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Ekstra midlertidigt boligstøttetilskud til 

udsættelsestruede beboere  

De stigende priser gør et markant indhug i mange husstandes rådighedsbeløb, og mange almene 
beboere har svært ved at betale huslejen. Selv efter vinterhjælpen – har minimum 50.000 husstande 
et negativt rådighedsbeløb. De er i direkte risiko for at blive sat ud af deres bolig. 

Antallet af ophævelser er allerede nu højere end det foregående år, og tendensen er stigende. Udover 
de menneskelige omkostninger, som er meget alvorlige, har udsættelser fra lejemål en række 
økonomiske omkostninger for de berørte lejere, boligorganisationer, kommuner mv.  

Der er behov for en ekstra målrettet hjælp til de særligt udsatte grupper, som lige nu står i en virkelig 
presset situation, som meget vel kan ende med, at de mister deres hjem. 

 

BL foreslår, at  

Der indføres et fokuseret udsættelsesværn som et ekstra varmetillæg pr. kvm. i 
boligsikring og boligydelse til både almene og private husstande.  

Tillægget har den fordel, at det er nemt og billigt at administrere over 
boligstøtteordningen.  

Tillægget differentieres efter energikilde. Dvs. i udgangspunktet gives tillægget til 
husholdninger i gasopvarmede boliger, som havde oplevet den største stigning i 
varmeomkostninger i efteråret. 

Tillægget gives midlertidigt frem til slutningen af 2023 og modregnes ikke i andre 
ydelser, fordi der netop nu er et behov for en ekstra hjælp til økonomisk udsatte lejere. 
Dvs. at tillægget ikke skal indgå i beregningslejen, og hverken skal omfattes af det 
maksimale beløb for boligudgift eller det maksimale årlige boligstøttebeløb.  

Tillægget skal ikke omfattes af kontanthjælpsloftet for at sikre, at enlige forsørgere, der 
allerede i dag befinder sig tæt på kontanthjælpsloftet, også kan modtage støtten. 

Princippet fra den gældende boligstøtteordning om at yde støtte til et maksimalt 
bruttoetageareal fastholdes.1 

Finansiering 

Forslaget foreslås finansieret gennem de udgifter til støtte af havvindmølleparkerne Anholt og de nye 
udbud i Horns Rev 3, som staten kan forvente at spare i finansåret 2022.  

Havvindmølleparkerne har af den danske stat fået garanteret en minimumspris for deres elproduktion 
på mellem 77 og 105 øre pr. kWh i de første 10-12 år af parkernes levetid. Pga. de høje energipriser i 

 
1 Ved tillægget for en husstand bestående af én person fastholdes princippet om at yde støtte til et maksimalt bruttoetageareal på 65 m². For hver af evt. 

øvrige personer i husstanden medregnes yderligere 20 m2. Ligeledes forøges m²-udgiften med 10 m² pr. husstand for husstande, hvor der er mindst ét 

husstandsmedlem, der modtager døgnhjælp efter § 96 i lov om social service, eller er stærkt bevægelseshæmmet og boligen er egnet herfor. 
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2022, vil staten dog ikke i dette år, og formentlig heller ikke i de kommende år, have behov for at yde 
støtte til vindmølleparkerne for at disse kan opnå den aftalte minimumspris for deres strøm2. En del af 
de sparede udgifter bør i stedet komme de familier til gode, som er økonomisk udsatte pga. bl.a. de 
høje energipriser.  

Konkret er der i FL2022 afsat 1.590,2 mio. kr. til støtte til havvindmølleparkerne3, hvoraf 0 kr. af 
støtten forventes udbetalt4. Derfor foreslår BL, at 350 mio. kr. af de sparede støttemidler bruges på 
det midlertidige boligstøttetilskud i 2023. Forslaget er således fuldt finansieret.  

 

 
2 Kilde: Energistyrelsen Regeringen offentliggør historisk lavt bud på havvindmøllepark | Energistyrelsen (ens.dk) 
3 Finansloven for 2022, § 29.25.22. 
4 Kilde: Fremme af vindmøller | Energistyrelsen (ens.dk) 

https://ens.dk/presse/regeringen-offentliggoer-historisk-lavt-bud-paa-havvindmoellepark
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/fremme-af-vindmoeller

