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Energistyrelsen har opdateret PSO-
fremskrivningen

Fremskrivningen er bl.a. revideret i lyset af resultaterne af udbuddet om
havmølleparken ved Kriegers Flak og de kystnære havvindmøllerparker.
Opdateringen nedjusterer skønnet over PSO-udgifterne frem mod 2025
sammenlignet med august-fremskrivningen.

Energistyrelsens december-fremskrivning af de forventede PSO-udgifter er
opdateret med:

Den kendte budpris og forventede produktion for de Kystnære



Havvindmølleparker, hvor det vindende bud lød på 47,5 øre/kWh

Den kendte budpris for havvindmølleparken ved Kriegers Flak, hvor det
vindende bud lød på 37,2 øre/kWh

Besparelser i forbindelse med PSO-aftalen i form af nedsættelse af
balanceringsgodtgørelse for vindkraft til 1,3 øre/kWh og annullering af den
resterende pulje til forsøgsmøller (22 MW).

Samlet set betyder opdateringen, at PSO-udgifterne ventes at blive 1,6 mia.
kr. lavere i 2025 end skønnet i Energistyrelsens august-fremskrivning.

Se Energistyrelsens opdaterede PSO-fremskrivning fra december 2016.
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Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/pso-fremskrivning_-_august_2016.pdf
https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/pso-fremskrivninger


forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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