
Fra 2016 behøver du ikke give besked til Udbetaling Dan-

mark, hvis din husstands indkomst ændrer sig i løbet af 

året. Udbetaling Danmark får nemlig hver måned besked 

fra SKAT – dog ikke, hvis du er selvstændig eller har ind-

komst fra en udenlandsk arbejdsgiver.

Hver måned bruger Udbetaling Danmark oplysningerne fra 

SKAT til at se på, hvor meget boligstøtte, du skal have ud-

betalt. Derfor kan du fra 2016 opleve, at din boligstøtte er 

forskellig fra måned til måned. Det sker, hvis husstandens 

indkomst ændrer sig så meget, at du har ret til enten højere 

eller lavere boligstøtte. 

Du får brev fra Udbetaling Danmark, hvis du får mere eller 

mindre udbetalt, end du plejer. 

De nye regler ændrer ikke på, hvem der kan få boligstøtte. 

Nye regler for boligstøtte i 2016

Husk, at Udbetaling Danmark stadig skal 

have besked, hvis der sker andre ændrin-

ger i din situation, som kan påvirke din 

boligstøtte. 

Læs også om boligstøtte her: 

www.borger.dk/boligstøtte 

Du kan også altid ringe eller skrive til Udbetaling Danmark, 

hvis du har spørgsmål.

Udbetaling Danmark, ATP
Kongens Vænge 8

3400 Hillerød

Hvis du får boligstøtte, så bemærk, at der 
gælder nye regler fra 2016

Telefon 70 12 80 63
Man-ons.: 8.00-16.00

Torsdag: 8.00-18.00

Fredag: 8.00-15.00

Læs mere på næste side



Sådan kan boligstøtten ændres

Udbetaling Danmark skal stadig have 
 besked om fx:

• Indkomst fra selvstændig virksomhed

• Indkomst fra udenlandsk arbejdsgiver

• Ændringer i, hvor mange personer I er i husstan-

den

• Flytning, også selv om du har givet besked til 

folkeregistret

• Ophold i udlandet mere end seks måneder  

• Udlejning af hele eller dele af din bolig.

Husk, at der skal gives besked om alle personer i din 

husstand.

Indkomsten kan svinge, hvis personer  
i husstanden fx er:

• Lønmodtager og får udbetalt feriepenge

• Timeløns- eller vikaransat med varierende ind-

komst

• Lønmodtager og har tillæg eller ekstraarbejde

• Kontanthjælpsmodtager

• På dagpenge eller efterløn, der skifter mellem 4 

og 5 ugers udbetalinger

• Forældre til store børn, som har skiftende fritids-

arbejde 

• Studerende og arbejder fuld tid i perioder.

Din indkomst kan være stabil, hvis personer i husstanden fx er:

• Pensionist og kun får folkepension og pension fra ATP 

• Lønmodtager, der altid har det samme  udbetalt

• Studerende, der kun har SU.

Nye regler for boligstøtte i 2016

1. januar 
Du får udbetalt 
din boligstøtte

1. februar 
Du får udbetalt 
din boligstøtte

1. marts
Du kan få mere eller 

mindre udbetalt 
i boligstøtte

Midt i februar

Udbetaling Udbetaling UdbetalingTilbageblik  
og beregning

Midt i måneden ser vi på, hvad din indkomst var ifølge SKAT i måneden før, og hvad du har oplyst, den ville være.

Hvis der er forskel på SKATs oplysninger, og de oplysninger du har givet, får du enten mere eller mindre 
udbetalt i boligstøtte næste måned. Skal du have mindre udbetalt, sender vi et brev til dig midt i måneden.


