyn. 

For det første er idéen med et varmetillæg i konflikt med klimahensyn og den grønne 

omstilling, idet varmetillægget ikke indeholder incitamenter til energibesparelser, men 

derimod udgør en støtteordning til forbrug af opvarmning uanset opvarmningsform. 

Det betyder, at det offentlige yder tilskud til brugen af fossile brændstoffer via udbeta-

ling af varmetillæg til pensionister. Det er i modstrid med klimahensynet, og at Dan-

mark internationalt arbejder for at stoppe offentlig støtte til fossil energi. 

Selvom varmetillægget efter de aktuelle omstændigheder kan være en velegnet mål-

rettet støtte til pensionister, der påvirkes af ekstraordinære høje varmeudgifter, så vur-

derer Kommissionen, at varmetillægget generelt set er uhensigtsmæssigt indrettet. 

Hvis der er et politisk ønske om at opretholde en støtteordning, bør denne ikke være 

afgrænset til folkepensionister eller anden aldersgruppe, men derimod befolkningen 

som helhed naturligvis med en mulighed for indkomstafhængighed ligesom ved eksi-

sterende varmetillæg. 

For det andet har varmetillægget en ikke uvæsentlig indvirkning på incitamenterne til 

pensionsopsparing – det såkaldte samspilsproblem. Det skyldes, at tillægget aftrap-

pes med den personlige tillægsprocent, hvilket betyder, at pensionister med en ind-

komst i aftrapningsintervallet for den personlige tillægsprocent kan opleve høje sam-

mensatte marginalprocenter. Hvis pensionisten fx også er berettiget til den supple-

rende pensionsydelse (ældrechecken) og boligydelse, kan de sammensatte marginal-

procenter være op mod 90 pct.  

Varmetillægget  

 

Varmetillægget ydes som et skattefrit tilskud til pensionisternes varmeforbrug på baggrund af 

husstandens varmeudgift over en grænse for egenbetaling. Tillægget dækker en aftagende andel 

af varmeudgifter op til som udgangspunkt et årligt maksimum på 22.700 kr. (2022-niveau). Til-

lægget kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 9.550 kr. for enlige og 7.488 kr. for par årligt 

(skattefrit).  

 

Tillægget gives til alle bolig- og opvarmningsformer. Tillægget er indkomstafhængigt og udbeta-

les som et tilskud svarende til den personlige tillægsprocent, dvs. at tillægget kun kan søges af 

pensionister med lave indkomster og dermed en positiv tillægsprocent. Der er ikke noget formue-

kriterium for at modtage varmetillæg, og mange modtagere har en betydelig nettoformue.  
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Ved en udfasning af varmetillægget skønnes ca. 3.000 pensionister på sigt at få sæn-

ket deres sammensatte marginalprocent til under 60 pct. Det bidrager til at sikre tryg-

hed omkring, at det kan betale sig at spare op til pension. 

Anbefalingen skønnes at give et provenu på 230 mio. kr., når varmetillægget på sigt er 

fuldt udfaset for alle nye pensionister. Kommissionen peger på, at provenuet kan re-

serveres til grøn omstilling, herunder energirenovering af boliger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


