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Omkostningerne ved Energiaftalen 2012 efter vækstpakken 
 

Da Energiaftalen 2012 blev indgået blev finansieringsomkostningerne opgjort til 3,4 mia. kr. i 

2020,
1
 jf. tabel 1. 

 

Tabel 1: Energiaftalens finansieringsomkostninger ved indgåelse 

Mio. kr., 2014-

niveau 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Energiaftalen -300 800 1.500 1.900 1.900 2.500 3.000 3.400 3.400 

PSO 100 100 200 200 300 800 1.100 1.500 1.300 

Tariffer -400 100 -200 -100 -300 -400 -500 -600 -600 

FSA 0 700 1.500 1.800 2.000 2.200 2.400 2.500 2.700 
Note: Afrundet til nærmeste 100 mio. kr., hvormed summering af enkeltbidrag kan give afvigelser.  

Kilde: Energiaftalen 2012 bilag 1 omregnet fra 2011-priser til 2014-niveau.  

 

Det aktuelle opdaterede skøn for Energiaftalen 2012’s finansieringsomkostninger er 4,9 mia. 

kr. i 2020, jf. tabel 2. Skønnet har ændret sig pga. en ændret forventning til PSO-udgifterne i 

fremtiden (opjusteret) og en ændret vurdering af biogasudbygningen (nedjusteret). Samlet set 

vurderes finansieringsomkostningerne således at være ca. 1,5 mia. kr. højere i 2020, end hvad 

blev forventet ved aftalens indgåelse. 

 

Tabel 2: Energiaftalens finansieringsomkostninger – genberegnet 

Mio. kr., 2014-niveau 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Energiaftalen 1.600 2.000 1.900 2.200 2.900 4.200 4.900 

PSO 300 400 500 700 1.300 2.600 3.200 

Tariffer -200 -100 -300 -400 -500 -600 -600 

FSA 1.400 1.700 1.800 1.900 2.100 2.100 2.300 

Note: Afrundet til nærmeste 100 mio. kr., hvormed summering af enkeltbidrag kan give afvigelser. 

 

Tilbagerulningen af forsyningssikkerhedsafgiften (FSA) og den alternative finansiering via. 

personskatter giver en samfundsøkonomisk gevinst i form af færre adfærdseffekter (forvrid-

ningseffekter). Da disse adfærdseffekter var en del af Energiaftalen 2012’s finansieringsom-

kostninger, kan disse omkostninger derfor nedskrives med den samfundsøkonomiske gevinst 

                                                 
1
 Dette kan sammenlignes med aftaletekstens bilag 1 (blot omregnet fra 2011-priser til 2014-niveau). 
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ved tilbagerulningen.
2
 Dette mindsker Energiaftalens finansieringsomkostninger til 4,4 mia. 

kr. i 2020.  

 

Tabel 3: Energiaftalens finansieringsomkostninger efter tilbagerulning af FSA og billiggørel-

ser 

Mia. kr., 2014-niveau 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Energiaftalen 1,6 2,0 1,9 2,2 2,9 4,2 4,9 

Tilbagerulning – samfundsøkonomisk gevinst  -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,5 -0,6 

Billiggørelser af Energiaftalen  -0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -1,3 -1,3 

Energiaftalen efter billiggørelser og  

tilbagerulning af FSA 
1,6 1,6 1,3 1,3 1,8 2,4 3,1 

Note: Afrundet til mia. kr., hvormed summering af enkeltbidrag kan give afvigelser. 

 

Med de foreslåede ændringer, herunder tilbagerulningen af forsyningssikkerhedsafgiften, ini-

tiativerne i vækstplanen mv. samt forlængelse af perioden hvor Krigers Flak opføres, redukti-

on af udbygningen med kystmøller med 100 MW, reduktion af støtten til landvind og for-

skydning af dele af VE-til-proces puljen til 2021, mindskes Energiaftalen 2012’s finansie-

ringsomkostninger til 3,1 mia. kr. i 2020. Finansieringsomkostningen er således lavere end 

ved energiaftalens indgåelse.  Ved energiaftalens indgåelse blev PSO-udgifterne i 2020 op-

gjort til 4,6 mia. kr. 

 

En ny opdateret PSO-fremskrivning viser, at de samlede PSO-udgifter med de anvendte for-

udsætninger vil være 7,6 mia. kr. i 2020. Stort set hele denne stigning på 3 mia. kr. skyldes en 

ændret forudsætning om elprisens udvikling frem til 2020. I den oprindelige PSO-

fremskrivning blev der forventet en stigende elpris, mens der er i den opdaterede PSO-

fremskrivning forventes en konstant elpris lig med elprisen i 2013 i hele perioden. Pga. faste 

afregningspriser for fx en betydelig del af vindmøllerne betyder lavere elpris højere PSO-

udgifter.   

 

De foreslåede ændringer reducerer PSO-udgifterne i 2020 til 4,6 mia. kr., dvs. til samme ni-

veau som forventet ved indgåelse af energiaftalen. 

 

Tabel 4: PSO-fremskrivningen efter billiggørelser 

Mia. kr., 2014-niveau 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PSO-fremskrivning opdateret 6,5 6,5 6,3 6,3 6,7 7,3 7,6 

Billiggørelse af PSO
1) 

 -1,3 -1,4 -2,2 -2,4 -3,0 -3,0 

PSO efter billiggørelser 6,5 5,2 4,9 4,1 4,3 4,3 4,6 
Note: Afrundet til mia. kr., hvormed summering af enkeltbidrag kan give afvigelser.  

1) Der tages forbehold for sammenlægning af forskellige prisniveauer.  

 

                                                 
2
 Dog fratrækkes højst de oprindelige adfærdseffekter indeholdt i aftalens finansieringsomkostninger.  


