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Skatteudvalget har i brev af 12. september stillet mig følgende spørgsmål 621 alm. 

del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth 

Bech Poulsen (SF) og Martin Lidegaard (RV)  

 

Spørgsmål 621 

 

”I PSO-aftale hedder det: "Afskaffelse af PSO-afgiften vil skabe 
grundlag for et mere elektrificeret samfund baseret p̊ vedvarende 
energi og understøtter dermed en mere klimavenlig omstilling. Dette 
er i sig selv ikke nok. Regeringen og aftaleparterne er enige i m̊let 
om at reducere samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig omstilling til 

biomasse, herunder fremme brugen af varmepumper. Aftaleparterne 

er enige om, at der uafhængigt af aftalen skal arbejdes for en mere 

balanceret støtte- og afgiftsstruktur til og anvendelse af biomasse. 

Regeringen vil udarbejde et konkret oplæg til dette i foråret 2017."  

 

Vil ministeren venligst oversende det konkrete oplæg til en mere ba-

lanceret støtte- og afgiftsstruktur eller oplyse, hvorfor det er forsinket 

og hvornår det forventes oversendt til Folketinget?” 
 

Svar 

 

Som det fremgår af PSO-aftalen, er der enighed om, at der skal arbejdes 

for en mere balanceret støtte- og afgiftsstruktur til og anvendelse af bio-

masse. Da PSO-aftalen blev indgået, var den sidste del af Afgifts- og Til-

skudsanalysen ikke offentliggjort, hvorfor der stadig udestod en analyse 

vedr. rammevilkårene for anvendelse af biomasse mv. 

 

Afgifts- og Tilskudsanalysens del 4 om Afgifts- og tilskudssystemets virk-

ninger på indpasning af grøn energi blev imidlertid offentliggjort d. 30. juni 

og indeholder en række forslag til, hvordan der kan skabes et mere ba-

lanceret afgifts- og støttesystem.  

 

Regeringen har allerede konkret foreslået, at elvarmeafgiften sænkes for 

på den måde at skabe en bedre balance mellem forskellige varmeproduk-

tionsteknologier og især styrke vilkårene for de eldrevne varmepumper. 

Ministeren 

 

Dato 

10. oktober 2017 
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Regeringen vil først i det nye år fremlægge et samlet energiudspil, som 

jeg forventer, blandt andet vil adressere rammevilkårene for biomasse. 

 

Jeg vil invitere forligskredsen bag PSO-aftalen til en drøftelse af emnet.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chr. Lilleholt 

 


