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Virkninger af PSO-aftalen for 6 familietyper 

Den gradvise udfasning af PSO-afgiften øger familiernes rådighedsbeløb frem 
mod 2025. Tabel 1-6 viser fremgangen i det reale rådighedsbeløb efter udgifter til 
forsyning for de seks familietyper. 
 
Afskaffelsen af PSO-afgiften betyder i 2025 en fremgang i rådighedsbeløbet for en 
typisk LO-familie på 3.400 kr., jf. tabel 1. For den enlige pensionist betyder afskaf-
felsen af PSO-afgiften en forøgelse af det reale rådighedsbeløb (efter betaling af 
forsyning) med 1.200 kr. i 2025, jf. tabel 6. 
 
Hertil kommer, at forsyningsinitiativerne affaldsforbrænding, energispareindsats og ka-
belhandlingsplan øger det reale rådighedsbeløb efter udgifter til forsyning yderligere. 
For en typisk LO-familie medfører initiativerne en fremgang på 300 kr. i 2025, jf. 
tabel 1. 
 
På finansieringssiden medfører den gradvise reduktion af grøn check, at LO-
familiens rådighedsbeløb reduceres med 700 kr. i 2025, jf. tabel 1. Ingen af pensio-
nisterne får deres rådighedsbeløb reduceret af initiativet, da disse familier kom-
penseres for reduktionen af grøn check, jf. tabel 5-6. Forhøjelsen af bundskattesat-
sen reducerer rådighedsbeløbet med 500 kr. for LO-familien og 100 kr. for den 
enlige pensionist i 2025. 
 
Samlet set opnår de seks familietyper en fremgang i det reale rådighedsbeløb efter 
udgifter til forsyningsydelser i alle årene fra 2017-25. 
 
Med en stigning i det reale rådighedsbeløb på 5.200 kr. i 2025 er den højtlønnede 
funktionærfamilie den familietype, der oplever den største stigning i rådighedsbe-
løbet i kroner og ører. Dette skyldes først og fremmest, at familietypen ikke mod-
tager grøn check i udgangspunktet, samt at denne familietype opnår den største 
besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften.  
 
Opgjort i procent af den disponible indkomst opnår den enlige dagpengemodta-
ger den største fremgang. 
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Tabel 1 
LO-familie med 2 børn i ejerbolig 

Kr. 2018 2025 
Afvikling af PSO-afgiften 
over 6 år 1.100 3.400 

Forsyningsinitiativer 200 300 

Reduktion af grøn check -600 -700 

Højere bundskattesats -300 -500 

Samlet effekt 500 2.500 
Pct. af disponibel ind-
komst            0,14             0,70  
 

 

Tabel 2 
Højtuddannet funktionærfamilie 

Kr. 2018 2025 
Afvikling af PSO-afgiften 
over 6 år 1.800 5.500 

Forsyningsinitiativer 300 500 

Reduktion af grøn check 0 0 

Højere bundskattesats -400 -800 

Samlet effekt 1.700 5.200 

Pct. af disponibel indkomst            0,26             0,77  
 

Tabel 3 
Enlig HK’er uden børn 

Kr. 2018 2025 
Afvikling af PSO-afgiften 
over 6 år 400 1.100 

Forsyningsinitiativer 100 100 

Reduktion af grøn check -200 -300 

Højere bundskattesats -100 -100 

Samlet effekt 100 800 

Pct. af disponibel indkomst            0,17             0,94  
 

Tabel 4 
Enlig dagpengemodtager uden børn 

Kr. 2018 2025 
Afvikling af PSO-afgiften 
over 6 år 300 1.000 

Forsyningsinitiativer 100 100 

Reduktion af grøn check -200 -300 

Højere bundskattesats -100 -100 

Samlet effekt 100 700 

Pct. af disponibel indkomst            0,16             1,03  
 

Tabel 5 
Pensionistpar i lejebolig  

Kr. 2018 2025 
Afvikling af PSO-afgiften 
over 6 år 600 1.700 

Forsyningsinitiativer 100 200 

Reduktion af grøn check 0 0 

Højere bundskattesats -100 -200 

Samlet effekt 600 1.700 

Pct. af disponibel indkomst            0,33             0,99  
 

Tabel 6 
Enlig pensionist i lejebolig 

Kr. 2018 2025 
Afvikling af PSO-afgiften 
over 6 år 400 1.200 

Forsyningsinitiativer 100 100 

Reduktion af grøn check 0 0 

Højere bundskattesats -100 -100 

Samlet effekt 400 1.200 

Pct. af disponibel indkomst            0,35             1,06  
 

  
Anm.: Effekten af finansieringsmodellen på familietypernes rådighedsbeløb er opgjort i 2017-niveau. Afskaffelsen af 

PSO-afgiften er beregnet inkl. overvæltning af erhvervenes PSO-lempelse. Den samlede effekt kan afvige fra 
summen af de enkelte elementer som følge af afrunding. 

Kilde: Lovmodellens familietypemodel samt egne beregninger. 
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