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NOTAT 3. juni 2014 
Klima og energiøkonomi 
 
 

PSO-fremskrivningen og Energiaftalen 2012 
 
Den nye PSO-fremskrivning, som er baseret på en forudsætning om en konstant elpris på 
2013-niveau i perioden 2014-2020, viser en samlet el-PSO omkostning på 7,7 mia. kr. (2014-
priser) i 2020. Dertil er forventningen, at omkostningerne til gas-PSO i 2020 bliver ca. 0,4 
mia. kr. (2014-priser). Samlet set bliver omkostningerne til PSO (både el og gas) ca. 8,1 mia. 
kr. (2014-priser). Tabel 1 herunder viser udviklingen i el- og gas-PSO’en omregnet fra 2014-
priser til 2014-niveau1, hvormed omkostningen bliver 7,6 mia. kr. (2014-niveau). 
 
Tabel 1: PSO-fremskrivning for el- og gas-PSO 
Mia. kr. 2014-niveau 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
El-PSO 6,4 6,3 6,1 6,0 6,4 7,0 7,3
Gas-PSO 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4
PSO i alt 6,5 6,5 6,3 6,3 6,7 7,3 7,6
Note: Baseret på en forventet elpris på 2013-niveau i perioden 2014-2020. 
 
PSO’en består af støtte til vindmøller, biomasse, biogas, solceller, decentral kraftvarme etc., 
hvoraf noget støtte kan henføres til initiativer i Energiaftalen 2012, mens noget andet kan hen-
føres andre initiativer aftalt før Energiaftalen 2012. Tabel 2 viser denne opdeling både for den 
nye PSO-fremskrivning og for den PSO-fremskrivning, der lå til grund for Energiaftalen 2012 
ved dens indgåelse.  
 
Tabel 2: Opdeling af samlet PSO på Energiaftalen 2012’s initiativer og andre initiativer 
Mia. kr. 2014-niveau 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PSO i alt - ved Energiaftalen 2012’s indgåelse 4,5 4,0 3,7 4,1 4,3 4,6 4,6
  Heraf Energiaftalen 2012 0,2 0,2 0,3 0,8 1,1 1,5 1,3
  Andre initiativer 4,3 3,8 3,4 3,3 3,2 3,1 3,3
PSO i alt - ny PSO fremskrivning 6,5 6,5 6,3 6,3 6,7 7,3 7,6
  Heraf Energiaftalen 2012 0,3 0,4 0,5 0,7 1,3 2,6 3,2
  Andre initiativer 6,2 6,1 5,8 5,6 5,3 4,7 4,4
 

                                                 
1 Denne omregning sker for at sammenligne med Energiaftalen 2012’s finansieringsomkostninger, som angives i 
2014-niveau. Dette gøres for at kunne sammenligne med øvrige forslag. Udover, at der tages højde for prisstig-
ninger, tager opregningen til 2014-niveau højde for, at BNP i 2020 forventes at være højere end i 2014. 



Tabellen viser, at det i den nye PSO-fremskrivning forventes, at den samlede PSO-
omkostning i 2020 er ca. 3 mia. kr. højere end forventet ved Energiaftalen 2012’s indgåelse. 
Af denne stigning kan ca. 1,9 mia. kr. henføres til initiativer fra Energiaftalen 2012. Figur 1 
viser opdelingen ved den nye PSO-fremskrivning. Det fremgår, at andelen der kan henføres 
Energiaftalen 2012 vokser over tid og udgør ca. 40 pct. af den samlede PSO i 2020, mens den 
udgør ca. 4 pct. i 2014.   
 
Figur 1: Den nye PSO-fremskrivnings opdeling af initiativer 
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Stort set hele stigningen i PSO-fremskrivningen i forhold til det, der blev forventet med Ener-
giaftalen 2012, kan forklares med antagelsen om en lavere elpris. PSO-fremskrivningen base-
rer sig som nævnt på en forudsætning om en fremtidig elpris lig elprisen i 2013. Over hele pe-
rioden er dette en lavere elpris, end det blev forventet i PSO-fremskrivningen ved Energiafta-
len 2012’s indgåelse. En lavere elpris vil, alt andet lige, øge de samlede PSO-udgifter grundet 
faste afregningspriser, fx for en betydelig del af vindmøllerne. Dog vil forbrugeres og virk-
somheders elregninger falde som følge af den lavere forventede elpris, selv om PSO-
omkostningerne stiger, jf. tabel 3, og den nye PSO-fremskrivning er dermed samlet set et ud-
tryk for en nedjustering af de forventede eludgifter for husholdninger og virksomheder i 2020 
ift. ved Energiaftalen 2012’s indgåelse.  
 
Tabel 3: Samlede eludgifter for en gennemsnitlig husholdning og for en erhvervsvirksomhed i 
2020 (inklusiv PSO og afgifter) 
2014-niveau Energiaftalen 2012 Ny PSO-

fremskrivning 
Forskel 

Husholdning (1.000 kr.) 9,2 8,9 -0,3 
Erhvervsvirksomhed (mio. kr.) 24,2 21,8 -2,4 
Note: Der er taget udgangspunkt i to standardiserede typeeksempler. En husholdning er en husstand med et årligt 
forbrug på 4.000 kWh og en typevirksomhed (industri) er en virksomhed med årligt forbrug på 35 mio. kWh. 
Evt. lempelser af PSO-udgifter som følge af vækstplanen er ikke indregnet. Energiafgifter er sat til 2014-satser 
både i ’Energiaftalen 2012’ og ’Ny PSO-fremskrivning’ for at sikre en nem sammenligning. Elprisen er sat til 
2013-prisen i ’Ny PSO-fremskrivning’ og til elprisprognosen fra Basisfremskrivningen 2011 i ’Energiaftalen 
2012’.  
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Idet den fremtidige elpris har stor betydning for PSO-fremskrivningen indgår der en bereg-
ning med fire forskellige prisforløb for elpriser i notatet om PSO-fremskrivningen for el-PSO 
for at kunne bedømme usikkerheden.  
 
De fire elprisforløb er: 
 
2013-pris (konstant faste): Elprisen antages fremover at vokse med inflationen fra 2013-
niveau (dette er forløbet anvendt i den centrale PSO-fremskrivning).  
 
Forward: Elprisen antages i perioden frem til 2017 at være som forward-prisen på Nasda-
qOMX pr. 20. marts 2014. I perioden 2015-2017 summen af systempris og område-tillæg for 
Danmark. Fra 2018 til 2024 antages spotprisen at være summen af forward-systemprisen og 
2017-værdien af område-tillægget for Danmark. Efter 2024 følger elprisen inflationen. For-
ward-prisen er kun tilgængelig for systemprisen fra 2018, og volumen i forward-handelen er 
meget lille. Dermed bliver forwardprisen også meget usikker.  
 
Aftale: Elprisen brugt ved tidligere PSO-fremskrivning i forbindelse med effektvurdering af 
Energiaftalen 2012, jf. spørgsmål 10 fra Folketingets Klima- Energi og Bygningsudvalg af 19. 
november 2012. Denne elpris stammer fra Energistyrelsens basisfremskrivning 2011, men er 
til brug for nærværende fremskrivning omregnet til 2014-priser. 
 
Rev_aftale: Elprisen starter på 2013-niveau og fortsætter med samme stigningstakt som ved 
effektvurdering af Energiaftalen 2012.2 
 
Figur 2 herunder viser de fire PSO-fremskrivninger for el-PSO, som viser en relativ stor 
spredning i PSO-omkostningerne i 2020.   
 
Figur 2: El-PSO-omkostninger i faste 2014-priser for de 4 elprisforløb 
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2 Elprisen faldt fra 2013 til 2014 i aftalefremskrivningen. Det samme procentuelle fald er også lagt ind i 
”Rev_aftale”.  
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