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Energistyrelsen 

 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

 

Niels Bohrs Vej 8 

6700 Esbjerg 

 

T: +45 3392 6700 

E: ens@ens.dk 

 

www.ens.dk 

 

 

 

Den supplerende ansøgningsrunde for varmechecken åbner d. 14. marts 

 

Om en uge åbner den supplerende ansøgningsrunde for varmechecken. 

Ansøgningsrunden er åben i 8 uger frem til den 9. maj 2023.  

 

Der er ikke tale om et først-til-mølle-princip. For at få behandlet husstandens 

ansøgning, skal den skal blot være modtaget hos Energistyrelsen, inden 

ansøgningsrunden slutter den 9. maj. Når ansøgningen er behandlet vil de, der 

opfylder betingelserne, modtage en varmecheck. 

 

Forberedelse af ansøgningen 

På hjemmesiden varmeckeck.dk kan jeres lejere læses mere om de betingelser, 

husstanden skal opfylde for, at være berettiget til varmechecken. 

 

Her finder man også nyttig information om, hvordan man kan forberede sig til 

ansøgningen, f.eks. om krav til dokumentation mv. 

 

Informationsfilm om ansøgningsrunden 

Vi har lavet en række små film, hvor man kan orientere sig om betingelserne, krav 

til ansøgningen mm. Filmene findes i vedhæftede nyhedsbrev og lægges også på 

hjemmesiden varmecheck.dk op til åbningen den 14. marts. 

 

Vi har også lavet en film, som retter sig specifikt til lejere i bl.a. boligselskaberne. I 

skal være velkommen til at dele denne film via jeres interne kanaler. I finder filmen 

via linket her: 

Explainerfilm – varmecheck Boligselskaber 

 

Baggrund 

Ansøgningsrunden er en opfølgning på den automatisk udbetalte varmecheck, som 

over 400.000 husstanden modtog i 2. halvår af 2022. Ansøgningsrunden er derfor 

alene for de husstande, som ikke tidligere har modtaget en varmecheck, men 

mener sig berettiget hertil. 

 

For at få udbetalt en varmecheck, skal man som husstand opfylde en række 

betingelser: 

 

 Husstanden har ikke fået udbetalt en varmecheck i 2022. Husstanden er 

de personer, som var registreret på samme adresse i Det Centrale 

Personregister (CPR) pr. 1. januar 2022 (baseret på udtræk fra CPR pr. 1. 

april 2022). 

Kontor/afdeling 

Center for 

Energiadministration 

 

Dato 

07-03-2023 

 

J nr. 2022 - 14459 

 

/HBB, LIJ 

https://varmecheck.dk/
https://varmecheck.dk/
https://vimeo.com/804289534/a326c09e89
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 Husstandens samlede indkomst i 2020 må ikke være over 650.000 kr. 

(706.000 kr. før arbejdsmarkedsbidrag). Oplysningerne er baseret på 

udtræk fra skat pr. 1. april 2022 for årsopgørelse 2020. 

 Husstandens bolig skal pr. 1. januar 2022 være registreret i BBR med en af 

disse varmekilder. 

o Naturgas. 

o Fjernvarme med høj gas- og/eller elandel (Se lovens § 3, stk. 1 nr. 

2 og 3, samt bilag 1.) 

o Elektricitet (Det kan eksempelvis være varmepumper som primær 

varmekilde) medet elforbrug på over 1.500 kWh i december 2021.  

o Fjernvarme/blokvarme, hvor den primære opvarmningsform i 

december 2021 var gas, fjernvarme fra et af de udvalgte 

fjernvarmenet eller elektricitet med et elforbrug på over 1.500 kWh i 

december 2021.  

Hvis I har indsendt en erklæring om ændring af varmekilden 

Hvis I som udlejer har benyttet jer af muligheden for at sende Energistyrelsen 

erklæringen vedr. ændring af husstandens varmekilde, vil materialet udgøre den 

dokumentation, som lejer/ansøger skal anvende i ansøgningsportalen for at kunne 

søge om en varmecheck. 

 

Det betyder, ansøgningsprocessen for jeres lejere er forenklet, da lejer skal søge 

ved at logge på ansøgningsportalen med NemID/MitID, se at ansøgningen er fuldt 

dokumenteret og derefter godkende og sende ansøgningen. 

 

Husstande med elektricitet 

Husstande som er opvarmet med elektricitet, skal være opmærksomme på, at der 

også skal kunne dokumenteres et elforbrug på over 1500 kWh i december måned 

2021 for den enkelte husstand, for at opfylde kriteriet for varmekilden elektricitet. 

 

Hvis jeres lejere søger, skal de: 

 Uploade dokumentation for, at husstanden havde et elforbrug på over 1500 

kWh i december måned 2021.  

Hertil må de gerne skrive en kommentar i ansøgningsportalen, om at I har sendt en 

erklæring før 21. februar 2022 direkte til Energistyrelsen om, at husstanden har 

elektricitet som opvarmningsmiddel.  

 

Har I ikke indsendt en erklæring vedr. ændring af varmekilden. 

Har I ikke fået indsendt erklæringen til Energistyrelsen, skal jeres lejere selv 

dokumentere, at der var fejl i husstandens varmekilde pr. 1. januar 2022. 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/445
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/445
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Hvis der ikke automatisk kunne indhentes oplysninger om husstanden, eller hvis 

der er fejl i oplysningerne, skal lejer selv kunne dokumentere, at husstanden 

opfylder varmecheckens betingelser: 

 Husstanden har ikke fået udbetalt en varmecheck i 2022. Husstanden 

omfatter de personer, som var registreret i Det Centrale Personregister 

(CPR) pr. 1. januar 2022 (baseret på udtræk fra CPR pr. 1. april 2022). 

 Husstandens samlede indkomst i 2020 må ikke overstige 650.000 

kr.  (706.000 kr. før arbejdsmarkedsbidrag). Oplysningerne er baseret på 

udtræk fra skat pr. 1. april 2022 for årsopgørelse 2020. 

 Boligen skal pr. 1. januar 2022 være registreret i BBR med en af disse 

varmekilder: 

o Naturgas. 

o Fjernvarme fra bestemte fjernvarmenet med høj gas- og/eller 

elandel. 

o Elektricitet (det kan eksempelvis være varmepumper som primær 

varmekilde) med et elforbrug på over 1.500 kWh i december 2021. 

o Fjernvarme/blokvarme, hvor den primære opvarmningsform i 

december 2021 var gas, fjernvarme fra et af de udvalgte 

fjernvarmenet eller elektricitet med et elforbrug på over 1.500 kWh i 

december 2021.  

Alternativt skal der dokumenteres en fejlregistrering af BBR-varmekilde pr. 1. 

januar 2022, som ikke kan henføres til husstanden selv. 

 

Ansøgningsportalen 

Varmechecken skal som udgangspunkt søges via ansøgningsportalen på 

varmecheck.dk.  

 

Når ansøgningsrunden åbner d. 14. marts 2023, så vil det i mange tilfælde kræve 

dokumentation for, at betingelserne omkring indkomst og varmekilde er opfyldte. 

Hvilken form for dokumentation, der kræves, afhænger af de konkrete forhold for 

husstanden. 

 

Man skal logge på ansøgningsportalen med MitID/NemID. Herefter præsenteres 

man for de oplysninger Energistyrelsen allerede har registreret for husstanden, 

som ansøger boede i pr. 1. januar 2022. 

 

I ansøgningsportalen, vil det også fremgå, om der mangler oplysninger, som skal 

sendes ind sammen med ansøgningen. 

 

 

https://varmecheck.dk/
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Digital fritaget borgere  

Digital fritaget borgere kan søge via en ansøgningsblanket. Blanketten vil være at 

finde på hjemmesiden op til den 14. marts 2023 og frem til den 9. maj på 

varmecheck.dk. Energistyrelsen er i dialog med KL, omkring at de lokale 

hjemkommuners borgercentre kan bistå med hjælp til at udskrive blanketten. 

Energistyrelsen kan dog ikke pålægge kommunerne at bistå med at printe 

ansøgningsskemaer mv.  

 

Borgere, som ikke kan få hjælp andetsteds til at printe ansøgningsblanketten, kan 

kontakte Energistyrelsen telefonisk, når vi nærmer os ansøgningsrundens åbning, 

med henblik på at få en blanket tilsendt. 

 

Spørgsmål 

I kan henvise borgere til hjemmesiden http://www.varmecheck.dk eller til at skrive 

ind på mail til varmecheck@ens.dk. Alternativt kan de kontakte Energistyrelsen på 

varmecheck-hotline på 51 67 43 13. 

 

Vi vil gerne opfordre jer til at tage kontakt, hvis der opstår tvivl, eller I har andre 

spørgsmål.  

 

Vedhæftet 

Vedhæftet finder I nyhedsbrev, som er sendt ud den 7. marts til de, der har tilmeldt 

sig vores nyhedsbrev 

 

Blanketter og erklæringer vil være at finde på varmecheck.dk op til den 14. marts 

og frem til den 9. maj 2023. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Energistyrelsen 

varmecheck@ens.dk 

mailto:https://varmechecken.dk/home
http://www.varmecheck.dk/
file:///C:/Users/B032528/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HM41ZQDK/varmecheck@ens.dk
https://varmechecken.dk/home
mailto:varmecheck@ens.dk

