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Notat 

 

PSO-sluttarif  
  

PSO-sluttariffen er en afsluttende PSO-tarif, der udligner den resterende difference 

imellem de PSO-midler, som Energinet og staten har opkrævet hos forbrugerne, og 

de PSO-udgifter, der har været nødvendige til finansiering af produktion af 

vedvarende el mm. PSO-sluttariffen er fastsat til -4,4 øre/kWh. Dvs. en tilbageførsel 

af midler til forbrugerne via elregningen, der udmøntes som en negativ tarif på 

elaregningerne for maj måned.  

 
Tabel 1: PSO-sluttarif 

Øre/kWh Maj 2022 

PSO-sluttarif -4,4 

Nettoafregnede forbrugere 0,0 

 
Nettoafregnede forbrugere, altså elforbrugere, der producerer energi til eget 

forbrug, har været fritaget for en stor del af PSO-tariffen. De var bl.a. fritaget for at 

betale den del af PSO-tariffen, der vedrørte VE i forhold til eget forbrug af egen el. 

Fratrukket lempelser, har udgifterne, der ikke vedrører VE og som de 

nettoafregnede forbruger skal være med til at dække, været meget begrænsede de 

seneste år. Den fastsatte PSO-sluttarif for nettoafregnede forbrug er derfor fastsat 

til 0,0 øre/kWh.  

Specifikation af PSO-sluttariffen  

Tidligere har alle udgifter til støtte til produktion af vedvarende energi mm. været fuldt 

ud finansieret via PSO-tariffen, som udgjorde en del af forbrugernes elregning. Med 

Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften fra november 2016 blev det besluttet, at 

udgifterne skulle finansieres fuldt ud via finansloven fra og med 2022. Fra 2016 og 

frem mod 2022 har der været en gradvis indfasning, således at en del af udgifterne 

blev dækket via PSO-tariffen og en del via finansloven, med stigende vægt til 

finansloven frem i mod 2022. 

 

Ved udgangen af 2021 var PSO-tariffen således endelig udfaset og fra og med 

2022 bliver al støtte til produktion af vedvarende elproduktion mm. finansieret 

udelukkende over finansloven. De nu tidligere PSO-tariffer blev fastsat med 

udgangspunkt i den forventede elpris og det forventede elforbrug for det 

kommende kvartal. Efterfølgende opstod der således en difference i forhold den 

realiserede elpris og det realiserede elforbrug. Differencen imellem disse to blev 
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løbende forsøgt udlignet via indregning af såkaldt over- eller underdækning, men 

de endelige udgifter og indtægter under PSO-ordningen har det dog først været 

muligt at opgøre i løbet af 1. kvartal 2022, efter afslutning af regnskabet for 2021.  

 

Grundet de høje elpriser samt den store finansieringsandel fra finansloven i 2021, 

var det i 2021 kun i 1. kvartal, at der blev fastsat en PSO-tarif, som ikke var nul. 

Dette blev gjort med udgangspunkt i forwardpriser for elpriserne, som efterfølgende 

blev realiseret til en pris der lå et stykke over de anvendte forwardpriser, og 

samtidig så højt, at det viste sig ikke at have været nødvendigt at opkræve PSO-

midler til finansiering af VE-støtten i 1. kvartal.  

 

Det er således de opkrævede PSO-midler fra 1. kvartal 2021 samt den 

akkumulerede overdækning på 5,6 mio. kr. fra foregående år, der med denne 

sluttarif bliver tilbageført til forbrugerne.  

 

Der er ved fastsættelse af PSO-sluttariffen taget udgangspunkt i den endelig 

regnskabsopgørelse for over/underdækning på 119 mio. kr. i overdækning samt et 

forventet elforbrug i maj måned på 2.730 GWh.  

 

 


