Statsrevisoranmodning

Undersøgelse af engangstilskud til varmehjælp
Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om at gennemføre en undersøgelse af udmøntningen af engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen. Udgangspunktet er lov nr. 445 af 12. april 2022 om engangstilskud til
husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022. Det følger af lovens § 10, at tildeling
af varmehjælp skal ske automatisk, dvs. uden ansøgning, og udelukkende på
baggrund af registerdata på en fast skæringsdag, jf. betingelserne i lovens §§
2-5. Statsrevisorerne er opmærksomme på, at loven regulerer en række forhold vedrørende den nærmere administration af området, og at Folketinget
blev gjort opmærksom på disse forhold, inden loven blev vedtaget.
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Der ønskes en gennemgang og vurdering af:
1. Har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet dokumenterede overvejelser om, hvilke risici løsningen med automatisk udsøgning indebærer, og
hvilke andre digitale datakilder, har der været overvejet?
2. Har Energistyrelsen etableret relevante kontroller i forbindelse med den
automatiske udsøgning?
3. Hvor stort er omfanget af ”fejludbetalinger”, dvs. uberettigede udbetalinger af tilskud eller manglende udbetaling af tilskud til berettigede modtagere?
Baggrund
Over 400.000 husstande, som har været ramt af høje varmeregninger, fik i
august 2022 udbetalt et engangstilskud på 6.000 kr. Tilskuddene udgør tilsammen ca. 2,4 mia. kr.
Efter udbetalingen er det kommet frem, at der er sket en række fejl i udbetalingen af engangstilskuddet, og at flere danskere, som ikke var berettiget til
det, alligevel har fået tilskuddet. Fejlkilden er især, at mange danskere har
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modtaget tilskuddet på baggrund af forkerte og forældede oplysninger om deres varmekilde i det såkaldte BBR-register, hvor oplysninger om alle danske
boliger og bygninger findes.
Formålet med engangstilskuddet er at afbøde den ekstraordinære situation
for fyringssæsonen 2021-2022 for husstande, som er særligt udsat for prisstigninger og ikke har en stor indtægt. Loven udmønter en del af aftalen om
en målrettet varmecheck, som er indgået med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet. Med loven indførtes et skattefrit engangstilskud på 6.000 kr. til husstande
med en årlig samlet indkomst under 650.000 kr. og en varmekilde, der er
særligt ramt af høje prisstigninger.
De omfattede varmekilder udgør
• Husstande, der opvarmes af individuelle gasfyr
• Husstande, som ligger i et fjernvarmeområde med en gasandel over 65 %
eller en kombination af gas og el, der giver samme prisstigning
• Husstande med elvarme (elpaneler og varmepumper) som primær varmekilde med en tilsvarende prisstigning.
Engangstilskuddet udbetales automatisk til de berettigede uden ansøgning.
Tilskuddet vil ikke få betydning for offentlige ydelser og er beskyttet mod kreditorforfølgning op til udbetalingstidspunktet. Husstande, der ikke modtager
engangstilskuddet pga. f.eks. fejl i datagrundlaget, kan inden for en periode,
der fastsættes af Energistyrelsen, ansøge om engangstilskuddet.
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