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ALTERNATIVET: VILDLEDNING MÅ IKKE UNDERGRAVE 

GRØN OMSTILLING 
 

Flere af Folketingets partier synes parate til at kortslutte den grønne omstilling ved 
at afskaffe PSO-ordningen på baggrund af vildledningen om, at ordningen ifølge EU 
skulle være ulovlig. Det passer ganske enkelt ikke, og derfor går øvelsen ud på at 
tilpasse ordningen – ikke at afskaffe den, siger Alternativets klima- og 
energiordfører Christian Poll 
 
- Det er ikke en bunden opgave at afskaffe PSO-ordningen, selvom regeringen giver indtryk af 
netop det. Derfor er det virkelig bekymrende, at flere af Folketingets partier ser ud til at være klar til 
at droppe ordningen og dermed kortslutte den grønne omstilling. Omstillingen - derimod - er en 
bunden opgave, siger Christian Poll. 
  
- Bliver ordningen afskaffet – og det altså på et fejlfremstillet grundlag – så vil det være et af 
Alternativets nøgleønsker, at PSO-ordningen efter et regeringsskifte bliver genindført i en udgave, 
som EU kan acceptere. Det er fuldstændig afgørende for os og ikke mindst for klimaet, at vi holder 
farten på den grønne omstilling i top, siger Christian Poll. 
  
- Det vil være ødelæggende for det grønne erhvervsliv og for Danmarks rolle som foregangsland 
på klimaområdet, hvis der bringes usikkerhed om den grønne omstilling. Og det er det, der lægges 
op til i øjeblikket, hvor diverse finanslovsordninger og besparelser på den vedvarende energi 
diskuteres, siger Christian Poll. 
  
Med henblik på at fastholde ordningen i en tilpasset form anbefaler Alternativet, at Danmark åbner 
op for PSO-støtte til udenlandske virksomheder, ligesom Tyskland er i gang med at åbne op for 
PSO-støtte til danske virksomheder, der opererer i Tyskland. Herudover kan man også lade sig 
inspirere af, hvordan Tjekket og Østrig administrerer deres lignende ordninger. 
  
- Regeringen mener, at ordningen er blevet for dyr. Det er jo ingen hemmelighed, at vi sjældent er 
enige med regeringen, når det kommer til investeringsniveauet i den grønne omstilling, men vi går 
alligevel ind til forhandlingerne med flere forslag til, hvordan vi kan finansiere samt tilpasse 
ordningen, siger Christian Poll. 
  
- Lige nu lader det til, at regeringen og muligvis også andre af Folketingets partier vil flytte 
udgifterne væk fra erhvervslivet og over på skatteborgerne. Det vil i så fald være kontraproduktivt, 
fordi faktum er, at PSO-ordningen betyder, at de, der bruger mest energi, også betaler mest. Vi har 
forslag til, hvordan ordningen bliver endnu bedre, blandt andet med indtægter fra biomasse, som i 
dag er for billigt, siger Christian Poll. 
  
Hovedmålet for Alternativet er at bevare PSO’en i en tilpasset udgave således, at vi sikrer en 
langsigtet finansiering af den grønne omstilling. Derfor er ambitionen også klar, hvis ordningen 
bliver afskaffet: 
  
- Hvis den grønne omstilling får tilført færre midler i resten af denne valgperiode, fx i forbindelse 
med den sandsynlige men dumdristige afskaffelse af PSO’en, vil vi arbejde for, at vi efter et valg 
finder en løsning, der kompenserer for det underskud – og også gerne øge investeringsniveauet. 
Men det ved befolkningen og vores politiske kollegaer også godt, siger Christian Poll. 
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Kontaktinformation: 
 
Klima- og miljøordfører Christian Poll (Å), tlf.: 6162 4652 
Pressechef Magnus Harald Haslebo, tlf.: 6162 3163 
  


