Højere vækst gennem afskaffelse af PSO-afgiften

Regeringen foreslår at afskaffe PSO-afgiften og samle udgifterne til vedvarende
energi på finansloven. Det giver lavere elpriser til gavn for både virksomheder og
husholdninger. Det er godt for virksomhederne og den enkelte dansker.
Regeringens forslag indebærer:
 Permanent løsning af EU-kritik af PSO-systemet.
 PSO-afgiften afskaffes gradvist fra 2017 med fuld udfasning i 2021.
 PSO-udgifterne overflyttes gradvist til finansloven med fuld indfasning i 2021.
 Udgifter til ny kapacitet fra 2017 finansieres via finansloven fra 2017 (dvs.
nye og renotificerede støtteordninger).
 Udgifter til eksisterende kapacitet indfases gradvist frem til 2021.
Forslaget om afskaffelse af PSO-afgiften medfører en lempelse på 17,3 øre pr.
kWh i gennemsnit. Det betyder, at elomkostningerne for virksomhederne i
gennemsnit reduceres med ca. 25 pct., mens forbrugernes elpriser reduceres med
ca. 10 pct.
Dansk erhvervslivs konkurrencevilkår styrkes, og virksomhederne bliver mere
produktive. Dansk erhvervsliv får umiddelbart en lempelse på godt ½ mia. kr. i
2017 stigende til 3½ mia. kr. i 2021. Danmark får nogle af de laveste elpriser for
erhverv i EU.
Afskaffelse af PSO-afgiften betyder også bedre forbrugsmuligheder og mere
velstand for danskerne. Det skyldes, at de direkte udgifter til energi falder. Gode
rammevilkår og lavere omkostninger for virksomhederne gør varer og tjenester
billigere. Reallønnen vil også stige, når virksomhederne bliver mere produktive.
PSO-afgiften udgør en barriere for indpasning af klimavenlig el i energisystemet.
Afskaffelse af PSO-afgiften tilskynder gennem lavere elpriser til klimavenlig
omstilling. El bliver mere konkurrencedygtig sammenlignet med olie, kul og gas.
Det fremmer brugen af blandt andet elvarmepumper og øget integration af el i alle
dele af økonomien.
Energiområdet normaliseres, når udgifterne til vedvarende energi samles på
finansloven. Det vil sikre større gennemsigtighed om udgifterne til den grønne
omstilling – helt på linje med tilgangen til øvrige offentlige udgifter.
PSO-afgiften er en uhensigtsmæssig finansieringsform. Der kan derfor opnås en
gevinst for samfundet på op mod 2 mia. kr. årligt fra 2021, hvis finansieringen
indrettes mere hensigtsmæssigt. Det er en gevinst, der i dag går tabt. Udgifterne til
vedvarende energi i PSO-systemet overflyttes gradvist til finansloven og
finanslovsfinansieres. Den konkrete finansiering afklares i forbindelse med de
politiske forhandlinger.
Europa-Kommission har underkendt det danske PSO-system. PSO-systemet kan
derfor ikke opretholdes i sin nuværende form fra 2017. Det er derfor en bunden
opgave at finde en permanent og fremtidssikret løsning.
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