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GRØN CHECK - side 2 

Lovforslaget om afskaffelsen af grøn check for ikke-

pensionister 

Lovforslaget om afskaffelse af grøn check for ikke-pensionister er blandt de tiltag, der er 
foreslået af regeringen ifm. Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi. Formålet med 
tiltagene i aftalen er at skabe større incitamenter til at arbejde og understøtte den grønne 
omstilling med et tidssvarende afgiftssystem.  

I dette notat viser vi, at afskaffelse af grøn check for ikke-pensionister mest vil påvirke 
lavindkomstgrupper i samfundet og derved relativt flere almene beboere ift. resten af landet.1 

 

Hovedkonklusioner 

• Ved lovforslaget afskaffes basisbeløbet for grøn check, mens børneforældre får en 

lidt højere supplerende check for børn. Kompensationen for forældrene er dog 

ikke nok til at modregne effekten af afskaffelsen af basisbeløbet. 

• Afskaffelsen vil ramme lavindkomstgrupper særligt hårdt, da tillægget til den 

grønne check også bliver afskaffet.  

• Almene beboere rammes særdeles hårdt: 80 til 90 pct. af almene beboere i hver 

familietype modtager grøn check, hvor dette kun gælder 50 til 75 pct. af beboere 

uden for almene boliger.  

• På samme vis får flere almene beboere tillæg til grøn check pga. den lave 

indkomst, når der sammenlignes med de ikke-almene beboere i samme 

familietyper. Fx er andelen blandt par med to eller flere børn, der modtager 

lavindkomststillæg, mere end tre gange så høj i de almene boliger som i resten af 

landet. 

• Hertil er der relativt flere, der er enlige uden børn i den almene sektor, og denne 

gruppe er ramt hårdest af forslaget. 

• I alt udgør tabet pga. afskaffelse af den grønne check knap 300 mio. kr. for de 

almene beboere, hvilket svarer til 20 pct. af det samlede tab hos ikke-

pensionister. Til sammenligning bor 15 pct. af ikke-pensionister alment, hvorfor de 

almene beboere bærer en relativt større andel af tabet. 

 

 

 

 

1 Analysen udføres kun for ikke-pensionister. Pensionisternes grønne check er ikke påvirket af lovforslaget, hvis de ikke 
har børn, og for de få pensionistfamilier med børn kommer ændringerne til at betyde en lille forhøjelse i grøn check på 
20-80 kr. årligt. 
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Hvordan familietyperne påvirkes 

Med forslaget bliver grøn check afskaffet for ikke-pensionister med undtagelse af det 
supplerende beløb, man får for børn. Afskaffelsen af grøn check medfører også afskaffelsen af 
et tillæg til grøn check for personer med lave indkomster, se Boks 1. Det betyder, at personer 
med de laveste indkomster vil opleve den største nedgang i tilskud som følge af lovforslaget.  

 

Boks 1. Grøn check-ordningen for ikke-pensionister i 2022. Gældende 
satser og hvis forslaget bliver vedtaget 

Grøn check (for ikke-pensionister) er i 2022 fastsat til 525 kr. om året pr. person. 
Dertil kommer et supplerende beløb på 120 kr. pr. barn, til og med to børn. Derfor 
kan man maksimalt modtage 240 kr. i supplerende grøn check, uanset om man 
har to børn eller flere. Dette beløb deles mellem forældre ved fælles 
forældremyndighed. Derudover modtager personer med en lav indkomst et tillæg 
på 280 kr. om året pr. person. En lavindkomst er defineret ved en indkomst pr. 
person efter AM-bidrag på mindre end 250.800 kr. (2022-niveau).  

Ved lovforslaget foreslås en afskaffelse af grøn check til ikke-pensionister med 
indfasning i 2023. Således afskaffes det faste beløb på 525 kr. pr. person om året, 
og det samme gælder tillægget til lavindkomster på 280 kr. pr. person. Personer 
med børn vil dog forsat modtage en supplerende grøn check, som øges til 240 kr. 
pr. barn. Man får fortsat den supplerende check til og med to børn, så man kan 
maksimalt modtage 480 kr. i supplerende grøn check, uanset om man har to børn 
eller flere.2 

 

Selvom den supplerende check for børnene bliver øget med 120 kr. pr. barn op til to børn for 
en ikke-pensionist ved lovforslaget, kan det ikke kompensere for nedgangen i hovedbeløbet for 
den grønne check på 525 eller 805 kr., hvoraf beløbsstørrelsen afhænger af personens 
indkomstniveau.  

Alle familier, der modtager den grønne check, kommer således til at opleve en betydelig 
reduktion i tilskud efter de nye regler, som vist i Figur 1. Eksempelvis vil et lavindkomstspar 
med et barn tabe 745 kr. pr. forælder i 2023, hvilket svarer til 1.490 kr. for hele husstanden. 

 

 
2 Hertil afskaffes en forhøjet grænse til aftrapning af den grønne check for personer på 7.000 kr. Se mere om aftrapning 
i metodeforklaring i Boks 2 i bilaget. 
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Figur 1. Tab per person hos modtagere af grøn check fordelt på 
familietype 

 
Note: ”Lavindkomst” er defineret som en person, hvis indkomst efter AM-bidrag er mindre end 250.800 kr. (2022-
niveau). ”Par” refererer til en familie, hvor forældrene deler forældremyndighed, men ikke nødvendigvis bor som en 
husstand. På samme vis har ”Enlig” forælder forældremyndighed alene, men kan bo sammen med en partner. Tabet for 
hver enkelt familietype er opgjort som forskellen pr. person mellem grøn check, som forventes at blive modtaget i 2022 
efter de nuværende regler, og den tilsvarende check, som vil kunne modtages i 2022, hvis satserne i lovforslaget var 
gældende i stedet for. En husstand bestående af et par vil opleve dobbelt så stort tab, fx vil en lavindkomstsfamilie med 
et barn, tabe 1.490 kr. pr. år.  
Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af informationer i udkast til Lovforslag fra Skatteministeriet, J.nr. 2022-753. 



GRØN CHECK - side 5 

Almene beboere rammes hårdere 

Blandt almene beboere er der på tværs af familietyper generelt en markant højere andel, som 
modtager grøn check. Dette forklares ved, at den grønne check bliver progressivt aftrappet ved 
en indkomst på over 429.200 kr. 

80 til 90 pct. af almene beboere i hver familietype modtager den grønne check, hvor dette kun 
gælder 50 til 75 pct. af beboere uden for almene boliger. Forskellen er mest udtalt for 
børnefamilier, som kan ses af Figur 2.3 

Figur 2. Andel modtagere af grøn check fordelt på familietype 

 
Note: Beregnet ift. det samlede antal personer i hver familietype, som er angivet i Tabel 2 i bilag. ”Par” refererer til en 
familie, hvor forældrene deler forældremyndighed, men ikke nødvendigvis bor som en husstand. På samme vis har 
”Enlig” forælder forældremyndighed alene, men kan bo sammen med en partner. Se Boks 2 i bilaget for metode. 
Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. 

Hertil vil en væsentligt større andel af almene beboere blive ramt særligt hårdt ved en 
afskaffelse af den grønne check, da de plejer at modtage et supplerende tillæg på 280 kr. pga. 
lavere indkomst. Figur 3 nedenfor viser, at forskellen mellem almene og ikke-almene beboere i 
andelen, der modtager tillægget, varierer fra kun 1 procentpoint for enlige med to eller flere 
børn til knap 23 procentpoint for par med to eller flere børn. Forskellen aflæses ved at 
sammenligne den røde og den blå søjle inden for samme familietype.4 Dette svarer til, at 
andelen blandt par med to eller flere børn, der modtager lavindkomststillæg, er mere end tre 
gange så høj i de almene boliger som i resten af landet. 

 

 
3 Se også Figur 4 i bilaget for andelen, der enten ikke får grøn check eller får et reduceret beløb pga. aftrapning. Det kan 
ses af sammenligningen mellem Figur 2 og Figur 4, at kun 1 til 2 pct. af familierne får en reduceret grøn check, hvor 
resten enten får det hele beløb eller ikke får grøn check generelt.  
4 I figuren aflæses en forskel på 24 procentpoint for par med to eller flere børn pga. en afrunding. 
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Figur 3. Andel, der får lavindkomststillæg, fordelt på familietyper 

 
Note: Beregnet ift. det samlede antal personer i hver familietype, som er angivet i Tabel 2 i bilag. ”Par” refererer til en 
familie, hvor forældrene deler forældremyndighed, men ikke nødvendigvis bor som en husstand. På samme vis har 
”Enlig” forælder forældremyndighed alene, men kan bo sammen med en partner. ”Lavindkomst” er defineret som 
person, hvis indkomst efter AM-bidrag er mindre end 250.800 kr. (2022-niveau). Se Boks 2 i bilaget for metode. 
Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmark Statistiks registerdata. 

Afskaffelsen af grøn check medfører et tab for modtagerne på godt 1,41 mia. kr., hvis fuldt 
indfaset.5 Ud af det samlede tab mister beboere i almene boliger knap 300 mio. kr., som svarer 
til 20 pct. af det samlede beløb. Til gengæld udgør almene beboere kun 15 pct. af alle ikke-
pensionister i befolkningen, som kan udledes af Tabel 2 i bilaget.  

Det relativt større tab blandt de almene beboere forklares både med, at relativt flere almene 
familier modtager den grønne check generelt og relativt flere modtager en højere sats grundet 
tillæg for lavere indkomst, som også foreslås afskaffet. Hertil er der relativt flere husstande 
bestående af enlige uden børn i den almene sektor end uden for, og denne gruppe oplever det 
største tab pr. person. 

Tabel 1. Tab efter afskaffelse af grøn check fordelt på familietyper 

Note: Tab i kr. pr. person er beregnet som det samlede tab fordelt på antal personer i alt i den enkelte familietype for 
almen/ikke-almen. ”Par” refererer til en familie, hvor forældrene deler forældremyndighed, men ikke nødvendigvis bor 
som en husstand. På samme vis har ”Enlig” forælder forældremyndighed alene, men kan bo sammen med en partner. 
For antallet af familier i hver familietype se Tabel 2 i bilaget. Se Boks 2 i bilaget for metode. 
Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. 

 
5 I lovforslaget ligger vurderingen på 1,49 mia. kr. Der kan forekomme mindre afvigelser fra ministeriets tal pga. forskelle 
i beregningsmetode, samt pga. at vores skøn er simplificeret til at være i 2022-priser uden fremskrivning.  

Bolig-

type 
Enhed 

Uden 

børn 

Enlig med 

1 barn 

Enlig med 

2+ børn 

Par med 

1 barn 

Par med 

2+ børn 
Tab i alt 

Almen Mio. kr. 200 2 1 36 38 277 

 Kr. pr. 
person 

620 460 300 490 430  

Ikke-
almen 

Mio. kr. 851 4 1 130 144 1.129 

 Kr. pr. 
person 

490 330 210 310 230  
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Bilag 

Boks 2. Metode og datagrundlag 

Beregning for grøn check: 

Grøn check udbetales på personbasis og består for ikke-pensionister af følgende 
om året: 

𝐺𝑟ø𝑛 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 = 525 𝑘𝑟. +280 𝑘𝑟. [ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑙𝑎𝑣𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡] + 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙. 𝑔𝑟ø𝑛 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 
− 𝑎𝑓𝑡𝑟𝑎𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔 

Grøn check udgør 525 kr. Tillæg til lavindkomst udgør 280 kr., hvis 
topskattegrundlag er mindre end 250.800 kr. (2022-niveau). Supplerende grøn 
check udgør 120 kr. pr. barn til og med to børn. Hvis man har to børn eller flere, 
modtager man derfor maksimalt 240 kr. 

Hvis topskattegrundlaget overstiger 429.200 aftrappes grøn check med 7,5% af 
beløbet, der overstiger 429.200 kr. Dvs. når personens topskattegrundlag er på 
436.200 kr., modtager personen ikke længere grøn check.  

For personer med børn forhøjes aftrapningsgrænsen med 7.000 kr., så man først 
bliver aftrappet ved en indkomst på 436.200 kr.  

Datagrundlag 

Vi har brugt oplysninger fra registerdata til at lave en vurdering af, hvorvidt 
personen er omfattet af fx supplerende tillæg eller aftrapning. BL har ikke adgang 
til selve grøn check-oplysninger i IND-register, hvorfor denne beregning skal ses 
som en approksimation forbundet med en vis grad af usikkerhed. Vores skøn af 
det samlede tab for ikke-pensionister i grøn check er dog meget tæt på 
ministeriets vurdering af, hvor meget de mindre udgifter til grøn check i 2023 vil 
være, hvis lovforslaget vedtages. Vi anvender følgende registeroplysninger: 

DREAM-data til at identificere folke- og førtidspensionister. 

IND-register bruges til at samle oplysninger om personernes samlede indkomst 
samt deres AM-bidrag-betalinger ud af oplysninger om udbetalt løn. Kun fuldt 
skattepligtige i hele året indgår i beregningen. Da de seneste data fra IND-register 
foreligger for 2020, fremskrives indkomstoplysninger vha. forbrugerprisindeks 
frem til februar dette år. 

BEF-register anvendes både primo og ultimo 2020 til at identificere børn og deres 
forældre. Herfra defineres familietyperne. Grøn check udbetales til en eller til 
begge forældre, alt efter hvorvidt de deler forældremyndighed over et barn, og 
ikke efter hvem der er bopælsforælder. Derfor antager vi, at fælles 
forældremyndighed gælder for alle børn, for hvem vi kan identificere begge 
forældre i registre. Disse forældre fremgår som et ”par” i definitionen. For alle 
børn, hvor der kun findes cpr-oplysninger for en af forældrene, antager vi, at kun 
den ene forælder har forældremyndighed. Disse forældre er ”enlige” i 
definitionen.  

Adresseliste for almene boligområder fra Indenrigs- og Boligministeriet anvendes 
til at opdele voksne i almene og ikke-almene beboere. 
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Tabel 2. Antal personer i familietyper fordelt på almen/ikke-almen 

Bolig-
type 

Enhed 
Uden 
børn 

Enlig med 
1 barn 

Enlig med 
2+ børn 

Par med 
1 barn 

Par med 2+ 
børn 

Almen Personer 323.000 5.000 3.000 73.000 88.000 

Ikke-
almen Personer 1.752.000 13.000 5.000 421.000 631.000 

Note: Kun ikke-pensionister. Tallene er afrundet til hele 1.000 personer. ”Par” refererer til en familie, hvor forældrene 
deler forældremyndighed, men ikke nødvendigvis bor som en husstand. På samme vis har ”Enlig” forælder 
forældremyndighed alene, men kan bo sammen med en partner. Se Boks 2 for definitioner.  
Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmark Statistiks registerdata. 

Figur 4. Andel med en aftrappet grøn check fordelt på familietyper 

 

 
Note: Beregnet ift. det samlede antal personer i hver familietype, som er angivet i Tabel 2 i bilag. ”Par” refererer til en 
familie, hvor forældrene deler forældremyndighed, men ikke nødvendigvis bor som en husstand. På samme vis har 
”Enlig” forælder forældremyndighed alene, men kan bo sammen en partner. Se Boks 2 i bilaget for metode. 
Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmark Statistiks registerdata. 
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Tabel 3. Grøn check pr. person i dag og efter lovændring 

 

Grøn 
check 

Tillæg til 
lavindkomst 

Supplerende 
grøn check I alt 

I alt, 
lavindk. 

 

Uden børn i 2022 525 280 0 525 805  

Uden børn i 2023 0 0 0 0 0  

Tab, i alt    525 805  

       

Enlig med 1 barn i 2022 525 280 120 645 925  

Enlig med 1 barn i 2023 0 0 240 240 240  

Tab, i alt    405 685  

       

Enlig med 2+ børn i 2022 525 280 240 765 1.045  

Enlig med 2+ børn i 2023 0 0 480 480 480  

Tab, i alt    285 565  

       

Par med 1 barn i 2022 525 280 60 585 865  

Par med 1 barn i 2023 0 0 120 120 120  

Tab, i alt    465 745  

       

Par med 2+ børn i 2022 525 280 120 645 925  

Par med 2+ børn i 2023   240 240 240  

Tab, i alt    405 685  

       

Note: ”Par” refererer til en familie, hvor forældrene deler forældremyndighed, men ikke nødvendigvis bor som en husstand. På 
samme vis har ”Enlig” forælder forældremyndighed alene, men kan bo sammen med en partner. For antallet af familier i hver 
familietype se Tabel 1 i bilaget. Se Boks 2 i bilaget for metode. 
Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af informationer i udkast til Lovforslag fra Skatteministeriet, J.nr. 2022-753. 

 


