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Vækstpakkens PSO-lempelser 
 

Vækstpakken indeholder en række initiativer, der har til formål at nedbringe virksomhedernes 

PSO-udgifter frem mod 2020. PSO-udgifterne lempes med i alt 13,2 mia. kr.  

 

Indledning 

Siden Energiaftalen 2012’s indgåelse er elprisen faldet og er på et betydeligt lavere niveau 

end forventet. Pga. faste afregningspriser for fx en betydelig del af vindmøllerne betyder en 

lavere elpris højere PSO-udgifter. Derfor har den faldende elpris medført, at udgifterne til 

PSO er steget mere, end det var forventet ved indgåelse af Energiaftalen 2012.
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PSO øger virksomhedernes omkostninger til el og gas og øger dermed virksomhedernes inci-

tament til at reducere energiforbruget. Af de samlede PSO-omkostninger betaler erhvervslivet 

ca. 60 pct. Erhvervsrettede lempelser af PSO vil nedsætte prisen på el og gas som inputfaktor 

i produktionen. Dette bidrager til at forbedre virksomhedernes rammevilkår for at konkurrere 

med udenlandske virksomheder. Derfor indeholder vækstpakken en række lempelser af PSO-

udgifterne rettet mod virksomhederne. Ligeledes indeholder vækstpakken initiativer på vind-

området, der vil reducere PSO-omkostningerne. 

 

Erhvervsrettede lempelser af PSO 

 

Afskaffelse af gas-PSO 

I forbindelse med Energiaftalen 2012 blev det aftalt at pålægge gasforbrug et PSO-gebyr, der 

skulle bidrage til at finansiere biogasudbygningen. I forbindelse med vækstpakken afskaffes 

gas-PSO’en. Afskaffelsen vil træde i kraft i 2015, og lempelsen vil stige fra 140 mio. kr. i 

2015 til cirka 350 mio. kr. i 2020. 

 

Erhvervsrettet lempelse af el-PSO 

For at forbedre virksomhedernes rammevilkår lemper vækstpakken virksomhedernes PSO-

udgifter via en generel lempelse af PSO med 3 øre/kWh i 2015 stigende til 5 øre/kWh i 2020. 

Dermed lempes også PSO-udgifterne for husholdninger, men dette modsvares af en stigning i 

                                                 
1
 PSO (Public Service Obligation) er den betaling, der opkræves via elregningen til forskellige former for støtte 

til vedvarende energi, kraftvarme m.m. Støtten opkræves via elprisen som et beløb pr. kWh (PSO-tariffen), der 

fastsættes af Energinet.dk og betales af alle forbrugere. Det samme gør sig gældende for den såkaldte gas-PSO-

tarif.  
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energiafgifter med samme sats
2
. Derved målrettes lempelsen erhvervslivet og virkningen af 

PSO-lempelsen for husholdningerne mv. neutraliseres. Det forventes, at denne PSO-lempelse 

vil udgøre ca. 960 mio. kr i 2015 og 1.550 mio. kr. i 2020 - svarende til cirka 530 mio. kr. i 

2015 stigende til 860 mio. kr. i 2020 efter modregning af forhøjelserne af energiafgifterne.  

 

Målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder 

Der afsættes 185 mio. kr. årligt fra 2015-2020, der målrettet skal lempe PSO for særligt el-

intensive virksomheder. Den målrettede tilskudsordning udmøntes som et tilskud til VE-

andelen af PSO-betalingen på ca. 7 øre pr. kWh (dog maksimalt 85 pct. af VE-andelen af 

PSO-tariffen).  

 

Yderligere målrettede PSO-lempelser for energiintensive virksomheder 

I perioden 2017-2020 afsættes der en ramme på 100 mio. kr. årligt til yderligere PSO-

lempelser mv. med henblik på at lempe for energiintensive virksomheder mv. Man er enige 

om i relevante sammenhænge at afdække muligheden for at målrette rammen til yderligere 

PSO-lempelser mv. på samlet 400 mio. kr. til energiintensive virksomheder. Aftaleparterne er 

enige om at udmønte puljen til generelle lempelser af virksomhedernes energiudgifter, så-

fremt det ikke er muligt at opnå EU-godkendelse af en målrettet løsning. 

  

Aftale om energieffektivisering i tilskudsberettigede virksomheder 

For at blive tildelt de ovenfor beskrevne målrettede PSO-lempelser er det en forudsætning, at 

den pågældende virksomhed indgår i en såkaldt aftaleordning med Energistyrelsen. Denne 

ordning forpligter virksomhederne til at foretage energieffektiviseringer. Erfaring med ord-

ningen viser, at ordningen kan realisere betydelige energieffektiviseringspotentialer i de om-

fattede virksomheder. Aftaleordningen udformes, så også mindre virksomheder kan få støtte 

gennem tilskudsordningen, uden at de pålægges unødige administrative byrder. 

 

Forudsætning for gennemførelse og ikrafttræden er EU-godkendelse 

Det er en forudsætning for de aftalte PSO-lempelser, at de kan godkendes i EU. 

 

I tillæg til de erhvervsrettede PSO-lempelser er regeringen og aftaleparterne enige om at for-

bedre ansøgningskriterierne i den nuværende tilskudspulje til energibesparelser i gartnerier 

med henblik på at kunne opnå afløb på 10 mio. kr. årligt i 2015 og 2016.  
 

Ændringerne i vindinitiativers effekt på PSO-omkostninger 

 

Vinduet for opførelse af Kriegers Flak forlænges 

Det indgår i Energiaftalen 2012, at 600 MW havmøller på Kriegers Flak udbydes i 2013-2015 

med forventet idriftsættelse 2018-2020. 

 

I vækstpakken er det aftalt, at vinduet for opførelsen af havvindmølleparken på Kriegers Flak, 

som er aftalt med Energiaftale 2012, forlænges med 2 år, således at den færdiggøres senest 

ved udgangen af 2021. Den større fleksibilitet til opførelse af parken giver bedre muligheder 

for at reducere omkostningerne til etablering af parken.  

 

                                                 
2
 PSO-ordningen har juridisk status som gebyr. Det indebærer, at gebyrbetalingen skal modsvare den ydelse, der 

betales for (i dette tilfælde vedvarende energi, forsyningssikkerhed mv.). Da ydelsen er ens på tværs af hushold-

ninger og erhverv, vil det ikke være muligt at differentiere PSO. 
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Det skønnes, at udvidelsen af vinduet vil medføre en reduktion i PSO-udgifterne på ca. 115 

mio. kr. i 2018 stigende til ca. 640 mio. kr. i 2020, idet udgifterne dog vil afhænge af det fak-

tiske tidspunkt for opførelsen af havvindmølleparken. Derudover skønnes initiativet at øge 

CO2-mankoen i 2020 med 0,9 mio. tons, og reducere vindandelen i 2020 med 3,5 procentpo-

int.  

 

Kystnære møller reduceres fra 500 MW til 400 MW og underlægges prisloft 

I henhold til Energiaftalen 2012 skal der frem mod 2020 etableres 500 MW kystnære havmøl-

ler. Det blev ved beregninger af PSO-udgifter ved Energiaftalens indgåelse antaget, at de 500 

MW kystnære havmøller ville få gennemsnitligt 70 øre/kWh i fast afregning. De 50 MW er 

forsøgsmøller, og for disse er afregningen på 70 øre/kWh politisk besluttet, mens støtten til 

produktionsmøllerne afhænger af de indkomne tilbud. 

 

I vækstpakken er det aftalt at reducere udbuddet af kystnære møller fra 500 MW til 400 MW, 

hvoraf 50 MW fastholdes som forsøgsmøller. Initiativet skønnes at reducere PSO-udgifterne 

med ca. 40 mio. kr. i 2017, ca. 100 mio. kr. i 2018, ca. 130 mio. kr. i 2019 samt ca. 140 mio. 

kr. i 2020, idet udgifterne dog vil afhænge af det faktiske tidspunkt for opførelsen af hav-

vindmølleparken. Derudover skønnes det at øge CO2-mankoen i 2020 med 0,3 mio. tons og 

reducere vindandelen i 2020med 1,2 procentpoint.  

 

Der indføres derudover et prisloft for de kystnære møller, så der ved det aftalte udbud kun ac-

cepteres tilbud til en gennemsnitlig pris på maksimalt 70 øre/kWh. Hvis der ikke er tilstræk-

keligt med tilbud til at opstille 350 MW, kan bud, der medfører, at den gennemsnitlige pris 

bliver højere end 70 øre/kWh, kun accepteres ved enighed i energiforligskredsen. 

 

Justering af støtten til landvind 

I Energiaftalen 2012 blev støtten til nye landvindmøller sænket, og vindmøllesekretariatet 

blev videreført. 

 

I vækstpakken er det aftalt, at der gennemføres en model, som reducerer PSO-omkostningerne 

til landvind med samlet ca. 100 mio. kr. frem til og med 2020. Den konkrete udmøntning be-

sluttes på baggrund af et analysearbejde, der afsluttes inden udgangen af 2014.  

 

Lempelsen forventes at ville udgøre ca. 10 mio. kr. i 2016 stigende til ca. 30 mio. kr. i 2020.  

 

Den effektivisering, der ligger i reduktion af støtten, skønnes at kunne gennemføres, uden at 

det vil få konsekvenser for udbygningen og har dermed ingen konsekvenser for CO2-mankoen 

og vindandelen i 2020.  
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PSO lempelsers og ændringer i vindinitiativers effekt på PSO-omkostningerne i alt  

 

Tabel 1 nedenfor opsummerer vækstplanens totale effekt på virksomheders og forbrugers 

PSO-betaling. 

 

Tabel 1: PSO-lempelser i alt 2015-2020 

Mio. kr., 2014-niveau og 

2014-priser
1) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-

2020 

Afskaffelse af PSO for gas 140 210 260 290 320 350 1.575 

Generel lempelse af PSO 

for el 

960 960 1.580 1.570 1.560 1.550 8.180 

Målrettet PSO-

tilskudsordning 

185 185 185 185 185 185 1.110 

Ramme til yderligere PSO-

lempelser mv. 

- - 100 100 100 100 400 

Samlede PSO-lempelser 1.290 1.355 2.120 2.145 2.170 2.185 11.265 

Kriegers Flaks opførelses-

periode forlænges med 2 år 

- - - 115 665 640 1.420 

Kystnære møller – 100 

MW reduktion og prisloft 

- - 40 100 130 140 410 

Justering af støtten til 

landvind 

- 10 15 20 25 30 100 

Lempelse som følge af 

ændringer i vindinitiati-

ver 

- 10 55 230 820 810 1.930 

Samlede PSO-lempelser 

inkl. ændringer i vindini-

tiativer 

1.290 1.365 2.175 2.380 2.985 2.995 13.190 

Forhøjelse af elafgift -430 -430 -710 -700 -690 -700 -3.660 

I alt 860 930 1.465 1.680 2.300 2.295 9.530 
Note: Afrundede tal hvormed summering af enkeltbidrag kan give afvigelser. 1) Den målrettede lempelse og den 

yderligere målrettede er angivet i 2014-priser, mens øvrige tal er i 2014-niveau. Der skal derfor tages et forbe-

hold for dette i sammenlægningen. 

 


