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Boligstøttemodtagere i de gasopvarmede boliger - side 2 

Opsummering 

Analysen præsenterer en kort oversigt over husstande, der modtager boligstøtte – både i form 
af boligydelse og boligsikring. Hertil ses særskilt på gruppen af boligstøttemodtagere i boliger, 
som er opvarmet med gas.1  

Denne gruppe forventes at opleve store udfordringer ift. at kunne betale sin husleje, da de i 
forvejen både har en høj huslejebyrde, hvorfor de modtager boligstøtte, og samtidigt er prisen 
på deres primære varmekilde steget med 189 pct. i løbet af det sidste år.  

I den forbindelse har BL foreslået, at der for husstande på boligstøtteordningen, og som bor i 
gasopvarmede boliger eller boliger med fjernvarme med en høj gasandel, indføres et ekstra 

boligstøttetilskud af midlertidig karakter. Dette gælder både almene lejehusstande og dem, der 
bor til leje privat. Vi præsenterer, hvordan den ekstra midlertidige støtte kan forventes at blive 

fordelt på forskellige husstandstyper i den sidste del af analysen.  

Boks 1. Hovedkonklusioner 

• Der er i alt knap 700.000 lejehusstande i Danmark, som modtager boligstøtte. I 

den almene sektor modtager tre ud af fem husstande boligstøtte. Boligstøtte kan 

ydes i form af boligydelse målrettet pensionisthusstande eller i form af 

boligsikring. 

• Boligydelsesmodtagere udgør to ud af fem boligstøttemodtagere. Samtidigt udgør 

de halvdelen af husstande, som bor i gasopvarmede boliger. 

• I halvdelen af husstande med boligsikringsmodtagere er mindst én person 

beskæftiget. I de gasopvarmede boliger er denne andel endnu højere. Dette 

gælder syv ud af ti husstande i den ikke-almene sektor og knap seks ud af ti 

husstande i den almene sektor. 

• Enlige ikke-forsørgere udgør den største gruppe blandt boligstøttemodtagere i 

alderen 18-29 år – da mange af dem endnu ikke har stiftet familie og fået børn. I 

denne aldersgruppe er det særligt dem, der ikke studerer, som bor i 

gasopvarmede boliger. I de ældre aldersgrupper er det også primært husstande 

med enlige, der modtager boligstøtte – både dem med og uden børn.  

• BL har foreslået, at der for husstande på boligstøtteordningen, og som bor i 

gasopvarmede boliger eller boliger med fjernvarme med en høj gasandel,2indføres 

et ekstra boligstøttetilskud af midlertidig art. 

• Tillægget vil i gennemsnit resultere i ca. 4.000 kr. ekstra til næste år for 

gasopvarmede husstande på boligydelse. Tilsvarende beløb for 

boligsikringsmodtagere med gasopvarmning er ca. 3.000 kr.  

• For husstande med fjernvarme med en høj gasandel, vil det supplerende tillæg i 

gennemsnit blive 2.500 kr., og boligydelsesmodtagere vil få et relativt større beløb 

end boligsikringsmodtagere. 

 
1 Hertil skønner vi antallet husstande på boligstøtte, som har fjernvarme med en høj andel gas. Dette bliver defineret 

som en andel på over 65 pct. i varmemiks: https://www.regeringen.dk/nyheder/2022/over-en-milliard-kroner-til-oeget-
varmehjaelp/.  
 

https://www.regeringen.dk/nyheder/2022/over-en-milliard-kroner-til-oeget-varmehjaelp/
https://www.regeringen.dk/nyheder/2022/over-en-milliard-kroner-til-oeget-varmehjaelp/
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Oversigt over boligstøttemodtagere 

Boligstøtte ydes til husstande, som har svært ved at dække deres huslejeudgifter, og findes i 
form af boligydelse og boligsikring. Boligydelsen er målrettet pensionister og førtidspensionister, 
som har fået tilkendt førtidspension før ændring af reglerne i 2003, mens boligsikring ydes til 
øvrige lejere og førtidspensionister, som modtager førtidspension efter de nye regler, – se BL 
(2022) for detaljer.   

Der er i alt 686.400 lejehusstande, som på et tidspunkt eller i løbet af hele 2021 har modtaget 
boligstøtte. Dette svarer til godt hver anden danske lejehusstand. I den almene sektor er det 
hele tre ud af fem husstande, der modtager boligstøtte.  

Fordelingen mellem boligydelse og boligsikring, samt fordeling mellem almene lejeboliger og 
private lejeboliger fremgår af Tabel 1. 

Tabel 1. Fordeling af boligydelses- og boligsikringsmodtagere 

 
Note: For en uddybende beskrivelse af boligstøtte og afgrænsninger henvises til Boks 2 i bilag. 
Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. 
 
 

Ud af de knap 700.000 husstande på boligstøtte bor ca. 66.000 i gasopvarmede boliger. Hertil 

skønnes det, at yderligere knap 37.000 husstande på boligstøtte bor i boliger, som har 

fjernvarme med en høj gasandel.3 I det nedenstående afsnit ser vi på karakteristika for 

husstande i de gasopvarmede boliger, da vi kan lave en direkte krydsning mellem deres 
karakteristika, hvorvidt de er på boligstøtte og deres varmekilde.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
3 Baseret på en beregning, hvor det antages, at knap 6 pct. af alle husstande med husstandsindkomst på under 650.000 

kr. bor i boliger med fjernvarme med en høj gasandel. Det antages, at andelen af husstande i boliger med fjernvarme er 
den samme blandt boligstøttemodtagere med tilsvarende husstandsindkomst. Beregning er udført pba. registerdata og 
oplysninger i  https://ens.dk/presse/varmechecken-er-blevet-udbetalt.  

Husstandsboligform  

 
Almene 

ældreboliger 
Almene 

familieboliger 
Private 

lejeboliger 
Almene 

ungdomsboliger 
I alt 

Boligydelsesmodtagere, 
1.000 husstande 32,5 142,7 112,3 - 287,5 

Andel, pct. 11,3 49,6 39,1 0 100,0 

Boligsikringsmodtagere, 
førtidspens. efter 2003, 
1.000 husstande 4,4 37,5 22,2 0,2 64,3 

Andel, pct. 6,9 58,3 34,5 0,3 100,0 

Boligsikringsmodtagere, 
1.000 husstande 1,3 118,6 190,2 24,4 334,5 

Andel, pct. 0,4 35,5 56,9 7,3 100,0 

https://ens.dk/presse/varmechecken-er-blevet-udbetalt
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Boligydelsesmodtagere udgør to ud af fem boligstøttemodtagere. Samtidigt udgør de halvdelen 

af husstande, som bor i gasopvarmede boliger, jf. Figur 1. Det modsatte gælder 
boligsikringsmodtagere. Der er også forskelle i demografiske og arbejdsmarkedsrelaterede 

karakteristika mellem husstande på boligsikring i de gasopvarmede boliger og 

boligsikringsmodtagere generelt, som præsenteres i det næste afsnit. Dertil opdeler vi i 
nedenstående figur boligstøttemodtagere på almen sektor vs. resten af landet, hvor der også 

findes nogle forskelle i karakteristikaene.  
 

 

Figur 1. Husstande med boligstøtte: ydelsestype 

 
Note: Gasopvarmede boliger er boliger, som er registreret med natur- eller gasværksgas som opvarmningsmiddel i BBR 
ultimo 2020. Boligstøttemodtagere er udvalgt som alle husstande, der har modtaget boligsikring i en eller flere måneder 
i løbet af 2021. En mindre andel husstande med flere end én boligstøttemodtager i løbet af året indgår ikke i figuren. Se 
Boks 2. 

Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmark Statistiks registerdata. 
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Sammensætning af boligstøttemodtagere 

Tilknytning til arbejdsmarked 

Boligsikringsmodtagere 
Den største gruppe blandt boligstøttemodtagere er boligsikringsmodtagere, som hverken er på 
folke- eller førtidspension. Det er en mere blandet gruppe bestående både af unge studerende, 
beskæftigede personer og overførselsmodtagere i den arbejdsdygtige alder. Denne gruppe 
består i alt af 334.500 husstande, jf. Tabel 1. Her bor godt to ud af fem husstande alment - 
hovedparten i almene familieboliger, men også i ungdomsboliger.  

I omtrent hver anden husstand i denne store gruppe af boligsikringsmodtagere er mindst én 
voksen beskæftiget. Dette er således husstande bestående af beskæftigede enlige voksne eller 
et par, hvor mindst én person er i beskæftigelse. Hertil har mindst hver fjerde husstand, som 
modtager boligsikring, én eller to studerende4, jf. Figur 2. 

Figur 2. Husstande med boligsikring: tilknytning til arbejdsmarked 

 
Note: Gasopvarmede boliger er boliger, som er registreret med natur- eller gasværksgas som opvarmningsmiddel i BBR 
ultimo 2020. Den primære status for tilknytning til arbejdsmarkedet er fra ultimo november 2020. Status opgjort for 
voksne i familien, og de hjemmeboende børn i op til 25-årsalderen medtages ikke i beregningen. Hvis der er to voksne 
personer i familien, er det beskæftigelse, som er den dominerende status, efterfulgt af uddannelse, arbejdsløshed osv. i 
den rækkefølge, som er vist i figuren. Fx vil et par med en studerende og en beskæftiget fremgå med status 
”beskæftigelse” i figuren. Dette tillader at summere familietyperne til 100 pct. Boligsikringsmodtagere er udvalgt som 
alle husstande, der har modtaget boligsikring i en eller flere måneder i løbet af 2021. En mindre andel husstande med 
flere end én boligstøttemodtager i løbet af året indgår ikke i figuren. Se Boks 2. 

Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmark Statistiks registerdata. 

Andelen af husstande med mindst én person i beskæftigelse er endnu højere blandt 

boligsikringsmodtagere i de gasopvarmede boliger end blandt boligsikringsmodtagere generelt. 

Dette gælder hele syv ud af ti ikke-almene husstande og knap seks ud af ti almene husstande. 

Der er således et væsentligt antal familier, som på trods af beskæftigelse, i forvejen var 

 
4 Husstande, som består af mindst én studerende og mindst én person i beskæftigelse, er 
inkluderet i figur 2 under ”Beskæftigelse”. Derfor er andelen af husstande med mindst én 

studerende højere end den i figuren angivne andel. 
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økonomisk udfordrede i 2021 idet, de modtog boligstøtte. De kraftigt stigende gaspriser 

rammer altså en allerede presset gruppe. 

Til gengæld udgør husstande, hvor der primært bor studerende, en mindre andel blandt 

boligsikringsmodtagere i gasopvarmede boliger sammenlignet med boligsikringsmodtagere i alt, 

jf. Figur 2.  

Boligydelsesmodtagere og førtidspensionister med boligsikring 
I alt modtager 287.500 husstande boligydelse, jf. Tabel 1. Denne gruppe består både af par og 
enlige, hvor mindst ét af husstandsmedlemmerne er pensionist eller førtidspensionist efter de 
gamle regler. Halvdelen af husstandene bor i almene familieboliger, og hver niende husstand 
bor i en almen ældrebolig.  

Der er hertil 64.300 husstande, hvor mindst ét af husstandsmedlemmerne er førtidspensionist, 
og modtager boligsikring efter de nye regler for førtidspension.  

Familietyper og aldersgrupper 

Hvis man ser på aldersfordelingen blandt alle boligstøttemodtagere, så er de 65+-årige den 

største gruppe, og de udgør en endnu større gruppe blandt boligstøttemodtagere i de 

gasopvarmede boliger. De 18-29-årige er den næststørste gruppe blandt boligstøttemodtagere i 

den private lejesektor, men de udgør den mindste gruppe blandt boligstøttemodtagere i de 

gasopvarmede boliger – både alment og privat, jf. Figur 3. 

Figur 3. Husstande med boligstøtte: aldersprofil 

 

Note: Gasopvarmede boliger er boliger, som er registreret med natur- eller gasværksgas som opvarmningsmiddel i BBR 
ultimo 2020. Alder primo 2021. Familier bestående af flere voksne husstandsmedlemmer i forskellige aldersgrupper 
indgår i figuren som ”blandet aldersgruppe”. Boligsikringsmodtagere er udvalgt som alle husstande, der har modtaget 
boligsikring i en eller flere måneder i løbet af 2021. En mindre andel husstande med flere end én boligstøttemodtager i 
løbet af året indgår ikke i figuren. Se Boks 2. 

 

Blandt de 18-29-årige er de fleste boligstøttemodtagere enlige uden børn. Dette forklares ved, 

at relativt mange i denne gruppe endnu ikke har stiftet familie og har børn. Det er særligt de 

ikke-studerende på boligstøtte blandt de 18-29-årige, der bor i gasopvarmede boliger, jf. Figur 

4. 
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Figur 4. Husstande med boligstøtte, 18-29 år: familietyper  

 

Note: Gasopvarmede boliger er boliger, som er registreret med natur- eller gasværksgas som opvarmningsmiddel i BBR 
ultimo 2020. Alder og familiestatus primo 2021. Kun familier, hvor en eller begge personer er i aldersgruppen 18-29 år. 
Studerende defineres som i Figur 2. Alle husstande, der har modtaget boligstøtte i en eller flere måneder i løbet af 
2021. En mindre andel husstande med flere end én boligstøttemodtager i løbet af året indgår ikke i figuren. Se Boks 2. 

Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmark Statistiks registerdata. 

 

I de ældre aldersgrupper er forskelle i den demografiske fordeling blandt boligstøttemodtagere i 

alt og i gasopvarmede boliger begrænset. Husstande med børn i de gasopvarmede boliger er 
dog overrepræsenteret blandt husstande, der modtager boligstøtte i den ikke-almene sektor, jf. 

Figur 5. 

 

Figur 5. Husstande med boligstøtte, 30-64 og 65+ år: familietyper  

Panel A: 30-64 år Panel B: 65+ år 

  

Note: Gasopvarmede boliger er boliger, som er registreret med natur- eller gasværksgas som opvarmningsmiddel i BBR 
ultimo 2020. Alder og familiestatus primo 2021. Panel A: Kun familier, hvor en eller begge personer er i aldersgruppen 
30-39 eller 40-64 år. Panel B: Kun familier, hvor en eller begge personer er mindst 65 år. Familier med studerende er 
ikke inkluderet. Familier i aldersgruppen 65+ år med børn er heller ikke inkluderet. Alle husstande, der har modtaget 
boligstøtte i en eller flere måneder i løbet af 2021. En mindre andel husstande med flere end én boligstøttemodtager i 
løbet af året indgår ikke i figuren. Se Boks 2. 

Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmark Statistiks registerdata. 
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Den geografiske fordeling 

Antallet af boligstøttemodtagere, som bor i de gasopvarmede boliger, har ikke en direkte 
sammenhæng med kommunestørrelse. Holbæk, Køge og Svendborg er de kommuner, hvor der 
er særligt mange husstande, som både er gasopvarmede og som modtager boligstøtte, jf. Figur 
6. 

Figur 6. Husstande med boligstøtte, gasopvarmede boliger: fordelt på 
kommuner 

 
Note: Gasopvarmede boliger er boliger, som er registreret med natur- eller gasværksgas som opvarmningsmiddel i BBR 
ultimo 2020. Alle husstande, der har modtaget boligstøtte i en eller flere måneder i løbet af 2021. En mindre andel 
husstande med flere end én boligstøttemodtager i løbet af året indgår ikke i figuren. Se Boks 2. 

Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmark Statistiks registerdata. 
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Hvor meget får de i boligstøtte i dag? 

Pensionisthusstande modtager en væsentligt højere boligstøtte end boligsikringsmodtagere, jf. 
Figur 7. Det skyldes flere faktorer. For det første har pensionister en relativt lavere 

husstandsindkomst end ikke-pensionister: De har trukket sig ud af arbejdsmarkedet, og der er 
relativt flere af dem, der bor alene. For det andet er boligydelsesregler mere lempelige end 

boligsikringsregler (BL, 2022)5. For det tredje bor en delmængde pensionister i tilgængelige 
boliger med foranstaltninger, som tager hensyn til helbredsbegrænsninger, men som gør 

huslejen dyrere.6 

Figur 7. Husstande med boligstøtte: gennemsnitlig ydelse pr. år efter 
ydelsestype 

 

Note: Årligt beløb i 2021. Gasopvarmede boliger er boliger, som er registreret med natur- eller gasværksgas som 
opvarmningsmiddel i BBR ultimo 2020. Boligstøttemodtagere er udvalgt som alle husstande, der har modtaget 
boligsikring i en eller flere måneder i løbet af 2021. En mindre andel husstande med flere end én boligstøttemodtager i 
løbet af året indgår ikke i figuren. Se Boks 2. 

Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmark Statistiks registerdata. 

 

Inden for familietyperne for den yngste aldersgrupper er det familier med børn, der får den 

højeste boligstøtte i gennemsnit, jf. Figur 8. Dette gælder særligt enlige og studerende og har 

en direkte sammenhæng med indkomstgrundlaget for disse husstande. Samtidig kan 
huslejebyrden for en bolig, hvor man skal have plads til et eller flere børn, forventes at være 

højere end for boliger, hvor man bor alene.  

Boligstøttestørrelsen for de 18-29-årige boligstøttemodtagere i gasopvarmede boliger har ikke 

været betydeligt højere end gennemsnittet for de 18-29-årige boligstøttemodtagere generelt, jf. 

2021-tal. Relativt flere husstande med børn bor dog i de gasopvarmede boliger, hvorfor 
boligstøtten for husstande i disse boliger overordnet set i gennemsnit er knap 3.000 højere pr. 

år, se Figur 13 i bilaget. 

 

 
5 https://bl.dk/politik-og-analyser/analyser/2022/5/analyse-boligydelse-og-boligsikring-blandt-almene-lejere/.  
6 Dette er foranstaltninger såsom adgangsforhold egnede til kørestolsbrugere og gangbesværede, niveaufri adgange, 
elevatorer, større venderadius i køkkener og på badeværelser (BL 2021). 

https://bl.dk/politik-og-analyser/analyser/2022/5/analyse-boligydelse-og-boligsikring-blandt-almene-lejere/
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Figur 8. Husstande med boligstøtte, 18-29 år: gennemsnitlig ydelse 
pr. år efter familietype 

 

Note: Årligt beløb i 2021. Gasopvarmede boliger er boliger, som er registreret med natur- eller gasværksgas som 
opvarmningsmiddel i BBR ultimo 2020. Alder og familiestatus primo 2021. Kun familier, hvor en eller begge personer er 
i alderen 18-29 år. Studerende defineret som i Figur 2. Boligstøttemodtagere er udvalgt som alle husstande, der har 
modtaget boligsikring i en eller flere måneder i løbet af 2021. En mindre andel husstande med flere end én 
boligstøttemodtager i løbet af året indgår ikke i figuren. Se Boks 2. 

Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmark Statistiks registerdata. 

I de ældste grupper på 30-64- og 65+-årige er det ligeledes enlige, der får højere boligstøtte 

end par, da de har en højere huslejebyrde. I disse aldersgrupper er boligstøtten for husstande i 
de gasopvarmede boliger højere end eller lig med gennemsnittet for de fleste familietyper, jf. 

Figur 9. 

Figur 9. Husstande med boligstøtte, 30-64-årige og 65+-årige: 
gennemsnitlig ydelse pr. år efter familietype 

Panel A: 30-64-årige Panel B: 65+-årige 

  

Note: Gasopvarmede boliger er boliger, som er registreret med natur- eller gasværksgas som opvarmningsmiddel i BBR 
ultimo 2020. Alder og familiestatus primo 2021. Panel A: Kun familier, hvor en eller begge personer er i alderen 30-39 
eller 40-64 år. Panel B: Kun familier, hvor en eller begge personer er i alderen 65+ år. Familier med studerende er ikke 
inkluderet. Familier i aldersgruppen 65+ år med børn er heller ikke inkluderet. Alle husstande, der har modtaget 
boligstøtte i en eller flere måneder i løbet af 2021. En mindre andel husstande med flere end én boligstøttemodtager i 
løbet af året indgår ikke i figuren. Se Boks 2. 

Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmark Statistiks registerdata. 
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BL’s forslag om et ekstra midlertidigt varmetillæg 

Forslaget 

BL har foreslået, at der for husstande på boligstøtteordningen, og som bor i gasopvarmede 

boliger eller boliger med fjernvarme med en høj gasandel,7 indføres et ekstra midlertidigt 
varmetillæg pr. kvm i boligsikring og boligydelse i 2023. 

Det supplerende tillæg foreslås at være den oprindelige varmetillægs-sats fremskrevet med det 

seneste års stigning i naturgasprisen, som er 189 pct., jf. Danmarks Statistiks 
forbrugerprisindeks.8 Dette resulterer i 67,63 og 57,70 kr. ekstra pr. kvm for hhv. boligydelses- 

og boligsikringsmodtagere, som bor i de gasopvarmede boliger. Tillægget modregnes ikke i 

andre ydelser, fordi der netop nu er et behov for en ekstra hjælp til økonomisk udsatte lejere.  

Fordeling af tillægget til boligstøttemodtagere i gasopvarmede boliger 

En pensionisthusstand i en gasopvarmet bolig forventes i gennemsnit at få godt 4.000 kr. mere 
pr. år i boligydelse, som følge af forslaget. Figur 10 viser også, at størstedelen af husstande på 

boligydelse med gasopvarmning vil modtage mellem 4.000 og 4.500 kr. i 2023, som følge af 

forslaget.  

Figur 10. Beregnet ekstra varmetillæg til boligydelsesmodtagere med 
gasopvarmning, fordeling på husstande

 

Note: Beregning er udført på baggrund af boligstørrelse for husstande, som har modtaget boligsikring i mindst én 
måned i løbet af 2021 og som bor i gasopvarmede boliger. Det er boliger, som er registreret med natur- eller 
gasværksgas som opvarmningsmiddel i BBR ultimo 2020. Alder og familiestatus primo 2021. En mindre andel husstande 
med flere end én boligstøttemodtager i løbet af året indgår ikke som grundlag for beregningen af fordelingen. Det 
supplerende tillæg svarer til 67,73 kr. pr. kvm. Der ydes støtte til varmeudgifter maksimalt op til 65 kvm for den første 
person i husstanden og for yderligere 20 kvm pr. person for hver af de øvrige husstandsmedlemmer. Beløbet skaleres 
yderligere ned for antallet af måneder, som hver enkelt husstand har modtaget boligstøtte i løbet af 2021. Beløb for 
percentiler er afrundet til nærmeste 250 kr. pga. hensyn til diskretionering. Se Boks 2 for yderligere detaljer.  

Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmark Statistiks registerdata. 

 
7 Hvor gas udgør mere end 65 pct. af varmemiks, se betingelser for at modtage varmecheck: 
https://www.regeringen.dk/nyheder/2022/over-en-milliard-kroner-til-oeget-varmehjaelp/.  
8 Se Statistikbanken\PRIS111. 
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Boligsikringsmodtager kan i gennemsnittet forvente et lavere ekstrabeløb på ca. 3.000 kr., som 

følge af forslaget, jf. Figur 12. 

Spredningen for denne gruppe er også større, da den dækker over både husstande med voksne 

i beskæftigelse, studerende og personer på offentlige overførsler, jf. den tidligere diskussion i 

afsnittet om boligstøttemodtageres socioøkonomiske og demografiske profil9,10. 

Figur 11. Beregnet ekstra varmetillæg til boligsikringsmodtagere med 
gasopvarmning, fordeling på husstande 

 
Note: Beregning er udført pba. boligstørrelse for husstande, som har modtaget boligsikring i mindst én måned i løbet af 
2021 og bor i gasopvarmede boliger. Det er boliger, som er registreret med natur- eller gasværksgas som 
opvarmningsmiddel i BBR ultimo 2020. Alder og familiestatus primo 2021. En mindre andel husstande med flere end én 
boligstøttemodtager i løbet af året indgår ikke som grundlag for beregningen af fordelingenen. Det supplerende tillæg 
svarer til 57,70 kr. pr. kvm. Der ydes støtte til varmeudgifter maksimalt op til 65 kvm for den første person i husstanden 
og yderligere 20 kvm pr. person for hver af de øvrige husstandsmedlemmer. Beløbet skaleres yderligere ned for antallet 
af måneder, som hver enkelt husstand har modtaget boligstøtte i løbet af 2021. Beløb for percentiler er afrundet til 
nærmeste 250 kr. pga. hensyn til diskretionering. Se Boks 2 for yderligere detaljer. 

Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmark Statistiks registerdata. 

 

 
9 Førtidspensionister med boligsikring ville i gennemsnittet få en lidt højere ekstra støtte end øvrige boligstøttemodtagere 
og spredningen for denne mindre gruppe er også mindre ligesom for boligydelsesmodtagere, jf. Figur 11. 
10 Når der ses på aldersgrupper, forventes dem med børn i den yngste gruppe af de 18-29-årige at få mere i ekstra 
varmetillæg end dem uden børn. Dette gælder både enlige og par. Resultater for de 30-64-årige er mere blandet, hvor 
enlige med børn er den gruppe, der forventes at få det største støttebeløb, men par med børn – ville få mindst, da 
husstande i denne gruppe typisk kun søger boligstøtte i 6 ud af årets 12 måneder i gennemsnit; baseret på de 
historiske data.  I gruppen af 65+-årige forventes beløbet pr. husstand at være større for par, da de bor i større 
boliger. Se Figur 16 og Figur 17  i bilaget. 
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Fordeling af tillægget til boligstøttemodtagere, som bor i boliger med 
fjernvarme med en høj gasandel 

Den tidligere varmecheck, som støttede husstande med en høj gasandel i fjernvarmemiks, blev 

udbetalt til husstande med en samlet husstandsindkomst på under 650.000 kr.11 Langt de fleste 
husstande, der modtager boligstøtte, ca. 95 pct., har husstandsindkomst under dette niveau. 

BBR-registeret har dog ikke oplysninger om varmekilden for husstande med fjernvarme. Derfor 

har BL ikke konkrete oplysninger med karakteristika af husstande med fjernvarme, der ville 

modtage det foreslåede ekstra varmetillæg. 

Beregningen af den ekstra støtte til husstande på boligstøtte med en høj gasandel er baseret på 
en antagelse om, at knap 6 pct. af alle husstande på både boligydelse og boligsikring har 

fjernvarme med en høj gasandel, som er gennemsnittet på landsplan. Hertil antages det, at 

boligstørrelsen for disse husstande følger den samme fordeling af boligstørrelse, som for 

husstande på boligstøtte i boliger med fjernvarme. 

Da en høj gasandel defineres som mindst 65 pct. andel gas i fjernvarmemikset, forøges 
ekstratillægget for disse boligstøttemodtagere med 65 pct. af det seneste års stigning i 

naturgasprisen – dvs. med 43,96 kr. for boligydelsesmodtagere og med 37,51 kr. for 
boligsikringsmodtagere. Dette giver samlet set en gennemsnitlig ekstra boligstøtte på 2.450 kr. 

til en husstand i en bolig opvarmet med fjernvarme med en høj andel gas. Den overvejende 

andel af disse husstande, vil modtage et beløb, der ligger mellem 2.000 og 2.750 kr., jf. Figur 

12. 

Figur 12. Beregnet ekstra varmetillæg til boligsikringsmodtagere med 
fjernvarme med en høj gasandel, fordeling på husstande 

 
Note: Beregning er udført pba. boligstørrelse for husstande, som har modtaget boligsikring i mindst én måned i løbet af 
2021 og bor i boliger med fjernvarme. Det er boliger registreret med fjernvarme som opvarmningsmiddel i BBR ultimo 
2020. Alder og familiestatus primo 2021. En mindre andel husstande med flere end én boligstøttemodtager i løbet af 
året indgår ikke som grundlag for beregningen af fordelingen. Det supplerende tillæg svarer til 43,96 og 37,51 kr. pr. 
kvm for hhv. boligydelses- og boligsikringsmodtagere. Der ydes støtte til varmeudgifter maksimalt op til 65 kvm for den 
første person i husstanden og yderligere 20 kvm pr. person for hver af de øvrige husstandsmedlemmer. Beløbet 
skaleres yderligere ned for antallet af måneder, som hver enkelt husstand har modtaget boligstøtte i løbet af 2021. 
Beløb for percentiler er afrundet til nærmeste 250 kr. pga. hensyn til diskretionering. Se Boks 2 for yderligere detaljer. 

Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmark Statistiks registerdata. 

 
11 https://ens.dk/presse/varmechecken-er-blevet-udbetalt. Dette svarer til knap 6 pct. af husstande i den 
indkomstkategori, jf. BL’s egne beregninger på registerdata. 

https://ens.dk/presse/varmechecken-er-blevet-udbetalt


 

Boligstøttemodtagere i de gasopvarmede boliger - side 14 

Bilag  

Boks 2. Baggrundsdata og afgrænsninger 

I opgørelsen af boligstøtte anvendes BOST-registret fra 2021, som er sammenkørt 
med befolkningsregistret fra primo 2021, som indeholder oplysninger om alder og 
familietype. Det er yderligere sammenkørt med en adresseliste for de almene boliger 
og almene boligtyper fra Indenrigs- og Boligministeriet. 

Registret er renset for dubletter på personniveau, hvor der i tilfældet af at personen 
både har modtaget boligsikring og boligydelse i samme år, medtages det forløb, som 
er længst. 

Adresser, hvor flere personer modtager boligstøtte i løbet af året, men hvor der er 
flere familier eller forskellige oplysninger om boligen, medtages ikke – da der enten er 
tale om fremleje af en delenhed med et selvstændigt køkken, kollektive 
bofællesskaber eller fejloplysninger. Undtagelsen er dog i lavet i Figur 1 for 
parhusstande, hvor personer kan være modtagere af boligstøtte på skift. Her bliver 
husstanden allokeret til den boligstøtte-kategori, hvor størstedelen af ydelsen er 
modtaget. De par, hvor begge personer modtager boligstøtte af den samme type, 
størrelse og i den samme måned medtages ikke; der er dog tale om enkelte 
fejlobservationer. 

Ved opdeling på status for tilknytning til arbejdsmarkedet sammenkøres det 
ovenstående datasæt med oplysninger i RAS-registret for ultimo november 2020 samt 
oplysninger i DREAM-databasen fra november 2020, som er de oplysninger, der 
foreligger tættest på primo 2021. I klassificeringen anvendes den primære status fra 
RAS-registret. Dog bliver personer, som er indskrevet på en SU-berettiget uddannelse 
i uge 48 i DREAM-databasen, klassificeret som at være under uddannelse, uanset 
deres status i RAS.  

Der findes følgende seks kategorier: 

• Beskæftigelse – personens primære status er klassificeret som beskæftiget, og 
personen har ikke gået på en SU-berettiget uddannelse ultimo november 2020. 

• Uddannelse – personens primære status er klassificeret som under uddannelse, 

eller personen har gået på en SU-berettiget uddannelse ultimo november 2020. 

• Arbejdsløshed – personen er registreret som aktivt søgende på 
arbejdsmarkedet: 71 pct. af personer i husstande med boligsikring i denne 

kategori er modtagere af dagpenge, og resten består hovedsageligt af 

kontanthjælpsmodtagere. 

• Uden for arbejdsmarkedet – personen modtager offentlige ydelser, men står 
ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. 55 pct. af disse personer er på 

kontanthjælp, 27 pct. er på ydelser såsom revalidering, afklaring m.v. og 18 
pct. i dagpengesystemet – primært på sygedagpenge. 

• Pension – majoriteten i denne gruppe er efterlønsmodtagere, men der er også 

pensionisthusstande. Pensionister må gerne modtage boligsikring i stedet for 
boligydelse, hvis det er mere fordelagtigt for dem.  

• Ukendt – personen kan ikke findes i RAS-registret (for langt de fleste findes 

heller ikke oplysninger om ydelser modtaget i DREAM-registret). Det kan fx 
være tale om personer, som for nyligt er indrejst i Danmark. 

Til sidst er oplysningerne også sammenkørt med BBR-registret for bygninger for at 
identificere de boligstøttemodtagere, hvis boliger er opvarmet med natur- eller 

gasværksgas. 
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Supplerende figurer 

Figur 13. Husstande med boligstøtte: gennemsnitlig ydelse pr. år efter 
aldersprofil 

 
Note: Gasopvarmede boliger er boliger, som er registreret med natur- eller gasværksgas som opvarmningsmiddel i BBR 
ultimo 2020. Boligstøttemodtagere er udvalgt som alle husstande, der har modtaget boligsikring i en eller flere måneder 
i løbet af 2021. En mindre andel husstande med flere end én boligstøttemodtager i løbet af året indgår ikke i figuren. 
Definition af aldersgruppe som i Figur 16 og Figur 17. Se Boks 2 for yderligere detaljer.  

Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmark Statistiks registerdata. 
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Figur 14. Beregnet ekstra boligstøttetillæg fordelt på aldersgruppe 

 
Note: Beregning er udført pba. boligstørrelse for husstande, som har modtaget boligydelse i mindst én måned i løbet af 
2021 og bor i gasopvarmede boliger. Det er boliger, som er registreret med natur- eller gasværksgas som 
opvarmningsmiddel i BBR ultimo 2020. Alder og familiestatus primo 2021. Det supplerende tillæg svarer til 67,73 kr. og 
57,70 kr. pr. kvm for hhv. boligydelses- og boligsikringsmodtagere. Der ydes støtte til varmeudgifter maksimalt op til 65 
kvm for den første person i husstanden og yderligere 20 kvm pr. person for hver af de øvrige husstandsmedlemmer. 
Beløbet skaleres yderligere ned for antallet af måneder, som hver enkelt husstand har modtaget boligstøtte i i løbet af 
2021. Definition af aldersgruppe som i Figur 16 og Figur 17. Se Boks 2. 

Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmark Statistiks registerdata. 
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Figur 15. Beregnet ekstra boligstøttetillæg til førtidspensionister i de 
gasopvarmede boliger, fordeling på husstande 

 
Note: Beregning er udført pba. boligstørrelse for husstande, som har modtaget boligsikring i mindst én måned i løbet af 
2021 og bor i gasopvarmede boliger. Disse er boliger, som er registreret med natur- eller gasværksgas som 
opvarmningsmiddel i BBR ultimo 2020. Alder og familiestatus primo 2021. En mindre andel husstande med flere end én 
boligstøttemodtager i løbet af året indgår ikke som grundlag for beregningen af fordelingen. Det supplerende tillæg 
svarer til 57,70 kr. pr. kvm. Der ydes støtte til varmeudgifter maksimalt op til 65 kvm for den første person i husstanden 
og for yderligere 20 kvm pr. person for hver af de øvrige husstandsmedlemmer. Beløb for percentiler er afrundet til 
nærmeste 250 kr. pga. hensyn til diskretionering. Beløbet skaleres yderligere ned for antallet af måneder, som hver 
enkelt husstand har modtaget boligstøtte i i løbet af 2021. Se Boks 2 for yderligere detaljer. 

Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmark Statistiks registerdata. 
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Figur 16. Beregnet ekstra varmetillæg til 18-29-årige 
boligstøttemodtagere 

 
Note: Beregning er udført pba. boligstørrelse for husstande, som har modtaget boligydelse i mindst én måned i løbet af 
2021 og bor i gasopvarmede boliger. Disse er boliger, som er registreret med natur- eller gasværksgas som 
opvarmningsmiddel i BBR ultimo 2020. Alder og familiestatus primo 2021. Kun familier, hvor en eller begge personer er 
i alder 18-29 år. Studerende defineret som i Figur 2. En mindre andel husstande med flere end én boligstøttemodtager i 
løbet af året indgår ikke som grundlag for beregningen af fordelingen. Det supplerende tillæg svarer til 67,73 kr. og 
57,70 kr. pr. kvm for hhv. boligydelses- og boligsikringsmodtagere. Der ydes støtte til varmeudgifter maksimalt op til 65 
kvm for den første person i husstanden og yderligere 20 kvm. pr. person for hver af de øvrige husstandsmedlemmer. 
Beløbet skaleres yderligere ned for antallet af måneder, som hver enkelt husstand har modtaget boligstøtte i i løbet af 
2021.  
Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmark Statistiks registerdata. 

Figur 17. Beregnet ekstra varmetillæg til 30-64-årige og 65+-årige 
boligstøttemodtagere 

Panel A: 30-64-årige Panel B: 65+-årige 

  

Note: Beregning er udført pba. boligstørrelse for husstande, som har modtaget boligydelse i mindst én måned i løbet 
af 2021 og bor i gasopvarmede boliger. Disse er boliger, som er registreret med natur- eller gasværksgas som 
opvarmningsmiddel i BBR ultimo 2020. Alder og familiestatus primo 2021. Panel A: Kun familier, hvor en eller begge 
personer er i alder 30-39 eller 40-64 år. Panel B: Kun familier, hvor en eller begge personer er i alder 65+ år. 
Familier med studerende er ikke inkluderet. Familier med børn i aldersgruppen 65+ er heller ikke inkluderet. 
defineret som i Figur 2. En mindre andel husstande med flere end én boligstøttemodtager i løbet af året indgår ikke 
som grundlag for beregningen af fordelingen. Det supplerende tillæg svarer til 67,73 kr. og 57,70 kr. pr. kvm for 
hhv. boligydelses- og boligsikringsmodtagere. Der ydes støtte til varmeudgifter maksimalt op til 65 kvm for den 
første person i husstanden og yderligere 20 kvm pr. person for hver af de øvrige husstandsmedlemmer. Beløbet 
skaleres yderligere ned for antallet af måneder, som hver enkelt husstand har modtaget boligstøtte i i løbet af 2021.  
Kilde: BL’s egne beregninger på baggrund af Danmark Statistiks registerdata. 
 

 


