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Klimaplan 2012 

PSO-støtte til etablering af 100 MW solceller på store anlæg 

 

1. Beskrivelse af virkemidlet 

 

Efter afholdelse af udbud etableres der centrale solcelleanlæg med en kapacitet på 100 MW. 

Der er i beregningen antaget idriftsættelse i 2016. Af tidsmæssige grunde kan det ikke blive 

tidligere. Levetiden forventes at være 30 år. 

 

Den tilbudte afregning skal indgå i VE-loven (konstant i løbende priser) og forskellen mellem 

denne og markedsprisen opkræves hos alle elforbrugere som PSO-tarif i op til 12 år.  

 

Konsekvensskema: 

Solceller, MW 100 

Elproduktion GWh/år 100 

Investering, mio. kr 743 

Drift & vedligehold, mio/år 25 

Afregningspris i 15 år, kr/MWh 1000  

 

2. Reduktion af drivhusgasser  

 

Initiativer der påvirker elforbrug eller -produktion er forbundet med særlige udfordringer ved 

vurdering af klimaeffekt og samfundsøkonomi. Dette skyldes den udvikling, som den danske 

elproduktion forventes at gennemgå i de kommende år – frem til 2020 drevet af initiativerne i 

Energiaftalen og efter 2020 af kommende initiativer, qua målsætningen om et fossilfrit ener-

gisystem i 2050 og regeringsmålsætningen om en fossilfri elproduktion i 2035.  

 

I forudsætningerne anvendes elprisen på Nordpoolmarkedet.  

 

Med hensyn til emissionsfaktorer til effektvurderingen er det vanskeligt at vælge en korrekt 

metode. På kortere sigt vil en øget elproduktion fra solceller antageligt fortrænge produktion 

fra eksisterende kapacitet (I Danmark eller udlandet). Effekten på CO2-udledningen vil der-

med være bestemt af den marginale elproduktion (også ved påvirkning af udenlandsk kapaci-

tet, da der i klimaplanssammenhæng regnes med elhandelskorrigerede emissioner). Det er 

emissionerne fra den marginale elproduktion der er lagt til grund for elhandelskorrektionen i 

basisfremskrivningen, som danne grundlaget for klimaplanen, og denne er derfor også i vidt 
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omfang anvendt ved dette tiltag. På længere sigt vil ekstra solkraftkapacitet imidlertid betyde 

en ændring i behovet for ny kapacitet. Qua regeringsmålsætningen om fossilfri elproduktion i 

2035 må ny kapacitet i meget stort omfang antages at skulle være fossilfri. Dermed bliver 

CO2-effekten af den ekstra solkapacitet på langt sigt meget lille. Sat på spidsen indebærer re-

geringsmålsætningen, at der skal opføres væsentlig flere solcelleanlæg inden 2035 og der ale-

ne er tale om at fremskynde investeringen. Sammenlignet med den gennemsnitlige el der p.t. 

indgår i forudsætningerne bliver konsekvensen, at ekstra solcellekapacitet har højere CO2-

effekt på kort sigt, men lavere CO2-effekt på lang sigt.  

På denne baggrund er derfor valgt at anvende emissionsfaktorer fra marginal elproduktion 

frem til 2025, hvorefter den eksisterende fossile kapacitet gradvist forventes udfaset og der 

derfor gradvist anvendes – lave - emissionsfaktorer for den langsigtede marginale elprodukti-

on. 

 

Tabel 1: Reduktion af drivhusgasser i 2020  

Marginal el g/MWh t/år CO2-ækv 

1000 t 

Lattergas.  3 2  

Metan  85 43 1 

NOx 307 155   

SO2 130 65   

CO2  763500 76915 76 

CO2-ækvivalent i 2020     77 

 

3. Effekt på andre målsætninger 

 

Udbygning med solceller bidrager til opfyldelse af målsætningen om udfasning af kul inden 

2030 og målsætningen om en el- og varmeproduktion dækket 100 pct. af VE i 2035. 

 

Elproduktionen svarer til en øget VE-andel på ca. 0,08 % i 2020.  

 

4. Opgørelse af de budgetøkonomiske omkostninger 

Den nødvendige støtte opkræves hos alle elforbrugere i forhold til deres elforbrug og berører 

således alle i samfundet. 

 

NPV af støtten er ca. 0,5 mia.kr., svarende til ca. 28 mio. kr./år beregnet som annuitet over 

solcelleanlæggets levetid på 30 år. 

 

Private forbrugere (husholdninger) betaler ca. 1/3 af PSO, mens offentlige og erhverv betaler 

ca. 2/3. 

 

Ekstra solcellekapacitet kan have tendens til at reducere den markedspris (ekskl. støtte) som 

forbrugerne betaler for elektriciteten i de første år efter opførelse. Denne effekt er ikke ind-

regnet. Dog er der indirekte medtaget en effekt i de velfærdsøkonomiske beregninger, da der 

her er set bort fra evt. forbrugseffekter som følge af stigende elpriser. 

 

Investorerne får dækket investering inkl. forrentningskrav og udgifter til drift og vedligehold 

gennem den PSO-støttede afregning til år 15 og herefter salg af elektricitet på markedsvilkår. 
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5. Velfærdsøkonomisk analyse 

 

Tiltaget medfører udgifter til opførsel og drift af solcelleanlæg og en indtægt fra salg af el. Fi-

nansieringen via PSO medfører en belastning forbrugerne. Det antages at der kan ses bort fra 

forbrugseffekter som følge af stigende elpriser, jf. ovenstående. Beregningerne er baseret på 

4% kalkulationsrente og en nettoafgiftsfaktor på 0,325. 

 

 

Investering og 
d&v, inkl. NAF 

Værdi af 
elprodukti-
on, inkl. 
NAF 

Forvridning-
stab af PSO 
(20 pct.), inkl. 
NAF 

Værdi af 
sideeffekter 

Nettoomkost-
ning (inkl. 
NAF) 

NPV, 2014-2040, 
Mio kr 1446 768 131 219 590 

CO2 emissionsred i 1000 t, NPV    792 
Skyggepris med værdi af sideeffekter, kr/t CO2 (tillagt CO2 kvo-
tepris)   9331 

1) Heri indgår CO2 via elprisen. Den gennemsnitlige nutidsværdi af CO2-kvoteprisen  for den betragtede 

periode er tillagt i skyggeprisberegningen. 

 

Antagelser om hvilken alternativ el der fortrænges har stor betydning for den beregnede skyg-

gepris. CO2-fortrængningen er angivet ud fra antagelse om fortrængning af marginal el, pri-

mært fossil el jf. BF2012, frem til 2025, hvorefter der gradvist fortrænges el produceret med 

voksende andel af VE, og fra 2035 stort set fortrængning af fossilfri el. Den faktiske effekt 

afhænger af, hvordan regeringsmålsætningerne for udviklingen i elproduktionen frem mod 

2035 opfyldes, jf. tidligere. Disse målsætninger gør også at værdien af elproduktionen fra sol-

cellerne reelt er betydeligt højere end der her er regnet med. Værdien af fossilfri elproduktion 

i lyset af regeringens målsætninger er diskuteret i et selvstændigt papir.  

 

 

Følsomheder: 

Rente 3 pct. 
Investering og 
d&v 

Værdi af 
elprodukti-
on 

Forvridning-
stab af PSO 
(20 pct.) 

Værdi af 
sideeffekter 

Nettoomkost-
ning inkl. NAF 

NPV, 2014-2040, 
Mio kr 1522 866 140 244 552 

CO2 emissionsred i 1000 t, NPV    848 

Skyggepris med værdi af sideeffekter, kr/t CO2    8411 

1) Heri indgår CO2 via elprisen. Den gennemsnitlige nutidsværdi af CO2-kvoteprisen  for den betragtede 

periode er tillagt i skyggeprisberegningen. 
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Rente 6 pct. 
Investering og 
d&v 

Værdi af 
elprodukti-
on 

Forvridning-
stab af PSO 
(20 pct.) 

Værdi af 
sideeffekter 

Nettoomkost-
ning inkl. NAF 

NPV, 2014-2040, 
Mio kr 1320 615 116 179 642 

CO2 emissionsred i 1000 t, NPV    

 

695 

 

Skyggepris med værdi af sideeffekter, kr/t CO2    11061 

1) Heri indgår CO2 via elprisen. Den gennemsnitlige nutidsværdi af CO2-kvoteprisen  for den betragtede 

periode er tillagt i skyggeprisberegningen. 

 


