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Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 20. januar 2016 stillet mig føl-

gende spørgsmål 100 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stil-

let efter ønske fra Christian Poll (ALT). 

 

Spørgsmål 100 

 

Vil ministeren oplyse, hvor mange penge der i alt er tilbage i VE til proces-

puljen frem mod 2020? 

 

Svar 

Med Energiaftalen 2012 blev afsat 3,75 milliarder til puljen. Siden da har 

energiforligskredsen bag Energiaftalen af 2012 ad flere omgange besluttet 

henholdsvis at reducere puljen og reservere midler i puljen til finansiering af 

andre initiativer, herunder bl.a. provenutab og solcelleordninger.  

 

Den seneste aftale (jf. lovbemærkninger til lov nr. 744 af 1. juni 2015) inde-

bærer, at VE til procespuljen stiller 225 mio. kr. i garanti fra puljen per 1. ja-

nuar 2017, voksende til 250 mio. kr. i 2020, såfremt der ikke findes en trak-

tatmedholdelig løsning på den langsigtede PSO-problematik inden udgangen 

af 2016.  

 

Når der tages højde for det samlede hidtidige afløb i perioden 2013-2015 på 

ca. 850 mio. kr. og de nævnte aftaler, er der mellem 1,1 – 2,6 mia. (2012-

priser) tilbage i VE til proces-puljen (2012-priser) til årene 2016-2021 af-

hængig af udviklingen i de initiativer, der er reserveret midler til.  Tabel 1 ud-

dyber fordelingen af de resterende midler på enkelte år og udgør samtidig en 

oversigt over tiltag som VE til procespuljen har finansieret/skal finansiere.  

 

Hvis de reserverede midler til andre formål alle realiseres til fulde, vil der - 

som det fremgår - i nogle år være meget få eller ingen tilbageværende midler 

i VE til procespuljen. I den situation vil der imidlertid kunne vise sig mulighed 

for at rebudgettere årene imellem og/eller aktivere opsparingen fra 2015 

(ubrugte midler) for at sikre midler til puljens formål afhængig af muligheder-

ne inden for budgetloven. Der gøres opmærksom på, at der er tale om 

skønsmæssige beløb.  

Ministeren 
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Tabel 1: Tilbageværende midler i puljens restlevetid inkl. diverse reservationer og reduktioner 

(2012 priser) 

Mio. kr.  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sum 

VEP-pulje fra Energiaf-
talen 2012 250 500 500 500 500 500 500 500  3.750 

Solcelleaftalen af 11. 
juni 2013. Afhængig af 
fremdriften i implemen-
tering af energiaftalen  

   0 til -56 0 til -56 0 til -56 0 til -56 0 til -56  
0 til  

-280 

Aftale om tilbagerul-
ning af FSA mv. og 
lempelser af PSO af 
juni 2014 

  -100 -100 -100 -100 -100 -100 +500 -100 

Provenutab som følge 
af tilsagn til omstilling 
af kraftvarmeværker 

    
 

-50 
-50 til 

 -100 

-50 til  

-200 
 

-150 til  

-350* 

Finansiering af IKV   -60 +12 +12 +12 +12 +12  0 

Finansiering af solcel-
leanlæg på over-
gangsordninger fra 206 
til 260 MW 

   
0 til  

-14 

0 til  

-14 

0 til  

-14 

0 til  

-15 

0 til  

-15 
 

0 til  

-72 

Rebudgettering    -100 +25 +25 +25 +25  0 

Garanti fra puljen 
2017-2020 i mangel af 
løsning på PSO-
problematik 

    
0 til  

 -225 

0 til   

-250 

0 til  

-250 

0 til  

-250 
 

0 til 

-975 

VEP-pulje fra 2016 og 
frem, inkl. ændringer    

242 til 

312 

142 til 

437 

67 til 

387 

16 til 

387 

-84 til 

387 
500 

883 til 

2.410 

Udmøntet i tilsagn** 153 586 112       -851 

Opsparing** 96 -96 228       +228 

Tilbageværende 
midler i puljens 
restlevetid 

         
1.111 til 

2.638 

* Jf. aftale i Energiforligskredsen (nov. 2014) om at finansiere provenutab som følge af omstilling af 
kraftvarmeværker inden for puljen. De 150 mio. foreløbigt fordelt i årene 2018-2020 reflekterer provenu-
tabsprofilen, der kun afspejler en omstilling af Asnæsværket, mens det af anmærkningsteksten på fi-
nansloven fremgår, at der kan blive tale om et yderligere provenutab i 2019-2020, hvis et ekstra kraft-
varmeværk omstilles. 
**Der kan forekomme uoverensstemmelser imellem ’Udmøntet i tilsagn’ og ’Opsparing’. Forskellen 
skyldes det administrationsbeløb, der er afsat til puljens drift. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lars Chr. Lilleholt 

 


