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Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af 

skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført af CONCITO med støtte fra 

VILLUM FONDEN. Rapportens Del I viser, at en ensartet global eller europæ-

isk CO2-skat vil være en omkostningseffektiv mekanisme til at reducere driv-

husgasudledningerne, bl.a. fordi den vil drive en klimavenlig teknologiudvik-

ling. En ensidig dansk implementering af en høj, ensartet CO2-skat på tværs af 

sektorer vil imidlertid ikke have samme effekt, da Danmark er et lille marked. 

Derudover vil en ensartet dansk CO2-pris true store dele af den danske land-

brugsproduktion samt indebære markant lavere afgifter på personbiler med 

kraftig stigning i antal biler til følge. I lyset af manglende international enighed 

om ambitiøse klimamål og -virkemidler indeholder rapportens Del II en række 

scenarier for, hvordan danske skatter og afgifter indenfor energi-, transport- og 

landbrugsområdet her og nu kan bidrage yderligere til at reducere de danske 

drivhusgasudledninger.   
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Indledning 

Denne rapport er det endelige resultat af et grønt skatteprojekt gennemført af 

CONCITO med støtte fra VILLUM FONDEN. Rapporten har en lang række for-

fattere og bidragydere: 

Cand.merc.pol. Klaudia Gram har skrevet rapportens Del I med bidrag fra 

cand.polit. Michael Appel og tidligere vismand, lektor, cand.polit. Jørgen Birk 

Mortensen. I Del II har civilingeniør Susanne Krawack skrevet transportkapit-

let med bidrag fra stud.polit. Fie Junkuhn. Cand.polit. Connie Nielsen har 

skrevet energikapitlet med bidrag fra civilingeniør Jørgen Henningsen. 

Stud.scient.oecon. Marianne Tjørning har skrevet landbrugskapitlet med bi-

drag fra agronom Thomas Færgeman og cand.polit. Michael Appel. Thomas 

Færgeman har stået for den endelige redigering. 

Beregningerne i rapporten er foretaget af Copenhagen Economics for CONCI-

TO, og for transportkapitlets vedkommende af DTU Transport.  

Projektet har hele vejen igennem haft stor glæde af en faglig følgegruppe:  

 Professor, PhD Katherine Richardson, København Universitet (formand 

for følgegruppen). Tidligere formand for regeringens Klimakommission 

 Professor, PhD Mikael Skou Andersen, Aarhus Universitet 

 Prodekan, professor, PhD Birgitte Sloth, Københavns Universitet 

 Professor, lic.oecon., PhD Torben M. Andersen, Aarhus Universitet. 

Tidligere formand for Velfærdskommissionen samt overvismand i Det 

Økonomiske Råd 

 Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov, Danmarks Statistik. Tidligere direktør 

for Policy Studies Branch, OECDs Økonomiske Departement 

 Jørgen Henningsen, senior rådgiver for European Policy Centre. Tidli-

gere medlem af regeringens Klimakommission, tidligere direktør i EU-

Kommissionens generaldirektorat for miljø 

 Cand.polit. Carsten Koch. Tidligere formand for Skattekommissionen 

og Beskæftigelsesrådet samt tidligere skatte- og sundhedsminister 

 Kontorchef, PhD Jesper Schou, Det Økonomiske Råd. 

Rapporten er udtryk for CONCITO-sekretariatets faglige vurdering på grundlag 

af dialog med medlemmer, den faglige følgegruppe og øvrige eksterne eksper-

ter. Da medlemmerne i en så bred organisation som CONCITO samt de ekster-

ne eksperter ikke altid vil være fagligt eller politisk enige, kan de ikke tages til 

indtægt for rapportens endelige konklusioner og anbefalinger. Rapporten er så-

ledes alene sekretariatets ansvar. 

Thomas Færgeman, direktør 

København, 11. marts 2014  
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Sammenfatning 

Danmark har tilsluttet sig målsætningen om at begrænse den globale op-

varmning til 2 grader. Fordeler man den nødvendige indsats ud globalt, så 

alle lande må udlede lige meget drivhusgas per indbygger, får man en udled-

ning i 2050 på ca. 2 ton per verdensborger. Udledningen i dag er ca. 11 ton 

per dansker per år. 

2-tonsmålet er et ambitiøst mål, og det vil være forbundet med omkostninger 

at realisere det. Derfor er det centralt for klimaindsatsen, at den sker så om-

kostningseffektivt som muligt. Skatter og afgifter er som udgangspunkt om-

kostningseffektive instrumenter. I dette projekt har vi derfor forsøgt at vurde-

re, hvor langt vi kan komme ved hjælp af skatter og afgifter.  

I rapportens Del I er der regnet på en række scenarier, hvor udgangspunktet 

er en ensartet pris på udledning af drivhusgas på tværs af sektorer på 88o 

kr./ton CO2. Beregningerne viser grundlæggende, at en ensartet CO2-skat på 

langt sigt vil være en omkostningseffektiv mekanisme til at reducere emissio-

nerne globalt eller i en større region som EU, hvis der er enighed om ambitiø-

se reduktionsmålsætninger og om anvendelse af prisinstrumentet som mid-

del. Det skyldes primært, at en relativt høj og ensartet pris på CO2 vil medfø-

re en teknologiudvikling indenfor både transport- og energisektoren, som vil 

bidrage markant til nedsættelse af udledningen af CO2 – vel at mærke uden 

at det går nævneværdigt udover velfærden. Dette bekræfter relevansen af, at 

Danmark i både EU og på globalt niveau fortsat arbejder for at fremme am-

bitiøse og gensidigt forpligtende klimamål og på sigt også fælles virkemidler. 

Det konkluderes samtidig, at en ensidig dansk implementering af en høj, ens-

artet CO2-skat vil være mindre omkostningseffektivt end en international 

CO2-skat, primært fordi Danmark er så lille et marked, at det ikke kan drive 

teknologiudvikling indenfor eksempelvis transportområdet. Derudover vil en 

ensartet dansk CO2-pris true store dele af dansk landbrug, som er stærkt eks-

portorienteret. Endelig konstateres det, at personbiltransporten i Danmark er 

væsentlig hårdere CO2-beskattet end andre sektorer, og at en ensartet dansk 

CO2-pris derfor vil medføre, at både biler og brændstof hertil skal være bety-

deligt billigere, hvilket vil medføre flere biler og mere transport end i dag. 

Dette virker umiddelbart klimapolitisk kontraproduktivt ligesom nedlukning 

af dansk landbrug næppe er en politisk acceptabel konsekvens af en afgifts-

harmonisering.  

I rapportens Del II redegøres der derfor for mulige scenarier for mere klima-

venlig dansk beskatning her og nu i de tre betydende sektorer for drivhusgas-

udledning: Energi, transport og landbrug. Disse scenarier viser, at der er 

stort potentiale for en mere optimal brug af skatter og afgifter som klimapoli-
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tisk instrument i energisektoren og transportsektoren, mens instrumentet har 

sine begrænsninger på landbrugsområdet. 

Energikapitlet undersøger, hvorledes en udvikling med meget vind i energisy-

stemet bedst understøttes afgiftsmæssigt, når der samtidig tages højde for 

den reelle udledning af CO2 fra biomasse. Det anbefales at indføre afgifter på 

biomasse og at lette afgifterne på elektricitet til opvarmning samt harmonise-

re afgiften på naturgas til gasolie niveau. 

Transportkapitlet opstiller en række principper for beskatning af transporten 

og konstaterer blandt andet, at godstransporten er lavt beskattet, mens per-

sontransporten er højt beskattet. Der opstilles en række principper for den 

fremtidige beskatning baseret på et road pricing-system med kilometerafgift, 

hvor satserne reguleres efter den faktiske belastning af vejnettet samt nye 

principper for brændstofafgifterne, registreringsafgiften og ejerafgiften. 

Landbrugskapitlet undersøger, hvad skatter og afgifter kan i forhold til land-

bruget. Det konkluderes, at der er et grundlæggende problem med at opgøre 

udledningen af drivhusgasser specifikt fra hver landbrugsbedrift og at det er 

en udfordring i forhold til at anvende skatter og afgifter på produktionssiden. 

Dog er der potentiale i at udvikle en opgørelse af udledningen. På forbrugssi-

den er der her og nu god mening i at overveje en kødbeskatning for at fremme 

forbruget af vegetabilske produkter. 

 

Del I: Ideel beskatning på lang sigt 

I hovedrapportens Del I gennemgås argumenterne for at anvende skatter og af-

gifter, og de internationale erfaringer hermed belyses. Mulighederne for at op-

nå en såkaldt dobbelt dividende undersøges, og der opstilles en række princip-

per for, hvordan skatter og afgifter bør indrettes med henblik på at understøtte 

en omkostningseffektiv nedsættelse af drivhusgasudledningen (i det følgende 

også omtalt som CO2e). Endvidere redegøres der for en række scenariebereg-

ninger, som Copenhagen Economics har gennemført for CONCITO.  

Klimamål kan nås uden velfærdstab med ensartet pris på CO2 

Det viser sig, at hvis både Danmark og verden omkring os er ambitiøse og sæt-

ter en ensartet pris på udledning af drivhusgasser, så er det muligt at opnå 

endog meget store reduktioner i drivhusgasudledningen, uden at det går ud 

over vores velfærd. En ensartet global pris på udledning – eller i hvert fald in-

den for et stort marked som EU – vil føre til en teknologiudvikling og til tekno-

logiskift, som løser en væsentlig del af klimaudfordringen.  

Beregningerne viser, at der ikke behøver være tale om et væsentligt højere af-

giftsniveau end i dag – det væsentlige er, at de dels i højere grad afspejler 

CO2e-udledningen, og dermed øger prisdifferencen mellem energikilder, dels 
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at afgifterne er ens henover de sektorer, der udleder drivhusgasser - primært 

energiproduktion, transportsektoren og landbruget. Det betyder, at også de ik-

ke-energirelaterede udledninger, som i dag ikke er pålagt en afgift, skal omfat-

tes af afgifter.  

Betydelige udfordringer ved høje nationale afgifter 

Til gengæld finder vi, at der er betydelige udfordringer for Danmark ved at til-

stræbe en relativt høj, ensartet CO2e-pris, så længe resten af verden ikke er til-

svarende ambitiøs. Det drejer sig ikke mindst om, at en høj dansk afgift kan re-

sultere i CO2e-lækage, fordi CO2e-intensiv produktion flytter til et mindre re-

striktivt reguleret udland, hvor produktionen er billigere.  

Derfor antager vi, at det under disse forudsætninger vil være nødvendigt at fra-

vige anvendelsen af en høj og ensartet CO2e-afgift i Danmark for de lækageud-

satte industrier, herunder landbruget. Ligeledes er implikationerne af dansk in-

tegration i det europæiske el-marked af betydning for projektet, og der er der-

for modelleret et scenarie, hvor der afviges fra ensartet beskatning for el-

produktion. 

Klimamål nås ikke med den nuværende politik 

Grundscenariet består af en fremskrivning af CO2e-udledningen under den på 

nuværende tidspunkt gældende politik. Scenariet viser helt overordnet, at den 

nuværende politik langt fra kan forventes at sikre den ønskede reduktion, idet 

fremskrivningen viser en udledning på omkring 7 ton per dansker i 2050, hvis 

de eksisterende politiske forudsætninger fastholdes, som de er, og der ikke ind-

føres nye tiltag eksempelvis inden for transport.  

På baggrund af denne konstatering, har vi udviklet tre politik-scenarier, der be-

skriver muligheden for og konsekvensen af at nå et niveau for udledningen per 

dansker på 2 ton CO2e i 2050 gennem en ensartet beskatning af den danske 

drivhusgasudledning. Beregningerne viser overordnet, at det dels er muligt at 

nå reduktionen, dels at det kan lade sig gøre med en begrænset samfundsøko-

nomisk omkostning, eller ligefrem at der kan opnås en positiv velstandseffekt 

samtidigt med den ønskede CO2e-reduktion.  

Klimamål kan nås for relativ beskeden omkostning 

Den helt overordnede konklusion er, at Danmark vil være i stand til at reducere 

den nationale CO2e-udledning til 2 ton CO2e per indbygger med en forholdsvis 

beskeden økonomisk omkostning. På baggrund af de valgte forudsætninger for 

scenarierne opgøres omkostningen til mellem +0,16 og -1,14 pct. af BNP i 2050 

afhængigt af scenarie, hvilket selv i det mest ugunstige scenarie er moderat. 

Hvis udlandet begynder at føre klimapolitik på niveau med de internationalt 

vedtagne målsætninger om begrænsning af den globale opvarmning, kan Dan-

mark endda reducere landets CO2e-udledning og samtidig opnå en positiv ef-

fekt på den økonomiske velstand. Disse resultater betyder, at den danske kli-
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maindsats med fordel kan fastlægge et ambitiøst, langsigtet reduktionsmål - og 

fastholde sit engagement i at højne det internationale ambitionsniveau.  

Uambitiøs omverden giver udfordringer 
Imidlertid påpeger scenarierne som nævnt en række problemer ved en høj, uni-

form beskatning i en lille, åben økonomi som den danske. Hvis Danmark går 

foran med en høj, ensartet beskatning i et uambitiøst omverdensscenarie, viser 

beregningerne, at der vil være betydelige problemer med grænsehandel og ud-

flytning af dansk produktion. Derfor behandler to af de tre politik-scenarier va-

riationer over et scenarie med en høj, uniform dansk beskatning og et uambiti-

øst udland, hvor disse problematikker imødegås på forskellig vis.  

Først modelleres et scenarie med en ensartet høj beskatning, hvor lækageud-

satte sektorer er fritaget for den ensartede afgift. Dernæst modelleres et scena-

rie, hvor ikke blot lækageudsatte sektorer fritages– fritagelsen gælder også el-

produktion, da denne handles internationalt, og et relativt højere afgiftsniveau 

derfor ikke vil kunne opretholdes i Danmark. Scenarierne viser, at med en 

uambitiøs omverden vil det være relativt dyrere for de resterende sektorer at 

realisere den nødvendige reduktion for at holde Danmarks samlede udledning 

under 2,2 tCO2e per dansker. 

Oversigt over scenarier 

 

Velstandsvirk-

ning i forhold 

til uændret po-

litik (pct. af 

BNP) 

CO2e-udledning 

per indbygger 

(ton CO2e) 

 

Nås 

ca.2 ton 

per 

dansker 

i 2050?  

 2030 2050 2030 2050 2050 

1. Grundscenarie: ”Business-as-usual”. Energi-

aftalen frem til 2030 og derefter uændret poli-

tik. Verden og Danmark uambitiøse. 
  7,1 7,0 NEJ 

2. Idealscenarie: Ambitiøs omverden. Danmark 

indfører ensartet afgift på 880 kr./tCO2e. 
+0,52 +0,16 3,8 2,2 JA 

3. Hensyn til lækage i en uambitiøs omverden. 

Danmark anvender afgift på 1760 kr./tCO2e 

undtaget landbrug og industri (Der anvendes i 

stedet reduktionsstøtte).  

-0,35 -1,05 3,7 2,1 JA 

4. Hensyn til lækage og el-markedet i en uambi-

tiøs omverden. Danmark anvender afgift på 

1760 kr./tCO2e undtaget elektricitetsprodukti-

on, landbrug og industri (Der anvendes i stedet 

reduktionsstøtte).  

-0,86 -1,24 3,8 2,1 JA 

 

Kilde: Copenhagen Economics for CONCITO 
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I tabellen er en summarisk oversigt over scenarierne inklusiv de forventede 

økonomiske velstandsvirkninger af en ændret politik. Det fremgår, at selv i det 

tilfælde, at omverdenen ikke formår at forpligte sig tilstrækkeligt på klimaom-

rådet, vil omkostningerne for Danmark fortsat være beskedne, i omegnen 1,05-

1,24 pct. af BNP i 2050, målt som velstandstab i forhold til grundscenariet. Det 

kan derfor synes som om, at selvom det vil være billigere for Danmark at reali-

sere reduktionsmålet, hvis resten af verden også fører ambitiøs klimapolitik, vil 

det ikke desto mindre i lys af omkostningernes beskedne omfang være hånd-

terbart for Danmark at forfølge ambitiøse reduktioner også uanset udlandets 

indsats. Danmark kan så med fordel søge at øge det internationale klimapoliti-

ske ambitionsniveau sideløbende med en ambitiøs national indsats. 

Brug for både adfærdsændringer og teknologiudvikling 

Der er udarbejdet scenarier for en reduktion af den danske udledning frem 

mod 2030 og 2050. Det er en vigtig forudsætning for beregningerne, at de 

nødvendige reduktioner sker dels gennem ændret forbrugeradfærd, dels gen-

nem teknologiudvikling. Hvis reduktionen alene skulle nås gennem adfærds-

ændringer og på baggrund af eksisterende teknologi, ville omkostningerne ved 

omstillingen være betydeligt større, da den nødvendige teknologi på nuværen-

de tidspunkt ikke er tilstrækkeligt tilgængelig, og adfærdsændringerne derfor 

skulle være tilsvarende omfattende.  

Derfor er forventningerne til teknologiudvikling helt centrale for beregninger-

ne, men de er også forbundet med stor usikkerhed. Hvis det klimapolitiske am-

bitionsniveau højnes betydeligt i udlandet, vil det fremme den teknologiske ud-

vikling, da et større marked vil efterspørge CO2e-reducerende teknologier. 

Kvantificeringen af den teknologiske udvikling og fremtidige teknologiomkost-

ninger, der er lagt til grund for scenarierne tager udgangspunkt i IEA’s for-

ventninger til teknologiudvikling og vurderinger af de fremtidige teknologiom-

kostninger.  

Positiv økonomisk effekt med ambitiøs omverden 

Idealscenariet behandler en situation, hvor omverdenen fører ambitiøs klima-

politik, og hvor Danmark ændrer CO2e-beskatningen, så udledningen beskat-

tes ensartet uanset hvilken sektor, der er ansvarlig for den. Samtidig afskaffes 

anden, ikke-forureningsbegrundet beskatning af energi. Beskatningen af CO2e-

udledning fastsættes på et niveau, der på lang sigt, givet de forventede teknolo-

giomkostninger, sikrer, at Danmarks drivhusgasudledning begrænses til ca. 2 

ton per dansker i 2050. Niveauet for en ensartet beskatning i et scenarie med et 

ambitiøst omverdensforhold er på baggrund af IEA’s forventninger til teknologi 

fastsat til 880 kr. pr tCO2e. I forhold til grundscenariet opnår vi ved en ensar-

tet beskatning på dette niveau den ønskede reduktion. 
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Beregningerne viser, at Danmark samfundsøkonomisk kan opnå en positiv ef-

fekt på den økonomiske velstand sammenlignet med grundscenariet, hvis re-

sten af verden fører en ambitiøs klimapolitik. Danmark kan således i tilfældet 

med en ambitiøs omverden og hurtigere teknologisk udvikling opnå den nød-

vendige reduktion og samtidig opnå en positiv effekt på den økonomiske vel-

stand. Det er et bemærkelsesværdigt resultat, der understøtter den danske in-

ternationale indsats for at højne udlandets klimapolitiske ambitionsniveau, 

som er et centralt element i regeringens Klimaplan.  

Dyrere omstilling med uambitiøs omverden 

Hvis Danmark unilateralt fører en ambitiøs klimapolitik, og omverdenen ikke 

formår at øge ambitionsniveauet på klimaområdet tilstrækkeligt, vil det medfø-

re højere teknologiomkostninger for Danmark, idet det begrænsede danske 

marked for CO2e-besparende teknologier ikke vil kunne drive tilstrækkelig 

teknologisk udvikling. Dermed bliver omstillingen dyrere for Danmark, hvis 

verden forbliver uambitiøs, da en større del af reduktionen skal realiseres gen-

nem adfærdsændring.  
 

Såfremt omverdenen ikke formår at øge ambitionsniveauet på klimaområdet 

tilstrækkeligt, vil det – udover at medføre højere teknologiomkostninger – have 

forskellige konsekvenser for mulighederne for at indføre en ensartet beskatning 

af de danske udledninger.  

Da den danske økonomi er tæt forbundet med den europæiske, lægger det nog-

le begrænsninger på Danmarks mulighed for selv at indføre en ensartet og rela-

tivt høj afgift, hvis udlandet eller i hvert fald EU ikke indfører en tilsvarende 

beskatning af CO2e-udledning.  

Det gælder primært de udflytningstruede udledninger fra industri og landbrug, 

herunder de ikke-energirelaterede udledninger i landbruget, samt produktio-

nen af elektricitet. 

 

Del II: Klimavenlig beskatning her og nu 

Det undersøges i Del II, i hvor høj grad skatter og afgifter kan bruges her og nu 

til omkostningseffektivt at fremme de danske klimamål, når det betænkes, at 

Danmark er en lille og meget åben økonomi.  

Del II fokuserer på de betydende sektorer for den nationale udledning af driv-

husgasser: Transport, energi og landbrug. Med udgangspunkt i de eksisterende 

skatter indenfor disse sektorer, som i dag ofte er orienteret mod provenu-

generering snarere end drivhusgasregulering, udrulles en række alternative be-

skatningsscenarier for de tre sektorer. 



Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 

 13 

I respekt for Del I, er afsættet i rapportens Del II blandt andet at analysere ef-

fekterne af en ensartet afgift på 880 kr. pr. ton CO2e for de enkelte sektorer og 

belyse deres særlige forhold. 

 

Energi 

De overordnede politiske målsætninger om uafhængighed af fossil energi i 

2050 (herunder for el- og opvarmningssektoren i 2035) samt nedbringelse af 

udslip af drivhusgasser til ca. 2 ton CO2-ækvivalenter pr indbygger i 2050 

rummer en række udfordringer. For energisektoren er det ikke alene spørgs-

målet om afvikling af brugen af fossile brændsler i 2035, men også hvordan en 

VE-baseret el- og varmesektor kan energiforsynes med størst mulig klimaef-

fekt, med høj forsyningssikkerhed og med de lavest mulige samfundsøkonomi-

ske omkostninger. Et særligt element i udfordringerne er, at den stigende 

mængde fluktuerende energi, især vind, stiller betydelige krav til energisyste-

met, både i forhold til at sikre el og varme i de perioder, hvor VE leverer util-

strækkeligt til at dække behovet, men også i de perioder, hvor især vindenergi-

produktionen overstiger efterspørgslen. 

Udviklingen i de seneste år viser, at selv med relativt lave kulpriser og meget 

lave CO2-priser er kulbaseret el-produktion blevet urentabel i Danmark. Det 

skyldes en kombination af manglende fleksibilitet i forhold til svingende el-

priser for de kulfyrede kraftværker og lave el-priser i stadig længere perioder, 

efterhånden som vindenergi dækker en stadig større del af efterspørgslen. Med 

yderligere vindkapacitet i de kommende år er der næppe grund til afgiftsinitia-

tiver for at sikre afviklingen af kulforbruget før 2030 som planlagt. Hvis man 

tør tro på, at kulforbruget mere eller mindre ”afvikler sig selv”, bliver den reste-

rende udfordring til energisystemet at sikre afvikling af naturgasforbruget i 

sektoren inden 2035, som målet er i Energiforliget. Dette mål synes mere base-

ret på et politisk ønske om præstation end på en analyse af, at det vil være øko-

nomisk optimalt at udfase fossile brændsler i energisektoren 15 år tidligere end 

den generelle udfasningsmålsætning. 

Afviklingen af naturgas i energisektoren rejser tre spørgsmål: 

1. Hvad skal erstatte naturgassen? 

2. Hvor hurtigt skal omlægningen ske? 

3. Hvordan sikres forsyningssikkerheden i et system med meget fluktue-

rende el-produktion? 

Sol, vind og fast biomasse skal erstatte fossile brændsler 

En mindre del af naturgassen vil kunne erstattes af biogas, der allerede er 

stærkt subsidieret. Forbruget af biomasse kan næppe overstige, hvad der på 
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sigt vil skulle bruges i transportsektoren i takt med, at denne skal afvikle for-

bruget af fossil benzin og diesel. 

Afviklingen af naturgasforbruget vil således helt overvejende ske ved erstatning 

med sol, vind og fast biomasse. Det er for tiden usikkert i hvilken grad solener-

gi vil blive økonomisk attraktiv i forhold til vind. De seneste års stærke (relativ, 

snarere end absolut) udbygning med solceller har været baseret på en langt 

mere attraktiv subsidiering, end hvad der er nødvendigt for vindenergi. Det kan 

dog ikke afvises, at solceller med tiden vil blive mere konkurrencedygtige, især i 

et scenarie med en meget høj grad af vindenergi, der overvejende produceres i 

vinterhalvåret, da solceller vil kunne levere et værdifuldt supplement i som-

merperioden.  

I de kommende år må det imidlertid antages, at vind og fast biomasse bliver de 

energikilder, der vil stå for den overvejende del af substitueringen af naturgas-

sen. Det fremtidige skattesystem skal således først og fremmest baseres på om-

lægning af naturgasforbruget til enten vind eller biomasse. For det andet er det 

nødvendigt at klarlægge, hvor hurtigt omstillingen skal finde sted og for det 

tredje, hvordan høj forsyningssikkerhed garanteres. Alt sammen, selvfølgelig, 

med mindst mulige samfundsmæssige omkostninger. 

I det omfang en hurtig afvikling af naturgasforbruget er ønskelig, vil svaret i et 

vist omfang være givet: Da den planlagte udbygning med vind især vil sikre et 

fortsat fald i kulforbruget, vil et ønske om hurtig afvikling af naturgasforbruget 

pege på substitution med biomasse. En sådan strategi rejser imidlertid 

spørgsmålet om, hvorfor en sådan substitution er ønskelig. Der er ingen forsy-

ningssikkerhedsmæssig gevinst ved at erstatte dansk produceret naturgas med 

importerede træpiller, og den klimamæssige gevinst er på det seneste draget 

alvorligt i tvivl. Omstillingen er endvidere forbundet med betydelige omkost-

ninger, hvor fx ombygningen af Skærbækværket vil koste ca. 1,8 milliarder kro-

ner. 

Mere vind med langsommere udfasning af naturgas 

Danmark har i EU-sammenhæng påtaget sig en forpligtelse til i 2020 at produ-

cere 30 % af sit samlede energiforbrug fra VE. Parterne i Energiforliget fra 

marts 2012 har fundet det ønskeligt at satse på en højere VE-produktion, godt 

nok på basis af en antagelse om, at biomasse automatisk kan anses for 100 % 

CO2-neutralt, en antagelse der senere er rejst betydelig tvivl om. En accelereret 

erstatning af naturgas med biomasse er således langt fra en given, ønskværdig 

udvikling, men den fremmes af den nuværende afgiftsstruktur, hvor biomasse 

til opvarmning, både direkte og i forbindelse med kraftvarmeproduktion er fri-

taget for den betydelige afgift, der er pålagt naturgasbaseret opvarmning. 
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Et alternativt scenarie, hvor hurtig afvikling af naturgasforbruget ikke i sig selv 

prioriteres højt, vil muliggøre en højere grad af substituering med vind. Fortsat 

udbygning med vindenergi, ud over hvad der er besluttet frem mod 2020, vil 

gradvis betyde udfasning af naturgasbaseret el-produktion, efterhånden som 

vindenergi overtager en stigende del af el-forbruget. Selv om heller ikke vind er 

100 % CO2-neutralt, er klimagevinsten langt sikrere, end hvad der gælder 

mange former for biomasse, og samtidig er den næsten momentan.  

Udjævning af fluktuationer med varmepumper 

Parallel indfasning af varmepumper i fjernvarmesektoren (og i et vist omfang i 

individuelt opvarmede bygninger) vil kunne bidrage til udjævning af de fluktu-

ationer, der uundgåeligt er i vindbaseret el-produktion. Varmepumper kan så-

ledes bidrage til at afhjælpe det problem, der følger af Energiforliget: Alt for 

lidt fokus på behovet for strukturel tilpasning af forbrugssiden i forhold til de 

store ændringer på forsynings- og produktionssiden.  

Denne udvikling vil være betydelig tættere på det forløb Klimakommissionen 

forudså i sit ”klimaambitiøse” scenarie, hvor biomasse helt overvejende blev set 

som den energikilde, der skulle sikre energi til de anvendelser, der ikke kan 

elektrificeres (visse dele af transporten) og til de perioder, hvor fluktuerende 

energikilder ikke leverer tilstrækkeligt, udlandsforbindelser taget i betragtning. 

Det her skitserede scenarie fremmes ikke af den nuværende afgiftsstruktur, 

hvor el til opvarmningsformål stadig er afgiftsbelagt, og hvor afgiftsfritagelsen 

for biomasse i de fleste tilfælde er mere attraktiv.    

Ændring af energiafgifter vil fremme omstilling 

På baggrund af ovenstående konklusion, og baseret på princippet om en så 

ensartet beskatning af CO2e som muligt, er det vurderingen, at en omlægning 

af energiforbruget til bygningsopvarmning mod en højere grad af vindbaseret 

el og mindre importeret biomasse vil kunne fremmes ved følgende ændringer i 

afgiftssystemet: 

1. El til varmepumper og direkte el-opvarmning i fællesanlæg (fjernvarme 

og blokcentraler med en årlig varmelevering over et vist niveau) beskat-

tes alene med den til enhver tid gældende EU minimumssats. 

2. Afgiften på naturgas til bygningsopvarmning nedsættes til det niveau, 

der svarer til CO2-ækvivalent med gasolieafgiften (ikke som nu ener-

giækvivalent). Dette vil reducere naturgasprisen med ca. 15 %. 

3. Afgiften på varme fra kraftvarmeværker og fjernvarmeværker reduceres 

tilsvarende, dvs. med ca. 20 kr./GJ. 

4. I kommercielle anlæg afgiftsbelægges biomasse svarende til den mæng-

de CO2, der emitteres i forbindelse med forbrænding. Afgiften tilbage-

føres, hvis det efter nærmere fastsatte kriterier kan dokumenteres, at 
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den udledte CO2 neutraliseres gennem additionel binding i et biologisk 

system.  

Disse forslag må anses for forenelige med gældende EU-lovgivning.   

 

Transport 

I forhold til transportsektoren anbefaler CONCITO et beskatningssystem som 

har til formål at sikre at CO2-belastningen i transportsektoren reduceres med 

80–90 % i løbet af de næste 35 år. Vi finder, at det danske skattesystem spiller 

en væsentlig rolle, men langt fra kan klare opgaven alene. 

 

Teknologiudvikling bestemmes på EU-niveau 

En stor del af indsatsen for at reducere CO2-udledningen skal nødvendigvis ske 

ved, at der introduceres nye teknologier og brændstoffer i transportsektoren. 

Hvilke teknologier der kommer på markedet, har Danmark og de danske ram-

mebetingelser ikke stor indflydelse på. Det er spørgsmål, der må reguleres 

mindst på EU-niveau, for at markedet er tilstrækkeligt stort til at få indflydelse 

på køretøjproducenterne. Imidlertid viser erfaringer med at regulere både luft-

forureningsemissioner gennem EURO-normer og personbilers energiforbrug, 

at det er effektivt, at der på EU-niveau etableres mekanismer, der løbende 

strammer emissionskrav til nye biler i en langsigtet proces, som er gennemsku-

elig for erhvervet. Danmark kan i den sammenhæng have en vigtig rolle i lø-

bende at presse på for at få sat en effektiv regulering på plads, der sikrer den 

ønskede teknologiudvikling.   

 

I denne sammenhæng er det tvivlsomt om prissætning af CO2 eller skattepoli-

tik er det mest velegnede virkemiddel. En nærliggende tanke som at inkludere 

transportsektoren i kvotesystemet vil ikke være tilstrækkeligt til at sikre tekno-

logiskift i transportsektoren. Transport er allerede meget højt beskattet, og de 

teknologier, der er på vej ind i sektoren, er alle så dyre endnu, at det kræver 

endog meget høje CO2-priser og meget billig produktion af vedvarende energi, 

for at det bliver rentabelt at producere og køre i disse teknologier. I realiteten 

er det formodentligt nødvendigt at give betydelige subsidier for at skabe et 

marked, hvis det skal ske alene gennem økonomisk regulering. 

 

Det er desuden vigtigt at etablere en regulering af markedet, der baseres på re-

elt bæredygtige teknologier, der reducerer CO2-udslippet. Reguleringen skal 

derfor også omfatte kriterier for bæredygtige teknologier. Her er kriterier for 

reelt 2. generations biobrændsler naturligvis vigtig at få tilrettelagt rigtigt. 
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Nationale afgifter kan sikre klimavenlige teknologivalg og adfærd 

Den nationale opgave er at få skabt de prismekanismer, der får forbrugerne til 

at vælge de klimamæssigt bedste teknologier og brændstoffer, og her har det 

danske skattesystem en meget væsentlig opgave. Der skal sættes de rette afgif-

ter, så det bliver økonomisk attraktivt at skifte til mere energiøkonomiske tek-

nologier og brændstoffer. Imidlertid er der også en række andre eksternaliteter 

fra trafikken, som skattesystemet skal sikre bliver dækket på en måde, så der 

også på disse områder gives de rette prissignaler. 

 

Som princip bør købsafgiften (registreringsafgiften) give det rette prissignal 

ved køb af køretøjet. Det er tydeligt, at den differentiering efter CO2-udslip, der 

blev indført i 2007, har været overordentlig effektiv og skabt et stort salg af 

små og energiøkonomiske biler. Selvom eksternaliteter ikke direkte begrunder 

en købsafgift, så viser modelberegningerne, at det ikke, selv med en ret høj 

CO2-pris, kan forventes, at en ren eksternalitetsbaseret afgift kan skabe et sy-

stemskifte til nye og mere energiøkonomiske teknologier og brændstoffer. Nye 

teknologier må forventes at være dyrere end konventionelle – i hvert fald i en 

periode.  

 

Købsafgiftens rolle bør derfor være at sikre, at de energiøkonomiske alternati-

ver og de nye teknologier og brændstoffer bliver attraktive køb for forbrugeren. 

Det er derfor ikke provenuhensyn, men alene en prisdifferentiering efter CO2, 

der skal være afgørende for beskatningen. Købsafgiften skal derfor løbende ju-

steres efter teknologiudviklingen og CO2-udledningen fra de bedste køretøjer 

på markedet. Købsafgiften skal omfatte alle bilkøb, også firmabiler og leasing-

biler, så man undgår ordninger, der gør det attraktivt at købe store biler med 

en klimamæssigt uheldig virkning på sammensætningen af bilparken.  

 

Selvom der er politisk modvilje mod at anvende road pricing/ kørselsafgif-

ter, kan man ikke komme udenom, at det er den bedste måde at regulere tra-

fikken, så eksternaliteterne udover klimaet prissættes på en måde, der bidrager 

til en optimal udnyttelse af trafiksystemet. Det betyder, at kørsel skal afgiftsbe-

lægges på de steder og tidspunkter, hvor trængsel, vejslid, ulykker, og miljø er 

størst. At klima ikke skal behandles på samme måde skyldes, at CO2-

udledningen er en global eksternalitet, som ikke afhænger af tid og sted. Derfor 

reguleres den udmærket gennem brændstof- og købsafgifter. Der er imidlertid 

ikke noget til hinder for at bruge et kilometerbaseret afgiftssystem til at regule-

re klimabelastningen, når det er etableret. Hvis man politisk ikke ønsker at an-

vende kørselsafgifter, må de eksterne omkostninger dækkes på anden vis. Det 

kan bl.a. ske gennem højere brændstofafgifter. 
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Brændstofafgifter bør tilrettelægges, så de afspejler de eksternaliteter, der 

er forbundet med produktion og brug af brændstoffet. Desuden skal regulerin-

gen modvirke rebound-effekten. Man skal derfor løbende justere brændstofaf-

gifterne, så det ikke bliver billigere at køre i de energiøkonomiske biler, så læn-

ge de fortsat kører på brændstoffer, der har en CO2-udledning. EU’s mini-

mumssatser skal naturligvis overholdes. 

 

Den årlige afgift bør anvendes til at justere provenuet, så den omfordeling 

man ønsker mellem transportsektoren og andre sektorer gennemføres på en så 

uelastisk måde som muligt. De modelberegninger der er gennemført tyder på, 

at provenu fra transportsektoren ikke bliver noget større problem, hvis man 

holder fast i det enkle princip, at også godstransporten skal dække de eksterne 

omkostninger. Desuden tyder beregningerne på, at der er en endog meget høj 

betalingsvillighed i persontransportsektoren, som betyder at afgifterne skal væ-

re høje for at få effekt, og det betyder også, at provenuet bliver tilsvarende højt. 

Den årlige afgift kan også anvendes, hvis man politisk ønsker at omfordele mel-

lem persontransport og godstransport, selvom en situation, hvor godstranspor-

ten ikke dækker de eksterne omkostninger, ikke er økonomisk optimal. 

 

På sigt - når der er nye og CO2-venlige teknologier i køretøjsparken - skal det 

fortsat være sådan, at eksternaliteterne skal dækkes af afgifterne. Det betyder, 

at en elbil fx bør betale kilometerafgift efter de reelle eksternaliteter, og at der, i 

perioden indtil elproduktionen bliver baseret på vedvarende energi, også vil 

skulle betales brændstofafgift. Når der om 30 – 40 år forhåbentlig er udviklet 

brændstoffer og køretøjsteknologier, der er tæt på CO2-neutrale, så vil trans-

portafgifterne primært skulle dække de ikke-klimarelaterede eksternaliteter, og 

det bliver så igen billigere at køre. Med de principper, der er skitseret ovenfor, 

kan man opnå en teknologineutral og sømløs overgang mellem de forskellige 

situationer.  

 

Det kan være uheldigt, at man har en fuld afgiftsfritagelse for visse teknologier, 

der måske favoriserer dem for meget og holder andre mulige teknologier ude. 

Det er tilsvarende uheldigt, hvis man stopper afgiftsfritagelsen og dermed laver 

nogle meget pludselige og bratte skift i afgiftspolitikken, da det kan have gan-

ske uheldige virkninger på transportsektoren.  

 

Langsigtet og klar regulering er langt den bedste måde at sikre, at alle aktører 

handler fornuftigt, set både fra privates og virksomheders økonomi. Dette vil 

komme både det samfundsmæssige provenu og klimaet til gavn. Tendensen til 

at afgiftsændringer ”skal komme som en tyv om natten” er et udtryk for at sy-

stemet ikke er gennemtænkt og transparent. Spørgsmålet om overgangsord-
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ninger er vigtigt, og langsigtede, gennemtænkte reguleringer er en fordel i den-

ne sammenhæng.    

 

Subsidier: Hvis man ønsker at opretholde den mobilitetsfremmende effekt på 

arbejdsmarkedet, fx gennem befordringsfradraget, kan det indrettes, så det 

primært favoriserer kollektiv trafik, hvor der er tilstrækkeligt gode løsninger. 

Det vil alt andet lige betyde, at klimabelastningen reduceres. Med de IT-

systemer, der allerede findes, er det enkelt at beregne rejsetid med kollektiv 

trafik og med bil, og på selvangivelsen angive om den pågældende person har 

ret til et befordringsfradrag i bil eller kun med kollektiv trafik.  

 

Klimavenlig transport kræver ny afgiftsstruktur 

På helt kort sigt er det oplagt, at registreringsafgiften skal indrettes med et 

klart incitament til at købe de energiøkonomiske biler, som også købes i dag. 

Imidlertid skal ordningen skrues sammen, således at den teknologiske udvik-

ling kommer klimaet til gode og ikke blot fører til øget forbrug. Desuden skal 

man dæmme op for rebound-effekten ved løbende at øge brændstofafgifterne. 

 

Det kan gøres ved, at skattesystemet indrettes således: 

 

 at den billigste bil ikke falder i pris, og 

 at CO2-differentieringen løbende justeres, så kun de mest energiøko-

nomiske biler får en bonus i registreringsafgiften. 

 at øge brændstofafgifterne i takt med at bilparkens energiøkonomi for-

bedres. 

 

Denne justering af registreringsafgiften og brændstofafgiften bør være indhol-

det i regeringsgrundlagt annoncerede omlægning af registreringsafgiften.   

 

 

Landbrug 

 

Der er en lang række relevante muligheder for at mindske drivhusgasudlednin-

gen fra landbruget, dels gennem arealrelaterede tiltag, dels gennem tekniske 

tiltag i produktionen. Indførelse af en ensartet afgift på drivhusgasudledning 

på 880 kr. per ton CO2e ville imidlertid for dansk landbrug betyde et afgifts-

tryk på ca. 11 mia. kr. årligt.  Et beløb i den størrelsesorden vil true eksistensen 

af dansk landbrug i dets nuværende form og føre til omfattende lækage. 

 

Vanskeligt at opgøre CO2-udledning på bedriftsniveau 

Dette er dog ikke et argument for ikke at afgiftsbelægge sektoren som sådan. 

Imidlertid er det umiddelbart forbundet med vanskeligheder at opgøre den 
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konkrete udledning af CO2e fra den enkelte landbrugsbedrift. Dette er et 

grundlæggende problem for at kunne pålægge skatter og afgifter. Proxyer for 

udledningen kan godt identificeres, men de helt oplagte proxyer vil ikke umid-

delbart give den enkelte landmand et incitament til at mindske udledningen. 

Det vil blot føre til øgede priser på erhvervets produkter.  

 

Fremadrettet synes det relevant at udvikle en bedriftsmodel, hvor man bereg-

ner den samlede drivhusgasudledning (opgjort i CO2-ækvivalenter) fra bedrif-

ten, baseret på norm-tal. Dette kan så benyttes som afgiftsgrundlag, og vil be-

tyde, at den enkelte landmand frit vil kunne vælge den kombination af redukti-

onstiltag, som er mest omkostningseffektiv på den pågældende bedrift. For at 

give landmanden økonomisk incitament til det, skal beregningssystemet være 

tilstrækkeligt detaljeret og fleksibelt, så de implementerede reduktionstiltag af-

spejler sig i bedriftens beregnede drivhusgasopgørelse. Det kan f.eks. være flere 

efterafgrøder, ændret fodersammensætning, overførsel af husdyrgødningen til 

bioafgasning etc.  

 

En sådan bedriftsmodel vil også være velegnet som grundlag for at yde tilskud, 

eventuelt i form af en omlægning af landbrugsstøtten, således at bedrifter, der 

lagrer CO2 i jorden, kan belønnes herfor. 

 

Command-and-control mekanismer mere relevante 

I en række sammenhænge vil command-and-control mekanismer dog være 

mere relevante end økonomiske instrumenter, når det drejer sig om forhold 

som eksempelvis låg på gyllebeholdere. 

  

Udenlandske erfaringer med omsættelige CO2e-kvoter i landbrugssektoren har 

ikke været vellykkede og er forladt igen i de lande, der har overvejet og afprøvet 

det. 

 

Ud fra et rent klimaperspektiv – og når der ses bort fra nationale målsætninger 

– er der god mening i at indføre afgifter på animalske produkter for at styre 

forbruget i en vegetabilsk retning. Af grænsehandelsmæssige grunde er det 

mest hensigtsmæssigt at indføre dette på eksempelvis EU niveau. 
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Del I 

Ideel beskatning på lang sigt  
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1. Begrundelse for at anvende prisinstrumentet 

1.1. Omkostningseffektiv CO2-reduktion  

Det er internationalt anerkendt og vedtaget som målsætning for den globale 

klimaindsats, at den globale opvarmning for at undgå drastiske klimaforan-

dringer ikke må overstige 2 grader celsius (UNFCCC, 2009). Ifølge UNEP 

(2011) forudsætter en 66 pct. sandsynlighed for at kunne holde temperatur-

stigningen på mindre end 2 grader, at den globale udledning af drivhusgasser i 

2050 maksimalt udgør 21 gigaton CO2e. Da den forventede globale befolk-

ningsstørrelse ifølge FN’s Institut for Økonomiske og Sociale Anliggender i 

2050 vil udgøre 9,7 mia. (UNDESA, 2011), vil den maksimale gennemsnitlige 

udledning pr. verdensborger altså være ca. 2,2 ton CO2e.1 Det svarer omtrent til 

en udledningsreduktion for EU på 80 pct., hvilket er i overensstemmelse med 

EU’s langsigtede reduktionsmålsætning på 80-95 pct. i 2050. Det lægges derfor 

til grund for rapportens beregninger, således at vi i det følgende forudsætter en 

dansk målsætning om at reducere udledningerne til et niveau på ca. 2 ton per 

dansker i 2050, eller, med den forventede befolkningstilvækst, en samlet dansk 

udledning på 13-14 mio. ton CO2e. Dette skal ses i sammenhæng med, at den 

samlede nationale udledning for Danmark i 2011 var på ca. 54 mio. ton.2 

1.1.1. Omkostningerne ved omstilling - og ved ikke at omstille 

Trods betydelige usikkerheder omkring værdiansættelse af investeringsom-

kostningerne peger en række økonomiske analyser af klimaproblemet på, at det 

er en økonomisk overkommelig opgave at opnå tilstrækkelige reduktioner af 

drivhusgasudledningen, forudsat at verden vælger omkostningseffektive in-

strumenter. Konkret for Danmark fandt Klimakommissionen i 2010, på bag-

grund af en række forudsætninger og afgrænsninger blandt andet i forhold til 

teknologiudvikling og forventninger til forskellige brændstoffers tilgængelighed 

og pris, at Danmarks omstilling kan gennemføres med en omkostning på under 

0,5 pct. af BNP i 2050 målt som velfærdstab. 

Andre, globale, skøn peger i retning af noget højere omkostninger. Eksempelvis 

skønnes omkostningen ved en omstilling af den globale økonomi, der med ri-

melig sandsynlighed vil kunne begrænse skadevirkningerne af klimaforandrin-

                                                        
1 Beregningerne i dette projekt er gennemført ekskl. bunkring, dvs. dansk opererede 
skibes køb af brændstof i udlandet. Dette forbrug er uden for danske myndigheders 
kontrol og er ikke medregnet i Danmarks internationale forpligtigelser eller politiske 
målsætninger. Bunkers indgår i den maksimale globale udledning på 21 GtCO2e i 
2050, og en del af disse udledninger bør tilskrives Danmark. Der er således en udfor-
dring i forhold til at håndtere udledningerne fra international søfart, som dette projekt 
ikke adresserer. Luftfart er imidlertid medtaget. 
2 CONCITO (2013): Annual Climate Outlook of Denmark 2013 (tallet er inklusiv ikke- 
energirelaterede udledninger) 
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gerne, i Stern Review fra 2006 at være i størrelsesordenen 1 pct. af årlig BNP 

ved global handling. Stern opjusterede i 2008 de estimerede omkostninger til 2 

pct., og et nyere estimat fra OECD (2012) peger på en omkostning på 5,5 pct. af 

global BNP i 2050 uden indregning af positive effekter. Det svarer til en be-

grænsning af BNP-væksten på omtrent 0,2 procentpoint, der skal ses i forhold 

til en årlig forventet global økonomisk vækstrate på 3,5 pct. Dermed er det reel-

le tab fortsat så beskedent - trods den betydelige reale investering - at det sva-

rer til at udskyde samfundets økonomiske velstandsniveau med mindre end to 

år, således at samfundet i stedet for at nå grundscenariets velstand i løbet af 

2050, først når det et stykke inde i år 2051. Dette forhold er afspejlet i Figur 1. 

 

Figur 1. Betydning for velstandsudviklingen af en investering på 5,5 

pct. af BNP i 2050 

 

 

Kilde: Baseret på tal fra OECD (2012) 

 

Figuren viser, at selvom en investering i at bremse klimaforandringerne på 5,5 

pct. af BNP i 2050 vil være betydelig i real værdi, vil verden som helhed stadig 

være betydeligt bedre stillet end i dag, idet den forventede økonomiske vækst 

langt overstiger de nødvendige omkostninger. Desuden er der en samfunds-

mæssig gevinst ved at bremse klimaforandringerne, som ikke er medtaget. 

Det er imidlertid heller ikke realistisk, at der ved ikke at investere i CO2e-

reduktion kan opretholdes høje vækstrater på længere sigt. Derfor bør omkost-

ningerne ved at begrænse skadevirkningerne af globale klimaforandringer sam-

tidigt ses i sammenhæng med estimater af omfanget af de potentielle skader, 

som undgås ved en effektiv indsats. Beregninger af omkostningerne ved klima-
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forandringer anslår, at der ved en effektiv indsats kan undgås et årligt 

velstandstab forårsaget af klimaforandringer på mindst 5 pct. af global BNP, 

samtidig med at risikoen for betydeligt større velstandstab på op til 20 pct. af 

BNP, hvis mere katastrofale konsekvenser af klimaforandringer indtræffer, 

nedbringes (Stern, 2006). Disse tab er så markante, at de vil medføre dramati-

ske velstandstab inden for en ganske kort årrække.3 Samtidigt understreger de 

nødvendigheden af, at det globale, klimapolitiske ambitionsniveau højnes be-

tragteligt inden for en kortere tidshorisont. 

1.1.2. Politiske virkemidler 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at skønnene, der ligger til grund for Fi-

gur 1, forudsætter, at der anvendes omkostningseffektive instrumenter. Med 

anvendelsen af omkostningseffektive instrumenter kan de største reduktions-

indsatser allokeres derhen, hvor de er billigst. Dermed minimeres ressource-

spildet og det velstandstab, der er forbundet med en ambitiøs indsats. 

I praksis er det ikke realistisk, at håndteringen af negative eksternaliteter altid 

foregår økonomisk optimalt, blandt andet fordi der også må indregnes andre 

hensyn end klima i den førte politik. Det indebærer imidlertid ikke, at man ikke 

skal gøre noget ved klimaproblemet, hvis det ikke kan sikres, at håndteringen 

er optimal. Imperfekte politiske virkemidler, der er mindre effektive og dermed 

dyrere, end de behøver være, er stadig samfundsøkonomisk bedre end ingen 

virkemidler, så længe nettoomkostningerne ved tiltagene er lavere end om-

kostningerne ved en realisering af klimaforandringernes konsekvenser. Det er 

dog ikke desto mindre relevant at undersøge muligheden for i størst muligt om-

fang at anvende omkostningseffektive virkemidler og dermed tilstræbe økono-

misk effektivitet. 

Overordnet er der tre måder at adressere miljø- og klimaproblemer politisk: 

 Korrektion af prissignaler gennem afgifter eller omsættelige forure-

ningstilladelser, hvorved der gives incitament til, at virksomheder og 

borgere agerer på en ønsket måde inden for rammerne af markedet. 

 ”Command and control”-tiltag, hvor reguleringen sker ved, at staten re-

gulerer aktørernes handlingsmuligheder gennem krav, forbud og stan-

darder. 

 Støtte til forskning, udvikling og udrulning af ny teknologi. 

Mens der er gode begrundelser for at anvende command and control-

instrumenter i en række sammenhænge, er ulempen, at disse instrumenter ik-

ke har omkostningseffektivitet som udgangspunkt og derfor kan være sam-

fundsøkonomisk mere omkostningsfulde end markedskonforme tiltag. Ved at 

anvende markedskonforme instrumenter såsom afgiftsinstrumentet kan aktø-

                                                        
3 Stern (2006) omtaler selv disse estimerede tab som ”strikingly high”.  
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rer i markedet selv vurdere, hvorledes de skal indrette sig givet afgiftsniveauet. 

Det vil sige, at virksomheder selv vurderer, om deres reduktionsmuligheder er 

mindre omkostningskrævende end at betale afgiften, og selv vurderer, hvilken 

teknologi eller arbejdstilrettelæggelse de vil anvende for at nå en omkostnings-

effektiv reduktion. Dertil kommer, at støtte til teknologiudvikling ikke forven-

tes at kunne gøre CO2e-besparende teknologier konkurrencedygtige på kortere 

sigt, uden at konventionelle teknologier samtidigt fordyres gennem justering af 

afgifterne. Desuden er det ikke nødvendigvis omkostningseffektivt på statsni-

veau at ”pick the winners” gennem støtte til bestemte teknologier.4 Mere om-

kostningseffektive effekter opnås således gennem brug af mekanismer, der 

operer på markedsvilkår. På baggrund heraf er skatte- og afgiftsinstrumentet 

det virkemiddel, der vurderes i dette projekt. 

 

1.2. Ensartet beskatning 

Udgangspunktet for dette skatteprojekt er at undersøge, hvordan reduktionen 

af Danmarks nationale udledning til 2 ton CO2e per indbygger i 2050 kan ske 

mest omkostningseffektivt. Det er hensigten at vurdere, i hvor stor udstræk-

ning afgifts- og prisinstrumentet kan anvendes til dette formål. Ved at anvende 

prissignaler på markedsbaserede vilkår kan reduktionsindsatsen allokeres om-

kostningseffektivt. For at opnå størst effekt bør der - ideelt set - anvendes en 

ensartet beskatning af alle udledninger på tværs af oprindelse, idet en anven-

delse af forskellige afgifter og dermed pålæggelse af forskellige prissignaler ikke 

sikrer tilstrækkeligt incitament til, at reduktionerne sker, hvor de er billigst i 

markedet.  

Ved at sætte en skat på en negativ eksternalitet som udledningen af drivhus-

gasser svarende til den samfundsmæssige omkostning af eksternaliteten, kan 

udledningen, i teorien, reduceres omkostningseffektivt. I praksis kompliceres 

billedet dog, når der i skatte- og afgiftssystemet ud over ønsket om at reducere 

en eksternalitet også skal tages fiskale hensyn, fordelingsmæssige hensyn og 

hensyn til aktørpræferencer samtidigt med, at der er mange forskellige ekster-

naliteter, der ønskes adresseret. Derudover påvirkes mulighederne for at an-

vende skatteinstrumentet til udledningsreduktioner også af andre komplice-

rende faktorer som eksempelvis konsekvenser af forskelle i hjemlandets og ud-

landets afgiftsniveau, der kan forårsage grænsehandelsproblematikker, CO2-

lækage og udflytning af virksomheder, fordi den drivhusgasintensive produkti-

                                                        
4 På nogle områder vil det mest hensigtsmæssige instrument givetvis ikke være mar-
kedskonformt, ligesom der kan være fordele ved at udvælge og yde statslig støtte til 
”apparent winner”-teknologier til trods for eventuelle tab i omkostningseffektiviteten. 
Eksempler på sådanne virkningsfulde politikker er command and control-tiltag som 
europæiske VE-mål og udledningsstandarder for køretøjer eller national dansk støtte 
til udviklingen af vindmølleindustrien. 
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on søger til andre himmelstrøg. En yderligere udfordring for Danmarks mulig-

heder for i højere grad at drive reduktioner ved hjælp af skatte- og afgiftssy-

stemet er effekterne af at deltage i et fælles europæisk kvotemarked og -loft. 

På længere sigt – når eller hvis det lykkes at opnå tilstrækkeligt ambitiøs global 

handling – vil det omkostningsmæssigt optimale i teorien være en ensartet af-

gift på udledninger både nationalt og globalt, men på kortere sigt, når disse 

faktorer inddrages, kan der være gode begrundelser for at afvige fra princippet 

om ensartet beskatning og i stedet anvende forskellige afgiftssatser eller bruge 

andre instrumenter end skatteinstrumentet til håndtering af drivhusgasudled-

ningen. 

1.2.1. Afgiftsniveauet på nuværende tidspunkt 

Ser man på CO2e-udledning i forhold til det eksisterende afgiftssystem i Dan-

mark, kan der konkret konstateres store niveauforskelle for udledningen på 

tværs af sektorer. Den effektive afgift på drivhusgasudledning fremgår af Figur 

2.5 Der er tale om forskellige typer afgifter med forskellige historiske sigter, der 

er omregnet til kr. pr. ton CO2e. 

 

Figur 2. Effektiv beskatning af drivhusgasudledning i 2015 

Note: Drivhusgasbeskatningen er fremskrevet til 2015, hvor satsændringerne fra 

Energiaftalen er fuldt indfaset. 2015 er anvendt som basisår for rapportens scenarie-

beregninger. Kilde: Copenhagen Economics for CONCITO 

                                                        
5 Figuren – og beregningerne i vores grundscenarie – tager udgangspunkt i, at afgifts-
ændringerne fra Energiaftalen indføres som forventet. 
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Figur 2 viser udledningen per dansker i 2015 og de respektive afgiftsniveauer 

fordelt på kilder. De mest betydelige kilder er fremhævet på kurven. Den lyse-

røde linje viser den samlede gennemsnitlige afgiftssats for CO2e i Danmark, 

når man holder de samlede udledninger op imod de forskellige afgiftsniveauer. 

I 2015 er den samlede gennemsnitlige CO2e-pris 520 kr. pr. ton. På nuværende 

tidspunkt er de ikke-energirelaterede udgifter helt fritaget for afgift. Medtages 

kun de udledninger, der i dag er underlagt en afgift eller kvotepris i den gen-

nemsnitlige pris, udgør den 770 kr. pr. ton., som er vist med den røde linje. 

Det fremgår af figuren, at CO2e-afgiftsniveauet varierer betydeligt mellem an-

vendelse, og at udledninger i den kvoteomfattede tunge industri og elektrici-

tetsproduktion samt de ikke-energirelaterede udledninger især fra landbruget 

er meget lavt eller slet ikke beskattet.6 Der kan som nævnt være rimelige grun-

de til en afvigelse i afgiften på tværs af anvendelse, men de konstaterede store 

forskelle i den danske afgiftsstruktur skyldes primært, at det nuværende af-

giftssystem i høj grad afspejler andre historiske årsager og formål end klima.7 

Det kan derfor være hensigtsmæssigt at undersøge potentialet for i højere grad 

at understøtte de danske klimamål ved hjælp af afgiftssystemet. 

I de politik-scenarier vi har undersøgt, vurderer vi muligheder for og konse-

kvenser af en mere ensartet beskatning, og af at beskatningen skærpes for de 

lavest - eller slet ikke beskattede udledninger. Der er ikke på nuværende tids-

punkt vedtaget eller implementeret politikker, der går i den retning. 

1.2.2. Betydningen af EU’s kvotesystem (ETS) 

Det er på sin vis underordnet, hvorvidt den ønskede reduktion opnås ved en 

skat eller ved omsættelige udledningstilladelser gennem EU-ETS, da begge in-

strumenter sikrer en omkostningseffektiv allokering af den ønskede reduktion. 

Selv om der er tale om forskellige instrumenter, har vi derfor valgt at betragte 

dem over én kam i vores beregninger. Gevinsten ved at fortrænge udledninger i 

                                                        
6 Det bemærkes, at forventningen om en kvotepris omkring 90 kr. pr. ton i 2015, der 
ligger til grund for Figur 2, på baggrund af de nuværende forudsætninger ikke er sand-
synlig. Kvoteprisen har indtil videre i systemets fase III (2013-2020) dårligt været over 
40 kr. pr. ton, og der er ikke på nuværende tidspunkt vedtaget tiltag, der kan forventes 
at bringe prisen betydeligt op. Den midlertidige ’backloading’ af 900 mio. kvoter til 
sidst i fase III forventes kun at øge prisen med ca. 5 kr. pr. ton, og Europa-
Kommissionens forslag til klimamål for 2030 har indtil videre ikke haft nogen nævne-
værdig effekt på kvoteprisen. Regeringens Klimaplan regner med en pris på 72 kr. pr. 
ton i 2020, og i IEA (2013a) opereres med en forventning på 15-20 USD i 2020 (IEA, 
2013a, p. 51). Den forventede kvotepris i vores beregninger er i overensstemmelse med 
disse forventninger. 
7 Det er relevant at fremhæve, at det danske afgiftssystem med uensartet beskatning af 
CO2e-udledning og deraf følgende eventuelle effektivitetstab, ikke desto mindre leverer 
og har leveret betydelige klimagevinster. Det gælder bl.a. inden for personbiltranspor-
ten. 
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kvotesektoren udgøres af kvoteprisen, der i 2013 udgjorde under 50 kr. pr. ton, 

mens besparelsen i Danmark er over 900 kr. i samtlige afgiftsbelagte anvendel-

ser uden for kvotesystemet. Den lave CO2e-pris i kvotesektoren giver kun et 

svagt incitament til at reducere udledningen af drivhusgasser og betyder, at de 

billigste reduktionsmuligheder, f.eks. omstilling fra kul til gas i energisystemet, 

ikke er rentable, fordi prisen på kul er så lav, at selvom der betales for næsten 

det dobbelte antal kvoter ved anvendelse af kul frem for gas, udligner det ikke 

prisforskellen. Samtidig betyder den lave kvotepris også, at den relative forskel 

mellem de fossile brændsler og VE øges, således at PSO-behovet til den plan-

lagte forøgelse af vind og biomasse i elsektoren forøges og omstillingen fordy-

res.  

Danmarks deltagelse i det europæiske kvotesystem, EU-ETS, giver anledning 

til overvejelser omkring optimal beskatning af udledningerne og mulighederne 

for at tilstræbe en ensartet beskatning af udledninger inden – og uden for kvo-

temarkedet. Idet Danmark indgår i EU-ETS, og de danske målsætninger vedrø-

rer udledninger i både kvote- og ikke-kvotesektoren, er det nødvendigt at 

adressere mulighederne og udfordringerne, som kvotesystemet medfører for en 

ambitiøs, unilateral, dansk klimapolitik. Kvoteloftet er fælles for EU og EEA og 

fastsat år for år, faldende frem mod 2020 til et niveau svarende til en reduktion 

i drivhusgasemissionen i 2020 i forhold til 2005 på 21 pct. i ETS-sektoren. Ca. 

1/3 af de nationale, danske udledninger er omfattet af det europæiske kvote-

marked, hvor prisen fastsættes på markedsvilkår. Dermed er der tale om en 

ensartet - omkostningseffektiv - prissætning af udledninger inden for EU-ETS, 

som imidlertid er uafhængig af en national, dansk afgiftssætning uden for kvo-

tesektoren. 

Rent principielt er det muligt at tilstræbe en ensartet beskatning mellem sekto-

rerne nationalt, enten ved at tilnærme de nationale afgifter uden for kvotesek-

toren til kvoteprisen eller ved at indføre en yderligere national afgift oven i kvo-

teprisen, der samlet bringer kvotesektoren på niveau med ikke-kvotesektoren. 

Ulempen ved at anvende en ekstra beskatning i kvotesektoren er, at omkost-

ningseffektiviteten på EU-niveau, som den uniforme pris på udledninger sik-

rer, undermineres. Omvendt er ulempen ved at tilnærme afgifterne uden for 

kvotemarkedet til kvoteprisen, at de dels vil være fastsat for længere perioder, 

og dermed stadig ikke vil være uniforme med kvoteprisen, dels at det på nuvæ-

rende tidspunkt ikke er realistisk, at prissætningen i kvotesektoren vil være til-

strækkelig høj til at drive en omkostningseffektiv omstilling i Danmark. I prak-

sis medfører det, at det med det nuværende institutionelle set-up kun vil være 

muligt at opnå ensartede incitamenter henholdsvis inden for den kvoteomfat-

tede og den ikke-kvoteomfattede sektor.  

Selvom EU-ETS kan siges at levere omkostningseffektive reduktioner i forhold 

til EU-reduktionsmålet, er den nuværende lave kvotepris problematisk i for-
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hold til at drive den nødvendige teknologiudvikling, som er et centralt tema i 

denne rapports scenarier. Derfor er der i dette projekt lagt til grund, at en rela-

tivt høj afgift udrulles ensartet i Danmark på tværs af kvote- og ikke-

kvotesektoren. Dette kan som nævnt i praksis opnås ved at afvige fra den ens-

artede, europæiske pris i kvotemarkedet ved at supplere med en yderligere af-

gift. Det betyder imidlertid ikke, at prissignalet i kvotemarkedet ikke skal styr-

kes. Et styrket EU-ETS med en tilstrækkelig høj kvotepris vil være et vigtigt in-

strument i realiseringen af en omkostningseffektiv omstilling for Danmark og 

for EU. Der er imidlertid ikke på nuværende tidspunkt udsigt til, at kvoteprisen 

vil blive væsentligt styrket i hvert fald frem mod 2030.8 Man kan således prin-

cipielt forestille sig på sigt at kunne realisere en tilstrækkeligt høj, ensartet be-

skatning af udledninger ved at lægge alle udledninger ind i et fælles, stærkt, eu-

ropæisk kvotemarked, men på nuværende tidspunkt kan den nødvendige kor-

rektion af prissignalet ikke overlades til EU-ETS. Desuden vil en håndtering af 

prissignalet gennem EU-ETS kunne medføre andre komplikationer, der disku-

teres senere i denne rapport.  

1.2.3. Udfordringer for en åben økonomi 

Ud over overvejelser omkring Danmarks deltagelse i EU-ETS, bør andre fakto-

rer i Danmarks omverdensforhold overvejes i forhold til mulighederne for at 

indføre en ensartet beskatning i Danmark, idet nationale afgifts- og prisforskel-

le over for et mindre ambitiøst udland kan have negative klimamæssige - og 

samfundsøkonomiske effekter, og derfor kan udgøre væsentlige begrundelser 

for at afvige fra en ensartet beskatning af drivhusgasudledningen. I denne hen-

seende er det særligt relevant at inddrage overvejelser omkring Danmarks inte-

gration i det europæiske el-marked samt risikoen for udflytning af produktion 

fra Danmark, hvis Danmark fører en mere restriktiv CO2e-politik end udlan-

det. 

En væsentlig klimamæssig risiko ved en høj dansk afgift er, at den kan resultere 

i CO2e-lækage, fordi CO2e-intensiv produktion flytter til et mindre restriktivt 

reguleret udland, hvor produktionen er billigere. I værste fald modsvares ud-

ledningsreduktionen i Danmark som følge af udflytningen direkte af højere ud-

ledninger andetsteds. Nogle skøn peger på, at det er tilfældet for 20-30 pct., og 

i særlige energiintensive sektorer op til 50 pct., af den CO2e-udledning, der 

flyttes til udlandet (DØRS 2013). Det indebærer, at ambitiøs dansk politik rent 

                                                        
8 Impact assessment for Europa-Kommissionens forslag til en klimapakke for 2030 
lanceret 22. januar 2014 indikerer, at overskuddet af kvoter vil fortsætte frem mod 
2030, selv hvis Kommissionens forslag vedtages i sin nuværende form og den årlige re-
duktion af kvoteloftet øges fra 1,74 pct. til 2,2 pct. (European Commission (2014), p. 
103). 
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faktisk kan risikere at medføre en øgning af den globale CO2e-udledning.9 I 

Kyoto-aftalen er den relevante enhed for udledningsopgørelser national, såle-

des at udledninger opgøres for det land, de finder sted i. Ydermere er kun nogle 

få lande underlagt nationale reduktionsforpligtelser. Derfor er udflytning af 

dansk CO2e-intensiv produktion i forhold til de nationale danske opgørelser i 

og for sig ikke et problem. Da klimaproblemet imidlertid er globalt, bør CO2e-

lækage håndteres. 

Det er ikke alene CO2e-udledning, der risikerer at flytte til udlandet, når pro-

duktion flyttes ud af Danmark, det er også arbejdspladser og indtægter til sta-

ten. En forskel mellem danske og udenlandske afgiftsstørrelser på CO2e-

udledning kan påvirke virksomhedernes konkurrencevilkår og dermed valg af 

produktionssted, hvilket på kortere sigt kan resultere i udflytning af eksiste-

rende produktion og påvirke virksomheders beslutning om at placere sig i 

Danmark i negativ retning med negative konsekvenser for dansk beskæftigelse 

og produktion til følge.10 Den ønskede effekt af en relativt høj afgift på CO2e-

udledning er at give incitament til energieffektivisering og teknologiskifte. Men 

hvis afgiften alene påvirker hjemlandets produktion og, indirekte, støtter ud-

landets, er det problematisk for en lille åben økonomi som den danske. Det er 

et argument for at fritage konkurrenceudsat produktion for en del af afgiften. 

En lavere beskatning af udledninger for særligt udsatte virksomheder er dog 

ikke uden samfundsøkonomiske omkostninger, idet man for en given redukti-

onsmålsætning derved dels vil skulle afvige den optimale beskatning og give 

afkald på noget omkostningseffektivitet, og dels vil skulle beskatte andre sekto-

rers udledning ekstra hårdt. Der vil i sådanne tilfælde skulle foretages en afvej-

ning, men risikoen for udflytning af produktion kan være et argument for at af-

vige fra en ensartet afgift på den nationale udledning. 

Håndteringen af lækageproblematikken har stor betydning for scenarierne i 

projektet, og i modelleringen er der arbejdet med forskellige omverdensforhold 

og de nødvendige konsekvenser for dansk beskatning af CO2e-udledning. Hvis 

omverdenen forbliver relativt uambitiøs på klimaområdet, medfører det bety-

delig risiko for CO2e-lækage og beskæftigelsestilpasning ved en høj dansk be-

skatning. Derfor antager vi, at det under disse forudsætninger vil være nødven-

digt at fravige anvendelsen af en høj og ensartet CO2e-afgift i Danmark for de 

lækageudsatte industrier, herunder landbruget. Ligeledes er implikationerne af 

dansk integration i det europæiske el-marked af betydning for projektet, og der 

                                                        
9 Der er ikke empirisk fundet belæg for, at en udflytning grundet ETS faktisk har fundet 
sted, men det kan fremføres, at dette i høj grad skyldes gratis allokering og en lav kvo-
tepris. 
10 På længere sigt må det forventes, at lønninger og priser tilpasser sig, således at den 
samlede produktion og beskæftigelse vender tilbage til sit langsigtsniveau – dog med 
en anden sektorfordeling. 
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er derfor modelleret et scenarie, hvor der afviges fra ensartet beskatning for el-

produktion. 

El-produktionen udgør en udfordring for indførelsen af en ensartet, dansk 

CO2e-afgift, idet elektricitet handles over grænsen på det europæiske el-

marked. Dette giver en række effektivitetsfordele, men i relation til beskatnin-

gen har det den konsekvens, at de danske el-producenter ikke har mulighed for 

at øge prisen som modstykke til højere afgifter, fordi udenlandske producenter 

vil reagere øjeblikkeligt på en marginal prisstigning ved at øge salget af elektri-

citet til Danmark. Konsekvensen er, at en national afgift på el differentieret ef-

ter energikilder ikke får nogen effekt på prisen, og derved ikke giver incitament 

til fremme af vedvarende energikilder i produktionen. Derudover vil provenuet 

svækkes, fordi de danske el-producenter taber markedsandele.11 

 

1.3. Opsummering: Skatteinstrumentet kan ikke stå alene 

Disse og andre, sektorspecifikke, forhold betyder, at det kan være nødvendigt 

at afvige fra en ensartet beskatning af CO2e i Danmark og i stedet opretholde 

forskellige afgiftssatser fremadrettet. De kan også medføre begrænsninger for 

afgiftsinstrumentets potentiale for at medføre tilstrækkelige reduktioner i ud-

ledningen af drivhusgasser, og det kan derfor være nødvendigt også at anvende 

andre instrumenter end skatteinstrumentet til håndtering af klimaudfordrin-

gen.  

  

                                                        
11 Forbrugsafgifter er ikke udsatte på samme måde, men giver omvendt ikke de samme 
incitamenter til omlægning. Dette forhold diskuteres nærmere i afsnit 5.2. 
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2. Begrundelse for dansk handling 

Som nævnt i foregående kapitel, fremgår det af Stern-rapporten og andre øko-

nomiske analyser af klimaudfordringen, at der er betydelige omkostninger for-

bundet med at reducere udledningerne og dermed begrænse skadevirkningerne 

af klimaforandringer, men også at omkostningen ved en effektiv indsats er be-

tydeligt mindre end omkostningerne ved ikke at handle og dermed lade det 

fulde omfang af klimaforandringernes negative konsekvenser slå igennem. Det 

er med andre ord samfundsøkonomisk billigere at reducere verdens CO2e-

udledning end at lade være, og det er således fordelagtigt for verden at føre en 

ambitiøs klimapolitik, der så vidt muligt bør være omkostningseffektiv. 

Mens verden som helhed vil vinde ved en global, omkostningseffektiv redukti-

on af CO2e-udledningen, afhænger det enkelte lands indsats i høj grad af en 

vurdering af rimeligheden af omkostningerne forbundet med en ambitiøs ind-

sats i forhold til en række nationale hensyn, herunder omfanget af klimaforan-

dringernes konsekvenser for det enkelte land, økonomiske interesser og histo-

risk ansvar for udledningerne. 

 

2.1. Danske klimamålsætninger 

Klimapolitisk har Danmark forpligtiget sig til en række reduktionsmål både in-

ternationalt, på EU-niveau og nationalt. Danmarks forpligtigelser fremgår af 

Tabel 1.  

 

Tabel 1. Oversigt over Danmarks klimaforpligtigelser 

 Internationalt  EU Danmark 

2012 8 pct.* 21 pct.*  

2020 

 

20 pct.* 

 

20 pct. i ikke-kvote** 

30 pct. VE i energiforsyning 

10 pct. VE i transport 

40 pct.* 

50 pct. vind i energiforsyning 

 

2030   100 pct. fri af kul og oliefyr 

2035   
100 pct. fossilfri el- og var-
mesektor 

2050  80-95 pct.* 
100 pct. fossilfri energi-
forsyning *** 

* Reduktion i CO2e i forhold til 1990 

** Reduktion i CO2e i forhold til 2005 

*** Svarer til ca. 85 pct. reduktion i forhold til 1990 (IEA, 2013b) 
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Internationalt opfylder Danmark sine reduktionsforpligtigelser i fællesskab 

med EU, der internt fordeler en del af indsatsen mellem medlemslandene. Så-

ledes var EU’s forpligtigelse under Kyoto Protokollens første periode, 2008-

2012, på 8 pct., hvilket med EU’s interne fordeling blev til 21 pct. for Danmark.  

For Kyoto Protokollens anden periode, 2013-2020, har EU forpligtet sig til 20 

pct. samlet reduktion, mens fordelingen internt mellem landene ikke er formelt 

fastsat. I praksis er det pga. kvotesystemets indretning med et fælles kvoteloft 

kun muligt at lave en fordeling af indsatsen mellem medlemslandene i ikke-

kvotesektoren, som for Danmark er på 20 pct. reduktion i 2020 i forhold til 

2005. Kvotesystemet, med dets årligt faldende kvoteloft, vil så i 2020 realisere 

21 pct. reduktion af de kvotebelagte udledninger i forhold til 2005. Danmarks 

nationale reduktionsmålsætning gældende for både kvote og ikke-kvote er på 

40 pct. CO2e-reduktion i 2020. 

I forhold til omstilling til VE har Danmark forpligtiget sig på EU-niveau til et 

mål om 30 pct. VE i energimikset i 2020, mens Danmark nationalt har en mål-

sætning om 50 pct. el fra vind i 2020. Nationalt har Danmark desuden et mål 

om total udfasning af fossile brændsler i energiforsyningen i 205012 samt sek-

torspecifikke mål om udfasning af kul og oliefyr i 2030 og udfasning af fossile 

brændsler i el- og varmeforsyningen i 2035. 

Danmark har således forpligtiget sig internationalt og nationalt til at føre en 

ganske ambitiøs klimapolitik. Vedrørende de danske reduktionsmålsætninger 

efter 2020 tager vi derfor udgangspunkt i, at de fastsættes således, at den dan-

ske udledning skal reduceres til et niveau, der svarer til det, man anser for nød-

vendigt for en gennemsnitlig verdensborger i 2050. Dermed anvendes en mål-

sætning om en udledning på ca. 2 ton per dansker i 2050 som styringsredskab 

for vores scenarieberegninger. Med afsæt i ønsket om at realisere tilstrækkeligt 

store udledningsreduktioner med mindst mulige omkostninger, tages desuden 

udgangspunkt i skatte- og afgiftsinstrumentets potentiale for at indfri Dan-

marks klimamålsætninger. 

 

2.2. Argumenter for en ambitiøs dansk klimapolitik 

2.2.1. Etik og påvirkning internationalt 

I denne rapport anlægger vi den etiske betragtning, at Danmark som en betrag-

telig historisk per capita-udleder bør yde et særligt bidrag til at bekæmpe kli-

maforandringer ved at føre en ambitiøs klimapolitik. Vi argumenterer også for, 

at Danmark ved at demonstrere, at det gennem en omkostningseffektiv indsats 

kan lade sig gøre at reducere CO2e-udledningen til et lavt niveau, kan påvirke 

andre lande til at hæve det globale klimapolitiske ambitionsniveau, hvilket vo-

                                                        
12 Omfatter el, varme, industri og transport. 
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res beregninger viser, vil være en fordel for Danmark. Dette begrunder unilate-

ral dansk handling og underbygger det synspunkt, at Danmark med fordel kan 

gå foran klimapolitisk og udgøre et godt eksempel for omstilling. For at opnå 

en sådan international påvirkningseffekt fra dansk klimapolitik bør det imid-

lertid sikres, at den nationale indsats dels er tilstrækkeligt ambitiøs, og dels har 

international rækkevidde, eksempelvis ved at håndtere udfordringen med at 

udvikle et energisystem, der kan håndtere store mængder fluktuerende VE. 

2.2.2. Indirekte argumenter for en ambitiøs dansk klimapolitik 

Foruden direkte argumenter for en ambitiøs dansk klimaindsats kan identifice-

res flere andre politikdagsordener, som indirekte er argumenter for at føre en 

unilateral, ambitiøs, dansk klimapolitik. Eksempelvis kan fremføres målsæt-

ninger vedrørende forsyningssikkerhed, sikkerhedspolitik og erhvervspolitik, 

herunder konkurrenceevne samt en mulig skattepolitisk gevinst ved i højere 

grad at omlægge beskatningen fra eksempelvis indkomst til anvendelsen af fos-

sile brændsler. Disse opsummeres kort i det følgende. 

2.2.2.1. Forsyningssikkerhed 

Forsyningssikkerhedsmæssigt er der ikke udsigt til, at de fossile brændsler 

snart vil være udtømte, og opdaterede fremskrivninger over de fossile brænd-

selsreserver, der bl.a. inddrager skifergas, indikerer, at prisudviklingen ikke 

længere som tidligere estimeret kan forventes at stige markant frem mod 2050 

som følge af stigende knaphed. Uden en korrektion af prissignalerne ved hjælp 

af en tilstrækkelig høj CO2e-pris vil prisen på fossile brændsler absolut ikke nå 

et niveau, der isoleret set truer samfundsøkonomien eller sikrer en reduktion i 

forbrug og CO2e-udledning.  
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Figur 3. Langsigtet udbudskurve for olieressourcer  

Kilde: (IEA, 2013c) 

Figur 3 viser IEA’s seneste opgørelse over teknisk tilgængelige olieressourcer 

samt ved hvilken pris, indvindingen af dem bliver rentabel. Til sammenligning 

viser Figur 4 den forventede prisudvikling for forskellige energikilder. Det 

fremgår, at mængden af både teknisk og økonomisk tilgængelige ressourcer er 

så stor, at der ikke kan forventes at ske en udfasning af fossile brændsler alene 

pga. stigende knaphed. Der er med andre ord god begrundelse for at anvende 

skatteinstrumentet til at sikre en prisdifferentiering efter CO2e-indhold for fos-

sile brændsler og generelt opadgående prisudvikling, der kan skabe den nød-

vendige langsigtede forståelse i markedet for, at det på sigt vil være fordelagtigt 

at investere i udviklingen, udbredelsen og anvendelsen af CO2e-besparende 

teknologier. 
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Figur 4. Forventet udvikling i energipriser  

 
Noter: DKK/GJ i 2011-priser. Kilde: Energistyrelsen (2012) 

 

Med et globalt olieforbrug på 32 mia. tønder i 2011 (IEA13), må de fossile 

brændsler i hvert fald frem til 2050 formodes at findes og kunne udnyttes i et 

sådant omfang, at prisudviklingen ikke vil udgøre en forsyningssikkerheds-

mæssig udfordring. Den forventede prisudvikling internaliserer ikke de sam-

fundsøkonomiske omkostninger forbundet med fossile brændslers negative 

eksternaliteter. Inddrages de i den samfundsøkonomiske beregning, er der en 

stærk begrundelse for politisk at korrigere prisen, men den er begrundet i de 

eksterne omkostninger ved anvendelsen af fossile brændsler og ikke i spørgs-

målet om forsyningssikkerhed. Den forventede, langsigtede prisudvikling indi-

kerer desuden, at selv en relativt høj CO2e-pris ikke vil bringe forsyningssik-

kerheden i fare. Det er med andre ord muligt at håndtere de klimamæssige eks-

ternaliteter ved anvendelsen af fossile brændsler uden at påvirke forsynings-

sikkerheden. Det er desuden relevant at fremhæve, at de relativt høje energi-

priser i Europa sammenlignet med eksempelvis USA kun i meget begrænset 

omfang skyldes EU’s klimapolitik (Bolscher et al. 2013), og i langt højere grad 

bunder i en forholdsvis stor og stigende afhængighed af importeret energi og 

dyre langtidskontrakter for gas (Clark 2014), hvilket også understøtter dette 

argument.14 

 

 

                                                        
13 http://www.iea.org/aboutus/faqs/oil/ 
14 EU27’s nettoimport af primær energi udgjorde 952,3 mio. toe i 2010. Danmark er 
den eneste nettoeksportør af energi i EU (Eurostat 2012) 

http://www.iea.org/aboutus/faqs/oil/


Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 

 37 

2.2.2.2. Sikkerhedspolitik 

Mens forsyningssikkerheden ikke synes at være i fare, er der potentielt mere 

vægtige argumenter for at reducere afhængigheden af olie af sikkerhedspoliti-

ske årsager. Sikkerhedspolitisk henvises ofte til, at import af især olie sker fra 

lande, der kan tænkes at udnytte en dominerende markedsposition til at på-

tvinge importafhængige lande politiske indrømmelser. Med afsæt i dette argu-

ment er der ligeledes betydelige interesser i at differentiere energikilderne i 

energimikset, forbedre forbindelserne i det europæiske energimarked samt re-

ducere afhængigheden af importeret energi, hvilket afledt vil reducere den dan-

ske udledning af CO2e. Der er med andre ord vægtige sikkerhedspolitiske for-

dele ved en effektiv klimapolitik. 

2.2.2.3. Konkurrencefordele 

I forhold til erhvervspolitik kan argumenteres, at der i fremtiden vil vise sig en 

stor efterspørgsel efter CO2e-besparende teknologier og at et land som Dan-

mark vil have fordel af allerede nu at indføre skrappe CO2e-krav for derigen-

nem at drive national teknologiudvikling, der vil kunne udvikles til en eksport-

fordel for Danmark, efterhånden som resten af verden i stigende grad øger kli-

maambitionerne. Dette first mover-argument hænger tæt sammen med på-

virkningsargumentet, hvorved Danmark søger at øge ambitionsniveauet for 

klimapolitik internationalt og derigennem bidrager til at fremme denne efter-

spørgsel. 

2.2.2.4. Dobbelt dividende 

Skattepolitisk kan fremhæves eksistensen af en såkaldt dobbelt dividende, hvor 

et øget provenu fra CO2e-beskatning kan anvendes til at reducere andre skatter 

på eksempelvis arbejde, og dermed give en økonomisk gevinst. Der er foretaget 

en række studier af muligheden for at øge arbejdsudbuddet gennem en grøn 

skattereform. Den reelle effekt heraf er dog tvivlsom, med mindre man med 

provenuet fra de øgede CO2e-afgifter begunstiger beskæftigede og dermed æn-

drer indkomstfordelingen. Den mulighed har vi dog valgt at se bort fra i bereg-

ningerne ud fra den vurdering, at en eventuel ændring af i fordelingen ligger 

uden for rammerne af klimapolitik og dermed uden for rammerne af dette pro-

jekt, der undersøger potentialet for at optimere skattesystemet i forhold til de 

danske klimapolitiske målsætninger. Desuden ønsker vi med modelleringerne 

at vise de rene effekter af en grøn skattereform, hvilket forudsætter at den er 

fordelingsneutral. En mere omfattende diskussion af potentialet for dobbelt di-

vidende er behandlet selvstændigt senere i rapporten. 
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2.3. Opsummering: Usikkerhed omkring værdiansættelse 

Mens disse aspekter af klimapolitikken peger på potentielle aditionelle sam-

fundsøkonomiske fordele ved en unilateral ambitiøs dansk klimapolitik, er der 

imidlertid betydelig usikkerhed forbundet dels med eksistensen af sådanne 

ekstra fordele, dels af deres relevans og værdiansættelse. Vi har derfor valgt at 

se bort fra disse potentielle effekter i forbindelse med udarbejdelsen af vores 

beregninger af de økonomiske konsekvenser af en markant dansk reduktion af 

drivhusgasudledningen ved hjælp af afgiftsinstrumentet. Rapporten vurderer 

således den rene økonomiske effekt af at indføre en ensartet CO2e-afgift i ste-

det for de nuværende, forskelligartede afgiftssatser, og resultaterne er som så-

dan forsigtige og kan undervurdere fordelen ved en ambitiøs reduktionspoli-

tik15. 

Sammenfattende tager vi i rapporten afsæt i, at den relevante begrundelse for 

en unilateral reduktion af den danske udledning af drivhusgasser skal findes i 

en klimapolitisk sammenhæng og et ønske om at reducere udledningerne. An-

dre, afledte fordele kan forekomme, men bør ikke være begrundende for kli-

mapolitikken.  

  

                                                        
15 Især begrundelserne vedrørende forsyningssikkerhed og sikkerhedspolitik men også 
den erhvervspolitiske begrundelse spillede en central rolle i Klimakommissionens rap-
port. Man valgte dog ligeledes i de økonomiske konsekvensberegninger at se bort fra 
værdiansættelser af de eventuelle fordele. 
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3. Internationale erfaringer 

Danmark kan på den ene side ses som et foregangsland med hensyn til anven-

delsen af afgifter på drivhusgasudledning idet vi, sammen med andre nordiske 

lande, var blandt de første til at indføre CO2-afgifter. På den anden side er 

Danmark også et land med en høj udledning per indbygger sammenlignet med 

andre lande, både aktuelt og historisk set. Det fremgår af Figur 5. 

 

Figur 5. Skøn for akkumuleret CO2-udledning pr. nuværende ind-
bygger i ton for perioden 1850–2007 for de 30 største udledere 

 

Kilde: Duncan Clark og The Guardian (2011) 

 

Danmark har både en stor historisk udledning og en relativt høj reduktionsam-

bition. Det fremgår endvidere af Figur 6, at Danmark har et forholdsvist højt 

niveau for CO2-beskatning i sammenligning med andre OECD-lande.  
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Figur 6. Gennemsnitlig effektiv afgift på CO2 fra energiforbrug i 
OECD-lande 

 

Note: For USA og Canada indgår kun nationale afgifter. For Luxembourg gælder 

specielle forhold bl.a. pga. stor grænsehandel med motorbrændstoffer. Lande med 

eksplicit CO2-beskatning (efter OECD’s vurdering) er markeret med grå søjler. 

OECD-S angiver simpelt gennemsnit for OECD. Kilde: OECD (2013) 

 

Figur 6 viser en oversigt over OECD-landenes gennemsnitlige, effektive CO2-

beskatning af energiforbrug. Selv om Danmark har et relativt højt afgiftsniveau 

og det derfor formodentligt ikke vil være muligt at øge det samlede afgiftsni-

veau betragteligt, kan der ikke desto mindre være erfaringer i andre lande, der 

er relevante for Danmark i form af en potentiel bedre fordeling af afgiftstrykket 

mellem udledningskilder. Dette kapitel undersøger mulighederne for at drage 

inspiration fra relevante udenlandske erfaringer med at anvende afgiftsinstru-

mentet i klimapolitikken og vurderer konkrete tiltags relevans for Danmark i 

forhold til en langsigtet intention om at opnå en tilstrækkelig høj og bredt gæl-

dende afgift, så man dels når den ønskede reduktion, dels opnår omkostnings-
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effektivitet.16 Vi har valgt at se nærmere på udlandets erfaringer med CO2e-

beskatning af relevans for Danmark inden for følgende områder: 

1. Erfaringer med at kombinere en stærk unilateral reduktion med deltagelsen 

i et internationalt samarbejde som EU-ETS 

2. Erfaringer med at regulere ”vanskelige” udledninger vha. prissætning af 

CO2e 

3. Erfaringer med etableringen af en klimalov og en eventuel sammenkæd-

ning med et incitament til anvendelse af omkostningseffektive instrumen-

ter som eksempelvis afgifts-/prisinstrumentet. 

4. Erfaringer med anvendelse af CO2-justering ved grænsen (Border Carbon 

Adjustment, BCA). 

5. Erfaringer med omkostningseffektive subsidier. 

6. Erfaringer med muligheden for såkaldt dobbelt dividende, hvor man ikke 

alene reducerer et forureningsproblem men også, gennem anvendelse af et 

provenu fra hårdere forureningsbeskatning, opnår større beskæftigelse og 

produktion (uden utilsigtede fordelingseffekter).  

 
 
3.1. Erfaringer med unilateral reduktion kombineret med ETS 

Den aktuelt lave kvotepris i EU-ETS udgør en udfordring for tilstræbelsen af en 

høj uniform pris på drivhusgasudledninger. Den lave kvotepris afspejler flere 

forhold, primært et stort overskud af kvoter i markedet. Ser man isoleret på in-

strumentet, er det et omkostningseffektivt og hensigtsmæssigt instrument, der 

har de samme effektivitetsfordele som afgiftsinstrumentet. Alt efter hvor stor 

en andel af kvoterne, der på sigt auktioneres, vil EU-ETS desuden generere et 

provenu, ligesom afgifter gør. Uanset at den aktuelt lave pris ikke er udtryk for 

en svaghed ved instrumentet i sig selv, udgør den et problem i og med, at en lav 

pris ikke giver tilstrækkelig stærkt incitament til udvikling og udbredelse af 

CO2e-besparende teknologier.  

Den bedste løsning er en betragtelig skærpelse af reduktionsmålsætningen. 

Løsningsforsøg som midlertidig udtagelse af kvoter – backloading – løser ikke 

problemet, idet man blot skubber overskuddet af kvoter frem i tid. Såfremt der 

ikke opnås et højere ambitionsniveau på EU-niveau, der sikrer prissignalet 

fremadrettet, er der desuden risiko for, at medlemslandene indfører nationale 

tiltag, der, skønt de kun gælder nationalt, kan have utilsigtede effekter for hele 

systemet. Indførelsen af nationale tiltag i EU-ETS kan være relevant for lande, 

der ser deres egne nationale reduktionsambitioner udfordret af en for lav kvo-

tepris og et for lavt fælles ambitionsniveau. Omvendt mindsker nationale tiltag 

                                                        
16 For en uddybende gennemgang af internationale erfaringer se baggrundsrapport, 
CONCITO (2013): Udenlandske erfaringer med klimaorienterede skatter. 
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omkostningseffektiviteten i et fælles kvotemarked for EU med en fælleseuro-

pæisk prissætning.  

En mulig national korrektion af prissignalet består i indførslen af en tilstræbt 

nationalt gældende mindstepris i form af en ekstra beskatning. Et sådant in-

strument er pr. 1. april 2013 bragt i anvendelse i Storbritannien i form af en 

”carbon floor price”17 for el-produktion, hvor der indføres en ny CO2e-baseret 

afgift fastsat på baggrund af forskellen mellem en tilsigtet minimumspris og 

den forventede kvotepris. Begrundelsen for initiativet er, at man vurderer, at 

den gældende og forventede pris på CO2e i EU-ETS ikke er høj nok til at sikre 

tilstrækkeligt incitament til investering i VE-teknologi, og at denne usikkerhed 

indebærer en risiko for, at man gennem aktuelle investeringer binder sig til an-

læg baseret på brugen af fossile brændsler, der ikke er forenelige med de reduk-

tionsmål, der indgår i landets klimalov. 

Det britiske eksempel er interessant for Danmark, men der kan også konstate-

res en række komplikationer. For det første mindskes omkostningseffektivite-

ten i EU-ETS dels med introduktionen af forskellige nationale minimumspri-

ser, dels med forskelligartet prissætning mellem sektorerne i samme land. For 

det andet medfører mindre efterspørgsel efter kvoter som følge af effektiv regu-

lering i ét land, der nedbringer udledningen, at den europæiske kvotepris pres-

ses yderligere, hvilket kan forværre situationen for andre lande. For det tredje 

kan en opsplitning af el-markedet i nationale tiltag anføres at være i modstrid 

med arbejdet mod et fuldt integreret europæisk marked for el. Og for det fjer-

de, vil det for andre lande, der i modsætning til Storbritannien har en væsentlig 

andel af international el-handel, ikke være muligt at indføre en national afgift, 

idet udenlandske producenter ikke er omfattet af en tilsvarende korrigerende 

national afgift og dermed blot vil eksportere mere el til Danmark. Dette udgør 

en væsentlig problemstilling for Danmark og er adresseret på forskellig vis i vo-

res scenarieberegninger. 

 

3.2. Niveau og udbredelse af beskatning af ’svære’ områder 

Danmark tilhører en forholdsvis begrænset gruppe af lande, der har en ekspli-

cit CO2-afgift for dele af økonomien. Desuden indgår Danmark i EU-ETS, hvor 

dele af økonomien er underlagt en pris på CO2e-udledning i form af omsætteli-

ge forureningstilladelser. Udover eksplicitte afgifter kan der desuden ske en 

implicit beskatning, eksempelvis i form af energiafgifter, og et land med en lav 

eksplicit beskatning kan for så vidt godt have et højere samlet beskatningsni-

                                                        
17 At minimumsprisen kun er gældende for el-produktion og ikke for hele kvotesekto-
ren belyser nogle af vanskelighederne ved en ensartet beskatning, idet fritagelsen af in-
dustri formodentlig afspejler de samme overvejelser omkring konkurrenceevne og læ-
kage, som generelt gør sig gældende for industriens afgiftsfritagelser. 
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veau med en skrappere implicit beskatning. Det er i sig selv ikke et succeskrite-

rium at have så høj en afgift som muligt, dels fordi udledninger kan være regu-

leret ved andre virkemidler, dels fordi afgiften skal ses i sammenhæng med, 

hvor stor landets udledning er. Desuden kan der være specifikke forhold, der 

har betydning for afgiftsniveauet. Det er således mere relevant at vurdere ud-

bredelsen af prissætning af CO2e-udledning på tværs af sektorer og kilder in-

ternt i forskellige lande. 

Ligesom det, som tidligere nævnt, er tilfældet for Danmark, er det karakteri-

stisk for OECD-landene, at der er store forskelle i prissætningen mellem sekto-

rer, således at nogle former for fossilt energiforbrug er fritaget for afgift eller 

kun pålagt en relativt beskeden afgift, mens andet forbrug - især transport - be-

skattes forholdsvis kraftigt (OECD 2013). Man er således i praksis ganske langt 

fra idealet om en ensartet prissætning. Kun lande med en generelt lav beskat-

ning af udledning er tæt på at opfylde en ensartet prissætning, men da disse 

lande typisk også har en høj udledning, er det tegn på en utilfredsstillende kli-

ma- og afgiftspolitik snarere end en vellykket politik. 

Det samme billede gælder altså for de danske afgifter som mere generelt: Noget 

udledning er fritaget for afgift, mens andet er beskattet relativt højt. Den oplag-

te erfaring at drage fra de overordnede udenlandske afgiftsstrukturer er såle-

des, at de danske problemstillinger i forhold til udbredelsen af en ensartet be-

skatning formodentlig også gør sig gældende i andre lande. Det drejer sig især 

om hensyn til lækage og grænsehandel, men også opgørelsesmetoder og hen-

sigtsmæssighed i forhold til eksempelvis ikke-energirelaterede udledninger mv. 

Det udelukker imidlertid ikke, at der kan være relevante erfaringer med forsøg 

på beskatning af disse ”svære” områder. 

Et eksempel på et udenlandsk tiltag til at håndtere et af disse områder findes i 

det californiske ETS, hvor transport- og varmeforsyningssektoren fra 2015 in-

kluderes i kvotemarkedet ved at distributører af fossile brændsler forpligtes til 

at købe kvoter. Dermed vil 85 pct. af udledningerne i Californien være under-

lagt et fælles kvotemarked med en fælles, ensartet prissætning, der forventes at 

reducere Californiens samlede udledninger med 17 pct. i 2020 i forhold til 2013 

(Center for Climate and Energy Solutions, 2013). Inklusionen af distributører 

af fossile brændsler i det europæiske kvotemarked vurderes også af De Økono-

miske Råd at være en fornuftig måde at håndtere udledningerne fra transport 

og varme for EU (DØRS 2013). Ved at inkludere flere sektorer i EU-ETS kan 

der opnås større omkostningseffektivitet, og inklusionen af flytransport i EU-

ETS pr. 1. januar 2012 udgør et eksempel på, hvordan flere sektorer kan lægges 

ind under det europæiske kvotemarked og dermed pålægges en ensartet CO2e-

afgift. Ved at inkludere flere sektorer, uden at kvoteloftet øges, kan prisen i EU-

ETS bringes op og derved delvist korrigere prissignalet med henblik på at 

fremme den nødvendige teknologiudvikling fremadrettet. Her har det californi-



Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 

 44 

ske ETS indbygget en minimumspris på $10 pr. ton i 2013, stigende 5 pct. årligt 

over inflationen fra 2014 og frem. Med en minimumspris er det forsøgt sikret, 

at systemet udover at sikre en given reduktion også sikrer prissignalet. Skønt 

minimumsprisen i det californiske ETS ligger betydeligt over det nuværende 

niveau for EU-ETS, bør det imidlertid bemærkes, at den fortsat er lavere end 

det niveau, man i EU forventede ville kunne drive teknologiudviklingen, da EU-

ETS blev indført. Med den nuværende californiske prismekanisme vil prisen 

således i 2020 være $14 i 2013-priser, hvilket betyder en stigning i benzinpri-

sen i perioden 2013-2020 på lige under 1 cent.  

Et andet eksempel er New Zealand, hvor ikke-energirelaterede emissioner fra 

skovbrug er inkluderet i det nationale kvotesystem, mens emissioner fra land-

bruget opgøres og indrapporteres med henblik på at inkluderes senere hen. Det 

er planlagt, at landbruget vil modtage gratiskvoter op til 90 pct. af udlednin-

gerne, hvor der differentieres mellem bedriftstyper. Den endelige inklusion af 

landbrugets udledninger i kvotemarkedet, der tidligere var fastsat til 2015, er 

dog i 2012 blevet udskudt på ubestemt tid. Udskydelsen er sket, dels fordi det 

vurderes, teknologierne til nedbringelse af ikke-energirelaterede udledninger i 

landbruget ikke er tilstrækkeligt tilgængelige, dels fordi man ikke ønsker at på-

lægge de new zealandske landmænd strengere byrder end deres internationale 

konkurrenter. Desuden har inklusionen af skovbruget ikke været uproblema-

tisk i sig selv, idet skovbrugerne kan generere kvoter ved at rejse skov, og der 

derved kan opstå dels en større mængde kvoter i systemet, der kan overføres til 

de andre sektorer, dels modsatrettede interesser inden for samme system. Det-

te forhold drøftes senere i rapporten. 

Et tredje eksempel, der endnu kun har karakter af et forslag, findes i Sverige, 

hvor Jordbruksverket har foreslået en afgift på kødforbrug til håndtering af 

forbrugets negative eksternaliteter. En sådan afgift, der differentierer mellem 

kødtyper, er vurderet som mulighed for Danmark i afsnittet om landbrug. 

 

3.3. Erfaringer med anvendelse af oprindelsesbeviser 

Mens det for det britiske eksempel ikke nødvendigvis er et problem at opret-

holde en minimumpris på CO2e i el-sektoren over for udlandet, vil det i praksis 

ikke være muligt for Danmark, idet den danske el-handel er langt mere integre-

ret i det europæiske el-marked end det britiske. Problemet kan muligvis hånd-

teres gennem krav om oprindelses-beviser til dokumentation for det indlejrede 

CO2e-indhold i den importerede el.  

Ved at sikre information om det indlejrede CO2e-indhold i den el, der importe-

res til Danmark, gives et nødvendigt informationsgrundlag, der kan danne ba-

sis for en afgiftsdifferentiering. Dokumentationen for den importerede el base-

res i dag på gennemsnitsberegninger for de lande, hvorfra Danmark importerer 
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el, og er ikke tilgængelig på et mindre aggregeret niveau. Der er ikke eksempler 

på lande, der har håndteret problemet med importeret el, og det vil være nød-

vendigt med en udbredelse af brugen af oprindelsesbeviser på tværs af EU, før 

en højere produktionsafgift på el lader sig gøre i praksis i Danmark. Med en 

etablering af en obligatorisk brug af oprindelsesbeviser i EU kan der banes vej 

for et tilstrækkeligt disaggregeret beskatningsgrundlag også for importeret el. 

Dette vil dog kræve betydelig politisk vilje på europæisk niveau. 

 

3.4. Erfaringer med justering af CO2 ved grænsen (BCA) 

Justering af CO2 ved grænsen (Border Carbon Adjustment, BCA) er en prisre-

gulering af CO2-indholdet i varer, når de krydser grænser mellem lande. Tan-

kegangen er, at et sådant system kan korrigere for de enkelte landes forskellige 

ambitionsniveauer i klimapolitikken. Når et land med en forholdsvist ambitiøs 

klimapolitik handler med et land med en mindre ambitiøs klimapolitik kan det 

korrigere for forskellen i prisen på CO2-udledningen mellem landene. 

Ved import af en vare til et land med en særlig ambitiøs klimapolitik kan der 

pålægges en CO2-skat svarende til meromkostningen ved CO2-udledningen fra 

en tilsvarende indenlandsk produceret vare. Omvendt kan der ved eksport til 

lande med mindre ambitiøse klimapolitikker gives tilskud, som udligner mer-

omkostningen ved CO2-udledningen fra den indenlandsk producerede vare. 

I et bredere perspektiv er der betydelige problemer ved at indføre BCA på for-

brugsvarer importeret til EU, idet BCA blandt andet risikerer at bremse og be-

grænse fordelene ved international handel. Desuden kan protektionisme være 

en uhensigtsmæssig risiko ved at anvende BCA, hvilket der bør tages højde for 

ved en eventuel anvendelse. Omvendt kan modellen være relevant at overveje, 

hvis lande uden for EU ikke skærper deres ambitionsniveauer, og det derfor 

bliver nødvendigt for EU unilateralt at skærpe sin klimaindsats. Det er derfor 

vores vurdering, at mulighederne og begrænsningerne ved BCA som minimum 

begrunder yderligere undersøgelser. En eventuel indførelse af en generel BCA 

på importerede varer vil dog kun være relevant på EU-niveau. 

En del af rationalet for at anvende BCA er, at det muligvis kan anvendes til at 

påvirke andre landes klimaindsats i positiv retning. Dermed kan det tænkes at 

modvirke et eventuelt free-rider problem i form af lande, der ikke bidrager til 

en nødvendig global indsats for at begrænse drivhusgasudledningen. Der er på 

nuværende tidspunkt, med en enkelt undtagelse, ingen lande, der rent faktisk 

anvender en CO2e-baseret BCA. Det udenlandske erfaringsmateriale begræn-

ser sig primært til enkelte eksempler på overvejelser og politiske (lov-)forslag 

om at anvende instrumentet.  
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Undtagelsen vedrører luftfart, der fra 2012 er blevet lagt ind under det europæ-

iske kvotesystem, EU-ETS, hvor inkluderingen af tredjelandes flytrafik i kvote-

systemet indebærer, at man pålægger flyselskaber at købe kvoter, hvis de ope-

rerer i europæiske lufthavne. Senest har Europa-Kommissionen i oktober 2013 

besluttet, kun at omfatte den del af flyvningerne, der finder sted i europæisk 

luftrum. Det er sket grundet massiv international modstand og trusler om han-

delskrig samt indgåelsen af en aftale i den internationale organisation for civil 

luftfart, ICAO, om, at international regulering af emissioner fra flytrafik skal 

ske fra 2020 i henhold til en aftale, der skal indgås i 2016. Dermed kan udvik-

lingen inden for flytrafik ses som et eksempel på, at truslen om indførelse af 

BCA kan påvirke andre lande til at påbegynde CO2e-regulering af en branche, 

da de dermed kan opkræve et eventuelt provenu nationalt frem for at aflevere 

det ved grænsen til eksportmarkederne. 

EU’s inklusion af flytrafik har ikke været indklaget for WTO, og det er fortsat et 

omdiskuteret spørgsmål, om brugen af BCA i forbindelse med drivhusgasud-

ledning er forenelig med WTO-regler. Baseret på WTO’s egen vurdering synes 

man at kunne konkludere, at en BCA indført af miljøhensyn kan være forenelig 

med WTO-regler, selvom den som nævnt ikke vil være uproblematisk handels-

teoretisk. Den teoretiske mulighed for at introducere BCA i forbindelse med en 

dansk skattereform, eventuelt baseret på såkaldte carbon footprint-opgørelser, 

behandles i en baggrundsrapport18. 

 

3.5. Erfaringer med omkostningseffektive subsidie-systemer 

Er det ikke muligt at anvende en høj og ensartet afgift på drivhusgasudledning 

som instrument til at sikre incitament til den nødvendige udledningsreduktion, 

må man anvende andre instrumenter. Det kan eksempelvis være at subsidiere 

anvendelsen af mindre forurenende teknologier. Her er udenlandske erfaringer 

fra Sverige og Norge relevante i forhold til deres samarbejde om et fælles mar-

ked for grønne certifikater. Sverige og Norge har vurderet, at det fælles marked 

giver fordele i form af blandt andet et relativt stabilt støttesystem, idet den in-

ternationale og langsigtede binding antages at gøre systemet mindre sårbart 

over for kortsigtede politiske hensyn. Derudover giver systemet incitament til 

at lade udbygningen af VE ske, hvor den er billigst, og dermed øges omkost-

ningseffektiviteten med systemets størrelse. Da et lignende instrument kan væ-

re relevant for Danmarks muligheder for at indføre en ensartet høj afgift på el-

produktion, er potentialerne ved sådanne grønne certifikater gennemgået i 

rapportens Del II. 

                                                        
18 Se baggrundsrapporten, CONCITO (2014): ”Justering af CO2 ved grænsen”, for de-
taljeret gennemgang. 
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Ud over Sverige og Norge har også Storbritannien erfaringer med en national 

udgave af omsættelige grønne certifikater som støttemodel. I Storbritannien 

har erfaringerne givet anledning til en opgivelse af støttesystemet, men de ne-

gative erfaringer skyldes ifølge OECD (2011) ikke nødvendigvis certifikat-

systemet som sådan men i højere grad specifikke britiske forhold som fravær af 

langtidskontrakter samt uhensigtsmæssig regulering af el-nettet. Vedrørende 

risikoen for unødig høj betaling til VE-teknologier påpeger OECD (2011), at 

denne er til stede ved anvendelse af både certifikat-systemer og feed-in tariffer, 

som støtten i Tyskland og Spanien til solpaneler ses som eksempler på.  

  

3.6. Erfaringer med muligheden for dobbelt dividende  

Begrebet dobbelt dividende referer til, hvorvidt man ved grønne skatteomlæg-

ninger ikke alene kan opnå en velfærdsgevinst gennem reduktion af en uønsket 

eksternalitet men også, gennem tilbageførsel af provenuet, et mere effektivt 

skattesystem med tilhørende gevinst i form af eksempelvis større beskæftigelse. 

Der er gennemført en række studier af potentialet for dobbelt dividende ved 

grønne skatteomlægninger både på baggrund af økonomisk modellering af mu-

lige skattereformer og ex post-evalueringer af faktiske reformer. Særligt rele-

vante er EU-projektet COMETR, der vurderer effekterne af faktiske reformer i 

EU, samt Vivid Economics (2012), der vurderer potentialet for at reducere of-

fentlige underskud gennem øget energibeskatning, også i EU. Dette erfarings-

grundlag er gennemgået i detaljer i afsnittet om dobbelt dividende sidst i Del I. 

Fælles for de tilgængelige studier af mulighederne for dobbelt dividende er, at 

der ikke er fundet empirisk dokumentation for en sikker eksistens af en sådan 

ekstra gevinst. Der er dog flere af omlægningerne, der peger i retning af en mu-

lig dobbelt dividende under særlige forudsætninger. 

 

3.7. Erfaringer med klimalove kombineret med afgifter 

En lang række lande har inden for de seneste år overvejet indførelse af en kli-

malov, og den danske regering har tilkendegivet, at den vil fremsætte forslag til 

en klimalov i Danmark i slutningen af marts 2014. Begrænser man sig til ek-

sempler med nationalt gældende og langsigtede ambitiøse reduktionsmål er det 

især Storbritannien og Skotlands erfaringer, der er relevante. Det er desuden 

nævnt eksplicit i regeringsgrundlaget, at en dansk klimalov skal modelleres 

med udgangspunkt i den britiske og skotske.   

Storbritanniens klimapolitik er forankret i loven Climate Change Act fra 2008 

samt opfølgning på denne lovgivning. Med loven etableres et juridisk bindende 

mål for reduktionen af drivhusgasser i 2050 på mindst 80 pct. i forhold til 

1990. I perioden frem mod 2050 styres efter 5-årige CO2-budgetter, der inde-
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holder et juridisk bindende loft for omfanget af udledningen. Der opereres med 

mindst tre rullende budgetter, og de første tre budgetter dækker perioderne 

2008-2012, 2013-2017 og 2018-2022. Loven tager højde for fremkomsten af ny 

viden med betydning for klimapolitikken ved at budgetterne fastlægges løben-

de og kan justeres i lys af ny information. Dermed er der ikke i den britiske 

klimalov en annoncering af en fremtidig pris på den britiske drivhusgasudled-

ning, og generelt findes der ikke eksempler på lande, der har integreret skatte-

instrumentet direkte i en klimalov19. Det er velbegrundet at fastholde dette ma-

nøvrerum i lys af usikkerheden omkring såvel konsekvenser som omkostninger 

ved klimaforandringerne og en effektiv klimaindsats. Integration af afgiftsin-

strumentet i en klimalov kan i stedet ske ved en overordnet henvisning til, at 

man skal anvende omkostningseffektive instrumenter. 

Den britiske klimalov indeholder en bemærkelsesværdig institutionel nyska-

belse i form af en uafhængig instans, en klimakomité, der skal rådgive om mål 

og midler og vurdere, om regeringens politik kan realisere målene. Denne uaf-

hængige institution kan også bidrage til øget troværdighed qua uafhængighe-

den, der afspejler en slags armslængdeprincip. Hvis den førte politik afviger fra 

klimakomiteens anbefalinger, er regeringen forpligtet til at offentliggøre en 

forklaring.  

 

3.8. Opsummering: Relevante tiltag for Danmark 

På baggrund af denne korte gennemgang af internationale forhold, skønnes det 

relevant at inddrage følgende i de videre overvejelser omkring indretning af det 

danske afgiftssystem: 

 Mulighederne og udfordringerne ved at omfatte ’svære områder’ som ikke-

energirelaterede udledninger og transport i en ensartet dansk beskatning 

 Omkostningseffektive subsidie-systemer som supplement til en ensartet 

beskatning 

 Mulighederne for at anvende justering af CO2 ved grænsen (Border Carbon 

Adjustment, BCA) i forbindelse med en høj, ensartet beskatning i Danmark 

 Potentialet for at realisere en dobbelt dividende som følge af indførelsen af 

en ensartet dansk beskatning.   

                                                        
19 Dog har Schweiz, uden at formulere en eksplicit klimalov, kædet en CO2-afgift sam-
men med graden af opfyldelse af reduktionsmål. 
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4. Klimakommissionen 

Klimakommissionen viste, at det vil være økonomisk overkommeligt at reduce-

re den danske CO2e-udledning markant, idet de samfundsøkonomiske om-

kostninger ved en omstilling væk fra fossile brændsler på baggrund af en række 

forudsætninger og afgrænsninger blev skønnet til at være mindre end 0,5 pct. 

af BNP i 2050. Klimakommissionen fremhævede endvidere, at afgiftsinstru-

mentet bør anses som det grundlæggende instrument i en ambitiøs klimapoli-

tik, og at en ensartet afgift på fossile brændsler på tværs af anvendelser kan bi-

drage til at sikre en samlet omkostningseffektiv indsats 

Klimakommissionen analyserede på baggrund af to samfundsøkonomiske kon-

sekvensberegninger (en ADAM-beregning og en analyse fra DREAM-gruppen) 

to overordnede scenarier: Et hvor omverdenen fører en ambitiøs klimapolitik, 

og et hvor omverdenens politik er uambitiøs. Selvom det i dokumentationsrap-

porten noteres, at teknologiudviklingen i praksis vil ske hurtigere med en am-

bitiøs omverden end i et forløb, hvor omverdenen er uambitiøs med hensyn til 

klima- og energipolitik20, er det i de økonomiske beregninger, der er udført i 

forbindelse med kommissionens arbejde, antaget, at teknologiudviklingen er 

ens i de to forløb, idet det ikke var muligt at inddrage forskellige omverdens-

forhold i selve beregningerne. 

Det medfører, at Klimakommissionen primært på baggrund af forskellige for-

ventninger til prisudviklingen på brændsler alt efter, hvor mange der efterspør-

ger dem, konkluderede, at det er mindre omkostningsfuldt for Danmark at 

gennemføre omstillingen, hvis den øvrige verden fortsætter en uambitiøs kli-

mapolitik. Når omverdenen er ambitiøs er de fossile priser lave og besparelsen 

ved at reducere det danske fossile udslip tilsvarende mindre. Desuden vil 

Danmark med et uambitiøst udland have mere og billigere bioenergi til rådig-

hed, da færre efterspørger det.  

Den teknologiske udvikling må imidlertid forventes at have endog meget stor 

betydning for mulighederne for - og omkostningerne ved - en ambitiøs klima-

politik for en lille, åben økonomi som den danske. Et af formålene med denne 

rapport er således at præcisere Klimakommissionens konklusioner ved i højere 

grad at uddybe betydningen af omverdenens ambitionsniveau for teknologiud-

viklingen. Med en ambitiøs omverden må forventes en hurtigere teknologiud-

vikling, givet at et større marked vil efterspørge CO2e-besparende løsninger. 

Dermed er omverdenens ambitionsniveau på klimaområdet overordentlig væ-

sentligt for, hvor omkostningsfuld reduktionen bliver for Danmark, og derfor 

er omverdenens ambitionsniveau og forventningerne hertil også af betydning 

for, hvilken CO2e-prissætning der er nødvendig for at realisere den nødvendige 

                                                        
20 Klimakommissionen (2010), p. 111. 
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reduktion. På den baggrund inddrager vi i dette projekt eksplicit omverdenens 

ambitionsniveau og bygger dermed i en forstand videre på Klimakommissio-

nens arbejde.  

Siden Klimakommissionens rapporter er der desuden sket en betydelig udbre-

delse af ny teknologi, især inden for udvinding af skifergas. En relativt høj pris 

på fossile brændsler har medført en intensivering af efterforskningen og en ud-

bredelse af nye udnyttelsesteknologier, som på sigt øger udbuddet af tilgænge-

lige fossile brændsler og bringer prisen ned. Det bevirker, som vist tidligere i 

rapporten, at der ikke længere er udsigt til, at prisudviklingen for fossile 

brændsler som følge af knaphed i sig selv vil sikre tilstrækkeligt incitament til 

en afvikling af deres anvendelse. Den primære konsekvens af dette er et øget 

behov for politisk indgreb i form af eksempelvis en korrigeret prissætning ved 

afgifter eller omsættelige kvoter. En anden konsekvens er, at forsyningssikker-

hedsproblemet ikke vil være så presserende. Hvor Klimakommissionen måtte 

antage, at knapheden på fossile brændsler allerede frem til 2050 ville bevirke, 

at omstillingen væk fra brug af fossile brændsler ville ske under alle omstæn-

digheder, så har de seneste års udvikling gjort, at man ikke kan forvente, at en 

sådan knaphed vil gøre sig gældende på denne side af 2050. Det har på sin side 

to konsekvenser. For det første at det bærende argument for en reduktion af 

drivhusgasudledningen er klimahensynet og ikke forsyningssikkerhed. For det 

andet at man ikke kan gå ud fra, at en ukorrigeret prisudvikling alene vil med-

føre at afviklingen af drivhusgasudledende teknologier til fordel for renere tek-

nologier sker af sig selv.   

I de scenarier, vi undersøger, antages det, at den teknologiske udvikling afhæn-

ger positivt af udlandets klimapolitik og ambitionsniveau. Begrundelsen for 

denne indgangsvinkel er, at hvis udlandet, eller betydelige dele af udlandet, 

øger det økonomiske incitament til udvikling af CO2e-besparende teknologier, 

så vil det have betydning for prisen på disse teknologier. Omvendt vil en ambi-

tiøs, unilateral dansk satsning ikke være i stand til at drive tilstrækkelig tekno-

logiudvikling. Graden af ambition internationalt vil dermed have betydning for, 

hvor stor en afgift, der skal pålægges CO2e-udledning, for at give incitament til 

i højere grad at vælge CO2e-besparende teknologier i Danmark.  
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5. Principper for beskatning 

5.1. Ressourcebeskatning  

En grundlæggende tilgang i dette projekt er at undersøge potentialet for at flyt-

te en større del af beskatningen væk fra de aktiviteter, vi som samfund gerne vil 

have mere af, såkaldte ’goods’ såsom beskæftigelse og renere miljø, til i højere 

grad at beskatte ’bads’, altså ressourceforbrug, udledning af drivhusgasser, for-

urening mv. – aktiviteter samfundet gerne vil begrænse. Hensigten med en så-

dan omlægning er at reducere forvridningseffekter og give incitamenter til øget 

beskæftigelse og velstand samtidig med, at de nationale klimamål realiseres. 

Ændringer i brug af skatte- og afgiftsinstrumenterne skal samtidig ske under 

hensyntagen til at sikre et skatteprovenu til finansieringen af velfærdssamfun-

det. 

Ved at beskatte de aktiviteter, som vi gerne vil begrænse, kan vi dels mindske 

disse aktiviteter og dermed få færre uønskede eksternaliteter, dels opnå en me-

re effektiv anvendelse af knappe ressourcer21.  Princippet er, at vi ved at øge be-

skatningen af CO2e og andre uønskede eksternaliteter giver incitament til at 

reducere de uønskede aktiviteter og lader samfundsomkostningen af aktivite-

terne afspejle i deres pris. Samtidig kan en mere omfattende beskatning af eks-

ternaliteter i nogle situationer generere et provenu, der kan bruges til at redu-

cere forvridende skatter på aktiviteter, som samfundet ønsker at fremme. 

5.2 Internalisering af eksternaliteter 

Projektet anlægger således en eksternalitetsbetragtning for beskatning af driv-

husgasemissioner. Baggrunden for denne tilgang er, at en ureguleret mar-

kedsmekanisme ikke sikrer en hensyntagen til disse eksternaliteter. Uden regu-

lering bliver de privatøkonomiske omkostninger lavere end de samfundsmæs-

sige, der medtager de negative eksternaliteter ved en given aktivitet. Dermed 

opstår såkaldte markedsfejl, hvor en vare handles til en pris, der er lavere, end 

de samfundsmæssige omkostninger, de reelt koster samfundet, når omkostnin-

ger forbundet med forurening, klimaforandringer, sundhed mm. inkluderes. 

Ved at internalisere disse omkostninger i varens pris ved hjælp af en korrige-

rende afgift kan prisen ændres til at være mere i overensstemmelse med de 

samfundsøkonomiske omkostninger, således at forbruget af varen bliver mere 

efficient. Dette forhold er illustreret i Figur 7. 

                                                        
21 I denne henseende har vi valgt at betragte atmosfærens akkumulering af drivhusgas-
ser som en knap ressource med en grænse for, hvor meget CO2e, der kan koncentreres, 
inden den globale opvarmning vil overstige 2 grader. Anvendelsen af denne ressource 
kan i den henseende tolkes som CO2e-udledning, som samfundet ønsker at anvende så 
effektivt som muligt, og som derfor bør beskattes. 



Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 

 52 

Figur 7 illustrerer betydningen af eksternaliteter og beskatning i et marked, 

hvor prisen tilpasser sig, så udbud og efterspørgsel er i overensstemmelse (så-

kaldt fuldkommen konkurrence). 

Figur 7. Internalisering af eksternaliteter 

 

Efterspørgslen falder i forhold til prisen på produktet (den røde linje i figuren). 

Virksomhedernes omkostninger ved at producere den pågældende vare er illu-

streret som PMC. Uden regulering af markedet vil markedsprisen blive P1, og 

der omsættes en mængde lig Q1. Hvis de samfundsmæssige omkostninger 

(SMC) overstiger de privatøkonomiske omkostninger (PMC) er dette en uhen-

sigtsmæssig situation. Prisen og dermed den omsatte mængde afspejler ikke de 

samfundsmæssige omkostninger.  Der produceres for meget af den pågældende 

vare i et ureguleret marked, da købere og sælgere ikke tager hensyn til ekster-

naliteten. Det samfundsmæssige tab herved er illustreret ved arealet A, som af-

spejler, hvor meget de samfundsmæssige omkostninger overstiger betalingsvil-

jen (givet ved arealet under efterspørgselskurven), når mængden bliver Q1 i 

stedet for Q2. Den samfundsmæssige optimale situation kan sikres med en pris 

på P2 og en mængde på Q2. I forhold til den uregulerede situation skal prisen 

være højere og den omsatte mængde mindre. Hvis der er fuld viden om mar-

kedsforholdene, kan den samfundsøkonomisk optimale situation sikres ved at 

pålægge varen en skat (t), der i dette eksempel er en stykafgift. Prisen bliver nu 

de privat økonomiske omkostninger PMC plus t og dermed lig den samfunds-

økonomiske optimale pris, P2. Ved at påligne denne skat sikres et skatteprove-

nu svarende til arealet B i figuren (afgiften multipliceret med den omsatte 

mængde). Dette eksempel illustrerer, hvorledes skatter og afgifter kan benyttes 

til at internalisere omkostningerne ved eksternaliteter og dermed sikre en sam-

fundsmæssig mere hensigtsmæssig situation. Denne tilgang afspejler et ”foru-

reneren betaler”-princip.  
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Udover effekten illustreret i figuren vil en regulering påvirke de fremtidige 

produktionsomkostninger ved teknologisk udvikling og innovation. Såfremt 

der kan udvikles produktionsmetoder, der ikke i samme omfang er miljøbela-

stende, skal disse ikke være pålagt skatten eller afgiften, og det vil give et inci-

tament til teknologiudvikling og innovation.  

I praksis er der mange problemer knyttet til præcist at fastlægge en skatte- og 

afgiftsstruktur, der sikrer, at man når den samfundsøkonomisk optimale situa-

tion. Det stiller store krav til information præcist at måle de samfundsmæssige 

omkostninger knyttet til en eksternalitet. Samtidig skal man have præcis viden 

om markedsforholdene (efterspørgsel og private omkostninger) for at kunne 

fastlægge den optimale skat eller afgift. En mere pragmatisk tilgang er at fast-

sætte skatter og afgifter for at nå et givet reduktionsmål. Der er dog stadig 

usikkerhed knyttet til at vurdere den præcise reduktion. Ved benytte sig af 

skatte- og afgiftsinstrumentet og have en ensartet beskatning knyttet til den 

negative eksternalitet, sikrer man sig imidlertid, at omstillingen sker til de la-

vest mulige samfundsmæssige omkostninger. 

I dette projekt har vi valgt at modellere scenarierne på baggrund af en tilgang, 

hvor afgiften fastsættes på et niveau, der ud fra en række antagelser og forvent-

ninger til teknologiudvikling vurderes at være tilstrækkeligt for at nå et mål om 

en udledning på 2,2 ton CO2e per indbygger i 2050. 

 

5.3. Placering af beskatningen 

For at opnå den mest omkostningseffektive reduktion, bør afgiften være ensar-

tet og lægges så tæt på kilden som muligt. I teorien er det underordnet for tek-

nologiudvikling og -udbredelse, hvor i kæden en CO2e-afgift lægges, så længe 

den afspejler kilden, CO2e-indholdet, i en given vare eller ydelse og dermed gi-

ver incitamenter til at reducere udledningen. 

Dette taler umiddelbart for at påligne skatten på produktionen. En sådan stra-

tegi har imidlertid en række problemer. Hvis skatten kun pålægges i Danmark, 

vil den forskelsbehandle indenlandske og udenlandske producenter. Udenland-

ske producenter med samme teknologi som de indenlandske vil således have en 

konkurrencefordel som kan udnyttes til at sikre sig markedsandele. Danske 

virksomheder kan også få et incitament til at flytte produktionen til udlandet 

for at undgå beskatningen. Dette lækageproblem betyder, at man ikke opnår 

den tilsigtede reduktion og samtidig reduceres produktion og beskæftigelse.  

Der er umiddelbart to løsninger på lækageproblemet. Man kan påligne impor-

terede varer en afgift der afhænger af CO2 indholdet - en såkaldt Border Car-

bon Adjustment (BCA). Dette diskuteres nærmere i afsnit 3.4. En anden løs-

ningsmulighed er at pålægge skatten på forbruget. En forbrugsbeskatning vil i 

mange tilfælde betyde, at man flytter beskatning væk fra kilden, og den bliver 
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derfor mindre præcis, f.eks. fordi den samme vare kan være produceret med 

forskellige metoder, der har forskellige implikationer for CO2 udledningen. Det 

er derfor typisk ikke praktisk muligt at opgøre den reelle CO2e-udledning for-

bundet med en given vare i forbrugsleddet, og dermed vil en CO2e-afgift som 

udgangspunkt være repræsenteret af en proxy. En afgift baseret på en proxy gi-

ver stadig incitament til forbrugeren om at reducere forbruget af den pågæl-

dende vare, fordi afgiften gør varen dyrere, men det giver et mindre klart inci-

tament til at producere varen med mindst muligt CO2 indhold og til teknologi-

udvikling. En generel afgift på eksempelvis kød, mælk eller elektricitet vil ikke 

give producenten - landmanden eller el-selskabet - det samme incitament til at 

reducere CO2e-indholdet i produktionen som en afgift direkte pålagt CO2 ud-

ledningen. Årsagen er, at afgiften ikke vil være differentieret mellem CO2e-

effektive og CO2e-ineffektive producenter, og der vil derfor ikke være nogen af-

giftsbesparelse for producenten ved at implementere ny teknologi eller være 

mere effektiv. 

Omvendt er forbrug mindre mobilt end produktion. Der er ikke særlig stor 

sandsynlighed for, at private danskere flytter til udlandet, fordi el-regningen 

bliver for høj eller brug af vejnettet for dyrt. Samtidigt betyder en beskatning i 

forbrugsleddet, at importerede varer og danskproducerede varer behandles 

ensartet på markedet, og man undgår, at eksporterhvervenes konkurrenceevne 

rammes uforholdsmæssigt hårdt, idet eksporten ikke pålægges afgiften. Derfor 

er der færre lækage-risici ved beskatning i forbrugsleddet, og denne model kan 

være relevant for de konkurrenceudsatte dele af dansk økonomi. Hertil kom-

mer, at Danmark på en række specifikke områder er aftager af teknologi og kun 

i begrænset omfang har mulighed for gennem CO2e-afgifter at styre, hvilke va-

rer der udbydes til danskerne. Det gælder eksempelvis personbiltransporten, 

hvor Danmark ikke har nogen egenproduktion. For sådanne varer og ydelser 

kan Danmark kun realisere reduktioner ved at regulere efterspørgslen.  

På den baggrund inkluderer diskussionen af en ideel klimabeskatningsmodel 

for Danmark en vurdering af, hvor i kæden CO2e-afgiften lægges, da det i prak-

sis kan give forskellige incitamenter og effekter. I dette projekt har vi som ud-

gangspunkt valgt at placere CO2e-beskatningen det sted i kæden, hvor udled-

ningen finder sted, altså ved forbrændingen af fossile brændsler i oliefyret eller 

i bilens motor (scope 1) og ved forbrændingen af fossile brændsler i produktio-

nen af eksempelvis el (scope 2). Men på baggrund af ovenstående overvejelser, 

tager vi også beskatning af forbrugsleddet i betragtning i konkrete beskatnings-

forslag i Del II. 
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5.4. Fordelingsimplikationer  

En central præmis for projektet er at fastholde den nuværende samfundsøko-

nomiske fordeling, som er kendetegnet ved en relativ lige indkomstfordeling. 

En øget beskatning af ressourceforbrug og miljøbelastning kombineret med la-

vere indkomstskatter risikerer at medføre en ændret fordeling af skattebyrden, 

idet udgifter til eksempelvis energi typisk optager en større andel af budgettet i 

en lavindkomsthusstand end i en højindkomsthusstand, og en stigning i disse 

udgifter derfor vil have en regressiv effekt, mens indkomstskatter er progressi-

ve. Denne effekt kan dog modvirkes ved forskellige tilbageførselsmekanismer 

såsom grøn check, ligesom øget beskatning af f.eks. boliger og jord har positive 

fordelingsegenskaber, idet de typisk rammer progressivt. Dermed kan disse be-

skatningsformer med fordel indgå i en omlægning af skattesystemet. I vores 

beregninger har vi valgt ikke eksplicit at modellere forskellige tilbagefør-

selsmodeller, da disse i høj grad afhænger af den politiske prioritering og ikke 

som sådan er et klimapolitisk spørgsmål. 

 

5.5. Konsekvenser for statens provenu 

En væsentlig udfordring ved en større omlægning af skattesystemet mod i høje-

re grad at beskatte eksternaliteter er at fastholde det skattemæssige provenu 

over tid. Historisk udgøres en del af afgifterne på eksempelvis energi af prove-

nubegrundet beskatning. Ved at anlægge en eksternalitetsbetragtning og fjerne 

ikke-eksternalitetsbegrundede skatter og afgifter nedbringes det samlede pro-

venu derfor fra energi. Desuden har punktafgifter generelt den effekt, at når de 

virker efter hensigten og reducerer den samfundsmæssigt uønskede aktivitet, 

de er rettet mod, reduceres skattegrundlaget tilsvarende. Derfor vil ressource-

beskatning baseret på en eksternalitetstilgang tendere mod at udhule provenu-

et over tid. Der er således nogle væsentlige provenuforhold, der nærmere skal 

analyseres og overvejers. Grundpræmissen for dette arbejde er, at specifik be-

skatning skal begrundes ved eksternaliteter, og det generelle provenu til finan-

siering af velfærdssamfundet skal sikres via generel beskatning. På den måde 

sikres finansiering til de laveste samfundsøkonomiske omkostninger.  

 

5.6 Opsummering: Principper for en grøn skattereform 

Opsummerende er der en samfundsinteresse i at placere en større andel af be-

skatningen på aktiviteter, der ønskes begrænset, frem for på aktiviteter, man 

som samfund ønsker at fremme. Det er ligeledes hensigtsmæssigt at internali-

sere samfundsomkostningerne i de respektive aktiviteters priser ved hjælp af 

en større grad af eksternalitetsbeskatning. Der er imidlertid ikke er en one size 

fits all-model for beskatning i virkelighedens verden. Danmark er en lille, åben 
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økonomi og må som sådan forholde sig til omverdenen både i forhold til græn-

sehandel, udflytning og teknologiudvikling. Det betyder, at det for nogle områ-

der, kan være relevant at placere beskatningen i forbrugsleddet, mens det for 

andre er mere hensigtsmæssigt at placere beskatningen i produktionsleddet, 

hvor afgiften kommer tættere på kilden, og det derved er muligt at give præcise 

incitamenter. 

 

6. Mulighederne for dobbelt dividende 

Begrebet dobbelt dividende tager udgangspunkt i, at miljøafgifter er samfunds-

økonomisk fordelagtige. Det er et attraktivt perspektiv. Hvis grønne afgifter ik-

ke blot giver den tilsigtede miljøforbedring men også medfører økonomiske ge-

vinster ved at reducere uønskede forvridninger og fremme innovation og res-

sourceeffektivitet, udgør en øget grøn beskatning en ‘no regrets option’, idet det 

uagtet miljøeffekten vil være en samfundsøkonomisk fordel at øge CO2e-

afgiften grundet en positiv velstandseffekt. Det er interessant, især fordi det of-

te er forbundet med betydelig usikkerhed at vurdere den præcise miljøeffekt af 

et givent tiltag. Hvis der imidlertid eksisterer et positivt forhold mellem øko-

nomisk velstand og miljøregulering, er der ikke samme behov for at vurdere det 

optimale niveau for afgiften, og der kan, som det i øvrigt ofte er tilfældet, ube-

sværet anvendes en proxy. 

 

6.1. Det teoretiske argument 

Ved at øge beskatningen af CO2e gives incitament til at reducere udledningen. 

Anvendes provenuet fra en kraftigere beskatning af CO2e-udledning til at lette 

andre skatter, er der mulighed for ikke alene at opnå en fordel i form af den øn-

skede emissionsreduktion men også en yderligere gevinst i form af et mere effi-

cient skattesystem. I et perfekt marked afgøres den handlede mængde og pris 

for en given vare af udbud og efterspørgsel. Hvor stor betalingsviljen er for en 

given vare afhænger af flere faktorer, men generelt efterspørges mindre af en 

vare, jo højere prisen er. Omvendt er producenten villig til at udbyde mere af 

varen til salg, jo højere prisen er. Den pris hvor betalingsviljen er lig salgsviljen 

udgør markedsligevægten. Dette er vist i grafen til venstre i Figur 9. Forskellen 

mellem den højeste pris, forbrugeren er villig til at betale for en given mængde, 

og den faktiske pris, varen handles til, udgør et gode, der tilfalder forbrugeren. 

Dette forbrugeroverskud udgør det skraverede område under efterspørgsels-

kurven i Figur 8. Omvendt udgør forskellen mellem den laveste pris, producen-

ten er villig til at udbyde varen til, og den handlede pris et producentoverskud. 
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Figur 8. Forvridningstab ved afgifter 

 

Kilde: Copenhagen Economics for CONCITO 

 

Skatter og afgifter forvrider prissystemet ved at indføre en kile mellem den 

pris, producenten modtager for en given vare, og den pris, forbrugeren betaler. 

Ved at lægge en afgift (t) oven i prisen, stiger den pris, forbrugeren betaler for 

varen. Dermed efterspørges og handles en mindre mængde, end det ville have 

været tilfældet uden afgiften. Det er hensigtsmæssigt, hvis samfundet ønsker at 

begrænse en given aktivitet. Da provenuet fra skatter og afgifter anvendes til at 

sikre tilvejebringelsen af forskellige samfundsgoder, som det er mere effektivt 

at tilvejebringe kollektivt end individuelt, udgøres den realiserede velfærd af 

forbrugeroverskuddet, producentoverskuddet og skatteprovenuet tilsammen. 

Forskellen mellem markedsligevægten uden afgiften og den realiserede balance 

som følge af afgiften udgør samfundets forvridningstab. Som følge af afgiften 

realiseres altså et tab af velfærd.   

Forvridningseffekten af skatter og afgifter bør overvejes i en omlægning af skat-

tesystemet. Det er hensigtsmæssigt for samfundet at beskatte aktiviteter, der 

giver anledning til negative eksternaliteter, men på grund af skattesystemets 

forvridende effekt er det ikke velbegrundet at øge beskatningen af en eksterna-

litet over det niveau, der er nødvendigt for at opnå den ønskede virkning. Ved 

at omlægge beskatningen fra skat på ’samfunds-goder’ til ’samfunds-onder’ 

som CO2e-udledning skabes imidlertid et provenu, der kan anvendes til at re-

ducere andre skatter som eksempelvis indkomstskatten. Ved at nedsætte skat-

ten på arbejde reduceres forvridninger på arbejdsmarkedet, hvorved arbejds-

udbuddet principielt vil nærme sig markedsligevægten analogt med mekanis-

merne i Figur 8.  
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På samme måde som indkomstskatter, reducerer indførelsen af en afgift på ud-

ledninger imidlertid også den disponible realindkomst hos forbrugerne, der ek-

sempelvis skal betale mere for varer, el og varme, hvis eksternaliteterne ved 

produktionen af disse internaliseres i prissætningen. Dermed har CO2e-afgifter 

i sig selv en negativ effekt på arbejdsudbuddet, der helt eller delvist opvejer den 

positive effekt ved at reducere anden beskatning. Yderligere vil der ofte kun 

kunne opnås en positiv effekt på arbejdsudbuddet, hvis den fordelingsmæssige 

profil ændres – eksempelvis ved at tilbageføre øgede energiafgifter til et øget 

beskæftigelsesfradrag, der kun kommer de beskæftigede til gode, frem for ek-

sempelvis at øge personfradraget. Derved kommer effekten imidlertid ikke af 

omlægning af skattesystemet fra arbejde til udledninger men i højere grad sim-

pelthen af en ændring af fordelingen.  

I Skattekommissionen (2009) konkluderes tilsvarende, at ”Det kan ikke på-

regnes, at der kommer et øget arbejdsudbud ved alene at flytte skatten fra 

indkomst til forbrug, dvs. ved uændret fordeling”22, og i Skatteministeriet 

(2003) noteres: ”Der er ikke systematisk dobbelt dividende [dvs. både miljø- 

og beskæftigelsesgevinst ved omlægning fra indkomstskat til grønne afgifter]. 

Dobbelt dividende opnås alene eventuelt ved en omfordeling af skattebyrden 

og afhænger ikke af, om afgiften, der hæves, er grøn eller ej”. 

Muligheden for at realisere en dobbelt dividende ved en grøn skattereform af-

hænger derfor af konkrete økonomiske forhold, og i høj grad af, hvordan tilba-

geførslen af provenuet fra afgiften sker. Endvidere kan fremføres, at hvis det 

var muligt gennem en ændring af beskatningen både at opnå en klimamæssig - 

og en økonomisk gevinst, så skulle ændringen allerede have været gennemført 

baseret på økonomiske betragtninger alene og ville ikke være betinget af et 

klimahensyn. 

 

6.2. Internationale erfaringer med dobbelt dividende 

Der er foretaget en række studier af potentialet for dobbelt dividende for at be-

lyse, hvorvidt der er basis for at forvente en sådan ”no regrets”-effekt. I det føl-

gende gennemgås resultaterne fra COMETR-projektet og fra Vivid Economics 

(2012). 

Vivid Economics (2012) vurderer effekterne af at øge det offentlige provenu i 

tre forskellige EU-lande gennem henholdsvis direkte og indirekte beskatning 

samt energiafgifter. Effekterne afhænger af konkrete forhold, og er derfor for-

skellige mellem landene. Generelt finder studiet, at energiafgifter ud over den 

primære fordel at reducere udledningen af drivhusgasser, også fordelingsmæs-

sigt er et mere hensigtsmæssigt redskab til at øge det offentlige provenu end di-

                                                        
22 p. 295 
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rekte og indirekte beskatning. Det skyldes, at øgede energiomkostninger vurde-

res at have mindre regressiv effekt på lavindkomsthusstande og andre udsatte 

grupper end den bredere opbremsning af væksten, der følger af andre typer be-

skatning. Samtidigt kan den negative effekt på lavindkomsthustande relativt 

nemt afbødes ved at tilbageføre en del af provenuet. I studiet har øgede energi-

afgifter også en mindre negativ effekt på BNP end andre beskatningstyper. Det 

skyldes primært, at en større andel af energi end andre forbrugsprodukter im-

porteres, hvorfor den faldende efterspørgsel primært har effekter uden for lan-

dets grænser. Derved har adfærdsregulering ved hjælp af højere energiafgifter 

også en større positiv effekt på handelsbalancen end bredere beskatning, og 

den afledte besparelse på importeret energi vil øge efterspørgslen efter andre, 

indenlandsk producerede, forbrugsgoder.  

COMETR-projektet vurderer gennemførte grønne skatteomlægninger i en ræk-

ke EU-lande inklusiv Danmark. Ud over den forventede positive effekt på driv-

husgasudledningen, finder studiet, at 6 af 7 evaluerede omlægninger medførte 

en positiv omend begrænset BNP-effekt. 23 Det fremgår af Figur 9.  

 

Figur 9. BNP-effekt af grønne skatteomlægninger (COMETR) 

Note: Grafen viser den procentvise forskel mellem faktisk BNP-effekt og et kontrafak-

tisk referencescenarie. Kilde: Andersen, M.S. m.fl. (2007) 

Den let positive BNP-effekt er lavere end den normalt forventelige økonomiske 

vækst. Dermed er omstillingen ikke uden omkostninger, men studiet under-

streger, at den negative effekt af strengere udledningsregulering i hvert fald 

                                                        
23 For Storbritannien registreres stort set ingen effekt på BNP. Det bemærkes, at det 
skyldes omlægningens meget begrænsede omfang. For det 7. land, Slovenien, bemær-
kes, at reformen ikke kan betragtes som en egentlig grøn skattereform (Andersen, M.S. 
m.fl. (2007), pp. 380-389) 

 

Procentvis forskel  
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delvist kan afbødes, når skatteinstrumentet anvendes, fordi der – modsat an-

dre politiske redskaber – generes et provenu, der kan tilbageføres.  

Det fremgår af studiet, at en betydende faktor for BNP-effekten i de udenland-

ske erfaringer, i lighed med resultaterne fra Vivid (2012), er en reduktion i im-

porten af brændstof. Det er relevant, at større selvforsyning i sig har en positiv 

effekt. Desuden understreger resultaterne af COMETR-projektet vigtigheden 

af, at afgiftsforhøjelserne indføres gradvist, og at der indføres undtagelser eller 

afgiftslettelser for energiintensive virksomheder, der ellers vil rammes for-

holdsmæssigt hårdere, idet en tilbageførsel ikke nødvendigvis til fulde modsva-

rer stigningerne i energipriser for disse virksomheder. Projektet viser, at re-

formerne i Finland og Sverige realiserer både de største CO2-reduktioner og de 

højeste BNP-gevinster som følge af omlægningen, hvilket giver anledning til at 

formode, det kan være relevant at skæve til disse landes erfaringer ved ud-

formningen af en ambitiøs dansk skatteomlægning. 

 

6.3. Potentialet for dobbelt dividende i Danmark 

I vores beregninger er det eksplicit antaget, at scenarierne holdes provenuneu-

trale, således at ændringer i skatteindtægter som følge af den ensartede be-

skatning forudsættes kompenseret fuldt ud med justeringer i andre skattekil-

der. Det skyldes, at vi har ønsket at vise effekterne af en omfordeling af skatte-

trykket og ikke en ændring. Det er endvidere vigtigt at understrege, at realise-

ringen af en eventuel dobbelt dividende i Danmark i høj grad afhænger af, 

hvordan provenuet tilbageføres, da det i høj grad er ved at reducere andre, me-

re forvridende afgifter, at den dobbelte dividende kan opnås ved en skattere-

form. Derved er det imidlertid ikke CO2e-skatten, der giver den dobbelte divi-

dende, men ændringen af omfordelingen, og da vi i dette studie ønsker at vise 

den isolerede effekt af en omlægning af CO2e-beskatningen, er det en eksplicit 

præmis for scenarieberegningerne, at den eksisterende fordelingsmæssige pro-

fil i skattesystemet bevares. Derfor forudsættes omlægningen af energibeskat-

ningen finansieret med skatteindtægter, som har de samme fordelings- og ad-

færdsvirkninger på arbejdsmarkedet.  

Præmisserne om provenu- og fordelingsneutralitet bevirker imidlertid, at det 

er tvivlsomt, at der kan realiseres en signifikant dobbelt dividende ved omlæg-

ningen. Endvidere bevirker det, at vi i dette projekt har valgt en eksternali-

tetstilgang til brugen af afgiftsinstrumentet, at det samlede provenu falder i de 

beregnede scenarier. Det skyldes dels, at vi har valgt at fjerne fiskalt og histo-

risk begrundede skatter og afgifter og erstatte dem men en ensartet CO2e-

beskatning fastlagt på et niveau, der på baggrund af de valgte antagelser om-

kring teknologiudvikling sikrer tilstrækkelig reduktion. Derudover medfører en 

succesfuld eksternalitetsbeskatning, at eksternaliteten – og dermed skatteba-
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sen – reduceres over tid. Derfor viser de scenarieberegninger, vi har foretaget, 

at provenu fra en omlægning af energiafgifterne mod en ensartet CO2e-

beskatning for alle danske udledninger vil være faldende. Derfor er der ikke i 

de gennemførte scenarier et provenu at tilbageføre til reduktioner i andre skat-

ter, men omvendt et behov for at finansiere omlægningen med provenu fra an-

dre skattekilder. Udviklingen i provenuet fremgår af Tabel 2. 

 

Tabel 2. Udvikling i provenu mia. kr. (pct. af BNP) 

 2015 2030 2050 

Grundforløb 44,0 (2,4) 45,1 (1,8) 51,7 (1,4) 

Idealscenarie  29,3 (1,2) 23,9 (0,7) 

Hensyn til lækage  36,1 (1,5) 25,1 (0,7) 

Hensyn til lækage og el-

markedet 

 1,3 (0,1) -15,5 (-0,4) 

Note: Angivet i 2010-priser. Kilde: Copenhagen Economics for CONCITO 

 

Af tabellen fremgår, at provenuet fra den ensartede eksternalitetsbeskatning er 

faldende frem mod 2050 i alle de beregnede politik-scenarier i både realværdi 

og som provenuets andel af BNP. I grundscenariet udhules provenuet også 

frem mod 2050, dog ikke i reale termer.  

Selv i det hypotetiske scenarie, hvor det antages, at Danmark vil kunne opret-

holde en høj ensartet beskatning uden at tage hensyn til udflytningstruede 

virksomheder, grænsehandel og det europæiske kvotemarked, vil et eventuelt 

fiskalt provenu fortsat ikke være af en sådan størrelse, at der genereres midler 

til tilbageførsel. I forhold til grundscenariet vil der fortsat mangle 3,6 mia. kr. i 

2050 i det mest provenu-genererende scenarie, som altså ikke er realistisk. Der 

genereres således mindre provenu på længere sigt ved en eksternalitetsbeskat-

ning end ved at fremskrive eksisterende politik. På den baggrund vurderes der 

med den valgte tilgang ikke at være et egentligt potentiale for en dobbelt divi-

dende som følge af en skatteomlægning til en mere ensartet eksternalitets-

beskatning. Det er endvidere væsentligt at understrege, at de ikke-

energirelaterede udledninger i dag slet ikke er beskattede, og at kun en ganske 

begrænset andel af de offentlige budgetter i dag er finansieret gennem energi-

relateret beskatning - godt 40 mia. af et samlet provenu fra skatter og afgifter 

på næsten 900 mia. kr. (Danmarks Statistik 2013). Den samlede energibeskat-

ning i Danmark udgør på nuværende tidspunkt ca. 5 pct. af det samlede danske 

skattetryk. Det fremgår af Figur 10. 
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Figur 10. Fordeling af skatter og afgifter i Danmark (2012) 

 

Kilde: Danmarks Statistik (2013) 

 

Samtidigt har de såkaldt grønne afgifter været dalende siden årtusindskiftet. 

En omlægning fra indkomstskat til øgede grønne afgifter midt i 1990’erne førte 

til en stigning i det grønne skattetryk til 5 pct. af BNP i 1999. Herefter har de 

grønne afgifters andel af BNP været moderat dalende til et forventet niveau for 

2014 på 3,8 pct. De senere års fald tilskrives primært lavere indtægter fra regi-

streringsafgiften, samt at skattestoppet har medført, at den automatiske regu-

lering af en række afgifter er ophævet (Skatteministeriet 2013). Dette fremgår 

af Figur 11. 

Figur 11. Grønne afgifter i pct. af BNP 

 

Kilde: Skatteministeriet (2013) 

 

Som konsekvens af energiafgifterne og de grønne afgifters begrænsede andel af 

statens samlede provenu må selv det tilfælde, hvor en ensartet, høj CO2e-

beskatning indføres uden undtagelser for lækageudsat produktion og el-

produktion, og CO2e-beskatningen derved øges betydeligt, konkluderes at 
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medføre et begrænset potentiale for omfattende omlægninger af skattesystemet 

og reduktioner i beskatningen andre steder. Det må derfor forventes, at den 

dobbelte dividende ved en grøn skatteomlægning, hvis en sådan findes, vil være 

ganske begrænset. 

Idet der er store usikkerheder forbundet med størrelsen og endda eksistensen 

af en sådan dobbelt dividende, er der i vores beregninger ikke indregnet even-

tuelle positive effekter på eksempelvis arbejdsudbuddet. Dermed kan resulta-

terne være forsigtige, og de velstandstab, vi finder i scenarierne med en uambi-

tiøs omverden, kan repræsentere konservative estimater, mens den egentlige 

effekt kan vise sig mere positiv.  

 

6.4. Opsummering: Den første gevinst kan være det afgørende 

Ved at introducere en eksternalitetsbegrundet beskatning af CO2e-udledning 

opnås en reduktion i udledningen, en første dividende. Begrundelsen for en så-

dan skattemæssig omlægning er, at det samfundsmæssigt er en fordel at mind-

ske en negativ eksternalitet, som så håndteres ved hjælp af skatteinstrumentet.  

Det er muligt, afhængig af konkrete forhold, at gevinsten ved en øget beskat-

ning af drivhusgasudledninger kan være stor nok til, at den overstiger eventuel-

le negative effekter på eksempelvis arbejdsudbuddet. Uanset om den positive 

effekt af omlægningen afvejes helt eller kun delvist af negative effekter har 

skatteinstrumentet imidlertid den egenskab, at der generes et provenu. Således 

er det ved en tilbageførsel af provenuet muligt i en vis udstrækning at afbøde 

eksternalitetsbeskatningens negative effekt på arbejdsudbuddet, selvom der ik-

ke nødvendigvis genereres en egentlig dobbelt dividende. Udgangspunktet for 

grøn regulering er, at der er en eksternalitet, som det samfundsmæssigt er hen-

sigtsmæssigt at håndtere. Ved at anvende skatteinstrumentet frem for eksem-

pelvis command and control-regulering til at håndtere eksternaliteten er det 

muligt at afbøde, hvis ikke helt opveje, effekten af at håndtere eksternaliteten.  

På baggrund heraf vurderes der ikke på nuværende tidspunkt at være egentligt 

grundlag for at øge beskatningen af materielt ressourceforbrug ud over det ni-

veau, der er nødvendigt for at opnå den ønskede effekt, med henblik på tilsva-

rende reduktioner i andre skattekilder i stil med begrebet ‘tax what you burn 

not what you earn’. Udgangspunktet er i stedet, at udledningen påføres et af-

giftsniveau, der sikrer, at miljøproblemet løses optimalt. Et eventuelt øget pro-

venu kan benyttes til lettelse af andre skatter og dermed mindske CO2e-

afgiftens negative effekter, men uden nogen garanti for at der generelt opnås en 

ekstra gevinst i form af eksempelvis et større arbejdsudbud. Det primære for-

mål med en øget CO2e-beskatning bør være at anvende skatteinstrumentet 

som styringsredskab for at realisere den ønskede udledningsreduktion så om-

kostningseffektivt som muligt, ikke at opnå absolutte økonomiske fordele. 



Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 

 64 

I det følgende gennemgås de udarbejdede scenarier. Det er hensigten, at disse 

scenarier bidrager til at belyse relevante problemstillinger og potentialer for 

ensartet beskatning af CO2e i Danmark. 
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7. Scenarier for 2030-2050 

7.1. Overordnede resultater 

Udgangspunktet for denne rapport er, som også redegjort for tidligere, at den 

danske langsigtede klimaindsats bør styre mod, at den gennemsnitlige udled-

ning per dansker i 2050 maksimalt udgør 2,2 ton CO2e samt at vurdere skatte-

instrumentets potentiale for at understøtte denne målsætning. Der er en række 

forskellige faktorer, som er afgørende for vilkårene for at reducere CO2e-

udledningen i 2050 til et niveau, der er i overensstemmelse med, hvad en ver-

densborger kan udlede, hvis den globale temperaturstigning skal holdes under 

2 grader.  For at belyse vigtige faktorer af betydning for de samfundsøkonomi-

ske omkostninger for Danmark ved at nå den ønskede reduktion i 2050, har vi i 

det følgende vurderet en række forskellige scenarier.  

Scenarierne afspejler forskellige omverdensforhold af betydning for de sam-

fundsøkonomiske konsekvenser ved så betydelige udledningsreduktioner. Den 

væsentligste faktor er i den forbindelse vurderet til at vedrøre udlandets 

klimapolitiske ambitionsniveau, da det er af stor betydning dels for risikoen for 

lækage og grænsehandelsproblematikker, dels for teknologiudviklingen og de 

forventede fremtidige omkostninger ved anvendelse af ny teknologi. Scenarier-

ne viser, hvor høj en ensartet CO2e-afgift skal være, hvis afgiftsinstrumentet 

anvendes som det primære virkemiddel til at nå reduktionsmålsætningen, alt 

efter omverdenens ambitionsniveau på klimaområdet.  

Scenarierne er bygget op således, at de tager udgangspunkt i grundscenariet, 

hvorefter der for hvert scenarie indlægges yderligere forudsætninger og anta-

gelser. Politik-scenarierne skal således vurderes i forhold til grundscenariet. 

Scenarierne er forbundet som vist i Figur 12. 
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1. Grundscenarie 
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Figur 12. Oversigt over scenarier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹Dette scenarie gennemgås ikke i detaljer, da det er et ikke-realistisk udfald i den forstand at 

det, som beskrevet, vil være nødvendigt at fravige den ensartede beskatning, såfremt omverde-

nens ambitionsniveau på klimaområdet ikke højnes. Dette skyldes hensynene til lækageudsat 

produktion samt problematikken omkring grænsehandel med elektricitet.  

 

Grundscenariet består af en fremskrivning af CO2e-udledningen under den på 

nuværende tidspunkt gældende politik. Scenariet viser helt overordnet, at den 

nuværende politik langt fra kan forventes at sikre den ønskede reduktion, idet 

fremskrivningen viser en udledning på omkring 7 ton per dansker i 2050, hvis 

de eksisterende politiske forudsætninger fastholdes, som de er, og der ikke ind-

føres nye tiltag eksempelvis inden for transport.  

På baggrund af denne konstatering, har vi udviklet tre politik-scenarier, der be-

skriver muligheden for og konsekvensen af at nå et niveau for udledningen per 

dansker på 2 ton CO2e i 2050 gennem en ensartet beskatning af den danske 

drivhusgasudledning. Beregningerne viser overordnet, at det dels er muligt at 

nå reduktionen, dels at det kan lade sig gøre med en begrænset samfundsøko-

nomisk omkostning, eller ligefrem at der kan opnås en positiv velstandseffekt 

samtidigt med den ønskede CO2e-reduktion. Vi uddyber de forskellige scenari-

er i det følgende, men den helt overordnede konklusion er, at Danmark vil være 

i stand til at reducere den nationale CO2e-udledning til 2 ton CO2e per indbyg-

ger med en forholdsvis beskeden økonomisk omkostning. På baggrund af de 

valgte forudsætninger for scenarierne opgøres omkostningen til mellem +0,16 

og -1,14 pct. af BNP i 2050 afhængigt af scenarie, hvilket selv i det mest ugun-

stige scenarie er moderat. Hvis udlandet begynder at føre klimapolitik på ni-

veau med de internationalt vedtagne målsætninger om begrænsning af den 

globale opvarmning, kan Danmark endda reducere landets CO2e-udledning og 

samtidig opnå en positiv effekt på den økonomiske velstand. Disse resultater 

betyder, at den danske klimaindsats med fordel kan fastlægge et ambitiøst, 
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langsigtet reduktionsmål - og fastholde sit engagement i at højne det internati-

onale ambitionsniveau.  

Imidlertid påpeger scenarierne også en række problemer ved en høj, uniform 

beskatning i en lille, åben økonomi som den danske. Hvis Danmark går foran 

med en høj, ensartet beskatning i et uambitiøst omverdensscenarie, viser be-

regningerne, at der vil være betydelige problemer med grænsehandel og ud-

flytning af dansk produktion. Derfor behandler to af de tre politik-scenarier va-

riationer over et scenarie med en høj, uniform dansk beskatning og et uambiti-

øst udland, hvor disse problematikker imødegås på forskellig vis. Først model-

leres et scenarie med en ensartet høj beskatning, hvor lækageudsatte sektorer 

er fritaget for den ensartede afgift. Dernæst modelleres et scenarie, hvor ikke 

blot lækageudsatte sektorer fritages– fritagelsen gælder også el-produktion, da 

denne handles internationalt, og et relativt højere afgiftsniveau derfor ikke vil 

kunne opretholdes i Danmark. Scenarierne viser, at med en uambitiøs omver-

den vil det være relativt dyrere for de resterende sektorer at realisere den nød-

vendige reduktion for at holde Danmarks samlede udledning under 2,2 tCO2e 

per dansker. 

Tabel 3 viser en summarisk oversigt over scenarierne inklusiv de forventede 

økonomiske velstandsvirkninger af en ændret politik. Det fremgår, at selv i det 

tilfælde, at omverdenen ikke formår at forpligte sig tilstrækkeligt på klimaom-

rådet, vil omkostningerne for Danmark fortsat være beskedne, i omegnen 1,05-

1,24 pct. af BNP i 2050, målt som velstandstab i forhold til grundscenariet. En 

forsigtig konklusion er således, at selvom det vil være billigere for Danmark at 

realisere reduktionsmålet, hvis resten af verden også fører ambitiøs klimapoli-

tik, vil det ikke desto mindre i lys af omkostningernes beskedne omfang være 

håndterbart for Danmark at forfølge ambitiøse reduktioner også uanset udlan-

dets indsats. Danmark kan så med fordel søge at øge det internationale 

klimapolitiske ambitionsniveau sideløbende med en ambitiøs national indsats. 
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Tabel 3.  Oversigt over scenarier 

 

Velstandsvirkning 

i forhold til 

uændret politik 

(pct. af BNP) 

CO2e-udledning 

per indbygger 

(ton CO2e) 

 

Nås ca.2 ton 

per dansker 

i 2050? 

  

 2030 2050 2030 2050 2050 

1. Grundscenarie: ”Business-as-

usual”. Energiaftalen frem til 2030 og 

derefter uændret politik. Verden og 

Danmark uambitiøse. 

 

  7,1 7,0 NEJ 

2. Idealscenarie: Ambitiøs omverden. 

Danmark indfører ensartet afgift på 

880 kr./tCO2e. 

 

+0,52 +0,16 3,8 2,2 JA 

3. Hensyn til lækage i en uambitiøs 

omverden. Danmark anvender afgift 

på 1760 kr./tCO2e undtaget landbrug 

og industri (Der anvendes i stedet re-

duktionsstøtte).  

 

-0,35 -1,05 3,7 2,1 JA 

4. Hensyn til lækage og el-markedet i 

en uambitiøs omverden. Danmark 

anvender afgift på 1760 kr./tCO2e 

undtaget elektricitetsproduktion, 

landbrug og industri (Der anvendes i 

stedet reduktionsstøtte).  

-0,86 -1,24 3,8 2,1 JA 

Kilde: Copenhagen Economics for CONCITO 

 

7.2 Forudsætninger 

Ved omlægninger af skatte- og afgiftssystemet er det nødvendigt at inddrage en 

række andre hensyn udover målsætningen om at reducere udledningen. Det er 

lagt ind som restriktion i scenarieberegningerne, at reformen skal være forene-

lig med holdbare offentlige finanser, og at politikken skal være fordelingsmæs-

sig neutral i forhold til grundscenariet. Scenarieberegningerne er udført af Co-

penhagen Economics for CONCITO og baserer sig for grundforløbet på en op-

datering af Klimakommissionens 2050-fremskrivning fra 2008. Den forvente-

de udvikling i internationale priser på kul, olie, gas og ETS-kvoteprisen følger 

antagelser i IEA’s New Policy scenarie. Scenariet med en uambitiøs omverden 

er baseret på antagelserne i IEA’s New Policy-scenarie, og i scenarierne med en 

ambitiøs omverden er det IEA’s 450-scenarie, der er lagt til grund. Fælles for 

scenarierne er en forventet årlig global, økonomisk vækst på 3,6 pct. Antagelser 

omkring teknologiudvikling og -priser er baseret på IEA’s 4DS- og 2DS-
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scenarier (IEA, 2013b), der respektivt i stor udstrækning er konsistente med 

henholdsvis New Policy Scenario og 450 Scenario. IEA’s scenarier løber frem til 

2035. De er i vores beregninger fremskrevet til 2050. Boks 1 beskriver scenari-

ernes forudsætninger i hovedtræk. 

 

Boks 1. Forudsætninger for scenarierne 

 

7.3. Modelforbehold 

Vi har valgt at lade Copenhagen Economics foretage beregningerne, der ligger 

til grund for scenarierne i denne del af rapporten. Beregningerne er foretaget 

på baggrund af en partiel ligevægtsmodel over det danske energibeskatningssy-

stem, der inkluderer detaljerede oplysninger om efterspørgslen efter energi til 

produktion af el og fjernvarme og efter energi til endelig anvendelse i Danmark 

for perioden 2010-2050. Denne modeltilgang er valgt ud fra et ønske om på 

baggrund af en detaljeret gennemgang af det danske energibeskatningssystem 

at modellere en række scenarier, hvor vi ved at ændre de specifikke afgiftssat-

Grundforløb (Klimakommissionens fremskrivning og New Policy Scenario) 

Grundforløbet anvender Klimakommissionens 2050-fremskrivning, opdateret med nye forud-

sætninger frem til 2035 på baggrund af energistyrelsens fremskrivning af dansk energiforbrug 

fra 2012. Til forskel fra Klimakommissionen er det indregnet som en betingelse i grundforløbet, 

at nettoeksporten af elektricitet skal være 0 i hele fremskrivningen. Prisudviklinger følger IEA’s 

New Policy Scenarie. 

 

Uambitiøs omverden (New Policy Scenario/4DS) 

IEA’s New Policy Scenarie antager, at de nuværende politikker fastholdes, og at annoncerede 

politikker, som endnu ikke er formelt vedtaget, implementeres. Scenariet tager således ud-

gangspunkt i den nuværende klimapolitik og fremskriver konsekvenserne heraf, som bl.a. med 

50 pct. sandsynlighed er en global opvarmning på omkring 4 grader celsius. Forventninger til 

teknologi følger IEA’s 4DS-scenarie. 

 

Ambitiøs omverden (450 Scenario/2DS) 

IEA’s 450-scenarie tager ulig New Policy-scenariet ikke udgangspunkt i faktiske forhold, men 

bygger på et fremtidigt mål om en gennemsnitlig global temperaturstigning på 2 grader celsius, 

som anbefalet af IPCC. Scenariet beskriver, hvordan den gennemsnitlige emission per indbyg-

ger skal udvikle sig i henholdsvis verden og Europa for med 50 pct. sandsynlighed at nå dette 

mål. Scenariet forudsætter mere end en halvering af energirelaterede CO2-udledninger i 2050 

(sammenlignet med 2009) og tilsvarende fald efterfølgende for at undgå yderligere opvarm-

ning. Scenariet forudsætter en total omlæggelse af energisektoren suppleret af betydelige re-

duktioner af de ikke-energirelaterede udledninger. Ifølge scenariet vil koncentrationen af CO2e 

i atmosfæren stabilisere sig omkring 450 ppm efter år 2100. Forventninger til teknologiudvik-

ling og -udbredelse følger IEA’s 2DS-scenarie. 

 

En fuld oversigt over forudsætninger findes i IEA (2012): World Energy Outlook 2012 og IEA 

(2013): Nordic Energy Perspectives – Pathway to a Carbon Neutral Energy Future 
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ser ser de konkrete effekter på energiforbrug, emissioner samt statens provenu. 

Dermed viser modellen effekterne ved en skatteomlægning på baggrund af en 

række forudsætninger og antagelser. 

Ved at anvende en partiel ligevægtsmodel frem for en mere bred makroøkono-

misk model, der kan vise de afledte effekter af skatteændringerne på resten af 

økonomien, opnås en større detaljegrad, som typisk ikke er tilgængelig i de 

bredere modeller. Der har således været tale om en afvejning, hvor valget er 

faldet på en model med en højere detaljegrad. Vi har endvidere ønsket at vise 

en langsigtet udvikling for skattesystemet ved at anvende målet om 2 tCO2e 

som langsigtet pejlemærke for skatteomlægningen. Det er imidlertid også lige-

vægtsmodellens svaghed, idet den modsat andre modeller ikke viser mere kort-

sigtede effekter.   

Der kan argumenteres for, at det er en svaghed ved projektet, at diskussionen 

omkring en potentiel dobbelt dividende ikke er suppleret med en makroøko-

nomisk modelberegning. Vi har på den baggrund undersøgt muligheden for at 

inkludere en E3ME-beregning men besluttede ikke at gøre det. Det skyldes 

primært, at kompatibiliteten med den partielle ligevægtsmodel ikke er god. I 

stedet har vi valgt at inddrage relevante aspekter fra COMETR-projektet, der 

netop beskæftiger sig med lignende beregninger. 

Den teoretiske antagelse om ensartet beskatning i den partielle ligevægtsmodel 

er udfordret ved i del II at gennemgå, hvad en ensartet beskatning ville betyde 

på kort sigt for energi-, landbrugs- og transportsektoren. Da det er opnåelsen af 

tilstrækkelige reduktioner i transportsektoren, der forventes at blive både dy-

rest og sværest, har vi fundet det relevant at teste konklusionernes robusthed 

ved at foretage yderligere beregninger af en afgiftsændring specifikt for trans-

portsektoren. Dette er gjort med DTU Transports BEBS-model. Hermed sættes 

resultaterne fra ligevægtsmodellen i perspektiv, og BEBS-modellen bidrager til 

at påpege centrale svagheder i den partielle ligevægtsmodel-tilgang. Det er 

endvidere en mulig svaghed, at vi ikke har modelleret klimaeffekterne af den 

nuværende overbeskatning af eksempelvis personbiltransporten, idet der gi-

vetvis ligger en CO2e-gevinst i den eksisterende forvridning af mobilitet. Dette 

forhold diskuteres kvalitativt i del II. 

Det er også væsentligt at være opmærksom på, at ligevægtsmodellen læner sig 

op ad IEA’s forventninger til teknologi, som i hvert fald på kortere sigt for 

transportsektoren i meget høj grad hviler på en forventning om udbredelse af 

biobrændsler, som imidlertid i lyset af ny viden ikke længere kan regnes for 

CO2-neutrale. Der er derfor en risiko for, at forventningerne til teknologiudvik-

ling er for positive, og at omkostningerne ved omstillingen kan blive højere, 

end det er vist i scenarierne. Dette forhold er adresseret afslutningsvis i scena-

riegennemgangen, hvor der er inkluderet en følsomhedsberegning af omkost-
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ningerne for det tilfælde, at biobrændsler ikke kan levere den CO2e-reduktion, 

IEA forventer. 

7.4. Grundscenariet: ”Business as usual” er ikke nok 

Grundscenariet fremskriver udledningen på baggrund af den på nuværende 

tidspunkt gældende og foreslåede danske politik til 2050. Det betyder, at den 

effektive CO2e-pris fremskrives til 2015, hvor de foreslåede afgifter i Energiaf-

talen vil være fuldt indfaset, og holdes derefter fast. Scenariet viser, som det 

fremgår af Figur 14, at udledningen uden yderligere politiske tiltag vil være 

omkring 7 tCO2e per indbygger.24 Den gældende danske klimapolitik efterlader 

dermed en væsentlig manko i 2050 på ca. 5 ton per dansker i forhold til reduk-

tionsmålet. Grundscenariet viser, at den eksisterende politik ikke indeholder 

tilstrækkelige tiltag til at sikre den nødvendige reduktion frem mod 2050. 

 

Figur 13. Grundscenariets CO2e-udledning per capita 

 

Noter: Af beregningstekniske grunde kan opgørelsen afvige marginalt fra officielle 

kilder herunder de officielle opgørelser, der indberettes til internationale organer.  

Kilde: Copenhagen Economics for CONCITO 

                                                        
24 Af beregningstekniske grunde knyttet til usikkerhed om det fremtidige omfang og en 
forventning om mindre aktivitet er udledning i forbindelse med energiforbrug på raffi-
naderier og ved udvinding i Nordsøen ikke indeholdt i figuren eller i de scenarie-
beregninger, vi har ladet Copenhagen Economics udføre. Der sker i dag ingen beskat-
ning af denne udledning. Udeladelsen har kun marginal betydning for beregningsresul-
taterne for scenarierne. 
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Figur 13 viser udviklingen i Danmarks nationale udledning på baggrund af eksi-

sterende politiske tiltag fra et aktuelt niveau på omkring 10 tCO2e per dansker 

til ca. 7 ton i 2050. Det fremgår, at der fra 2020 stort set ikke sker yderligere 

reduktion, og der er således en væsentlig manko frem mod 2050 i forhold til 

målet om 2 tCO2e per dansker. 

Figur 14 viser en fremskrivning af drivhusgasudledningen i 2050 opdelt på kil-

der. Blandt de energirelaterede udledninger er det især transportformål, der vil 

stå for udledningen. Det skyldes dels betydelig forventet vækst i transportsek-

toren, dels dyre reduktioner i sektoren, og dels begrænsede tiltag til at reducere 

transportens udledning inden for de nuværende politiske rammer.  

 

Figur 14. Drivhusgasudledning i 2050: 7,0 tCO2e per indbygger. 

 

  

Note: Eksklusiv drivhusgasudledning i forbindelse med udvinding og raffinering af 

olie og gas på 0,5 tCO2 per indbygger. Kilde: Copenhagen Economics for CONCITO 

 

Figur 14 understreger desuden vigtigheden af, at der i reduktionsindsatsen 

frem mod 2050 ikke kun fokuseres på el- og varmeforsyning og vejtransport, 

der til sammen udgør godt 60 pct. af de samlede udledninger i 2050, men også 

på energiforbruget i industri og luftfart, der uden yderligere tiltag vil udgøre 15 

pct. af de energirelaterede udledninger i 2050.  

Grundscenariet fungerer som referencescenarie for de tre politik-scenarier, der 

gennemgås i det følgende. Som nævnt udgør den anvendte afgift i grundscena-

riet den gennemsnitlige effektive marginale afgift på den del af udledningen, 

der er prissat i dag, dvs. ekskl. ikke-energirelaterede udledninger. I 2015 udgør 

den 770 kr. og er holdt konstant i fremskrivningen af grundscenariet. I forhold 

hertil vil en ensartet CO2e-pris på henholdsvis 880 kr. i det ambitiøse scenarie 
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og 1.760 i de uambitiøse scenarier være relativt høj, selvom introduktionen af 

en ensartet afgift selvsagt vil betyde en væsentlig reduktion i afgiftsniveauet for 

nogle områder og en væsentlig stigning for andre, jf. Figur 2.  

 

7.5. Politik-scenarier 

 
7.5.1. Betydningen af omverdenens ambitionsniveau: Teknologian-

tagelser og forbehold 

Der er store usikkerheder forbundet med at vurdere, hvor dyrt det vil vise sig 

for Danmark at gennemføre den ønskede reduktion. Vi har derfor analyseret 

forskellige scenarier for 2050 for at estimere omkostningerne for Danmark på 

baggrund af forskellige antagelser. Scenarierne anlægger som grundlæggende 

forudsætning, at man anvender skatte- og afgiftssystemet som primært instru-

ment for omstillingen med henblik på at tilstræbe størst mulig omkostningsef-

fektivitet. Dermed viser scenarierne, hvor langt Danmark kan komme i forhold 

til de nødvendige udledningsreduktioner ved brug af skatteinstrumentet og på-

peger dermed også skatteinstrumentets begrænsninger som klimapolitisk vir-

kemiddel samt de udfordringer, der bedst adresseres ved andre instrumenter.  

Scenarierne inddrager forhold i omverdenens ambitionsniveau på klimaområ-

det som central parameter, da det er af stor betydning for priserne på brænds-

ler, der handles internationalt, samt for teknologiudviklingen og dermed for, 

hvor omkostningsfuld omstillingen til et 2-ton-samfund vil være for en lille 

økonomi som det danske, der er pristager i markedet og kun i meget begrænset 

omfang kan trække tilstrækkelig teknologiudvikling alene. Den teknologiske 

udvikling har afgørende betydning for, hvor dyrt det vil vise sig for verden, 

herunder Danmark, at reducere udledningen af drivhusgasser. Som nævnt er 

disse effekter ikke medregnet i Klimakommissionens arbejde. Konsekvensen af 

at udelade, at en ambitiøs omverden resulterer i billigere teknologier er, at sce-

narier med en ambitiøs omverden kommer til at fremstå relativt dyre, primært 

som følge af stigende efterspørgsel på biomasse og lavere efterspørgsel på fossi-

le brændsler. Dette er en medvirkende forklaring på, at beregningerne udført 

for Klimakommissionen viste, at det ville være billigere for Danmark at gen-

nemføre omstillingen, hvis resten af verden ikke var ambitiøs. Et centralt, nyt 

bidrag ved de scenarier, vi behandler i denne rapport, i forhold til eksisterende 

vurderinger er derfor, at vi i beregningen af omkostningerne har søgt at ind-

drage betydningen af det internationale ambitionsniveau på klimaområdet for 

den teknologiske udvikling.  

Den helt centrale faktor i vurderingen af omkostningerne for en ambitiøs re-

duktion af Danmarks CO2e-udledning er de fremtidige teknologiomkostninger. 

De fremtidige teknologiomkostninger afhænger på sin side i høj grad af, om der 
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er en ambitiøs international klimapolitik til at drive teknologien frem. Samtidig 

har den internationale ambitionsgrad betydning for Danmarks mulighed for at 

anvende afgiftsinstrumentet. Den afgørende faktor for Danmark kan derfor 

sammenfattes i udlandets ambitionsgrad, og på den baggrund har vi udviklet 

en række scenarier, der på forskellig vis forholder sig til henholdsvis et ambiti-

øst og et uambitiøst udland. 

Ved at modellere forskellige udfald på baggrund af en skelnen mellem et ambi-

tiøst - og et uambitiøst omverdensforhold repræsenterer scenarierne i et vist 

omfang yderscenarier. Denne tilgang er valgt for at imødekomme usikkerheder 

i forbindelse med teknologiantagelserne, der naturligvis er forbundet med stor 

usikkerhed. Reelt må udlandets klimapolitik forventes dels at forandres over 

tid frem mod 2050, dels må man have en formodning om, at det reelle udfald 

vil lande et sted mellem det, der her er defineret som et uambitiøst niveau og et 

ambitiøst niveau. 

Der er udarbejdet scenarier for en reduktion af den danske udledning frem 

mod 2030 og 2050. Det er en vigtig forudsætning for beregningerne, at de 

nødvendige reduktioner sker dels gennem ændret forbrugeradfærd, dels gen-

nem teknologiudvikling. Hvis reduktionen alene skulle nås gennem adfærds-

ændringer og på baggrund af eksisterende teknologi, ville omkostningerne ved 

omstillingen være betydeligt større, da den nødvendige teknologi på nuværen-

de tidspunkt ikke er tilstrækkeligt tilgængelig, og adfærdsændringerne derfor 

skulle være tilsvarende omfattende. Derfor er forventningerne til teknologiud-

vikling helt centrale for beregningerne, men de er også forbundet med stor 

usikkerhed. Hvis det klimapolitiske ambitionsniveau højnes betydeligt i udlan-

det, vil det fremme den teknologiske udvikling, da et større marked vil efter-

spørge CO2e-reducerende teknologier. 

Kvantificeringen af den teknologiske udvikling og fremtidige teknologiomkost-

ninger, der er lagt til grund for scenarierne tager udgangspunkt i IEA’s for-

ventninger til teknologiudvikling og vurderinger af de fremtidige teknologiom-

kostninger i IEA 2013b. Da der er tale om antagelser, påpeger scenarierne i hø-

jere grad skatteinstrumentets muligheder og begrænsninger alt efter, hvordan 

omverdens klimapolitik og teknologiudvikling tager form, end eksakte opgørel-

ser af omkostninger.  

Det er i høj grad forventningerne til teknologiudviklingen, der er bestemmende 

for reduktionsprisen og dermed for fastsættelsen af en ensartet afgift, der kan 

drive reduktionerne. Idet reduktioner i transportsektoren er de mest omkost-

ningsfulde, er det afgiftsniveau, der er nødvendigt for at nedbringe udlednin-

gen her, højere end for de andre sektorer og dermed styrende for den ensartede 

afgift. Forventningerne til teknologiudvikling og dermed reduktionsomkost-

ninger i transportsektoren er vist i Figur 15. 
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Figur 15. Teknologiudviklingens betydning for reduktionsomkost-
ninger i transportsektoren 

Kilde: IEA 2013b 

Figur 15 viser, hvordan reduktionsomkostningerne i transportsektoren falder 

over tid, primært grundet udvikling og udbredelse af ny og bedre teknologi. 

Omkostningerne måles i sociale omkostninger, hvorfor de ikke nødvendigvis 

finder sted i markedet, selv om de er rentable. I 2020 kommer reduktionen ho-

vedsageligt fra brændstofeffektivisering, der kan realiseres til omkostninger 

under 0 kroner per ton.  I et 2020-perspektiv stiger omkostningerne hurtigt, 

når de kommer over 0 kroner, mens fortrængningen af udledninger er lav. For 

hvert årti opnås større reduktioner med færre omkostninger, efterhånden som 

flere teknologier opnår udbredelse. Her er en helt central politisk udfordring 

imidlertid at sikre, at effekten af mere effektive teknologier kommer klimaet og 

ikke merforbrug til gode - altså at der sker en udledningsreduktion, når eksem-

pelvis brændstofeffektiviteten i persontransporten forbedres, og ikke en stig-

ning i mobiliteten. Her kan afgiftsinstrumentet være et vigtigt instrument til at 

ikke blot at drive teknologiudvikling og -udbredelse men også adfærdsregule-

ring. Dette forhold er diskuteret i transportafsnittet i rapportens del II. 

Det forhold, at tempoet for den teknologiske udvikling har afgørende betydning 

for mulighederne for at reducere udledningen gør det endvidere interessant at 

overveje, hvorledes man skal indrette sig for at fremme den teknologiske udvik-

ling og sikre at denne kommer klimaet til gode. Dette projekt bidrager til så-

danne overvejelser ved at vurdere potentialet for gennem markedsmekanismer 

i kombination med politisk korrektion af markedsfejl at give de samfundsøko-

nomisk mest optimale incitamenter til innovation. Dermed anviser rapporten 

også markedskonforme instrumenters mulige begrænsninger, samt hvor der er 

behov for yderligere tiltag og instrumenter for at nå i mål med en udledning i 

omegnen af 2 ton per indbygger i 2050. 
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7.5.2. Ambitiøs omverden 

7.5.2.1. Idealscenarie 

Idealscenariet behandler en situation, hvor omverdenen fører ambitiøs klima-

politik, og hvor Danmark ændrer CO2e-beskatningen, så udledningen beskat-

tes ensartet uanset hvilken sektor, der er ansvarlig for den. Samtidig afskaffes 

anden, ikke-forureningsbegrundet beskatning af energi25. 

Forudsætningen for scenariet er, at resten af verden også er ambitiøs, og at det 

høje afgiftsniveau omfatter et større økonomisk og geografisk område, eksem-

pelvis EU28. Beskatningen af CO2e-udledning fastsættes på et niveau, der på 

lang sigt, givet de forventede teknologiomkostninger, sikrer, at Danmarks driv-

husgasudledning begrænses til ca. 2 ton per dansker i 2050. Niveauet for en 

ensartet beskatning i et scenarie med et ambitiøst omverdensforhold er på bag-

grund af IEA’s forventninger til teknologi fastsat til 880 kr. pr tCO2e26. I for-

hold til grundscenariet opnår vi ved en ensartet beskatning på dette niveau den 

ønskede reduktion. 

Et ensartet afgiftsniveau på alle nationale udledninger på 880 kr. pr. tCO2e er, 

jf. Figur 2, højere end den nuværende gennemsnitlige CO2e-beskatning i Dan-

mark på 520 kr. pr. tCO2e. Grundet det store spænd i afgiftsniveauet ved for-

skellig anvendelse i dag vil en udrulning af en sådan ensartet beskatning betyde 

dramatiske omlægninger med store reduktioner i afgiften på naturgas til op-

varmning og på benzin i den ene ende, og indførelse af en ganske høj afgift på 

udledninger, der er helt eller delvist fritaget for afgifter i dag. Figur 17 viser 

idealscenariets reduktion i forhold til grundscenariet.  

                                                        
25 Det har været hensigten at vise effekterne af en ensartet beskatning baseret på en 
eksternalitetstilgang. Det udelader imidlertid ikke at afgifter som eksempelvis forsy-
ningsafgifter og netafgifter til el fastholdes, ligesom det også kan være nødvendigt at 
fastholde andre afgifter, der dels har en ønsket forbrugsregulerende effekt, dels leverer 
et nødvendigt provenu til statskassen. Disse kan dog indrettes mere hensigtsmæssigt 
ved eksempelvis at differentiere registreringsafgiften på biler efter CO2e-aftryk. I vores 
scenarieberegninger er afgifter på NOx og SOx ud fra et eksternalitetshensyn fastholdt. 
Der regnes desuden med, at PSO-støtten på sigt bortfalder, når elprisen stiger tilstræk-
keligt. I stedet indhenter staten et provenu fra vindmølleejerne ved at beskatte deres 
profit. 
26 Nordhaus (2008) vurderer til sammenligning, at en global CO2e-afgift på ca. 140 kr. 
i 2050 (2005-priser) vil sikre en omkostningseffektiv reduktion, mens backstop-
teknologiprisen, prisen hvorved CO2e-forbrugende teknologi udfases totalt, anslås til 
ca. 1.500 kr. i perioden frem mod 2050. 
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Figur 16. Idealscenarie: Udledning fordelt på kilder i 2050 

Note: I grundforløbet er anvendt den effektive gennemsnitlige afgift for den del af ud-

ledningerne, der er prissat inden for de nuværende politiske rammer, dvs. den gen-

nemsnitlige afgift for energirelaterede udledninger, der i 2015 udgør 770 kr. Denne 

afgift er holdt fast i referencescenariet. Kilde: Copenhagen Economics for CONCITO 

 

Figur 16 viser, at under de valgte teknologiantagelser for en ambitiøs omverden 

vil en ensartet beskatning på 880 kr. pr tCO2e kunne realisere målet om 2 ton 

per dansker i 2050. Scenariet forudsætter en markant reduktion i alle sektorer 

og især i forsynings- og transportsektoren, hvor udledningen reduceres med 

hhv. 95 og 90 pct. Da reduktioner i transportsektoren er de mest omkostnings-

fulde, er det forventningerne til teknologiudvikling her, der er bestemmende 

for reduktionsprisen. Dette forhold er vist i Figur 17.  
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Figur 17. Idealscenarie: ensartet beskatning i 2050  

Noter: Den lyserøde stiplede linje angiver den nødvendige CO2e-pris for at realisere 

emissionsreduktionen, illustreret med virkning fra 2020. Reduktionsomkostningerne 

(søjler) i 2010 illustrerer CO2e-prissætningen i dag med høje effektive afgifter i vej-

transport og en lav CO2e-kvotepris. Kilde: Copenhagen Economics for CONCITO 

 

Figur 17 viser imidlertid også, at der er grænser for, hvor store reduktioner, der 

kan opnås i de forskellige sektorer. Disse antagelser baserer sig igen på for-

ventninger til teknologiudviklingen, men antagelsen er, at det for industri og 

ikke-energirelaterede udledninger fra især landbruget kun vil være muligt at 

realisere en ca. 50 pct. reduktion i 2050 ved hjælp af teknologi. Figuren viser, 

at op til 50 pct. reduktion i disse udledninger kan nås med en relativt lav udgift 

betydeligt under de 880 kr. pr. tCO2e, der er nødvendigt for at realisere reduk-

tioner i transportsektoren, mens reduktioner over 50 pct. i disse sektorer vil 

være sværere at opnå. Det skyldes, at teknologiudviklingskurverne for disse 

sektorer, jf. logikken i Figur 15, er mere stejle. Eksempelvis vil en afgift på 880 

kr. i 2010 betyde 10,5 mia. kroner i ekstra udgifter for landbruget, svarende til 

ca. halvdelen af sektorens samlede bruttoværditilvækst. Selv med en gunstig 

teknologisk udvikling frem mod 2050 vil store dele af produktionen i dansk 

landbrug således ikke kunne fastholdes med en ensidig, høj dansk CO2e-afgift.  

Forventningerne til teknologiudviklingen er forbundet med stor usikkerhed. 

Derfor bør hverken pris eller reduktioner tages for bogstaveligt. Beregningerne 

viser dog, at Danmark samfundsøkonomisk kan opnå en positiv effekt på den 

økonomiske velstand sammenlignet med grundscenariet, hvis resten af verden 

fører en ambitiøs klimapolitik. Danmark kan således i tilfældet med en ambiti-

øs omverden og hurtigere teknologisk udvikling opnå den nødvendige redukti-

on og samtidig opnå en positiv effekt på den økonomiske velstand. Det er et 
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bemærkelsesværdigt resultat, der understøtter den danske internationale ind-

sats for at højne udlandets klimapolitiske ambitionsniveau, som er et centralt 

element i regeringens Klimaplan.  

Det er endvidere sådan, at skønnene, der er lagt til grund for beregningen af 

nogle faktorer, er relativt forsigtige. Det medfører, at vi i velstandseffekten ikke 

medregner selve fordelen ved at nå reduktionsmålet og heller ikke de mulige 

additionelle fordele gennemgået tidligere i rapporten såsom øget forsynings-

sikkerhed, styrket konkurrenceevne for erhvervslivet som følge af en first mo-

ver-effekt eller øget produktion og arbejdsudbud som følge af en grøn skattere-

form. Grunden til at vi ikke indregner sådanne effekter er, som nævnt, at deres 

værdisættelse, og i nogle tilfælde deres eksistens, er forbundet med betydelig 

usikkerhed. 

Da scenariet behandler tilfældet med en ambitiøs omverden og dermed hurti-

gere teknologisk udvikling, er det muligt, scenariet bygger på optimistiske an-

tagelser for teknologiudviklingen. Vi behandler dette nedenfor, idet vi i to yder-

ligere scenarier forudsætter en uambitiøs omverden og dermed antager en hø-

jere teknologipris. Der er i praksis i scenarierne valgt en fordobling af teknolo-

giprisen som grundlag, hvilket nødvendiggør en dobbelt så høj afgift. 

 

7.5.3. Uambitiøs omverden 

7.5.3.1. Betydningen af et uambitiøst udland 

Hvis Danmark unilateralt fører en ambitiøs klimapolitik, og omverdenen ikke 

formår at øge ambitionsniveauet på klimaområdet tilstrækkeligt, vil det medfø-

re højere teknologiomkostninger for Danmark, idet det begrænsede danske 

marked for CO2e-besparende teknologier ikke vil kunne drive tilstrækkelig 

teknologisk udvikling. Dermed bliver omstillingen dyrere for Danmark, hvis 

verden forbliver uambitiøs, da en større del af reduktionen skal realiseres gen-

nem adfærdsændring. Dette forhold er illustreret i Figur 18.  
 

Figur 18. Højere teknologiomkostninger hvis verden er uambitiøs 

 

Kilde: Copenhagen Economics for CONCITO 
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Den konkrete teknologiudvikling, det danske marked kan forventes at drive i 

fraværet af et ambitiøst udland, er forbundet med stor usikkerhed, hvorfor 

konkrete resultater i disse scenarier er behæftet med samme store usikkerhed. 

Konkret er der modelleret med en fordobling af teknologiprisen og dermed af 

den anvendte ensartede afgift, som således udgør 1.760 kr. pr. tCO2e. 

Såfremt omverdenen ikke formår at øge ambitionsniveauet på klimaområdet 

tilstrækkeligt, vil det – udover at medføre højere teknologiomkostninger – have 

forskellige konsekvenser for mulighederne for at indføre en ensartet beskatning 

af de danske udledninger. Da den danske økonomi er tæt forbundet med den 

europæiske, lægger det nogle begrænsninger på Danmarks mulighed for selv at 

indføre en ensartet og relativt høj afgift, hvis udlandet eller i hvert fald EU ikke 

indfører en tilsvarende beskatning af CO2e-udledning. Det gælder primært de 

udflytningstruede udledninger fra industri og landbrug, herunder de ikke-

energirelaterede udledninger i landbruget, samt produktionen af elektricitet. 

Eftersom elektricitet handles over grænsen på det europæiske el-marked, er 

der behov for at kunne beskatte den importerede elektricitet på grundlag af det 

indlejrede CO2e-indhold, hvis man skal sikre en ensartet beskatning på mar-

kedet. Hvis dette ikke er muligt, vil en højere national afgift ikke kunne opret-

holdes. Hvorvidt man reelt kan sikre en sådan mulighed afhænger af den politi-

ske vilje i EU. Derfor er denne problematik adresseret forskelligt i de to under-

scenarier, der behandler en uambitiøs omverden. 

Hvis EU og de lande, Danmark især handler elektricitet med, ikke sikrer en til-

strækkelig høj pris på CO2e-udledning, kan det være hensigtsmæssigt for et re-

lativt ambitiøst land som Danmark at anvende eksempelvis et system med op-

rindelsescertifikater eller en anden indretning, der kan sikre det nødvendige in-

formationsgrundlag, for dermed at kunne indføre en relativt høj og ensartet 

CO2e-afgift på elektricitet produceret ved brug af fossile brændsler. Dette for-

udsætter, at importeret el også underlægges samme afgift. Antages det, at man 

i Danmark og nabolandene udvikler et sådant system, og at man dermed objek-

tivt kan vurdere og beskatte den importerede elektricitets indlejrede CO2e-

indhold, kan inden- og udenlandsk elektricitets udledning beskattes ensartet. 

Vi har derfor vurderet et scenarie, hvor omverdenen er uambitiøs, men hvor 

der er sikret et informations- og dermed et beskatningsgrundlag, der gør, at en 

relativt høj dansk afgift ikke undermineres af importeret elektricitet baseret på 

fossile brændsler. Det vil derfor kun være nødvendigt at udelade de lækageud-

satte udledninger fra den ensartede beskatning. Disse udledninger nedbringes i 

stedet gennem teknologistøtte. Scenarie 3, Hensyn til lækage, vurderer dette 

forhold. 
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Det skal bemærkes, at en indretning med oprindelsescertifikater og beskatning 

af importeret elektricitets indlejrede CO2e-indhold ikke er uproblematisk han-

delsteoretisk eller administrativt. Introduktionen af et sådan instrument skal 

overvejes nøje i forhold til risikoen for at hindre international handel og der-

med den økonomiske effektivitet. Dertil kommer, at sådan et system er forbun-

det med betydelige administrative udfordringer, som kan gøre det urealistisk i 

et kortsigtet perspektiv og i større skala. Det kan derfor vise sig ikke at være 

muligt eller hensigtsmæssigt med et sådan system. I det tilfælde, at det ikke vil 

være muligt at etablere de nødvendige rammer i EU for at beskatte inden- og 

udenlandsk elektricitet ensartet på baggrund af omfattende udrulning af op-

rindelsescertifikater, vil det være nødvendigt at undtage dansk el-produktion 

for den ensartede afgift og i stedet nedbringe disse udledninger gennem subsi-

dier til teknologiudvikling. Dette tilfælde dækkes af scenarie 4, Hensyn til læ-

kage og el-markedet, hvor både el-produktion og lækageudsat produktion er 

fritaget for den ensartede afgift. 

7.5.3.2. Hensyn til lækage 

I scenariet antages, at der i Danmark, på trods af en uambitiøs omverden, er 

politisk vilje til at lade Danmark føre den nødvendige politik og reducere den 

danske drivhusgasforurening til 2 ton per indbygger i 2050. Et uambitiøst ud-

land er i scenarieberegningerne defineret som et udland med en lav pris på 

CO2e-udledning. Det spørgsmål, scenariet belyser, er, hvilke økonomiske kon-

sekvenser denne unilateralt ambitiøse politik vil have for Danmark. 

Et udland med en lavere pris medfører foruden højere teknologiomkostninger 

et problem for Danmarks anvendelse af afgiftsinstrumentet for så vidt en af-

giftsforskel vil indebære, at produktion og udledning flyttes til udlandet. I dette 

politik-scenarie antages det, at problemet ikke manifesteres for elektricitets-

produktionens vedkommende idet det, eksempelvis gennem anvendelse af et 

system med oprindelsescertifikater, vil være muligt at beskatte elektricitetens 

indlejrede CO2e-indhold, så importeret elektricitet beskattes på lige vilkår med 

dansk produceret elektricitet.27 Den lækageudsatte produktion fritages for af-

giften. Reduktioner her opnås i stedet ved teknologisubsidier.  

Beregningerne for scenariet viser, at der vil være et økonomisk velstandstab 

forbundet med at nå den ønskede reduktion til ca. 2 ton per indbygger i 2050, 

men at tabet er forholdsvist beskedent, henholdsvis -0,35 pct. af BNP i forhold 

til grundscenariet i 2030 og -1,05 pct. i 2050. Samtidigt udhules det offentlige 

budget i forhold til grundscenariet. Ved at føre en succesfuld klimapolitik redu-

ceres skattegrundlaget, men effekten er i højere grad udtryk for, at der i scena-

riet er anvendt store beløb til subsidier til lækageudsatte sektorer, hvilket i 

2050 betyder en reduktion i provenu på 26,6 mia. kr. i forhold til grundscena-

                                                        
27 Danskproduceret el, der eksporteres, fritages for afgift. 
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riet. Dette forhold fremgår af Tabel 4. Det manglende provenu vil skulle finan-

sieres ad andre veje, hvis den danske velfærd skal opretholdes. 

 

Tabel 4. Budgetbidrag ved hensyn til lækage 

 2015 2030 2050 

Grundforløb 44 45,1 51,7 

Hensyn til lækage 44 36,1 25,1 

Noter: mia. kr. i 2010-priser. Kilde: Copenhagen Economics for CONCITO 

 

7.5.3.3. Hensyn til lækage og el-markedet 

Dette scenarie svarer med en enkelt undtagelse til det foregående. Undtagelsen 

består i, at vi ophæver antagelsen om, at der er et instrument til rådighed, der 

giver mulighed for afgiftsmæssigt at behandle dansk og udenlandsk produceret 

elektricitet ens. Således er det omtalte system med oprindelsescertifikater eller 

tilsvarende udeladt. Konsekvensen er, at det ikke er muligt at opretholde den 

ensartede afgift på elektricitet, og dermed at det i mindre grad er muligt at an-

vende en ensartet beskatning af drivhusgasser på tværs af sektorer. Dermed 

bliver det dyrere at opnå den ønskede reduktion, da omkostningseffektiviteten 

reduceres. Endvidere må reduktioner i de friholdte sektorer opnås ved hjælp af 

teknologisubsidier. Beregningerne for scenariet viser, at velstandstabet i 2050 

vil være ca. 1,25 pct. af BNP. Selvom det er betragteligt større end i de andre 

scenarier, må også dette tab dog karakteriseres som forholdsvis beskedent jf. 

diskussionen om omkostningerne ved omstilling i rapportens kapitel om be-

grundelser for anvendelse af prisinstrumentet. 

Også i dette scenarie reduceres det offentlige budgetbidrag betydeligt i forhold 

til grundscenariet. Da der ydes støtte til både den lækageudsatte produktion og 

el-produktionen, er subsidierne så betragtelige, at der i stedet for i 2050 at 

indbringes ca. 52 mia. kr. i grundscenariet mangler 15,5 mia. i dette scenarie. 

Det svarer til et negativt budgetbidrag på -0,4 pct. af BNP i 2050. Effekten på 

provenuet som pct. af BNP for de respektive scenarier er vist i Figur 19. 
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Figur 19. Effekt på offentligt provenu ved de forskellige scenarier 

Pct. af BNP 

 

Kilde: Copenhagen Economics for CONCITO 

 

I grundscenariet falder provenuet som andel af BNP. Det skyldes dels den for-

ventede økonomiske vækst, dels omkostningerne forbundet med implemente-

ringen af energiaftalen, og dels et provenutab, når skattebasen mindskes efter-

hånden som anvendelsen af fossile brændsler daler (Pedersen 2013). Med ind-

førelsen af en ensartet beskatning baseret på CO2e-udledning fjernes andre fi-

skalt begrundede afgifter på energi. Dermed falder det samlede provenu yderli-

gere i forhold til grundscenariet. Derudover vil en succesfuld ensartet CO2e-

beskatning reducere udledningen af drivhusgasser markant og dermed udhule 

skattebasen. Endvidere falder provenuet betragteligt i det fjerde scenarie, hvor 

en stor del af udledningsreduktionerne opnås ved subsidier frem for beskat-

ning. Det fjerde scenarie er dermed det eneste, hvor subsidier til teknologi 

overstiger det indhentede provenu ved beskatning af VE-producenternes profit 

som følge af en høj elpris.28  

I beregningerne er der ikke indregnet værdien af, at vi rent faktisk reducerer 

den danske udledning til 2 ton per indbygger. I betragtning af, at der politisk og 

i befolkningen er stor opbakning til, at Danmark gennemfører en reduktion 

medfører denne udeladelse, at man undervurderer velfærdsgevinsten ved de 

nye politikker. Denne kvalitative forskel mellem business-as-usual og nye poli-

tiske initiativer bør dog alligevel noteres og inkluderes i overvejelserne omkring 

politiske valg. Vi har heller ikke medregnet, at der som resultat af en reduceret 

udledning ved brug af bl.a. fossile brændsler vil være positive afledte effekter 

                                                        
28 En forventet høj elpris medfører, at der i stedet for et behov for PSO-støtte til VE op-
står et beskatningsgrundlag i VE-producenternes profit.  
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på befolkningens sundhed. Også dette tenderer i retning af, at vi undervurderer 

velfærdsgevinsten.  

Omvendt er der i de scenarier, hvor man må forlade sig på brug af offentlig 

støtte frem for afgiftsinstrumentet til at sikre ibrugtagen af ny drivhusgasredu-

cerende teknologi, ikke indregnet, at offentlige støttesystemer typisk er mindre 

omkostningseffektive, idet de er forbundet med usikkerhed omkring det opti-

male støtteniveau og dermed tenderer mod enten at over- eller underdrive støt-

ten. Sidstnævnte forhold tenderer isoleret set i retning af, at vi i disse scenarier 

undervurderer velfærdsomkostningerne. 

 

7.5.4. Følsomhedsanalyse: Forventninger til teknologiudvikling i 

transportsektoren 

En helt central faktor er som nævnt forventninger til de fremtidige teknologi-

omkostninger. Vi har derfor i undersøgt et ekstra scenarie til belysning af tek-

nologiomkostningernes betydning. For at få et indtryk af den isolerede betyd-

ning af teknologiomkostningerne har vi udarbejdet et scenarie med en ambitiøs 

omverden og ensartet beskatning, men med reduktionsomkostninger for vej-

transport svarende til scenariet med en uambitiøs verden. Dette scenarie kan i 

forhold til idealscenariet fortolkes som en illustration af effekten af, at der ikke 

udvikles bæredygtige biobrændstoffer. Forskellige biobrændstoffer udgør en 

væsentlig del af de teknologier, der forventes at blive mest rentable indenfor en 

2030-horisont, men der er stor usikkerhed om biobrændstoffers og biomasses 

reelle CO2e-effekt29. 

Politisk har man i forbindelse med Kyoto-aftalen valgt at indrette sig således, at 

effekten af biomasse i forhold til landenes reduktionsforpligtelser opgøres ved 

ændret arealanvendelse i de lande, hvor biomassen produceres, og samtidig har 

man valgt, at kun nogle lande har en reduktionsforpligtelse. Dermed har Kyo-

to-aftalens udformning givet et utilsigtet og uhensigtsmæssigt incitament til, at 

der produceres og eksporteres biomasse fra lande uden reduktionsforpligtelse 

til forbrug i lande med reduktionsforpligtelse. Indfører man en mere hensigts-

mæssig regulering, hvor udledningen i forbindelse med brug af bioenergi pris-

sættes, vil det have to konsekvenser: For det første og på kort sigt vil udbuddet 

af bioenergi, der kan regnes for tilnærmelsesmæssigt CO2e-neutral, mindskes, 

hvormed priserne stiger. For det andet og på lidt længere sigt gives incitament 

til produktion af ’ægte’ CO2e-neutral bioenergi, hvilket isoleret set vil dæmpe 

prisstigningen. Dog må resultatet forventes at være en reduktion i tilgængelig 

biomasse til energiformål. I følsomheds-scenariet regner vi på en situation, 

hvor nettoeffekten på reduktionsprisen er en fordobling. 

                                                        
29 Se mere om biomasses klimapåvirkning i CONCITO (2013): Klimapåvirkningen fra 
biomasse og andre energikilder, samt på http://ing.dk/biomasse  

http://ing.dk/biomasse


Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 

 85 

Velfærdseffekten heraf er et negativt bidrag fra en højere teknologiomkostning 

og et negativt bidrag fra ændret adfærd som følge af højere nødvendig beskat-

ning af CO2e. Teknologiomkostningen, dvs. prisen for at opnå CO2-

reduktioner gennem teknologiskift, er i sig selv en velfærdsomkostning. Efter-

som vejtransport i forvejen er den anvendelse, hvor teknologiomkostningen er 

højest, forøges den nødvendige ensartede skat på drivhusgasser parallelt med 

teknologiomkostningen fra 880 kr. pr tCO2e til 1.760 kr. pr. tCO2e. Nettovel-

færdstabet inkluderer ud over teknologiomkostningen et tab i forbrugervelfærd 

forårsaget af den højere prissætning af CO2e og den deraf afledte negative ef-

fekt på energiforbruget. Den samlede virkning af en højere teknologiomkost-

ning er, at omstillingen bliver dyrere. Scenariet viser, at der med de givne for-

udsætninger må forventes at være en negativ effekt på den økonomiske vel-

stand. Det fremgår af Tabel 5. 

Tabel 5. Isoleret velstandsvirkning af langsommere teknologiudvik-
ling i idealscenariet (pct. af BNP) 

Scenariebeskrivelse     2030   2050  

Idealscenarie   +0,52 +0,16 

Høj teknologiomkostning i vejtrans-

port   
+0,22 -0,23 

Kilde: Copenhagen Economics for CONCITO 

Den negative effekt på velstanden er beskeden, men beregningen illustrerer ik-

ke desto mindre scenariernes følsomhed og afhængighed af forventningerne til 

teknologiudvikling, der i sagens natur er forbundet med betydelig usikkerhed. 

Viser det sig dyrere og mere kompliceret at udvikle og udrulle CO2e-

besparende teknologier, hvis eksempelvis IEA’s forventninger til en betydelig 

udbredelse af bæredygtig biomasse i transportsektoren ikke kan realiseres, vil 

omstillingen til 2-graderssamfundet vise sig betydeligt mere omkostningsfuld 

end vores scenarier viser. Samtidigt viser beregningen, at selv med en fordob-

ling af reduktionsomkostningen i forhold til vores idealscenarie er velstands-

virkningen begrænset. Det er således vurderingen, at en ambitiøs omstilling 

fortsat vil være håndterbar for Danmark, selv hvis teknologiudviklingen viser 

sig langsommere end forventet. 
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8. Implikationer for danske skatter og afgifter i dag  
 

Del I viser grundlæggende, at en ensartet CO2-skat på langt sigt vil være en ef-

fektiv mekanisme til at reducere emissionerne globalt eller i en større region 

som EU, hvis der er enighed om ambitiøse reduktionsmålsætninger.  

Del I kan således ses som en bekræftelse af relevansen af at Danmark arbejder 

ambitiøst i både EU og på globalt niveau med at fremme gensidigt forpligtende 

klimamål og på sigt også -midler. 

Den nødvendige enighed findes imidlertid ikke i dag, og da en ensidig dansk 

implementering af en høj, ensartet CO2-skat kan gå hårdt ud over konkurren-

ceevnen, er det relevant at se på andre muligheder. Ligeledes gælder, at det 

indlysende kan virke klimapolitisk kontraproduktivt ensidigt at sænke de dan-

ske afgifter på eksempelvis drivmidler til transporten, hvilket ville være den 

umiddelbare konsekvens af at indføre en ensartet pris påCIO2 udledning på 

880 kr.  

Danmark har jo selv en række ambitiøse mål på klimaområdet, og det undersø-

ges derfor i det følgende, i hvor høj grad skatter og afgifter kan bruges her og 

nu til omkostningseffektivt at fremme de danske klimamål, når det betænkes, 

at Danmark er en lille og meget åben økonomi.  

Del II fokuserer derfor på de betydende sektorer for udledning af drivhusgas-

ser: Transport, energi og landbrug. Med udgangspunkt i de eksisterende skat-

ter indenfor disse sektorer, som i dag ofte er orienteret mod provenu-

generering snarere end drivhusgasregulering, udrulles en række alternative be-

skatningsscenarier for de tre sektorer. 

I respekt for Del I, er afsættet i rapportens Del II blandt andet at analysere ef-

fekterne af en ensartet afgift på 880 kr. pr. ton CO2e for de enkelte sektorer og 

belyse deres særlige forhold. 
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Del II 

Klimavenlig beskatning her og nu 
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9. Klimavenlig energibeskatning 

9.1. Baggrund 

Energisektoren omfatter i denne sammenhæng el- og varmesektoren og indu-

strien, og det er vigtigt, at den i de kommende år undergår en effektiv omstil-

ling, der kan bidrage til, at Danmark bliver et lavemissionssamfund. Energisek-

toren er karakteriseret ved lange, kapitaltunge investeringshorisonter, der kræ-

ver planlægning for at nå målet om at blive et lavemissionssamfund i 2050. 

Copenhagen Economics (CE) har for CONCITO udarbejdet beregninger for at 

konkretisere den internationale målsætning om at begrænse den globale op-

varmning til maksimum 2 grader celsius i forhold til præindustriel tid, hvor 

den samlede drivhusgasudledning i Danmark må reduceres til 4,0 tons per 

indbygger i 2030 og 2,2 tons i 2050. Med de eksisterende aftaler (jf. del I i 

denne rapport) har Danmark en manko for at nå disse mål på 3,2 tons i 2030 

og på 4,8 tons i 2050. CE vurderer, at en ensartet omlægning af hele energibe-

skatningen mod en ensartet beskatning af alle drivhusgasser vil kunne fjerne 

eller markant reducere mankoerne for at nå målene endda med en gennemsnit-

lig beskatning af drivhusgasser som i 2013. CE-rapporten antager således, at en 

ambitiøs global klimapolitik vil medføre en teknologiudvikling, så en kraftig 

sænkning af de nuværende afgifter på energi til opvarmning og transport alli-

gevel vil føre til, mere eller mindre, udfasning af fossile brændsler i disse sekto-

rer. Den ensartede beskatning kræver en omlægning af alle de nuværende 

energiafgifter, der omfatter CO2-afgifter, energiafgifter, elafgifter, forsynings-

sikkerhedsafgifter mv., til én ensartet afgift på drivhusgasudledning beregnet 

per ton CO2-ækvivalent.  

Dette energikapitel har på den baggrund til formål at se på, hvordan en ensar-

tet beskatning ville udmønte sig på de enkelte områder inden for energisekto-

ren med blik for den nødvendige omstilling til det fossilfri samfund teknologisk 

set. Kapitlet vurderer i den forbindelse, hvorvidt det eksisterende afgiftssystem 

fremmer den ønskede kort- og mellemfristede udvikling.  

9.2. Det eksisterende afgifts- og tilskudssystem 

Beskatning af energiprodukter er overvejende blevet indført af fiskale eller an-

dre ikke-miljørelaterede grunde. Det gælder fx skat på fyringsgasolie i 

1980erne for at ”beskytte” investeringen i naturgasnettet og skat på naturgas til 

opvarmning i 1990erne for at sikre ligestilling med gasoliebeskatningen. Med 

klimapolitikkens voksende betydning de seneste 25 år er der kommet øget op-

mærksomhed på energibeskatning som et middel til også at begrænse CO2-

udslippet og i den forbindelse sikre en, i det mindste delvis, internalisering af 

eksterne omkostninger. 
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Subsidier har til formål at fremme anvendelsen af bestemte energiformer eller 

teknologier. De kan være tilskud, enten direkte eller indirekte i form af afgifts-

fritagelser eller sikring af salgspriser (”feed-in” tariffer). Subsidier har især 

vundet indpas som middel til fremme af VE. Biomasse har traditionelt været 

fritaget for afgifter, da biomasse hidtil har været anset for CO2-neutral, et 

synspunkt som de seneste år har været anfægtet fra videnskabeligt hold.  

De danske afgifter skal overholde EU’s til enhver tid gældende minimumssatser 

for energiafgifter. Dette har hidtil været uden praktisk betydning, da de danske 

afgifter altid har ligget over de gældende EU-satser. De følgende to afsnit be-

skriver først EU-lovgivningen og dernæst de danske afgifter.  

9.3. EU-lovgivning vedr. energiafgifter 

Skatte- og afgiftspolitikken er et af de få områder, hvor der stadig kræves en-

stemmighed blandt medlemslandene for at vedtage eller ændre gældende EU-

lovgivning. Det afspejler, at de fleste medlemslande vogter nidkært over deres 

ret til, nationalt, at tage stilling til beskatningsområder og niveauer.   

Et vigtigt led i EU’s forsøg på at begrænse CO2-udledningen ved hjælp af øko-

nomiske virkemidler er kvotehandelssystemet (ETS, Emissions Trading Sy-

stem). Systemet blev indført i 2005 i erkendelse af, at en egentlig CO2-skat, 

som foreslået af Kommissionen i begyndelsen af 90’erne, på grund af enstem-

mighedskravet, var umulig at skabe tilslutning til. ETS er i princippet en kvan-

titativ regulering af de samlede EU-emissioner fra de sektorer systemet omfat-

ter (især kraftværker og energiintensiv industri). I de to første handelsperioder, 

2005-07 og 2008-12 blev udledningstilladelserne helt overvejende tildelt de 

deltagende virksomheder gratis, men fra 2013 skal virksomhederne i stigende 

grad, elværkerne fuldstændig, købe deres udledningstilladelser på auktioner, 

hvor det samlede udbud er fastsat for EU under ét. Ændringen fra gratiskvoter 

til auktionering har bragt ETS tættere på en ”CO2-beskatning” af de pågælden-

de virksomheder, men medlemslandene synes at have accepteret, at systemet 

fortsat kan baseres på beslutning ved kvalificeret flertal. 

Som middel til begrænsning af CO2-udledningen har ETS været plaget af en 

sand overflod af kvoter, der har betydet, at kvoteprisen, bortset fra korte perio-

der i begyndelsen og omkring 2008-09, har været alt for lav til at have haft no-

gen betydende indflydelse på valg af energikilder, investeringer eller energibe-

sparelser. Kommissionen har for nyligt vurderet, at det meget betydelige over-

skud af uudnyttede kvoter på markedet vil fortsætte stort set uændret til 2030, 

med mindre der fortages betydelige reduktioner af de mængder, der er beslut-

tet auktioneret år for år. 
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Hverken Kommissionens forslag (2012) om ”backloading” eller Kommissio-

nens forslag (jan 2014) til 2030-målsætninger har formået at løfte CO2-prisen 

til et niveau, hvor den får indflydelse på CO2-udledningen fra de omfattede 

virksomheder. Kommissionens forslag fra januar 2014 kom med et forslag til 

målsætninger for 2030: 40 % reduktion af de samlede emissioner i forhold til 

1990, en ”accelereret” reduktion af kvoteauktioneringen fra 2021, men intet 

forslag til byrdefordeling af emissioner uden for kvotesektoren mellem med-

lemslandene. Et ”bindende” VE-mål på 27 % i 2030, dog uden forslag til, hvem 

der skal være ”bundet” til hvad. Forslagene forventes drøftet af stats- og rege-

ringscheferne i løbet af 2014. 

Energibeskatning er et væsentligt område for EU-regulering af national be-

skatning. Oprindelig omfattede denne beskatning alene motorbrændstoffer 

(pga. deres traditionelt høje beskatningsniveau). I 2003 udvidedes beskatnin-

gen af energiprodukter til også at omfatte andre olieprodukter, kul, naturgas og 

elektricitet, men med minimumssatser, der er så lave, at de har været praktisk 

taget uden betydning, både for valg af energikilder og som middel til fremme af 

energibesparelser. Minimumsafgiften for naturgas anvendt uden for transport-

sektoren er fx ca. 4 øre per m3, hvor den rene naturgaspris til sammenligning 

er pt. ca. 2 kr. per m3. Kul til el-produktion er fritaget for minimumsafgift; til 

gengæld beskattes el med min. 0,4 øre per kWh. Det er vigtigt at være opmærk-

som på, at EU-direktivet alene fastsætter minimumsniveauer for beskatningen. 

Den danske beskatning af især naturgas og gasolie til boligopvarmning samt el 

til ”privatforbrug” ligger størrelsesordener over, hvad der kræves af 2003-

direktivet. 

I erkendelse af, at energibeskatningen ikke længere er ”tidssvarende” (”outda-

ted” med Kommissionens ord), har Kommissionen i april 2011 foreslået en op-

datering (”overhaul”) af 2003-direktivet. Blandt energiprodukter til andre for-

mål end transport er flere af satserne tilsyneladende forøget voldsomt, ofte 

med flere hundrede procent, men selv de nye satser, typisk omkring 50 øre per 

liter for olieprodukter, kan næppe forventes at have nogen mærkbar adfærds-

regulerende virkning. Det kan dog ikke afvises, at fx danske gartnerier, der er i 

konkurrence med gartnerier i lande, hvor der ikke er behov for kunstig op-

varmning, vil kunne blive påvirket af en stigning i naturgasprisen på 30 øre pr 

m3, men disse tilfælde vil være undtagelser, især da de fleste virksomheders 

konkurrenter i andre EU-lande vil blive ramt af tilsvarende afgifter. Det vil 

fortsat være selve energiprisen, snarere end de foreslåede minimumsafgifter, 

der bestemmer udviklingen. Det er imidlertid givet, at en eventuel omlægning 

af den danske energibeskatning må respektere gældende EU-lovgivning.  

EU’s Klima- og Energipakke fra 2008/09 indeholder de centrale 20-20-20 mål, 

der bl.a. skal sikre en samlet 20 % reduktion af drivhusgasemissionen i EU i 
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2020 i forhold til 1990. Herudover skal 20 % af det samlede energiforbrug i 

2020 komme fra vedvarende energi og energieffektiviteten skal forbedres med 

20 %. Kommissionen vurderer, at reduktionsmålsætningen vil blive nået, også 

selv om der er tvivl om, hvorvidt nogle af medlemslandene vil nå deres nationa-

le forpligtelse for den del af emissionerne, der falder uden for ETS. Det er såle-

des stadig uklart, om Danmark vil være i stand til at reducere sine ikke kvote-

omfattede reduktioner med 20 % i 2020 i forhold til 2005, men regeringen sy-

nes at være tilfreds med at opfylde EU-kravet gennem bedre-end-krævet emis-

sioner, takket være recessionen, i årene frem mod 2020. Danmarks samlede 

EU-forpligtelser for 2020 er anført i appendiks. 

9.4. Danske afgifter  

Energiafgifter er opdelt i en energikomponent og en CO2-komponent. I 2014 er 

CO2-komponenten fastsat til 167 kr. pr ton CO2; energikomponenten betegnes 

”energiafgift” og ligger på 73,0 kr./GJ. Energiafgiftskomponenten er både for 

motorbrændstoffer, naturgas og gasolie til opvarmning væsentlig større end 

CO2-komponenten. Efter at ETS i 2005 ”lancerede” en pris på CO2-

udledninger besluttede man i Skatteministeriet at balancere CO2-afgiften i for-

hold til kvoteprisen svarende til den forventede kvotepris i 2008-2012 på 150 

kr./tons CO2. Efter at CO2-kvoteprisen i ETS i flere år har ligget på under 50 

kr. pr ton, er der grund til at rejse tvivl om hensigtsmæssigheden af den eksi-

sterende opdeling. 

CO2-afgiften er pålagt de samme energiarter, som er pålagt energiafgift. An-

vendelse af VE (dvs. sol, vind og biomasse) i energisektoren er udover fritagel-

sen for energiafgift også fritaget for CO2-afgift, da VE anses for at være CO2-

neutral. Erhvervene er i praksis fritaget for både CO2- og energiafgifter, bortset 

fra rumopvarmning og de helt betydningsløse EU-minimumssatser for proces.  

Tabel 6 viser en oversigt over de eksisterende energi- og CO2-afgifter opdelt i 

kvotesektoren og ikke-kvotesektoren. El-produktion og den største del af fjern-

varmeproduktionen er omfattet af kvotesektoren, medens anden opvarmning 

og transport er uden for kvotesektoren. Transport er ikke medtaget i tabel 1, da 

transport er behandlet i et særskilt kapitel.  

En del af erhvervslivet har egne fyringsanlæg og enkelte egen el-produktion, så 

de ikke bruger den kvoteomfattede produktion af el og fjernvarme. Virksomhe-

ders forbrug af fossile brændsler (kul, olie, diesel og naturgas) til proces vil kun 

skulle betale den reducerede afgift på 6,6 kr./GJ, der vil blive reduceret til 4,5 

kr./GJ fra 2015 med Vækstplan DK. De større fjernvarmeværker er i kvotesek-

toren, så det er kun en mindre andel af produktionen, der er uden for kvotesek-

toren. De enkelte fjernvarmeværker har forskellige salgspriser, der er baseret 

på et hvile i sig selv princip, hvor salgsprisen er bestemt af produktionsom-
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kostningerne. Både husholdninger og virksomheder betaler den fulde afgift, 

når det gælder rumvarme. Virksomheder betaler endvidere fuld afgift for 

brugsvand og komfortkøling, hvilket er de forhold, der ikke er fritaget i forbin-

delse med virksomheders procesforbrug. Fjernvarme anvendt til proces i virk-

somhederne afgiftsbelægges i stedet for de 73,0 kr./GJ med de 6,6 kr./GJ. Hvis 

el produceres alene uden varmeproduktion er der ikke brændselsafgift. Men 

ved kraftvarmeproduktion, hvor der produceres el og varme samtidig, betales 

afgift af varmen. Det sker ved at bruge den såkaldte kraftvarmefordel, som rent 

skematisk fordeler, hvor stor en del af brændslet, der skal henregnes til varme-

produktion og til el-produktion. For den rene el-produktion betales der til gen-

gæld en særlig el-afgift for den producerede el. El-afgiften er uafhængig af, om 

den er produceret ved fossile brændsler eller vedvarende energi, da det ikke er 

muligt at skelne, når el bliver leveret fra det kollektive el-net.  

Tabel 6. Afgiftssatser for energi- og CO2-afgifter inden for og uden 
for kvotesektoren 

 

Note: De anførte satser på 73,0 kr./GJ og de 167 kr./t CO2 svarer til en samlet 

afgift på ca. 3 kr./liter gasolie eller Nm3 naturgas. Heraf udgør CO2 – afgif-

ten mindre end 15 pct. Kilde: Skatteministeriet (2013) og (2014). 

Rene kraftværker og kraftvarmeværker betaler for deres CO2-kvoter, men her-

udover ikke andre energiafgifter. Den producerede el afgiftsbelægges, afhængig 

af forbruget, med de satser, der fremgår af tabel 1. Varmen fra kraftvarmevær-

ker afgiftsbelægges afhængig af brændslet: 73 kr. /GJ hvis der anvendes fossile 

brændsler og for tiden ingen afgifter, hvis der anvendes VE (biomasse). 

Sektor Type Brugsformål Afgifter 2014 

   Energi CO2-

afgift 

Ikke-

kvotesektor 
Individuel opvarmning/ 

Fjernvarmeproduktion 

Rumvarme 73,0 kr./GJ  

167 kr./t 

CO2 

Proces 6,6 kr./GJ 

Brændeovne Rumvarme 0 kr. 0 kr. 

Kvotesektor 

El-produktion 

Elektricitet, ekskl. 

rumvarme og proces 

83,3 

øre/kWh 

 

El-rumvarme 41,2 

øre/kWh 

 

El-proces 0,4 øre/kWh  

Fjernvarme- 

Produktion 

Rumvarme 73,0 kr./GJ 167 kr./t 

CO2 

Proces 6,6 kr./GJ  
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I takt med udbygningen af vindenergi sker det hyppigere, at el-produktionen 

fra vind overstiger efterspørgslen. I sådanne situationer er det et problem, at 

der herudover er en yderligere el-produktion fra de kraftvarmeværker, der, af 

hensyn til varmeproduktionen, ikke kan kobles ud. El-patronordningen giver 

værkerne mulighed for at vælge mellem varmeproduktion på kraftvarmeanlæg 

og ren el-baseret varmeproduktion. For værker med kraftvarmekapacitet bety-

der det, at de kan nøjes med en afgift, der ikke overstiger afgiften på brændsler 

og elektricitet, der anvendes ved varmeproduktion på et kraftvarmeanlæg, når 

de producerer varme på varmeanlæg. En planlagt udvidelse af ordningen til at 

omfatte rene fjernvarmeværker vil kunne øge el-forbruget yderligere i perioder, 

hvor vindmøllernes produktion overstiger efterspørgslen. Energiafgiften på 

elektricitet i husholdninger og ikke-momsregistrerede virksomheder er 83,3 

øre/kWh (svarende til 231,9 kr./GJ).  

For el-opvarmede helårshuse betaler husholdninger en reduceret el-afgift på 

41,2 øre/kWh for forbrug over 4000 kWh pr år. De 4000 kWh svarer til (godt 

og vel) det normale elforbrug til andre formål.  Det samme afgiftsniveau gælder 

for momsregistrerede virksomheder, når de anvender elektriciteten til både 

rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling. Brug af elektricitet til proces 

i momsregistrerede virksomheder er med Vækstplan DK sat ned fra 2,1 

øre/kWh til 0,4 øre/kWh (svarende til 1,1 kr./GJ) fra 2014. Virksomheder med 

landbrug, gartneri, mineralogiske processer med videre er også omfattet af æn-

dringen, og særordninger for disse processer er faldet bort pr. 1. januar 2014.  

Afgiftsstrukturen kan fremme udviklingen af et intelligent energisystem i det 

omfang el-afgiften bliver gjort dynamisk, dvs. at afgiften følger den rene elpris 

og ikke som nu udgøres af en fast pris per kWh. Fordelen ved dynamiske el-

afgifter reduceres i takt med, at afgiften reduceres. I en intelligent energisektor 

vil både husholdninger og virksomheder kunne udnytte differentierede priser, 

så forbruget af vindenergi i videst mulig omfang tilpasses produktionen. 

Udover betaling for CO2-kvoter betales der ikke afgift på brændsler anvendt 

inden for kvotesektoren (bortset fra energi anvendt til rumvarme).  I forlængel-

se af energiaftalen fra 2012 har Skatteministeriet i efteråret 2013 sendt et for-

slag til en såkaldt ”forsyningssikkerhedsafgift” i høring. Forslaget, der især har 

til formål at dække et provenutab, lægger op til en energiindholdsbaseret afgift 

på fossile brændsler og fast biomasse. Det er pt. usikkert, hvornår og i hvilken 

form forslaget vil blive fremsat.  

9.5. Rammebetingelser og udfordringer i energisektoren 

Regeringsgrundlaget har som mål fuld afvikling af fossil energi i el- og varme-

sektoren i 2035 samt afvikling af al fossil brændsel i 2050.  
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Opfyldelsen af disse målsætninger vil indebære en voldsom ændring i en væ-

sentlig del af den eksisterende energi-infrastruktur. I det følgende er det anta-

get, at resten af verden forpligter sig på en mere eller mindre tilsvarende ambi-

tiøs klimapolitik, så der globalt bliver en stor efterspørgsel efter biomasse, og, 

som bl.a. antaget i Klimakommissionens rapport, vil biomasse blive en relativt 

dyr energiressource; en meget betydelig del af den samlede energiforsyning vil, 

økonomisk optimalt, komme fra fluktuerende vind- og solenergi.  

Uanset om de nuværende rammebetingelser i form af et liberaliseret el-marked 

og et europæisk CO2 kvotehandelssystem vil fortsætte i deres eksisterende 

form, vil den nuværende udbredte kraft-varmeforsyning, det være sig centralt 

eller decentralt, blive kraftigt udfordret i de kommende år. Omstilling af el-

produktionen til vind (og sol) vil, bortset fra en mindre del affalds- og biomas-

sebaseret kraftvarme, afkoble den eksisterende samkøring af el-produktion og 

boligopvarmning.  

Omstilling af bolig-/bygningsopvarmningen til vindbaseret el, enten direkte el-

ler via varmepumper, kan blive en af de kommende års betydelige teknologi-

omstillinger. Intelligent gennemført vil omstillingen kunne bidrage ikke blot til 

omlægning fra fossile energikilder til vedvarende energi, men den vil også, med 

passende energiudjævning i varmesektoren, kunne bidrage til at udjævne føl-

gerne af fluktuationen i vindbaseret el-produktion. CO2-/energiafgiftssystemet 

spiller en væsentlig rolle ved fremme af denne omstilling.  

Varmepumper er normalt at foretrække frem for direkte anvendelse af el til op-

varmning, da de leverer omkring tre gange så meget energi til slutbrugeren 

som direkte el. Denne fordel kan også udnyttes i den del af industrien, hvor 

varmebehovet er på et temperaturniveau svarende til boligopvarmning, f.eks. 

tørring af diverse produkter. Teknologien bliver mindre attraktiv ved højere 

temperaturer, dels fordi gevinsten i forhold til direkte opvarmning bliver min-

dre, dels fordi teknologien som sådan bliver mere kompliceret, og dermed dy-

rere. 

9.6. Omkostningseffektivitet  

Hvis de fossile brændsler skal fases ud af energisektoren (el- og varmeproduk-

tionen) allerede i 2035, vil det være naturligt at forsøge at skønne over, hvilken 

CO2-pris der vil kunne sikre denne udfasning. Under antagelse af, at rammebe-

tingelserne frem mod 2035 fortsat vil være et liberaliseret el- og gasmarked 

med ”tilhørende” kvotehandelssystem, vil det være kvoteprisen, der vil be-

stemme CO2-prisen i energisektoren.  

ETS kan ses som et skridt i retning af en bredere harmoniseret CO2-pris. Co-

penhagen Economics antager i et scenarie, hvor omverdenen også er ambitiøs, 
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at det kræver en harmoniseret CO2-pris på 880 kr. per ton CO2 at opfylde 

2050-målet om 2 tons CO2-ækvivalenter per capita. I tabel 7 vises overvejelser 

af, hvad forskellige CO2-priser betyder i energisektoren.  

Tabel 7. Tærskelværdier for CO2-priser, der giver strukturelle æn-
dringer i energisektoren. 

CO2-pris Strukturel ændring 

200-400 kr./ton Afhængig af konkrete anlæg og fremtidig prisudvikling på hhv. kul og na-

turgas vil kul blive ukonkurrencedygtigt ift. naturgas ved CO2-priser i det-

te interval. Kulforbruget er i øvrigt af andre grunde allerede ved den nu-

værende lave pris stærkt faldende. 

 

= 880 kr./ton 

(CE’s forslag)  

Den af CE foreslåede ensartede CO2-pris svarer til en naturgasafgift på 

knap 2 kr. pr m3. Den eksisterende afgift på ca. 3 kr. pr m3 gør det attrak-

tivt at skifte til biomasse på større anlæg, men ikke nødvendigvis på indi-

viduelle. Afgiftsniveauet vil ikke nødvendigvis gøre eksisterende naturgas-

fyret el-produktion dyrere en nyinstalleret vindkraft. 

 

+1500 kr./ton En CO2-afgift på 1500 kr. pr ton (svarende til nuværende afgifter på na-

turgas og benzin) vil i princippet gøre fossile brændsler uøkonomiske i 

forhold til VE, men ikke nødvendigvis føre til afvikling af forbruget, idet 

de fossile brændsler byder på praktiske fordele. Naturgas i el-

produktionen vil blive udfaset. 

 

 

En CO2-pris på nogle hundrede kroner per ton vil med de nuværende kul- og 

naturgaspriser sikre udfasning af kul i og med, at det bliver for dyrt i forhold til 

naturgas i el-produktionen. Med en produktionspris af størrelsesordenen en 

krone pr kWh for VE-baseret el (havvind) vil det imidlertid kræve en væsentlig 

højere CO2-pris at sikre udfasning af naturgas til fordel for vedvarende energi i 

el-produktionen. En CO2-pris på de 880 kr. per ton vil ikke nødvendigvis være 

tilstrækkelig til at gøre vind eller biomasse konkurrencedygtig over for natur-

gas til el-produktion eller boligopvarmning, specielt ikke hvis en ambitiøs glo-

bal klimapolitik vil have det forventelige resultat, at biomasseprisen stiger i 

forhold til naturgas. Den nuværende kvotepris på under 50 kr. per ton eller de 

godt 200 kr. per ton, som EU-kommissionen forudså i sit forslag fra 2008, er 

helt utilstrækkelig til, at fossile brændsler vil blive udfaset af energisektoren in-

den 2035 uden tiltag ud over, hvad gældende rammebetingelser vil muliggøre. 

Udfasning af fossil energi i energisektoren i 2035 er ikke i sig selv den eneste, 

måske ikke en gang den største, udfordring i sektoren. I det omfang kul og na-

turgas erstattes af biomasse vil omstillingen være uden større strukturelle ud-

fordringer og den eksisterende model og infrastruktur omkring kraftvarmepro-
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duktion vil kunne fortsætte. Biomasse er imidlertid af mange grunde en pro-

blematisk ressource, og det må antages, at en meget betydelig, sandsynligvis 

den største, del af energiforbruget vil blive dækket af vind og sol. Fluktuerende 

produktion vil stille store krav til energisektoren som sådan, og det vil rejse 

spørgsmål, om vi kan tilgodese såvel kravet om høj el-forsyningssikkerhed som 

omkostningseffektivitet. I den forbindelse vil forstærkede udlandsforbindelser, 

energilagring og tilpasning af slutforbruget være vigtige faktorer. Det er således 

vigtigt at identificere de forhold i energisektoren, som kræver en strukturel om-

lægning. Det reducerer risikoen for at binde økonomiske midler i kapitalløs-

ninger, der ikke er optimale for energisystemet som helhed, og hvor pengene 

kunne være investeret bedre i andre tiltag.   I den forbindelse er der især grund 

til at være opmærksom på de muligheder eksisterende infrastruktur, herunder 

naturgas- og fjernvarmesystemet tilbyder. 

Siden VK-regeringens nedsættelse af Klimakommissionen har der været en 

tendens til at se afviklingen af fossile brændsler som et mål i sig selv. Dette bør 

ikke overskygge det forhold, at omstillingen fra fossil til vedvarende energi op-

rindelig har været begrundet i et ønske om klimabeskyttelse og reduktion af ri-

sikoen for forsyningsproblemer og/eller stærkt stigende priser på fossile 

brændsler. Når Klimakommissionen kom frem til, at en overgang fra fossile 

brændsler til vedvarende energi tilsyneladende vil kunne gennemføres uden 

store samfundsøkonomiske meromkostninger, var det bl.a. begrundet i en for-

ventning om stærkt stigende priser på fossil energi. Klimakommissionens øko-

nomiske beregninger var i øvrigt baseret på, at omstillingen kunne ske gradvist, 

først og fremmest drevet af de nyinvesteringer, der under alle omstændigheder 

vil blive nødvendige i takt med, at eksisterende infrastruktur, f.eks. kraftvær-

ker, når deres naturlige pensionsalder. Det var således Klimakommissionens 

opfattelse, at en fremrykning af tidspunktet for afvikling af fossil energi fra 

2050 til 2040 ville indebære betydelige meromkostninger.  

9.7. Afgifter og subsidier til understøttelse af omstillingen 

En skattemæssig hovedudfordring i energisektoren på kort og mellemlangt sigt 

knytter sig til spørgsmålet om anvendelse af el, enten direkte eller, måske især, 

via varmepumper, i bygningsopvarmningen. I en fremtidig klimaambitiøs om-

verden, må biomasse antages at blive en knap, og dermed dyr, ressource. Det er 

dermed en afvejning, hvordan det er bedst at udfase naturgas i retning af bio-

masse og el. Inden for el- og varmesektoren er der en afgiftspolitisk hovedud-

fordring i, hvor hurtigt naturgassen ønskes udfaset og erstattet med biomasse. 

Hvis det særlige tilskud til kraftvarme bortfalder som planlagt i 2018, og der 

samtidig indføres frit brændselsvalg, må det forudses, at en fortsættelse af den 

nuværende kraftige afgiftsmæssige favorisering af biomasse i forhold til natur-

gas vil føre til en hurtig afvikling af naturgasforbruget i såvel el- som fjernvar-
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mesektoren. Den nuværende afgiftsfordel for biomasse gør, at det er privat-

økonomisk  en fordel at konvertere fra naturgas til biomasse, men det er ikke et 

resultat, der nødvendigvis er i overensstemmelse med den bedste samfunds-

økonomiske løsning. Hvis man indfører en energiafgift på biomasse på niveau 

med naturgas, vil det påvirke investeringsadfærden og dermed omlægningen af 

energisystemet. Det er således et eksempel på, at der ved små ændringer i af-

giftssystemet kan ske store ændringer i  investeringsbeslutninger i energisekto-

ren.   

Der er vægtige grunde til at mene, at en omstilling af bolig- og bygningsop-

varmning til vindbaseret el er både klimamæssigt og samfundsøkonomisk at 

foretrække for omstilling til biomasse, selv om det vil tage længere tid. I så fald 

bør man i det mindste sidestille den el-baserede opvarmning med biomasseba-

seret, det vil sige fuld afgiftsfritagelse. Den nyligt gennemførte reduktion af af-

giften på el til varmepumper fra 83,3 øre/kWh til 41,2 øre/kWh er et skridt i 

den rigtige retning. 

Dansk Energi har i en analyse fra juni 2013 (Scenarier for dansk el og fjern-

varme 2020 til 2035) forsøgt at vurdere udviklingen i energisektoren under an-

tagelse af en fortsættelse af gældende lovgivning, herunder bortfald af det sær-

lige tilskud til kraftvarmeproduktion i 2018. Helt overordnet peger DE’s analy-

se på, at andelen af fossile brændsler (primært kul og naturgas) allerede i 2020 

under antagelse af de eksisterende rammebetingelser vil være faldet til om-

kring ca. 25 % i el-forsyningen og omkring 12 % i varmeforsyningen, tydeligvis 

en væsentlig hurtigere afvikling end hvad der er nødvendigt og formodentlig 

også hurtigere, end hvad der er samfundsøkonomisk optimalt i forhold til mål-

sætningen om fuld udfasning i 2035. Årsagen til, at kulforbruget allerede er 

faldet meget og forventes yderligere at falde er først og fremmest, at stigende 

mængder vindenergi i el-systemet betyder stadig længere perioder med lave el-

priser og dermed mindre behov for den grundlast de kulfyrede kraftværker hid-

til har leveret. Når også naturgasforbruget forudses at falde, skyldes det helt 

overvejende den høje naturgasafgift for kraftvarmeværkernes varmeleverancer 

i forhold til biomasse. Bortfald af det særlige tilskud til kraftvarmeproduktion 

og en eventuel mulighed for frit brændselsvalg i fremtiden vil indebære, at de 

mindre naturgasfyrede kraftvarmeværker vil kunne levere fjernvarme billigere 

ved at overgå til ren biomassefyret varmeproduktion. 

Er den her beskrevne udvikling ønskelig? Svaret beror selvfølgelig på, hvad der 

er den overordnede målsætning. Hvis det alene drejer sig om afvikling af fossile 

brændsler som sådanne, er svaret enkelt, - og bekræftende. Hvis den overord-

nede målsætning er en mere nuanceret kombination af CO2-reduktion, forsy-

ningssikkerhed, samfundsøkonomi og konkurrenceevne er svaret mindre klart. 
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En analyse af afgiftssystemets mulighed for at fremme en given udvikling i 

energisektoren må nødvendigvis også forholde sig til subsidierne i sektoren. I 

realiteten er det kombinationen af afgifter og subsidier, der skaber incitamen-

terne og dermed påvirker udviklingen.  I nogle tilfælde kan det være en afvej-

ning, hvor valget står mellem at give et subsidie eller at fremme den ønskede 

adfærd ved at lægge en afgift på den energikilde eller teknologi, der ønskes ud-

faset.  I andre tilfælde skal der investeringer til for at fremme mindre CO2-

udledende løsninger, hvilket kræver et egentligt subsidie. 

Subsidiernes negative indflydelse på de offentlige budgetter gør det berettiget 

at underkaste dem en særlig kritisk analyse. Subsidier vurderes selvfølgelig po-

sitivt i de sektorer, der nyder godt af dem, men fra et bredere samfundsøkono-

misk synspunkt er det nødvendigt at kræve, at en given tilskudsordning (eller 

afgiftsfritagelse) er både begrundet og nødvendig. 

Inden for energisektoren er bl.a. følgende subsidieordninger vigtige: 

 tilskud til vindmøller på land (25 øre pr kWh). Tilskuddet er velbegrun-

det som middel til at fremme udbygningen af on-shore vindenergi. Til-

skuddet synes, trods utallige rapporters påpegning af at on-shore vind 

er konkurrencedygtig i forhold til andre typer el-produktion, alligevel at 

være nødvendigt i og med, at det kan konstateres, at det stadig er svært 

at sikre den ønskede udbygning. En del af forklaringen er, at den sti-

gende el-produktion fra vind presser el-prisen ned. 

 solcelleordningen med en indirekte subsidiering i kraft af afgiftsfrita-

gelse for den producerede strøm (af størrelsesorden 1 kr. pr kWh). En 

subsidiering af solbaseret el-produktion er begrundet på linje med an-

den støtte til VE, men ikke nødvendigvis på det meget høje niveau. Det 

blev tydeligt dokumenteret i løbet af 2013, hvor installation af solceller 

tog et omfang langt ud over det forudsete. 

 tilskud til produktion af biogas (ca. 3 kroner pr m3 metan). Støtten er 

velbegrundet i det omfang biogassen produceres på basis af rest- eller 

affaldsprodukter, men langt mindre i tilfælde hvor en større del af råva-

ren består af foderafgrøder. Støtten er tydeligvis nødvendig, måske 

knap tilstrækkelig, til at gøre det attraktivt at investere i anlæggene. 

Støtte i det nuværende omfang ville derimod ikke være nødvendig, hvis 

man i højere grad sikrede, at den producerede biogas i stedet for som 

naturgaserstatning fandt anvendelse som transportbrændstof, hvor 

værdien som biobrændstof stort set ville kunne eliminere tilskudsbeho-

vet. 

Ovenstående eksempler forsøger ikke at give et udtømmende billede af subsi-

diesituationen i energisektoren. Men eksemplerne illustrerer, at subsidier som 
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økonomisk incitament har samme potentiale som afgifter, og subsidiers negati-

ve effekt på de offentlige finanser, i modsætning til afgifter, betyder, at de bør 

have førsteprioritet ved tilrettelæggelsen eller revurderingen af det samlede af-

gifts- og subsidiesystem.   

Det eksisterende system med dets kombination af afgifter, tilskud, CO2-

kvotehandel og havvindmølleparker i udbud synes i det store og hele at sikre to 

af den nationale klimapolitiks målsætninger: mere vindenergi og mindre kul-

forbrug, der ligger til grund for Energiforliget med 50 % vind i el-produktionen. 

Fra et samfundsøkonomisk synspunkt er det ifølge Energiforliget fra 2012 øn-

skeligt med en relativt større udbygning af landbaserede og kystnære vindmøl-

ler, men når/hvis dette ikke sker i ønskeligt omfang, er det ikke på grund af 

manglende økonomiske incitamenter.  Det kan således indvendes, at en sats-

ning på vindmøller giver reduktion i CO2-udledningen inden for kvotesekto-

ren, hvor en given reduktion giver en tilsvarende højere udledning et andet 

sted, når kvotesystemet fungerer. Det er tilfældet så længe satsningen på vind 

ikke er fulgt op af ændringer i selve kvoteloftet. Ved tilskud i klima- og energi-

politikken er det vigtigt at afveje de mulige virkemidler. På vindmølleområdet 

er der feed-in tariffer eller fast tilskud, men det er også muligt at overveje et sy-

stem med grønne certifikater som i Sverige og Norge. Prisen på grønne certifi-

kater bestemt af udbud og efterspørgsel er en ekstra indtægt ved salg af vedva-

rende energi. Udbuddet afhænger af produktionsomkostninger ved VE og ef-

terspørgslen af certifikater reguleres af staten pr. år, hvilket stemmer godt 

overens med et procentkrav for andelen af VE. En høj pris pr. certifikat antages 

at give energiproducenterne incitament til at investere i forskning og udvikling 

for at mindske produktionsomkostningerne til at maksimere udbyttet pr. 

MWH. Det er denne mekanisme, der sikrer, at samfundet og forbrugerne beta-

ler mindst muligt for udbygningen af vedvarende energi. Ved at indgå et sam-

arbejde med de andre nordiske lande, er det tilskudsprisen, der bestemmer i 

hvilket land, vindmøllen bliver placeret, da tilskud til opstilling af vindmøller er 

uafhængig af den fysiske placering for vindmøllen.  

CONCITO har set på dette certifikatsystem i et selvstændigt notat (COONCITO 

2014). Men da det norsk-svenske system dels er stærkt baseret på udveksling 

mellem biomasse og vind, dels ikke synes at have fundet sin endelige form, er 

det ikke inddraget yderligere her. I baggrundsnotatet, som er understøttet af 

selvstændige beregninger fra Copenhagen Economics, beskrives det dog, at der 

er et i hvert fald teoretisk potentiale for at få mere vind i det danske energimiks 

til lavere priser end gennem en ren national satsning. 

Sammensætningen af afgifter og subsidier er vigtige for at skabe de rammebe-

tingelser, der kan opfylde de målsætninger, der er for energisystemet. Et skift 

fra individuel gas- eller oliefyring til opvarmning med el vil flytte energi fra ik-
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ke at være omfattet af kvoter til at blive omfattet af kvoter. Det samme sker, 

hvis flere går sammen om at skifte fra individuel opvarmning til fællesanlæg, 

der kan kobles til eksisterende fjernvarmeværker. Et andet eksempel er, når el-

biler erstatter benzin- eller dieselbiler. En stor del af målet om 40 % CO2-

reduktion fra Energiforliget fra 2012 ligger inden for kvotesektoren.   

9.8. Biomasse og naturgas 

I det eksisterende afgiftssystem er biomasse ikke afgiftsbelagt, da biomasse an-

ses for at være CO2-neutral. Siden Klimakommissionens rapport (september 

2010) er der rejst tvivl om biomassens automatiske og øjeblikkelige CO2-

neutralitet. I omstillingsfasen til det fossilfri samfund indebærer det, at den 

klimamæssige gevinst ved omstilling fra fossil energi til biomasse især er kri-

tisk ved omstilling fra naturgas (der er væsentlig mindre klimabelastende end 

kul). Den konkrete nettoudledning af CO2 fra biomasse varierer meget, men en 

rapport baseret på den seneste viden viser, at især træpiller har en problema-

tisk CO2-profil (CONCITO, 2013b). Ved overgang fra naturgas til træpiller vil 

den umiddelbare CO2-udledning stige, og det vil selv i de bedste tilfælde tage 

lang tid, før CO2-neutraliteten er opnået. 

European Environment Agency forklarede det i 2011, således (EEA, s. 1): 

”Det er en udbredt antagelse, at afbrænding af biomasse i sagens natur er CO2-

neutral, fordi der kun bliver udledt CO2, som træet allerede har optaget fra at-

mosfæren. Denne antagelse er imidlertid ikke korrekt og resulterer i en slags 

dobbelt bogføring, fordi den ignorerer det faktum, at brugen af landområder til 

at producere biomasse til energi typisk betyder, at dette landområde ikke pro-

ducerer planter til andre formål, herunder træer, der ellers ville optage CO2. 

Hvis bioenergiproduktion erstatter skov, mindsker skovarealer, eller mindsker 

skovvæksten, der ellers ville optage mere CO2, så kan der ske en forøgelse af 

den atmosfæriske CO2-koncentration.” 

For flydende biobrændstof (bioethanol og biodiesel) har EU allerede erkendt, 

at der skal være krav om, hvordan biomassen bliver produceret, hvor stor driv-

husgasfortrængningen er i løbet af en cyklus, om der sker produktion på sårba-

re vådområder, og om biodiversiteten bevares. Tilsvarende krav burde gælde 

for fast biomasse til el og varme.  

Det er vanskeligt at se andre grunde end CO2-reduktion til et eventuelt ønske 

om at erstatte naturgas (i en betragtelig periode fremover dansk produceret) 

med importeret biomasse. I det omfang det alene er CO2-reduktionen, der er 

motivet, vil det være rimeligt at vurdere det økonomiske incitament som den 

CO2-pris, der retfærdiggør substitutionen. En CO2-”skyggepris” på 500 kroner 

pr ton CO2, mere end det dobbelte af den oprindeligt forudsete pris i EU’s kvo-
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tehandelssystem, vil retfærdiggøre en afgift på ca. 1 krone pr. m3 naturgas, 

langt under den nuværende afgift på ca. 3 kr. 

Det kan meget vel være, at biomasse ikke har den store CO2-fordel frem for na-

turgas, og at det er en fordel i højere grad at bibeholde naturgas i omstillingsfa-

sen til lavemissionssamfundet. Det hænger sammen med, at der ikke synes at 

være forsyningssikkerhedsproblemer med naturgas i et 20-års perspektiv, og 

samtidig er der argumenter, der taler for, at hastigheden i afviklingen af fossil 

energi i el- og varmesektoren er mindre vigtig end at sikre en veltilrettelagt og 

veloverlagt omstilling.  

Energiafgifter og ditto subsidier spiller en vigtig rolle i denne sammenhæng, 

hvor det i dag er sådan, at naturgas er pålagt både energi- og CO2-afgift, me-

dens biomasse hverken er  pålagt en energiafgift eller en CO2-afgift. En reduk-

tion af afgiften på naturgas til opvarmning til 1 krone pr m3 må formodes i det 

store og hele at ville fjerne incitamentet til omstilling fra gas til biomasse. Det 

vil selvfølgelig indebære et provenutab i forhold til dagens situation, men et 

mindre provenutab end det, der vil følge af omstillingen til biomasse. Det vil 

også begrænse tabet af indtægter fra gastransmission og distribution, et ind-

tægtstab, der bør tælle med samme vægt som tabet af skatteprovenu. 

Det anførte ræsonnement er baseret på den kontroversielle antagelse, at bio-

massen leverer fuld og øjeblikkelig CO2-neutralitet. I det omfang dette ikke er 

tilfældet, forskydes regnestykket yderligere til fordel for naturgas, - eller måske 

rettere, til ulempe for biomassen.  

9.9. Vindbaseret el til opvarmning 

Omstilling af bolig-/bygningsopvarmningen til vindbaseret el, enten direkte el-

ler via varmepumper, er allerede i dag kendt teknologi, dog med et udviklings-

potentiale for store varmepumper til fjernvarmesystemer. Varmepumper har 

den fordel, at de leverer omkring tre gange så meget energi til slutbrugeren 

som direkte el. 

Anvendelse af vindbaseret el til opvarmning har flere fordele. Udover at mulig-

gøre afvikling af naturgas og dermed CO2-udledning i opvarmningssektoren, 

tilbyder især fjernvarmesystemerne en billig udjævning af ubalancer mellem 

produktion og forbrug, om end kun på det relativt korte sigt (nogle få dage, 

men det er heller ikke uinteressant).  

Vandet i fjernvarmesystemet udgør i sig selv en betydelig ”buffer”, der tåler af-

brydelse af energitilførslen i en periode, uden at det mærkes på forbrugssiden. 

Og med rimelig forudsigelse af stærk vind, vil det være muligt at reducere tem-

peraturen i det cirkulerende vand, for derefter at aftage større mængder el, når 



Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 

 102 

produktionen stiger. Supplering af denne ”naturlige” energiudjævningsmulig-

hed med et ekstra varmelager vil i en række tilfælde være attraktivt (afhængig 

af el-udvekslingmulighederne med andre lande) og både teknisk ukompliceret 

og økonomisk overkommeligt. Overgang til vidtgående vindbaseret el i op-

varmningssektoren vil muligvis kræve backup kapacitet til perioder med højt 

varmebehov. I den forbindelse vil det kunne være fordelagtigt at bevare nogle 

af de eksisterende naturgasfyrede kraftvarmeværker. 

Udnyttelse af vindbaseret el til bolig-/bygningsopvarmning har den yderligere 

fordel, at der er sæsonmæssigt sammenfald mellem varmebehov og el-

produktion fra vind (det blæser mere om vinteren).  Beregninger foretaget i 

forbindelse med Klimakommissionens arbejde viste, at der med en tilstrække-

lig høj andel af vind i elforsyningen kan opstå en situation, hvor selv en vidt-

strakt anvendelse af vind til boligopvarmning er utilstrækkelig til at sikre ba-

lancen. Dette betyder, at der vil kunne opstå relativt el-underskud i sommerpe-

rioden, hvilket taler for, at solbaseret el-produktion bliver mere attraktiv, selv 

om den rene produktionspris fortsat skulle forblive højere end for vindbaseret 

el. 

En afklaring af, i hvilket omfang afgifts-/tilskudspolitikken bør fremme over-

gang til el-baseret bolig-/bygningsopvarmning, er vigtig og relativt hastende, af 

to grunde. For det første vil investeringerne i den igangværende omstilling til 

biomasse være et økonomisk ”lock-in”, som det vil tage relativt mange år at 

genvinde. For det andet ligger der i dag et betydeligt individuelt natur-

gas/gasolie forbrug til opvarmning i boligområder, der med fordel vil kunne 

omstilles til kollektiv forsyning baseret på varmepumper. En sådan mulighed 

forskertses imidlertid, hvis disse i de kommende år for en dels vedkommende 

investerer i individuelle løsninger, det være sig individuelle varmepumper eller 

træpillefyr. 

9.10. Kraftvarmeværkers fremtidige rolle 

Decentral kraftvarme støttes i dag af et særligt tilskud (grundbeløb), der, med 

mindre andet besluttes, bortfalder i 2018. Grundbeløbet afhænger bl.a. af 

spotmarkedsprisen på el. Grundbeløbet er højest, når el-prisen er under 11 

øre/kWh og bortfalder, når el-prisen er over 34 øre/kWh. Med en forventet 

spotpris på 30 øre/kWh i 2018, forventer Energinet.dk, at den samlede udbeta-

ling i grundbeløb vil være 980 mio. kr. Bortfaldet af grundbeløbet vil ifølge 

Dansk Energi betyde, at mange af de decentrale værker vil blive urentable, og 

hvis det er muligt, vil de omstille til rene biomassebaserede varmeværker. Det 

er vigtigt snarest muligt at få afklaret, om afgiftssystemet skal understøtte den-

ne udvikling.  
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Den lave el-pris har forringet kraftvarmeværkernes økonomi, og fra at have væ-

ret el-værker med udnyttelse af overskudsvarmen er de i stigende grad blevet 

varmeværker med ”overskuds-elproduktion”. Fortsat sigende andel af vindba-

seret el-produktion vil betyde hyppigere og længere perioder med lave el-

priser, og for en del naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker vil bortfaldet 

af det særlige tilskud i 2018 meget vel kunne betyde, at der vil være bedre 

(drifts)økonomi i at nedlægge elproduktionen og overgå til rent biomassefyret, 

afgiftsfri, fjernvarmeproduktion.  

En sådan omlægning vil alene være drevet af eksisterende afgiftsregler og ikke 

nødvendigvis samfundsøkonomisk attraktiv. Også CO2-gevinsten er tvivlsom. 

Det er værd at overveje de muligheder, som en bibeholdelse af kraftvarmevær-

kerne kan give i omstillingen til det fossilfri samfund, hvor afsnittet om vindba-

seret el fx har beskrevet, at fjernvarmeforsyningen kan opvarme deres vand 

med vindbaseret el, og at de kan forsyne boligområder med energi via en cen-

tral varmepumpe.  

Udover de nævnte muligheder kan kraftvarmeværkerne endvidere levere en ba-

lanceenergi, som kan blive nødvendig i takt med, at de eksisterende muligheder 

for udnyttelse af udenlandske forsyningsforbindelser måtte blive begrænset.  

Tabel 8 beskriver en palet af installationer, der inden for de forskellige typer af 

el- og varmeproduktion ifølge Energiforliget af marts 2012 skal være afløst af 

vedvarende energi i 2035, og hvad de nødvendige udfordringer er fremover.  

Gældende regler betyder, at de større anlæg er omfattet af EU’s kvotehandels-

system. De større anlæg omfatter alle traditionelle kondenskraftværker og cen-

trale kraftvarmeværker og herudover decentrale og ”rene” fjernvarmeværker 

med en kapacitet over 3 MW, hvor anlæg der udelukkende anvender biomasse 

er undtaget. Varmeproduktionen på alle de fossilfyrede fjernvarmeværker er 

omfattet af danske afgiftssatser for fossile brændsler til bygningsopvarmning.  

Vil en ensartet CO2-pris på tværs af de nævnte sektorer, som eneste afgifts-

middel, være et velegnet instrument til at sikre udfasning af de respektive el- og 

varmeproduktioner over de næste godt 20 år?  

Besvarelsen af spørgsmålet om ”velegnethed” afhænger bl.a. af konsekvenser-

ne. Fra et snævert omkostningseffektivitetssynspunkt er der grund til at antage, 

at en ensartet afgift vil betyde, at reduktionen vil ske, hvor det koster mindst. 

Der kan være et problem med investeringsvilligheden.  
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Tabel 8. Oversigt over installationer, der kræver stillingtagen for at 
nå målene i Energiforliget.  

Installationstype Stillingtagen til installation fremover 

”Traditionelle” kondenskraftværker, siden 

1980’erne normalt kulfyrede, som udelukkende 

eller helt overvejende producerer el 

 

Kombinationen af stigende mængder VE i el-

produktionen og ”bunden” el-produktion fra 

de kraftvarmeværker, der overvejende styres 

af varmebehovet, betyder, at de rene kondens-

kraftværker allerede i dag kan forventes at 

lukke ned af driftsøkonomiske grunde længe 

før 2035. 

 

Centrale kraftvarmeværker, kul- eller naturgas-

fyrede, der samproducerer el samt varme til 

bygningsopvarmning. Disse værker var oprin-

delig elværker med udnyttelse af ”spildvar-

men”, men er i stigende grad blevet fjernvar-

meværker med supplerende elproduktion 

 

I det omfang værkerne har tilstrækkeligt stær-

ke kontrakter på levering af fjernvarme, bliver 

de ikke nødvendigvis urentable, men det en-

kelte værks samlede økonomi vil ofte blive 

bedre ved helt eller delvis omlægning fra kul 

eller gas til afgiftsfri biomasse. 

Decentrale kraftvarmeværker, oprindelig na-

turgasfyrede, hvis produktion overvejende sty-

res af varmebehovet i deres ”opland” 

 

De decentrale kraftvarmeværker har en meget 

varierende økonomi fra anlæg til anlæg med 

stor variation i varmeprisen.  Omstilling til re-

ne fjernvarmeværker med afgiftsfri biomasse 

forbedrer økonomien markant og er allerede 

sket på mange værker. 

 

”Rene” fjernvarmeværker (og blokcentraler i 

større boligbebyggelser), oprindelig naturgas-

fyrede, men i stigende grad biomassefyrede 

 

 

Situationen for de decentrale kraftvarmevær-

ker og de ”rene” fjernvarmeværker svarer i det 

store og hele til hinanden. 

 

Individuelle gas- og oliefyr Omlægning til biomasse må formodes at fort-

sætte, medmindre der sker ændringer i afgifts-

strukturen.  

 

Ejere af individuelle opvarmningssystemer (gas- og oliefyr) vil ikke nødvendig-

vis være inspireret til at betale for udskiftning af deres eksisterende installati-

on, medmindre der er en meget betydelig, kortsigtet, økonomisk gevinst, og det 

er vanskeligt at vurdere, hvordan den enkelte fyr-ejer vil vurdere overgangen til 

en opvarmningsform, der både kræver mere oplagringsplads til brændslet og 

potentielt (trods automatiserede træpillefyr) mere ”pasning”. I disse tilfælde vil 

en varmepumpe kunne byde på en mere attraktiv løsning, da varmepumper er 

pasningsfri.  



Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 

 105 

Når det gælder den individuelle boligopvarmning, der allerede er belastet af 

høje afgifter på fyringsolie og naturgas, er der næppe grund til at tro, at afgifts-

instrumentet vil kunne levere den besluttede udfasning i 2035, medmindre 

CO2-prisen ligger på et niveau væsentligt højere end de 880 kr. fra Copenha-

gen Economics. Eksisterende afgiftssatser har allerede gennem en længere år-

række ligget væsentligt over dette niveau, uden at det har medført omfattende 

udfasning.  

En CO2-pris på +/- 880 kr. pr. ton vil derimod have en voldsom indflydelse på 

de el-producerende anlæg. Der er mindre grund til at bekymre sig om de kulfy-

rede anlæg, hvor kulforbruget gennem de seneste år allerede har været i nær-

mest frit fald (en halveringstid på mellem 5 og 10 år, trods lave CO2-priser). 

CO2-prisen virker mindre radikal på naturgasforbruget, men for de resterende 

naturgasfyrede kraftvarmeanlæg vil en CO2-pris på 880 kr. betyde op mod en 

fordobling af naturgasprisen (fra 2 til 4 kr. pr m3). Det vil medføre, at dansk 

naturgasbaseret el-produktion, der i forvejen er trængt på det åbne el-marked, 

generelt bliver urentabel. En isoleret dansk belastning af el-produktionen med 

en CO2-pris må antages at føre til, at den del af produktionen, der ikke kom-

mer fra vind (eller sol) vil blive importeret fra de nabolande, der alene har de-

res fossilt fyrede el-produktion belastet med de omkostninger, der følger af 

EU’s kvotehandelssystem. 

Sammenfattende må det konstateres, at et ensartet afgiftsniveau, der er nød-

vendigt for at sikre udfasningen af de fossile brændsler (specielt naturgas) i el- 

og varmeproduktionen vil være så højt, at det må antages at medføre ”outsour-

cing” af den del af el-produktionen, som er udsat for konkurrence udefra. Mu-

ligvis med højere CO2-udslip til følge end hvad der følger af en el-produktion 

fra kraftvarmeværker, der formodentlig vil overgå til rene, biomassefyrede, 

fjernvarmeværker. 

9.11. Konklusion og anbefalinger 

De overordnede politiske målsætninger om uafhængighed af fossil energi i 

2050 (herunder for el- og opvarmningssektoren i 2035) samt nedbringelse af 

udslip af drivhusgasser til ca. 2 ton CO2-ækvivalenter pr indbygger i 2050 

rummer en række udfordringer. For energisektoren er det ikke alene spørgs-

målet om afvikling af brugen af fossile brændsler i 2035, men også hvordan en 

VE-baseret el- og varmesektor kan energiforsynes med størst mulig klimaef-

fekt, med høj forsyningssikkerhed og med de lavest mulige samfundsøkonomi-

ske omkostninger. Et særligt element i udfordringerne er, at den stigende 

mængde fluktuerende energi, især vind, stiller betydelige krav til energisyste-

met, både i forhold til at sikre el og varme i de perioder, hvor VE leverer util-

strækkeligt til at dække behovet, men også i de perioder, hvor især vindenergi-

produktionen overstiger efterspørgslen. 
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Udviklingen i de seneste år viser, at selv med relativt lave kulpriser og meget 

lave CO2-priser er kulbaseret el-produktion blevet urentabel i Danmark. Det 

skyldes en kombination af manglende fleksibilitet i forhold til svingende el-

priser for de kulfyrede kraftværker og lave el-priser i stadig længere perioder, 

efterhånden som vindenergi dækker en stadig større del af efterspørgslen. Med 

yderligere vindkapacitet i de kommende år er der næppe grund til afgiftsinitia-

tiver for at sikre afviklingen af kulforbruget før 2030 som planlagt. Hvis man 

tør tro på, at kulforbruget mere eller mindre ”afvikler sig selv”, bliver den reste-

rende udfordring til energisystemet at sikre afvikling af naturgasforbruget i 

sektoren inden 2035, som målet er i Energiforliget. Dette mål synes mere base-

ret på et politisk ønske om præstation end på en analyse af, at det vil være øko-

nomisk optimalt at udfase fossile brændsler i energisektoren 15 år tidligere end 

den generelle udfasningsmålsætning. 

Afviklingen af naturgas i energisektoren rejser tre spørgsmål: 

4. Hvad skal erstatte naturgassen? 

5. Hvor hurtigt skal omlægningen ske? 

6. Hvordan sikres forsyningssikkerheden i et system med meget fluktue-

rende el-produktion? 

En mindre del af naturgassen vil kunne erstattes af biogas, der allerede er 

stærkt subsidieret. Forbruget af biomasse kan næppe overstige, hvad der på 

sigt vil skulle bruges i transportsektoren i takt med, at denne skal afvikle for-

bruget af fossil benzin og diesel. 

Afviklingen af naturgasforbruget vil således helt overvejende ske ved erstatning 

med sol, vind og fast biomasse. Det er for tiden usikkert i hvilken grad solener-

gi vil blive økonomisk attraktiv i forhold til vind. De seneste års stærke (relativ, 

snarere end absolut) udbygning med solceller har været baseret på en langt 

mere attraktiv subsidiering, end hvad der er nødvendigt for vindenergi. Det kan 

dog ikke afvises, at solceller med tiden vil blive mere konkurrencedygtige, især i 

et scenarie med en meget høj grad af vindenergi, der overvejende produceres i 

vinterhalvåret, da solceller vil kunne levere et værdifuldt supplement i som-

merperioden.  

I de kommende år må det imidlertid antages, at vind og fast biomasse bliver de 

energikilder, der vil stå for den overvejende del af substitueringen af naturgas-

sen. Det fremtidige skattesystem skal således først og fremmest baseres på om-

lægning af naturgasforbruget til enten vind eller biomasse. For det andet er det 

nødvendigt at klarlægge, hvor hurtigt omstillingen skal finde sted og for det 

tredje, hvordan høj forsyningssikkerhed garanteres. Alt sammen, selvfølgelig, 

med mindst mulige samfundsmæssige omkostninger. 
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I det omfang en hurtig afvikling af naturgasforbruget er ønskelig, vil svaret i et 

vist omfang være givet: Da den planlagte udbygning med vind især vil sikre et 

fortsat fald i kulforbruget, vil et ønske om hurtig afvikling af naturgasforbruget 

pege på substitution med biomasse. En sådan strategi rejser imidlertid 

spørgsmålet om, hvorfor en sådan substitution er ønskelig. Der er ingen forsy-

ningssikkerhedsmæssig gevinst ved at erstatte dansk produceret naturgas med 

importerede træpiller, og den klimamæssige gevinst er på det seneste draget 

alvorligt i tvivl. Omstillingen er endvidere forbundet med betydelige omkost-

ninger, hvor fx ombygningen af Skærbækværket vil koste ca. 1,8 milliarder kro-

ner. 

Danmark har i EU-sammenhæng påtaget sig en forpligtelse til i 2020 at produ-

cere 30 % af sit samlede energiforbrug fra VE. Parterne i Energiforliget fra 

marts 2012 har fundet det ønskeligt at satse på en højere VE-produktion, godt 

nok på basis af en antagelse om, at biomasse automatisk kan anses for 100 % 

CO2-neutralt, en antagelse der senere er rejst betydelig tvivl om. En accelereret 

erstatning af naturgas med biomasse er således langt fra en given, ønskværdig 

udvikling, men den fremmes af den nuværende afgiftsstruktur, hvor biomasse 

til opvarmning, både direkte og i forbindelse med kraftvarmeproduktion er fri-

taget for den betydelige afgift, der er pålagt naturgasbaseret opvarmning. 

Et alternativt scenarie, hvor hurtig afvikling af naturgasforbruget ikke i sig selv 

prioriteres højt, vil muliggøre en højere grad af substituering med vind. Fortsat 

udbygning med vindenergi, ud over hvad der er besluttet frem mod 2020, vil 

gradvis betyde udfasning af naturgasbaseret el-produktion, efterhånden som 

vindenergi overtager en stigende del af el-forbruget. Selv om heller ikke vind er 

100 % CO2-neutralt, er klimagevinsten langt sikrere, end hvad der gælder 

mange former for biomasse, og samtidig er den næsten momentan. Parallel 

indfasning af varmepumper i fjernvarmesektoren (og i et vist omfang i indivi-

duelt opvarmede bygninger) vil kunne bidrage til udjævning af de fluktuatio-

ner, der uundgåeligt er i vindbaseret el-produktion. Varmepumper kan således 

bidrage til at afhjælpe det problem, der følger af Energiforliget: Alt for lidt fo-

kus på behovet for strukturel tilpasning af forbrugssiden i forhold til de store 

ændringer på forsynings- og produktionssiden. Denne udvikling vil være bety-

delig tættere på det forløb Klimakommissionen forudså i sit ”klimaambitiøse” 

scenarie, hvor biomasse helt overvejende blev set som den energikilde, der 

skulle sikre energi til de anvendelser, der ikke kan elektrificeres (visse dele af 

transporten) og til de perioder, hvor fluktuerende energikilder ikke leverer til-

strækkeligt, udlandsforbindelser taget i betragtning. Det her skitserede scena-

rie fremmes ikke af den nuværende afgiftsstruktur, hvor el til opvarmnings-

formål stadig er afgiftsbelagt, og hvor afgiftsfritagelsen for biomasse i de fleste 

tilfælde er mere attraktiv.    
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På baggrund af ovenstående konklusion, og baseret på princippet om en så 

ensartet beskatning af CO2e som muligt, er det vurderingen, at en omlægning 

af energiforbruget til bygningsopvarmning mod en højere grad af vindbaseret 

el og mindre importeret biomasse vil kunne fremmes ved følgende ændringer i 

afgiftssystemet: 

1. El til varmepumper og direkte el-opvarmning i fællesanlæg (fjernvarme 

og blokcentraler med en årlig varmelevering over et vist niveau) beskat-

tes alene med den til enhver tid gældende EU minimumssats. 

2. Afgiften på naturgas til bygningsopvarmning nedsættes til det niveau, 

der svarer til CO2-ækvivalent med gasolieafgiften (ikke som nu ener-

giækvivalent). Dette vil reducere naturgasprisen med ca. 15 %. 

3. Afgiften på varme fra kraftvarmeværker og fjernvarmeværker reduceres 

tilsvarende, dvs. med ca. 20 kr./GJ. 

4. I kommercielle anlæg afgiftsbelægges biomasse svarende til den mæng-

de CO2, der emitteres i forbindelse med forbrænding. Afgiften tilbage-

føres, hvis det efter nærmere fastsatte kriterier kan dokumenteres, at 

den udledte CO2 neutraliseres gennem additionel binding i et biologisk 

system.  

Disse forslag må anses for forenelige med gældende EU-lovgivning.   
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10. Klimavenlig transportbeskatning 

10.1. Beskatningsprincipper 

Der er i Danmark en lang tradition for at beskatte transportsektoren. Meget 

tidligt blev personbiler betragtet som et luksusgode, der blev relativt hårdt be-

skattet. Erhvervstrafikken er derimod ikke blevet tilsvarende beskattet.  

 

Der er gennem tiden lavet mange justeringer af transportsektorens beskatning, 

således at der nu er et vidtforgrenet sæt af regler og takster, der ikke nødven-

digvis giver en hensigtsmæssig incitamentsstruktur. I dette afsnit vil vi beskrive 

de forskellige former for beskatning, og hvordan de i princippet påvirker mobi-

litet samt klima- og miljøbelastning. 

     

Beskatning af biltrafik har oprindeligt alene haft det formål at beskytte valuta-

reserverne og at skabe provenu til staten. Senere justeringer har tilføjet incita-

menter til at begrænse trafikkens miljøbelastning og i diskussionen om bilbe-

skatning peges ofte på princippet om at lade bilisterne dække de eksterne om-

kostninger, de forårsager - altså de negative virkninger som ikke direkte beta-

les af bilisten selv, men dækkes af samfundet. Det drejer sig om trængsel, støj, 

klimabelastning, luftforurening, ulykker, vejslid mv. 

 

Fra en teoretisk økonomisk synsvinkel bør både erhvervstrafikken og person-

trafikken netop dække de marginale eksterne omkostninger gennem afgiftssy-

stemet.  

 

Det har imidlertid været et politisk valg, at privatbilisme bidrager til at skabe 

provenu ud over de eksterne omkostninger med henblik på, at beskatningen 

skal skabe omfordeling.  

 

I den aktuelle miljø- og klimamæssige situation kan man sige, at vi, ud over at 

skabe incitamenter for miljø- og klimamæssigt hensigtsmæssige valg af trans-

portløsninger, også står med en strukturel udfordring. Der skal ske en tekno-

logisk omlægning af transportsektoren, så den er i stand til at opfylde krav om 

et markant reduceret drivhusgasudslip.  

 

Skattepolitiske tiltag kan være en del af løsningen på den strukturelle udfor-

dring, som det bl.a. ses med den midlertidige fritagelse af el- og brintbiler for 

registreringsafgift.  
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10.1.1. Forskellige typer skatter og deres effekt 

Der er tre principielt forskellige former for bilbeskatning: 

1. Beskatning ved køb (registreringsafgift) 

2. Beskatning af ejerskab (grøn ejerafgift) 

3. Beskatning af brug: 

 Kørsel (benzin- og dieselafgift, kørselsafgifter (road pricing, infrastruk-

turafgift, trængselsafgift)) 

 Plads (p-afgifter) 

 Befordringsfradrag – et incitament til brug. 

 

Beskatning af køb: Registreringsafgiften er en afgift, der betales ved køb af 

bil. Registreringsafgiften påvirker bilparkens størrelse og sammensætning. En 

høj afgift betyder, at antallet af biler der købes bliver begrænset, og at andelen 

af små biler øges. Danmark har altid haft en bilpark bestående af mindre bilty-

per og et lavere bilejerskab end lande med tilsvarende økonomi. Registrerings-

afgiften er en beskatning, der fungerer som indtægt til staten og bliver omfor-

delt via statsbudgettet.  

 

Hvis man reducerer registreringsafgiften, vil der være befolkningsgrupper med 

en lavere disponibel indkomst, der vil anskaffe sig en bil. Det vil øge mobilite-

ten blandt disse grupper, men også betyde at trængslen på vejene og den sam-

lede forurening og klimabelastning vil stige. Et højt bilejerskab vil også – alt 

andet lige – betyde et lavere kundegrundlag for kollektiv trafik og cykling. For-

urening og klimabelastning kan mindskes, hvis registreringsafgiften differenti-

eres, så der er et økonomisk incitament for forbrugerne til at vælge en miljø-

venlig bil. 

 

Firmabilsbeskatning og leasede biler betyder, at forbrugeren betaler en lave-

re/udskudt registreringsafgift. I dette segment vil der derfor være et mindre in-

citament til at købe små biler. Da dette segment står for mere end 30 % af sal-

get af nye biler, har det en væsentlig indflydelse på bilparkens sammensætning 

og trækker i retning af større og mindre energiøkonomiske biler, end hvad pri-

vatkunderne køber. Desuden betyder den løbende betaling af registreringsaf-

giften, at staten mister provenu for biler, der udgår af bilparken som følge af 

skader eller eksport. 

  

Beskatning af ejerskab af biler: En årlig afgift for at eje en bil findes i de 

fleste lande, og den har i Danmark været differentieret efter vægt indtil 1997 og 

herefter efter energieffektivitet. Energidifferentieringen vil påvirke købere til at 

vælge mere energiøkonomiske biler. En årlig afgift på at eje bilen vil imidlertid 

have en langt mindre effekt på valget af energieffektive biler end en tilsvarende 

differentieret registreringsafgift.  
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Der er flere instrumenter til at beskatte brugen af biler. Det kan gøres gen-

nem afgifter på brændstof, kørsel, vejnettet og parkering.  

 

En høj afgift på brændstof vil påvirke bilister til lavere kørselsomfang og til at 

køre mere økonomisk. En høj brændstofafgift vil også øge køb af energieffekti-

ve biler.  

 

Vejafgifter kan pålægges som en fast takst for at benytte vejnettet, som det er 

kendt fra vignetten. Denne type afgift har en meget begrænset effekt på trans-

portadfærd og på bilparkens sammensætning og har næsten alene en provenu-

effekt.  

 

Kørselsafgifter er en anden metode, der bl.a. kan udformes som en trængsels-

ring, en vejtold eller et road pricing system. Målet er ofte forskelligt efter hvil-

ken metode, der vælges. En trængselsring, som de ses i bl.a. Stockholm og Gö-

teborg, lægger afgiften på at køre på de trængselsplagede tider og steder. Den 

vil primært reducere trængslen omkring større byer i myldretiden ved at føre 

en andel af bilisterne over i andre transportformer, øge kapacitetsudnyttelsen, 

eller få bilister fra myldretiden til at køre tidligere eller senere.  

 

En vejtold som den ses i en række norske byer har primært det formål at skabe 

provenu til at udbygge infrastrukturen som fx tunnelanlæg.  

 

Road pricing er en kilometerafgift, der differentieres efter tid og sted og kan 

kombinere flere formål i ét system.  

 

Kørselsafgifter kan i de fleste elektroniske systemer samtidigt differentiere ef-

ter, hvilken brændstof bilen bruger, således at energieffektive teknologier eller 

teknologier med lavt CO2-udslip kører billigere end biler med højere og fossilt 

brændstofforbrug.  

 

Endelig kan brugen af biler påvirkes gennem parkeringsafgifter. I områder 

hvor pladsen er begrænset vil parkeringsafgifter påvirke transportmiddelvalget 

både for beboere i området og for biler, der har ærinde i området. En høj par-

keringsafgift vil betyde, at en større del af trafikanterne vælger at bruge cykel 

eller kollektiv trafik. Effekten er højest i forbindelse med pendling, da hyppig 

parkering i lang tid naturligvis er særlig følsom for parkeringsafgifter. Parke-

ringsafgifter skaber således en større cirkulation på parkeringspladserne.   

 

Incitamenter: For at styrke mobiliteten i arbejdsstyrken findes befordrings-

fradraget. Fradraget i skatten er et tilskud til de omkostninger, der er forbundet 
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med transport mellem bopæl og arbejdspladsen. Fradraget kan differentieres 

efter hvilken transportform, der anvendes. I 80’erne favoriserede fradraget 

brugere af kollektiv trafik og biltrafik, hvor den kollektive trafik var utilstræk-

kelig. Det blev imidlertid ændret til at omfatte alle transportformer, da kontrol-

len var et ressourcekrævende og bureaukratisk arbejde. Med dagens IT-

systemer er det imidlertid muligt at differentiere efter tilgængelighed til kollek-

tiv trafik og dermed favorisere brugen af kollektive trafik.   

 

Effekten af befordringsfradraget er en øget villighed til at pendle længere efter 

et arbejde og leder til mere spredt bosætning omkring større arbejdspladskon-

centrationer. 

 

10.1.2. Beskatningsformer 

Det er som beskrevet ikke ligegyldigt, hvordan man opkræver afgifter, når man 

ønsker at påvirke trafikken i en miljø- og klimavenlig retning. Erfaringerne vi-

ser fx, at en 10 % forøgelse af benzinprisen på langt sigt vil føre til en reduktion 

af trafikken på 3 %, en reduktion af brændstofforbruget på 6 % og en reduktion 

i bilbestanden på 2,5 %. En forøgelse af bilpriserne med 10 % vil på langt sigt 

føre til en reduktion af trafikken på 4 %, en reduktion af brændstofforbruget på 

5 % og en reduktion i bilbestanden på 5 %. Modsat virker stigninger i indkom-

sten: En 10 % indkomstforøgelse giver på langt sigt en forøgelse af trafikken på 

7 %, en forøgelse af brændstofforbruget på 11 % og en forøgelse i bilbestanden 

på 8 %.  

 

Forbrugerne vælger ikke nødvendigvis økonomisk rationelt, når der træffes 

valg af transport og bil. Undersøgelser viser, at den ’kalkulationspris’ som bil-

købere typisk bruger, når de sammenligner biler, svarer til indkøbsprisen + de 

variable omkostninger i 2 - 2 ½ år. Det svarer til en kalkulationsrente i størrel-

sesordenen 40 %. Grønne ejerafgifter og brændstofafgifter har derfor en min-

dre indvirkning på bilkøb, end man umiddelbart skulle forvente. 

 

Man skal også være opmærksom på, at når forbrugeren køber en energiøko-

nomisk bil, bliver det billigere i benzinudgift at køre, og effekten kan være, at 

man kører længere. Det kaldes ’rebound’-effekten. En måde at imødegå re-

bound-effekten er løbende at revidere afgifterne, således at de fx afhænger af 

performance i forhold til en gennemsnitsbil – når gennemsnittet bliver bedre, 

vil en given bils afgift stige. 

 

Et yderligere aspekt der må tages i betragtning er ’provenubeskyttelsen’, altså, 

at staten har en interesse i at sikre fremtidige skatteindtægter. Set i denne 

sammenhæng er en af ulemperne ved grønne afgifter, at jo bedre de virker på 

den miljømæssige adfærd, jo mere reduceres provenuet til staten. 
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Det er dog sådan, at hvis man klart skelner mellem, hvad der er ’provenuskat’, 

og hvad der er betaling for eksternaliteter, så undgår man i princippet dette 

problem – de samfundsmæssige omkostninger vil ændres i takt med beskat-

ningen af eksternaliteterne. 

 

10.2. Den aktuelle beskatning  

10.2.1. Registreringsafgift 

Personbiler 

Den private forbrugers købspris består af bilens pris og registreringsafgift samt 

moms af det samlede beløb. Registreringsafgiften består af 105 % af værdien op 

til 79.000 kr. og 180 % af resten af bilens værdi. Registreringsafgiften er en 

værdiafgift. Der gives fradrag i registreringsafgiften efter sikkerhedsudstyr i bi-

len, fx selealarm, integrerede sæder, blokeringsfri bremser mv. Registrerings-

afgiften blev i 2007 ændret til at inkludere fradrag/tillæg alt efter bilens ener-

gieffektivitet. Der bliver givet et nedslag i registreringsafgiften for nye person-

biler med lavt brændstofforbrug: 

 

Fradrag i registreringsafgiften 

 Benzinbiler, der kører længere end 16 km per liter, får et nedslag på 

4.000 kr. per kilometer, som bilen kører længere end 16 km per liter. 

 Dieselbiler, der kører længere end 16,5 km per liter, får et nedslag på 

4.000 kr. per kilometer, som bilen kører længere end 16,5 km per liter. 

 

Tillæg i registreringsafgiften 

 Benzinbiler, der kører mindre end 16 km per liter, får et tillæg på 1.000 

kr. per kilometer, som bilen kører mindre end 16 km per liter. 

 Dieselbiler, der kører mindre end 18 km per liter, får et tillæg på 1.000 

kr. per kilometer, som bilen kører mindre end 18 km per liter. 

 

Registreringsafgiften er en større indtægtskilde til statens provenu. Ca. 9-13 % 

af det samlede skatteprovenu kommer fra afgifter på motorkøretøjer30, hvoraf 

registreringsafgiften udgør størstedelen. Der betales moms af den samlede pris 

bestående af bilens værdi og registreringsafgift. El- og brintbiler er fritaget for 

afgifter frem til 2015.  

 

Varebiler 

En varebil med totalvægt på under 2 tons kan enten betale 95 % af den del af 

bilens værdi der overstiger 16.900 kr. eller betale 50 % af værdien over 16.500 

kr. kombineret med en løbende vægtafgift. 

                                                        
30 Kilde: Skatteministeriet, skm.dk/tal_statistik/provenuoversigter 
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For større varebiler med en totalvægt på 2-4 tons er registreringsafgiften 30 % 

af afgiftsværdien over 34.100 kr. 

 

Der kan opnås fradrag og tillæg af registreringsafgiften for varebiler ligesom for 

personbiler baseret på køretøjets brændstofforbrug. 

 

Busser og taxier til privat anvendelse skal betale registreringsafgift, hvilket ud-

gør: 

 Busser: 60 % af værdien over 12.100 kr. 

 Taxi: 70 % af værdien over 230.000 kr. 

Lastbiler 

Køretøjer til godstransport med tilladt totalvægt på over 4 tons samt påhængs- 

og sættevogne er fritaget for registreringsafgift. Det er køretøjer, der kun må 

medtage personer, der er nødvendige for af- og pålæsning af det transporterede 

gods.  

 

Ved køb af køretøjer til erhvervsbrug skal der ikke betales moms af hverken 

køb eller salg. Bilen skal markeres med en gul nummerplade. Afgiftssatserne 

varierer efter, hvornår bilen første gang er blevet registreret og efter vægt. For 

varebiler med en tilladt totalvægt på max. 3.500 kg skal der betales privatbe-

nyttelsesafgift for privat anvendelse og for blandet privat og erhvervsmæssig 

anvendelse.  

 

Firmabiler og leasingkøretøjer 

Det er muligt at betale registreringsafgift kvartalsvis for både firmabiler og lea-

singkøretøjer. Firmabiler behøver ikke at have danske nummerplader, mens 

leasingkøretøjer skal indregistreres på danske nummerplader og der betales 

vægtafgift eller grøn ejerafgift. 

Registreringsafgiften fastlægges som for andre personbiler og betales således: 

 Køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder gamle, betaler 2 % af registre-

ringsafgiften per måned. 

 Køretøjer, der er ældre end 3 måneder, betaler 1 % af registreringsafgift 

per påbegyndt måned i de efterfølgende 33 måneder. 

 Køretøjer, der er ældre end 36 måneder, betaler 0,5 % af registrerings-

afgift per påbegyndt måned. 
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10.2.2. Årlig afgift 

Den grønne ejerafgift er en årlig afgift differentieret efter bilens energiøkono-

mi. Den mest energieffektive benzinbil betaler 290 kr., mens den mindst ener-

gieffektive betaler 10.080 kr. i halvårlig afgift. For dieselbiler svinger ejerafgif-

ten fra 120 kr. til 15.090 kr. Udover den grønne ejerafgift skal ejere af dieselbi-

ler betale 1.000 kr. per år, hvis ikke der er et partikelfilter på bilen.  

Vægtafgift betales for køretøjer til erhvervstransport. Varebiler betaler 3.000 - 

5.000 kr. per år, hvis de alene anvendes til erhvervsformål. Hvis de anvendes 

både privat og erhvervsmæssigt, udgør vægtafgiften 5.900 - 13.000 kr. Lastbi-

ler og busser betaler under 4.500 kr. per år i vægtafgift.  

 

10.2.3. Brændstofafgifter 

Benzin og diesel er pålagt energiafgift, CO2-afgift og NOx-afgift, og derudover 

skal den private forbruger også betale moms. Den samlede afgift på diesel er 

mindre end på benzin. EU har fastsat en minimumsbeskatning af brændstoffer 

på 2,67 kr. per liter for benzin og 2,45 kr. per liter for diesel. 

 

Tabel 9. Afgifter på brændstof. Kilde: Shell. 

 Blyfri Benzin Diesel 

 Kr. per liter                                                     Kr. per liter 

Energiafgift 3,99 2,57 

CO2-afgift 0,37 0,41 

NOx-afgift 0,042 0,046 

Samlet afgift 4,33 2,97 

 

 

10.2.4. Vejbenyttelsesafgift 

Lastbiler, lastvognstog mv. til vejgodstransport, med en tilladt totalvægt på 12 

tons eller derover, skal betale vejbenyttelsesafgift. Afgiften betales for retten til 

benyttelse af vejnettet og gælder såvel danske som udenlandske lastbiler. Vej-

afgiften afhænger af lastbilens eller vogntogets samlede antal aksler og udstød-

ningsnorm (EURO-normer, som regulerer emissioner af luftforurening, men 

ikke CO2-udslip). Ordningen gælder i Danmark, Sverige, Holland, Belgien og 

Luxemburg.  
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Tabel 10. Vejbenyttelsesafgifter. Kilde: SKAT 

Per år   

Med højst 3 aksler Udstødningsklasse Kr. Euro 

  IKKE-EURO 7.156 960 

  EURO I 6.336 850 

  EURO II og renere 5.591 750 

Med mindst 4 aksler       

  IKKE-EURO 11.555 1.550 

  EURO I 10.437 1.400 

  EURO II og renere 9.318 1.250 

 

 

10.2.5. Befordringsfradrag 

Fradraget i skatten er på 2,13 kr./km for transport mellem hjem og arbejde. 

Fradraget er baseret på normalafstanden og de faktiske antal arbejdsdage. Hvis 

man bor mindre end 12 km fra sin arbejdsplads, er der intet fradrag, og bor 

man i en afstand på over 120 km, er satsen 1,07 kr./km. Befordringsfradrag 

gælder for alle transportformer. Hvis man bor i en udkantskommune og kører 

over 120 km om dagen, er der et ekstra fradrag på 1,06 kr./km. Ekstra fradrag 

gælder også ved passage af Storebæltsbroen eller Øresundsbroen i bil. 

 

Tabel 11. Befordringsfradrag 2013.  Kilde: Skat. 

Udkantskommuner fra 2007- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Brofradrag Transportmiddel Pr. passage 

0-24 km Intet fradrag Storebæltsbroen Bil/Motorcykel 90 kr.  

24-120 km 2,13 kr./km  Tog/Offentlig transport  15 kr.  

Over 120 km 1,07 kr./km Øresundsbroen Bil/Motorcykel 50 kr.  

Over 120 km - for visse  

 

2,13 kr./km  Tog/Offentlig transport  8 kr.  
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10.2.6. Udvikling i provenu over de seneste år 

I Tabel 4 ses udviklingen i provenu fra transportsektoren. Det ses, at det sam-

lede provenu er faldet med 12,6 mia. kr. mellem 2007 og 2012. Langt det stør-

ste fald er sket i registreringsafgiften, og det er sket samtidigt med, at person-

bilsbestanden er vokset med ca. 200.000 personbiler. I Figur 20 ses den gen-

nemsnitlige registreringsafgift per ny person eller varebil under 2 ton i de sid-

ste 10 år. 

 

Særligt omlægningen af registreringsafgiften i 2007 har ført til, at provenuet 

fra bilbeskatningen er faldet med godt 10 mia. kr. per år. Der er fire primære 

årsager til dette fald i provenu: 

  

 Registreringsafgiftens knækpunkt er sat ned, så selve afgiften er blevet 

reduceret for alle personbiler. 

 CO2-differentieringen af afgiften sammen med mange energiøkonomi-

ske biler på markedet har betydet, at registreringsafgiften er blevet 

mindre per bil.  

 Leasing af biler blev hyppigere. Det betyder, at registreringsafgiften ud-

skydes og ikke betales ved køb, men løbende over bilens levetid. 

 De mere energiøkonomiske biler har et lavere brændstofforbrug og 

dermed et lavere afgiftsprovenu.  

 

Tabel 12 Udvikling af provenuet fra skatter og afgifter fra 2005 til 
2011. Kilde: Statistikbanken, Skat. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011       2012 

 

Mia. kr. 

Grøn ejer-/  

Vægtafgift 

8,7 9,2 9,6 9,8 9,8 10,0 9,9           10,0  

Vejbenyttelses- 

Afgift 

0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4            0,4 

Miljøbidrag 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2            0,1 

Afgift benzin 

 

9,4 9,3 9,2 8,9 8,7 8,0 7,7            7,4  

Afgift diesel 8,1 8,2 8,5 8,9 9,0 8,6 9,5            9,2 

Registrerings- 

afgift  

21,3 23,8 24,3 19,1 11,9 13,5 13,6        13,0  

Afgift af  

ansvarsforsikringer 

2,0 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,7            1,6 

I alt 50,1 53,1 54,3 49,2 41,9 42,5 42,9        41,7 
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Figur 20. Udviklingen i registreringsafgift per bil for person- og va-
rebiler under 2 ton. 

 
 

 

10.3. Personbilers energieffektivitet 

Nye personbilers energieffektivitet er stadigt stigende. Danmark har allerede 

opfyldt EU's målsætning for 2015 om 130 g CO2/km i nye personbiler. Der er 

ikke en tilsvarende udvikling for de øvrige transportmidler, fordi der ikke er re-

gulering eller oplysning om energieffektiviteten af lastbiler og varevogne. Ud-

viklingen i energieffektivitet for nykøbte personbiler i Danmark ses i Figur 21. 

 

Figur 21. Udvikling i energieffektiviteten af solgte personbiler i pe-
rioden 2002-2011. Kilde: Statistikbanken/EE1. 
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I januar 2008 var den gennemsnitlige energieffektivitet for benzindrevne biler 

16,1 km per liter. Fra april 2008 har den gennemsnitlige energieffektivitet for 

nye biler været over grænsen for fradrag i registreringsafgiften. 

 

 I juni 2013 var den gennemsnitlige energieffektivitet for benzindrevne biler 

21,3 km per liter. Til trods for udviklingen i energieffektiviteten for benzin-

drevne biler har der ikke været en regulering i fradragsgrænsen for registre-

ringsafgiften. Energiklassificeringen på biler måtte i 2012 udvides, og i dag er 

den mest energieffektive benzinbil mærket A+++ og kører mindst 34,3 km per 

liter.   

 

Effekten af de energiøkonomiske personbiler i bilparken indfases naturligvis 

over en længere periode, men allerede i 2013 er næsten 50 % af bilparken købt 

efter 2006. Det kan derfor allerede ses på den gennemsnitlige energieffektivitet 

i bilparken, som er vist i Figur 22. 

 

 

Figur 22.: Den gennemsnitlige CO2-udledning fra den danske per-
sonbilpark, efter ECE kørecyklus. 
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10.3.1. Effekter af øget bilsalg og højere energieffektivitet 

Kombinationen af omlægningen af registreringsafgiften i 2007 og tilgangen af 

mange energiøkonomiske personbiler på markedet har betydet en kraftig re-

duktion af prisen for energiøkonomiske små biler. Det har betydet, at bilsalget 

er steget, men også at den enkelte bil kører betydeligt længere på literen.  

 

Det er derfor interessant at se på, om denne udvikling samlet set har øget eller 

reduceret personbilernes samlede energiforbrug og CO2-udledning. Det helt 

præcise regnestykke kan vi ikke lave, da det kræver viden om, hvor meget den 

enkelte bil kører, og hvilken energiøkonomi den har, men vi prøver at tillempe 

et regnestykke for at tegne de store linjer. 

 

Der blev som nævnt gennemført en større omlægning af registreringsafgiften i 

2007, hvor afgiften, særligt for energiøkonomiske biler, blev reduceret, og der 

blev givet et tillæg registreringsafgiften for brændstoftunge biler. Da EU-

reguleringen af personbilers energiforbrug samtidig havde bragt en række 

energiøkonomiske modeller på markedet, fik denne regulering en stor effekt på 

personbilparkens energiforbrug i Danmark. I Figur 23 nedenfor kan man se, 

hvordan køb og skrotning har udviklet sig over de seneste 10 år.   

 

Der skete en kraftig stigning i salget af personbiler fra 2003 til 2005, hvilket 

sandsynligvis skyldes omlægning af registreringsafgiften, der gjorde det billige-

re at anskaffe sig en personbil. Det var særligt salget af personbiler til hushold-

ningerne, der steg i denne periode.  

 

Figur 23: Udvikling i nyregistrerede og skrottede personbiler i peri-
oden 2003-2012. Kilde: Statistikbanken/BIL5 og miljøordning for 
biler.  
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Udviklingen i det samlede antal af nyregistrerede personbiler dykkede i perio-

den 2008 - 2010, hvor Danmark var i økonomisk krise. Efter 2009 er der igen 

sket en stigning i salget af biler, og det samlede antal biler viser, at salget i 2011 

var rekordhøjt, hvilket afspejler et boom i salget af små personbiler. Det er dog 

særligt salget af erhvervsbiler – bl.a. biler til leasing - der har trukket det sam-

lede bilsalg op indtil 2012, hvor faldet i erhvervsbiler og stigningen i private bi-

ler næsten udlignede hinanden. Den seneste udvikling skyldes formodentlig 

lukningen af det såkaldte leasinghul i begyndelsen af 2012.  

 

Fra 2000 startede skrotpræmieordningen, og siden er der blevet ført statistik 

over antallet af skrottede personbiler.  

 

Bestanden af personbiler i Danmark er vokset gennem de sidste 10 år, jf. Figur 

24. Fra 2005 til 2008 var der en stærk stigning i bestanden af biler, hvilket 

formentlig skyldes den generelle økonomiske situation. Der kan ses en lavere 

stigningstakt, men dog en stigning gennem hele kriseperioden.  

 

Figur 24. Udvikling i bestanden af personbiler. Kilde: Statistikban-
ken/BIL8. 

 

I Figur 21 sås det, at energieffektiviteten i nye biler steg fra 15 km/l i 2003 til 

20 km/l i 2011. Bilparken voksede i samme periode fra knap 1,9 mio. personbi-

ler til 2,2 mio. personbiler, som det ses af figuren ovenfor.  

 

For at belyse hvad denne udvikling har betydet for personbilparkens CO2-
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for år. Vi kender salget af nye biler for hvert år og CO2-udledningen fra de nye 

biler ifølge ECE-testen, der er den standard kørecyklus, som bilers brændstof 

forbrug måles efter. Vi kender desuden den samlede bestand af personbiler, 

gennemsnitsalder, fordelingen på diesel og benzin samt den gennemsnitlige 

årskørsel.  

 

Vi har forudsat, at det er de ældste personbiler, der skrottes samt, at biler, der 

er købt før 1998, har den samme gennemsnitlige energieffektivitet. Vi har der-

udover regnet med, at alle biler kører den gennemsnitlige årskørsel. Derudfra 

kan vi beregne CO2-udledningen fra personbilparken som et årligt gennemsnit. 

I Figur 25 ses udviklingen. Denne gennemsnitlige beregning viser, at den sam-

lede CO2-udledning fra personbilparken falder med ca. 10 % -point i perioden 

på trods af, at både bilpark og kørselsomfang er stigende.  

 

Figur 25. Indeks for udvikling af personbiler og deres CO2 udled-
ning. Kilde: Statistikbanken/EE1/BIL10/VEJ20/BIL5. 

 
 

Der er her regnet med de officielle CO2-udledninger for bilmodellerne, der 

bygger på godkendelser efter ECE-testen. Imidlertid viser analyser foretaget af 

The International Council for Clean Transportation, at ECE-testen ikke afspej-

ler den måde, man normalt kører på. Afvigelsen mellem testresultater og al-

mindelig kørsel er stigende i de seneste 10 år og ligger på mellem 5 % og 25 %. 

Resultatet se i Figur 27.  

 

Hvis denne afvigelse indregnes i ovenstående regnestykke svarer det til, at der i 

store træk ikke er sket et fald i personbiltrafikkens CO2-udslip fra begyndelsen 

af dette århundrede, selvom den energieffektivitet, der er angivet fra den enkel-

te nysolgte bil, er faldet med næsten 30 %. Dette resultat stemmer godt overens 

med Energistyrelsens statistik over energiforbruget til personbiltransport, som 
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også viser et næsten fastholdt energiforbrug til transport i personbiler over de 

seneste år. 

 

Figur 26: Forskel mellem testresultater efter ECE-kørecyklus og al-
mindelig kørsel fra en række testinstitutter. Kilde: ICCT. 

 

 

 
 
I Figur 28 nedenfor ses udviklingen i Energistatikkens opgørelse af personbi-

lernes energiforbrug samt den beregning vi i CONCITO har gennemført af per-

sonbilers CO2-udslip. CONCITOs beregning sammenfatter effekten af flere bi-

ler, øget årskørsel per bil og mere energieffektive biler. Det ses, at forskellen i 

store træk svarer til den registrerede forskel mellem ECE-testen og den almin-

delige kørsel. 
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Figur 27: CO2-udledning fra personbiltrafikken (indeks) fra Energi-
statistikken og beregnet fra statistikbanken ved brug af data på 
CO2-forbrug fra ECE-testen.  

 
 

Regnestykkerne bygger på gennemsnitlige betragtninger. Energistyrelsens sta-

tistik bygger på en beregnet fordeling af dieselforbruget på godstransport og 

persontransport, så man skal ikke gå i detaljer med forskellene på dette grund-

lag. Men man kan konkludere, at der indtil nu ikke har været en væsentlig 

CO2-effekt af den energieffektivisering af personbilparken, der er gennemført i 

Danmark. 

   

Effekten af at den billigste bil er blevet så meget billigere efter 2007 har bety-

det, at både biltallet og årskørslen er steget. Potentialet for at reducere person-

biltrafikkens CO2-udledning er ikke blevet udnyttet med den beskatning, der er 

blevet valgt i Danmark. Hvis skatteomlægningen var gennemført således, at der 

var et klart incitament til at købe de mest energiøkonomiske biler gennem en 

CO2-differentiering af registreringsafgiften, og den billige bil ikke var blevet så 

meget billigere, ville man kunne forvente, at den samlede reduktion af CO2-

udslippet fra personbil parken havde været højere.  

 

Samtidigt skal det bemærkes, at CO2-differentieringen ikke er fulgt med udvik-

lingen i energieffektivitet. Som det fremgik af Figur 21, ligger energieffektivite-

ten i både benzin og dieselbiler i dag langt over det ”knækpunkt” på 16 km/l, 

som blev indført i 2007. Ved en revision af registreringsafgiften bør det sikres, 

at der kun gives en bonus til de mest energiøkonomiske biler og ikke i realite-

ten til langt hovedparten af nye biler, som det er tilfældet i dag. Ved den plan-

lagte omlægning af registreringsafgiften skal man også være opmærksom på 
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rebound-effekten således, at man tager den lavere kilometerpris med i vurde-

ringen af det samlede afgiftstryk.   

 

Det er nu vedtaget i EU, at reduktion af bilernes emissioner fortsætter, således 

at det hidtidige mål på 130 g CO2/km i 2015 vil skærpes til 95 g CO2/km i 

2021. Der eksisterer således et betydeligt yderligere potentiale for CO2-

reduktion, der kan høstes i de næste år. Der er derfor stort behov for, at skatte-

systemet indrettes, så klimagevinsten ved energieffektiviseringen ikke blot bli-

ver til mere transport. 

 

10.4. Modeller for ændret beskatning 

I det følgende vil vi se på nogle principper for beskatning af transportsektoren 

og gennemføre nogle regnestykker for at få en ide om, hvordan omlægninger vil 

påvirke transportomfang, CO2-udledning og provenu. Beregningerne vil alene 

give nogle grove størrelsesordner, for der er ikke modeller, der er i stand til at 

vurdere meget store ændringer i beskatningen af transportsektoren, da de jo 

baseres på kendte elasticiteter.  

  

Målet med projektet er at belyse, hvordan skattepolitikken kan bidrage til at 

reducere vejtransportens CO2-udledning, så den kommer ned på et niveau, der 

ikke overstiger 2 graders-målsætningen.  

  

Hvis alle verdensborgere skal have ret til det samme CO2-udslip, og målet om 

ikke at overskride en temperaturstigning på 2 grader skal nås, skal CO2-

udslippet ned på 2,2 tons per verdensborger. Det betyder, at Danmark må ud-

lede 4 tons CO2e per indbygger i 2030 og 2,2 tons CO2e per indbygger i 2050. 

Dette betyder videre, at den samlede i udledning i Danmark i 2050 må være 13 

mio. tons CO2e, hvoraf 1,8 mio. tons må være fra transportsektoren. I 2012 ud-

ledte transportsektoren i Danmark 13,3 mio. tons CO2, så der er tale om en re-

duktion på næsten 90 %. Vejtransporten udgør ca. 80 % af transportsektorens 

CO2-udslip, så det er oplagt at starte indsatsen her.  

 

Danmarks overordnede politiske vision er, at transportsektoren skal være fos-

silfri – eller CO2-neutral – i 2050. I det følgende er der formuleret nogle prin-

cipper for en grøn bilbeskatning, der kan bidrage til at nå den politiske mål-

sætning, dvs. en beskatning, der fremmer en klimavenlig adfærd og samtidig 

opretholder den samfundsmæssigt ønskelige mobilitet i så vid udstrækning, 

som det er muligt.  

 

Tankegangen i CONCITOs beskatningsforslag er at lade bilisterne betale for de 

eksterne omkostninger, de forårsager. De eksterne omkostninger skal udmøn-

tes i et afgiftssystem, som skaber incitamenter for at træffe valg, der begrænser 
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de eksterne omkostninger. Der skal imidlertid også ske en strukturel omlæg-

ning af transportsektoren, så man ikke længere anvender næsten alene fossile 

brændstoffer, men i stedet erstatter med vedvarende energikilder i så høj grad, 

som det er muligt. Skattesystemet skal derfor på flere måder understøtte mål-

sætningen om lavemissionssamfundet. 

 

Hvorvidt den foreslåede beskatning vil give det nødvendige provenu er ikke en 

prioritet i den første vurdering af afgifter i sektoren, da provenu og fordelings-

effekter må håndteres for det samlede beskatningssystem. Der er imidlertid 

gennemført en vurdering af beskatningsforslagets effekter på både provenu og 

CO2-udledning. 

  

Der er som nævnt tre principielt forskellige former for bilbeskatning: Beskat-

ning af køb (registreringsafgift), beskatning af ejerskab (grøn ejerafgift) og be-

skatning af brug: Kørsel (benzin- og dieselafgift), kørselsafgifter (road pricing, 

infrastrukturafgift, trængselsafgift) og plads (parkeringsafgifter). I mange 

sammenhænge er det påpeget, at den nuværende sammensætning af afgifter 

ikke giver de rette miljø- og klimamæssige incitamenter. CONCITO foreslår 

derfor en række nye principper for bilbeskatningen, som indebære, at CO2-

differentieringen foretages på en måde, så CO2-udledningen fra de enkelte 

elementer relateres til det sted i afgiftssystemet, hvor det bedst adfærdsregule-

res.  

 

10.4.1. Princippet bag registreringsafgiften 

Alle køretøjer bliver beskattet efter den CO2e-udledning, der er forbundet med 

deres produktion og afskaffelse. Der kan argumenteres for, at CO2-

belastningen, der hidrører fra produktion af bilen, skal relateres og beskattes i 

produktionslandet og ikke i forbrugslandet, som ellers er princippet i de inter-

nationalt accepterede opgørelsesmetoder. Vi vælger dog at medtage en regi-

streringsafgift efter dette princip. 

 

Her i projektet er der brugt et gennemsnit på 12 tons CO2e fra CONCITO-

rapporten Forbrugerens klimaaftryk (CONCITO 2010). De 12 tons CO2e svarer 

til produktion og bortskaffelse af en gennemsnitsbil med vægt på 1200 kg. Af-

giften skaleres efter totalvægt på køretøjerne, og bliver beregnet som 10 kg 

CO2e per kilo køretøj. 

 

En mere præcis beskatning af produktion af køretøjer må inkludere brugen af 

materialer og processer ved produktion af køretøjer. Disse data kræver større 

kendskab til selv produktionen af biler og en mere dybdegående livscyklusana-

lyse af biler, hvilket vil være relevant at tage op ved et grundigere arbejde med 

at fastlægge registreringsafgiften. I projektet er der arbejdet med en gennem-
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snitsvægt af køretøjer således, at en gennemsnitspersonbil vejer 1200 kg, en 

varebil 2500 kg, en lastbil 16ooo kg og en bus 6000 kg. Resultatet repræsente-

rer således et gennemsnit og afspejler derfor en størrelsesorden baseret på kø-

retøjets vægt. 

 

10.4.2. Princippet bag brændstofafgiften 

Benzin, diesel, elektricitet mv. skal pålægges en afgift, der svarer til den klima-

belastning (CO2e-udledning), der er fra well-to-wheel. Well-to-tank er bereg-

net i Simapro, som angiver, at det svarer til 10-15 % af udslippet fra tank-to-

wheel. På den måde er der lagt en fast afgift på benzin og diesel, og tilsvarende 

vil kunne beregnes for andre drivmidler. For elektricitet vil det være relevant at 

reducere afgiften i takt med, at andelen af vedvarende energi stiger i den sam-

lede danske energiforsyning. Elprisen der er brugt indeholder markedsprisen, 

abonnement og transmissionsomkostninger.  

 

For husholdningerne vil der stadig være moms på køb af bil og brændstof.  

 

 

Tabel 13: Brændstofafgiften. Kilde: SKAT   

Brændstof Pris (kr.) Brændstofafgift (kr./l)(kr./kWh) Pris + Afgift (kr./l)(kr./kWh) 

Benzin 4,71 0,38 5,09 

Diesel 4,83 0,41 5,24 

Elektricitet 0,88 0,07 0,95 

 

Denne afgift ligger under minimumsafgiften i EU og er derfor ikke realistisk at 

implementere, men i denne teoretiske øvelse ser vi bort fra dette. 

 

Man diskuterer desuden i EU, om man skal ligestille afgiften for benzin og die-

sel efter CO2-udslippet. Forskellen i afgiften er i dag større end hvad forskellen 

i energieffektivitet berettiger, så en ligestilling vil i Danmark betyde, at diesel 

vil blive dyrere end benzin. Det vil på længere sigt føre til, at alle personbiler vil 

køre på benzin. Effekten på klimaet vil være negativ, da CO2-udledningen fra 

benzin er højere end for diesel per kørt kilometer. Derfor forfølges denne pro-

blemstilling ikke yderligere. 

 

10.4.3. Princippet bag kilometerafgiften 

Kilometerafgiften modsvarer de eksterne omkostninger, der ikke er relateret til 

klima. Afgiften differentieres efter køretøjs- og brændstofstype. Ideelt set bør 

man anvende de marginale eksterne omkostninger ved beskatningen, men i 

dette projekt kan vi alene håndtere de gennemsnitlige eksternaliteter.    
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Selve afgiften består af de eksterne omkostninger som luftforurening, støj, 

uheld, trængsel, infrastruktur samt administrationsomkostninger forbundet 

med at indkræve kilometerafgiften, der er sat til 10 %. Desuden er indregnet 

CO2-omkostninger for reparationer og service svarende til ca. 4 tons CO2e for-

delt på fem år. Ideelt set skulle reservedele have en CO2-beskatning, der mod-

svarer CO2-belastningen ved produktion af dem, men i dette regnestykke er det 

indregnet i kilometerafgiften. 

Tabel 14: Kilometerafgiften. Kilde: TERESA-modellen  og egne be-
regninger 

Køretøj 
Enhedspris  

kr./km  

Service og rep. 

kr./km 

Admin. omk.  

(10 %) kr./km 

Kilometerafgift 

kr./km 

Personbil - Benzin 0,63 0,01 0,06 0,70 

Personbil - Diesel 0,66 0,01 0,07 0,74 

Personbil - Elektricitet 0,59 0,01 0,06 0,66 

Varebil - Benzin 0,78 0,01 0,08 0,87 

Varebil - Diesel 0,86 0,01 0,09 0,96 

Lastbil - Diesel 3,52 0,01 0,35 3,88 

Bus – Diesel 2,85 0,01 0,29 3,15 

 

Grunden til at lastbiler har så høj en afgift skyldes primært uheld og slid på in-

frastruktur, men også trængsel og luftforurening bidrager i høj grad til den høje 

kilometerafgift. For busser er det luftforurening og trængsel, der koster sam-

fundet mest, dernæst er det slid på infrastruktur og uheld. Begge dele ses mere 

detaljeret i nedenstående tabel (Tabel 15) over de eksterne omkostninger, base-

ret på TERESA-modellen. 
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Tabel 15: Eksterne omkostninger og afgifter. Kilder: Transportøko-
nomiske enhedspriser, Transportministeriet 2010. 

  Personbil Lastbil 

2009-priser By Land Afgifter By Land Afgifter 

Nuværende afgifter 

Vejafgift (kr./km)   

 

0,00 

  

0,17 

Registreringsafgift (kr./km)   

 

0,33 

  

0,00 

Ejerafgift (kr./km)   

 

0,27 

  

0,00 

Brændstofafgift (kr./km)   

 

0,31 

  

0,88 

 

Eksterne omkostninger 

Infrastrukturslid (kr./køretøjskilometer) 0,01 0,01   0,99 0,99   

Trængsel (kr./km) 0,37 0,30 

 

0,92 0,52 

 Uheld (kr./km) 0,30 0,14   2,07 1,12   

Støj (kr./køretøjskilometer) 0,11 0,01   0,62 0,03   

Klima (kr./køretøjskilometer) 0,01 0,01   0,10 0,10   

Luftforurening (kr./km) 0,01 0,01   0,94 0,39   

Total (kr./km) 0,81 0,48 0,91 5,64 3,15 1,05 

 

 Det er oplagt, at kilometerafgiften skal differentieres efter hvor høje eksternali-

teterne er på forskellige tider og steder og skal baseres på de marginale ekster-

ne omkostninger. Den meget lave registreringsafgift vil givetvis føre til en me-

get stor vækst i bilparken, og det vil formodentligt føre til øgede trængselspro-

blemer. Kilometerafgiften i trængselsområderne vil derfor skulle øges så meget, 

at trængslen ikke vil overstige det samfundsøkonomisk hensigtsmæssige ni-

veau. Tilsvarende vil kilometerprisen for at køre på motorveje, hvor uheldsfre-

kvensen er lav, være lavere end i byerne osv.  

 

I tabel 15 ses nogle gennemsnitsværdier, der er fastlagt efter de nuværende 

gennemsnitlige eksterne omkostninger, og som er sammenlignet med den ak-

tuelle beskatning af bilparken. 

 

I de kommende afsnit refereres beregninger af de skitserede afgiftsprincipper. 

Der gennemføres to beregninger af disse principper, dog med forskellige CO2-

priser. Den første beregning anvender en CO2-pris fra TERESA-modellen på 

130 kr./t. I den anden beregning anvendes en CO2-pris på 880 kr./t., som Co-

penhagen Economics (CE) vurderer er tilstrækkeligt for at nå målet om et CO2-

neutralt samfund, såfremt denne uniforme CO2-afgift pålægges alle sektorer. 

En CO2 pris på 8-900 kr. er imidlertid også den pris man kommer frem til i 

Klimaplanen. Her vurderes en række initiativers CO2-skyggepris og hvis mål-
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sætningen om 40% reduktion i 2020 skal opfyldes, vil de virkemidler man må 

tage i anvendelse have en CO2 skyggepris på 8-900 kr/ton. 

 

Beregningerne gennemføres for personbiler på BEBS-modellen. Modellen er 

baseret på elasticiteter og giver estimater på effekten af ændrede afgifters effekt 

på bilparken, transportomfang, CO2-udslip samt samlet provenu. Modellen 

opererer kun med én type personbiler og kan derfor ikke vurdere nye teknolo-

giers indtrængen på markedet. DTU-transport har suppleret modelberegnin-

gerne med vurderinger af, hvordan afgifterne vil påvirke sammensætningen af 

bilparken. Når fx registreringsafgiften og brændstofafgiften bliver meget lave, 

må man forvente, at forbrugeren vil købe større biler. Denne effekt er inddraget 

i vurderingerne. Med hensyn til godstrafikken er der anvendt kendte elasticite-

ter, og DTU transport har på den baggrund gennemført en vurdering af effek-

terne på godstransporten. Effekten for bustrafik er ikke vurderet. Et kort notat 

der oplister forudsætninger og giver yderligere referencer findes i Bilag 1.  

 

I Tabel 16 nedenfor ses data for bestanden af køretøjer, kørselsomfanget, CO2-

udslippet og provenuet for de forskellige køretøjstyper i udgangssituationen. 

Disse kan være nyttige for at vurdere modelvurderingernes bud på ændringer. 

 

Tabel 16. DTU’s basisforudsætninger for 2013. 

    Personbiler Varebiler Lastbiler Busser 

Alle køretøjer 

(ekskl. MC, 

traktorer etc.) 

Bestand Stk. 2293092 417016 42541 13485 2766134 

Trafikarbejde 

Mio. 

km 35438 8340 3616 580 47975 

CO2-udledning kton 5029 1818 2399 513 9760 

Provenu re-

gistr.afgift 

Mio. 

kr. 11290 1890 0 0 13180 

Provenu ejerafgift 

Mio. 

kr. 6885 2919 0 0 9804 

Provenu brændsto-

fafg. 

Mio. 

kr. 10380 2097 2767 592 15835 

Provenu kørselsafgift 

Mio. 

kr. 0 0 349 0 349 

Provenu i alt 

Mio. 

kr. 28554 6906 3116 592 39167 

 

 

10.5. Modelberegning 1: CO2-pris på 130 kr./ton 

I den første beregning er CO2-prisen på 130 kr. Det er CO2-prisen brugt i TE-

RESA-modellen, som de officielle danske priser på CO2 i transportsektoren er 

baseret på.  
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Tabel 17 viser registreringsafgiften, når den afspejler produktion og bortskaf-

felse af køretøjer. 

 

Tabel 17. Registreringsafgift per køretøj under en CO2-pris på 130 
kr./ton. 

   Registreringsafgift per bil (kr.) 

Varebil Benzin                               3.250  

Varebil Diesel                               3.250  

Lastbil Diesel                            20.800  

Bus Diesel                               7.800  

Personbil Benzin                               1.560  

Personbil Diesel                               1.560  

Personbil Elektricitet                1.560 

 

Privatbilister betaler moms oveni registreringsafgift og brændstofafgift. 

 

Brændstofafgiften skal afspejle CO2-udslippet ved produktion af brændstoffet. 

Tabel 18 viser hvad disse afgifter vil blive under en pris på 130 kr./ton CO2: 

 

Tabel 18: Brændstofafgift under en CO2-pris på 130 kr./ton. 

  Brændstofafgift (kr./l) 

Benzin 0,38 

Diesel 0,41 

Elektricitet 0,07 

 

Det skal bemærkes, at når man anvender disse principper for beskatning, vil 

beskatningen af brændstoffer ligge lavere end EU's minimumsretningslinjer for 

beskatning af brændstof. Derfor skal disse modeller primært ses som teoretiske 

modeller til brug i en diskussion af, hvilke principper der skal anvendes ved be-

skatning af transportsektoren. 

 

Der pålægges en kilometerafgift, der afspejler de eksterne omkostninger, som 

ikke er relaterede til CO2-udslip. Denne bør opkræves, så den i tid og sted af-

spejler eksternalitetens størrelse, men da den anvendte model ikke kan diffe-

rentiere efter tid og sted, regnes med en gennemsnitlig kilometerafgift, jf. Tabel 

19. Et road pricing system vil være ideelt til at etablere et afgiftssystem, der gi-

ver bilisten det rette incitament til at reducere de eksterne effekter. 
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Tabel 19. Kilometerafgift under en CO2-pris på 130 kr./ton. 

   Kilometerafgift (kr./km) 

Varebil Benzin 0,82 

Varebil Diesel 0,92 

Lastbil Diesel 3,73 

Bus Diesel 2,99 

Personbil Benzin 0,68 

Personbil Diesel 0,72 

Personbil Elektricitet 0,65 

 

10.5.1. Resultat af konsekvensvurderingerne 

Hvis man følger økonomisk teori, vil internalisering af de eksterne omkostnin-

ger, som beskrevet i de ovenstående beregninger, føre til det samfundsøkono-

misk optimale mobilitets- og transportomfang. Med DTU Transports model 

BEBS og fortolkning af elasticiteter på lastbiltrafik har DTU transport gennem-

ført en vurdering af effekterne af disse afgifter. Det er klart, at der her skal ta-

ges nogle forbehold, idet elasticiteterne reelt ikke kan vurdere så store ændrin-

ger i afgifter, og at der ikke i modellen kan tages højde for forskellige typer af 

drivmidler mv. I nedenstående Tabel 20 ses de samlede resultater af konse-

kvensvurderingen. 
 

Tabel 20. Konsekvensvurdering under en CO2-pris på 130 kr./ton. 

 

  Personbiler Varebiler Lastbiler Busser 

Alle køretøjer 

(ekskl. MC, 

traktorer etc.)   

Bestand Stk. 3063230 324212 37392 13485 3438319   

Trafikarbejde 

Mio. 

km 34650 6484 2966 580 44680   

CO2-udledning kton 5084 1414 1968 513 8979   

Provenu re-

gistr.afgift 

Mio. 

kr. 341 74 54 7 477   

Provenu ejerafgift 

Mio. 

kr. 0 0 0 0 0   

Provenu brændsto-

fafg. 

Mio. 

kr. 794 218 304 79 1396   

Provenu kørselsaf-

gift 

Mio. 

kr. 24297 5966 11063 1734 43059   

Provenu i alt 

Mio. 

kr. 25432 6258 11422 1820 44932   

Ændring ift. basis:               

  Bestand Stk. 770138 -92804 -5149 0 672185 24% 

  Trafikarbejde 

Mio. 

km -789 -1856 -650 0 -3295 -7% 

  CO2-udledning kton 55 -405 -431 0 -781 -8% 

  Provenu i alt 

Mio. 

kr. -3122 -648 8306 1229 5765 15% 
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Effekten af denne omlægning vurderes at være, at bestanden af køretøjer stiger 

med 24 %, det samlede trafikarbejde falder med 7 %, CO2-udledningen falder 

med 8%, og provenuet stiger med 15 %. 

Ændringerne dækker over en stigning i personbilsbestanden og et fald i vare- 

og lastbilsbestanden. Dette skyldes naturligvis, at personbilers købspris bliver 

meget lavere end i dagens situation, mens der lægges afgifter på køb af tunge 

køretøjer. Den lavere købspris på personbiler forventes i modelberegningerne 

også at føre til, at forbrugerne vælger større og mere energiforbrugende biler, 

hvilket får indflydelse på CO2-udslippet fra trafikarbejdet. 

Trafikomfanget vil falde 7 %, hvilket dækker over et lille fald for personbiler og 

et større fald i varebilers, lastbilers og bussers trafik. Dette skyldes, at erhvervs-

trafikken, som i dag har en meget begrænset beskatning trods høje eksterne 

omkostninger, bliver beskattet svarende til disse omkostninger. Derimod vil 

personbiltrafikken blive beskattet mindre.  

Provenuet vil tilsvarende falde fra personbiler og varebiler og stige ganske be-

tydeligt for lastbiler.  

Denne beregning og vurdering viser effekten af at indførelse af en kilometerba-

seret afgift, der afspejler de eksterne omkostninger både i person- og gods-

transportssektoren, suppleret med en lav registreringsafgift og lave brændstof-

afgifter. Dette vil medføre køb af langt flere personbiler, der ikke kører meget, 

og derfor giver en bedre fordeling af mobilitet, idet flere mindre bemidlede har 

råd til en bil, men alle har et incitament til at benytte bilen mindre. Desuden 

sker der en omfordeling af skatter og afgifter mellem persontransport og gods-

transport. Imidlertid vil disse afgifter samlet set kun reducere CO2-udslippet 

med 8%.  

10.6. Modelberegning 2: En CO2-pris på 880 kr./ton  

Som det fremgår af Del I, har CE vurderet, at en CO2-pris på 880 kr./ton vil gi-

ve en tilstrækkelig reduktion af klimagasudslippet, så man kan opnå en samlet 

udledning per person i 2050 på 2 tons. Det forudsættes, at en så høj pris på 

CO2 vil betyde en voldsom teknologiudvikling. Vi vil i den anden beregning er-

statte den nuværende CO2-pris i de transportøkonomiske enhedspriser på 130 

kr./ton med 880 kr./ton. Alle øvrige afgifter fastholdes fra den første bereg-

ning. 

 

Forudsætningen for at denne CO2-pris vil være tilstrækkelig til at nå de lang-

sigtede klimamål er at der er tale om en ambitiøs omverden, der er enige om at 

implementere en ensartet CO2e-pris på tværs af sektorer. Der er derfor tale om 

et relativt teoretisk regnestykke. Det er dog stadig interessant at vurdere, hvad 
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effekten vil være i transportsektoren af denne beskatning. Som tidligere nævnt 

svarer denne CO2 pris til Klimaplanens vurdering af den marginale CO2 skyg-

gepris ved opfyldelse af målsætningen og 40 % reduktion i 2020 i forhold til 

1990. Registreringsafgiften vil stadig ligge meget lavt for personbiler, mens den 

for vare- og lastbiler vil stige i forhold til i dag.  

 

 

Tabel 21. Registreringsafgift per køretøj under en CO2-pris på 880 
kr./ton. 

   Registreringsafgift pr. bil (kr.) 

Varebil Benzin                            22.000  

Varebil Diesel                            22.000  

Lastbil Diesel                          140.800  

Bus Diesel                            52.800  

Personbil Benzin                            10.560  

Personbil Diesel                            10.560  

Personbil Elektricitet                            10.560 

 

Privatbilister betaler moms oveni registreringsafgift og brændstofafgift. 

 

 

Tabel 22. Brændstofafgift under en CO2-pris på 880 kr./ton. 

  Brændstofafgift (kr./l) 

Benzin 2,58 

Diesel 2,78 

Elektricitet 0,49 

 

Brændstofafgiften vil også i dette scenarium ligge lidt under EU's minimums-

grænse for benzinafgiften, mens den for diesel ligger over EU's minimumsni-

veau. 

 

  

Tabel 23. Kilometerafgift under en CO2-pris på 880 kr./ton. 

   Kilometerafgift (kr./km) 

Varebil Benzin 0,85 

Varebil Diesel 0,95 

Lastbil Diesel 3,77 

Bus Diesel 3,02 

Personbil Benzin 0,71 

Personbil Diesel 0,75 

Personbil Elektricitet 0,69 
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Kilometerafgiften vil ligge på næsten samme niveau som i det første scenarium, 

da den primært reflekterer de ikke-CO2-relaterede eksternaliteter. Når der er 

en lille forskel, skyldes det, at der er indregnet et CO2-udslip i forbindelse med 

vedligeholdelse af køretøjer. 

 

10.5.1. Resultatet af konsekvensvurderingerne 

Også denne model er vurderet med modelværktøjet fra DTU Transport. Resul-

taterne ses i tabel 24.  

 

Resultatet af modelberegninger og vurderinger af dette afgiftssystem er, at kø-

retøjsbestanden samlet set stiger med 15 %. Det dækker over, at der sker en 

stigning i antallet af personbiler på 550.000 biler – ca. 25 % - mens bestanden 

af erhvervskøretøjer falder med godt 15%.  

 

Trafikarbejdet vil falde med 15 %, og det samme vil CO2-udslippet. Det skyldes, 

at beskatningen af personbiltrafik samlet set vil ligge lidt højere end i dag, 

mens den for erhvervstrafikken vil blive meget højere end dagens situation. 

Provenuet stiger med 36 %, og der er tale om en mindre stigning for personbil-

trafikken og næsten en tredobling for erhvervstrafikken. 

 

Tabel 24. Konsekvensvurdering under en CO2-pris på 880 kr./ton. 

 

  Personbiler Varebiler Lastbiler Busser 

Alle køretøjer 

(ekskl. MC, 

traktorer etc.)   

Bestand Stk. 2833703 287192 35778 13485 3170159   

Trafikarbejde 

Mio. 

km 31642 5744 2957 580 40923   

CO2-udledning kton 4642 1252 1962 513 8370   

Provenu re-

gistr.afgift 

Mio. 

kr. 2137 442 353 50 2982   

Provenu ejerafgift 

Mio. 

kr. 0 0 0 0 0   

Provenu brændsto-

fafg. 

Mio. 

kr. 4921 1312 2055 537 8825   

Provenu kørselsafgift 

Mio. 

kr. 23136 5457 11149 1751 41493   

Provenu i alt 

Mio. 

kr. 30194 7211 13556 2338 53300   

Ændring ift. basis:               

  Bestand Stk. 540611 -129824 -6763 0 404024 15% 

  Trafikarbejde 

Mio. 

km -3797 -2596 -659 0 -7052 -15% 

  CO2-udledning kton -387 -566 -437 0 -1390 -14% 

  Provenu i alt 

Mio. 

kr. 1640 305 10441 1747 14133 36% 
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Det er oplagt, at en så meget højere CO2-pris vil reducere transportomfanget, 

men formodentligt ikke tilstrækkeligt til, at det samlede CO2-udslip falder til et 

bæredygtigt niveau i 2050. Den samlede reduktion som følge af dette beskat-

ningsforslag vil være knap 1,4 mio. tons CO2, hvilket er meget langt fra det 

samlede mål om at reducere CO2-udslippet i transportsektoren med 80–90 %.  

Denne beskatningsform vil ikke skabe den omstilling fra fossile til vedvarende 

energikilder, der er nødvendig for at sikre en langsigtet CO2-reduktion, uden at 

mobiliteten for alvor forringes. 

 

Princippet om at dække de eksterne omkostninger bør også gælde elbiler og 

andre nye teknologier med lavere CO2-emissioner. Da den største del af de eks-

terne omkostninger skyldes vejslid, trængsel og uheld, vil det per kilometer væ-

re lige så dyrt at køre i elbil som at køre på andre drivmidler. De eksterne om-

kostninger for fx elbiler vil blive lidt lavere end andre biler, da støj og lokal luft-

forurening vil være mindre, men det vil ikke betyde meget for den samlede be-

skatning. Selv med den høje CO2-pris på 880 kr./ton vil det langt fra være så 

attraktivt at køre i elbil, som det er i dag med fritagelsen fra registreringsafgift 

og grøn ejerafgift kombineret med relativt lave elpriser. Det skal i denne sam-

menhæng noteres, at selv ikke det nuværende system synes ikke at være attrak-

tivt nok til for alvor at sætte gang i salget af elbiler. 

  

Det vil derfor være nødvendigt at gøre en særlig indsats for at sikre en omstil-

ling til vedvarende energikilder i transportsektoren.  

 

10.5.2. Godstransportens eksterne omkostninger 

I de første to regnestykker er det forudsat, at godstransporten skal dække de 

eksterne omkostninger på samme måde som persontransporten. Dette princip 

betyder, at godstransporten vil blive pålagt store afgiftsbyrder, som det formo-

dentligt ikke er politisk let at få flertal for. Der er ikke nogen faglig begrundelse 

for at netop persontransporten skal dække de eksterne omkostninger fra gods-

transporten, der ikke dækkes af godstransportsektoren selv. De kan dækkes af 

enhver form for beskatning. Hele ideen om at dække de eksterne omkostninger 

bygger på, at netop denne beskatning vil give de helt rette incitamenter til at ef-

fektivisere og udvikle sektoren, således at de eksterne omkostninger begræn-

ses. 

 

For at få en ide om størrelsesforholdet har vi imidlertid lavet en beregning af, 

hvor meget registreringsafgiften skal være, hvis det er transportsektoren som 

helhed, der skal dække de eksterne omkostninger, og hvis godstransporten ikke 

skal belastes med yderligere afgifter.   
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Dette regnestykke viser at registreringsafgiften for personbiler skal være på 

gennemsnitlig 71.000 kr. per bil, hvilket stort set er på det niveau den er i dag.  

 

Vi har derfor i dag en godstransportsektor, der er kraftigt underbeskattet, mens 

persontransportsektoren en marginalt overbeskattet. Det første er i denne 

sammenhæng et større problem end det sidste, da det fører til manglende inci-

tamenter til at effektivisere godstransporten.  

 

10.7. Beregning 3: Omstillingsafgift 

De tidligere beregninger viser, at en høj CO2-pris kombineret med afgifter, der 

dækker de eksterne omkostninger, ikke vil være tilstrækkeligt at nå de CO2-

reduktioner, der er nødvendige for at nå de opstillede mål. Den strukturelle ud-

fordring betyder også, at der formodentligt skal ske en omlægning af teknologi-

erne i sektoren. Denne omlægning vil formodentlig være nøglen til CO2-

reduktionen.  

 

For at sikre at der sker en omstilling af transportsektoren til vedvarende energi, 

skal der være et incitament til at vælge køretøjer med et lavt CO2-udslip, når 

der skal købes nye køretøjer. Det vil være nødvendigt at sikre, at køretøjer, på 

teknologier der udleder ingen eller meget mindre CO2 end de kendte drivmid-

ler, bliver økonomisk attraktive for forbrugeren.  

 

Der regnes derfor en at indføre en omstillingsafgift, der i princippet skal på-

lægges ved køb af køretøjet og være så stor, at der er et klart incitament til at 

købe køretøjer baseret på teknologier med meget lavt CO2-udslip. Når vi alene 

lægger de eksterne omkostninger til grund for beskatningen, vil køretøjer på 

vedvarende energi blive beskattet næsten lige så hårdt som de fossile drivmid-

ler. Dette er fordi transport er forbundet med mange betydelige eksternaliteter, 

som er langt større end klimabelastningen, selv med en høj CO2-pris som de 

880 kr./ton.  

 

For at skabe en omstilling til brændstoffer og teknologier, der udleder mindre 

CO2, indfører vi derfor en omstillingsafgift, der er tilstrækkelig stor til, at det 

bliver attraktivt at købe de CO2-neutrale teknologier, når man vurderer den 

samlede omkostning per kilometer.  

 

I dette regneeksempel er denne afgift alene fastlagt, så det bliver attraktivt at 

købe en elbil, når man vil købe en personbil. Men i princippet skal det samme 

gøre sig gældende for tunge køretøjer på brint, biogas eller andre drivmidler 

med et lavt CO2-udslip.  
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Princippet bag denne omstillingsafgift er, at den skal afspejle køretøjets CO2-

emissioner i driftsfasen. Det betyder at for eksempel en gasbil beskattes efter 

hvor meget gas udleder i forhold til diesel. På den måde vil der være en diffe-

rentiering efter drivmidlets/teknologiens CO2-udslip, som gør det attraktivt at 

købe en lav-emitterende bil. Denne fastlæggelse af afgiften vil også betyde at 

køretøjer, der har en lavere emission, vil blive beskattet i forhold til hvor ”grøn” 

teknologien er. Derfor vil nye teknologier kunne indpasses i systemet og kan 

blive en del af overgangen til køretøjer helt baseret på vedvarende energi. 

  

Som supplement til afgifterne i de første to regnestykker lægges derfor en køb-

safgift på 75.000 kr. per personbil på fossile brændstoffer. Denne afgift bety-

der, at det netop bliver økonomisk attraktivt at købe en elbil, baseret på den 

samlede omkostning per kilometer over 5 år. Elbilen vil være lidt dyrere end bi-

ler på de traditionelle drivmidler ved køb, men til gengæld vil kilometerafgiften 

være lidt billigere og brændstofprisen en del billigere. 

 

Tabel 25 sammenligner nuværende bilafgifter med CONCITOs bilafgifter med 

omstillingsafgiften. Dog er omstillingsafgiften nul for elbiler. 

 

Tabel 25. Sammenligning af årlige udgifter for forbrugeren for for-
skellige typer biler. Kilde: Bilbudget CONCITO, Tal til bilbeskatning 
til CONCITOs skatteprojekt. 

Bil VW high up Auris Benzin Renault Twingo Auris Diesel Peugeot iOn Nissan Leaf 

 Benzin Benzin Diesel Diesel El El 

Samlede udgifter over 5 år 

I alt, kr. per år 58.409 73.069 60.842 72.056 91.473 94.182 

I alt, kr. per km 2,92 3,65 3,04 3,60 4,57 4,71 

Samlede udgifter over 5 år med nuværende skatter og afgifter 

I alt, kr. per år 57.365 91.971 54.429 82.952 78.583 81.597 

I alt, kr. per km 2,87 4,60 2,72 4,15 3,93 4,08 

Difference 

 I alt, kr. per km  0,05 -0,94 0,32 -0,54 0,64 0,63 

 

Den model der anvendes til at konsekvensvurdere afgiftsændringerne kan ikke 

vurdere, hvordan forbrugerne vil reagere på dette prissignal, da der ikke er el-

biler som alternativ i modellen, men der er gennemført en beregning af, hvad 

en sådan afgift vil betyde for køb af benzin og diesel til personbiler.  

 

I tabel 26 ses, hvordan BEBS-modellen vurderer effekten af en CO2-afgift på 

130 kr./ton og en omstillingsafgift på 75.000 kr. ved køb af biler. 
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De tilsvarende beregninger er gennemført med en CO2-pris på 880 kr./ton og 

en omstillingsafgift på 75.000 kr. per personbil. 

 

Resultatet er, at der ikke i dette alternativ vil blive købt flere personbiler end i 

dag. Da der stadig vil blive købt færre vare- og lastbiler, vil det samlet set bety-

de, at der købes henholdsvis 6 % og 14 % færre køretøjer med CO2-priser på 

henholdsvis 130 kr./ton og 880 kr./ton.  

 

CO2-udledningen vil falde med 14 % med den lave CO2-pris og 20 % med den 

høje – og provenuet vil stige med 38-54 %.  

 

Hvis afgiften virker, og der vil blive købt fx elbiler (eller andre CO2-neutrale 

teknologier) i stedet for biler på fossile brændsler, vil biltallet stige, transport-

arbejdet være nogenlunde det samme, og provenuet vil falde, da lavemissions-

biler ikke vil betale omstillingsafgift.  

 

Tabel 26. Konsekvensvurdering af CO2-afgift på 130 kr./ton og om-
stillingsafgift på 75.000 kr.  

    Personbiler Varebiler Lastbiler Busser 

Alle køretøjer 

(ekskl. MC, 

traktorer etc.)   

Bestand Stk. 2228369 324212 37392 13485 2603458   

Trafikarbejde 

Mio. 

km 30899 6484 2966 580 40929   

CO2-udledning kton 4474 1414 1968 513 8369   

Provenu re-

gistr.afgift 

Mio. 

kr. 12186 74 54 7 12322   

Provenu ejerafgift 

Mio. 

kr. 0 0 0 0 0   

Provenu brændsto-

fafg. 

Mio. 

kr. 708 218 304 79 1310   

Provenu kørselsaf-

gift 

Mio. 

kr. 21666 5966 11063 1734 40429   

Provenu i alt 

Mio. 

kr. 34561 6258 11422 1820 54060   

Ændring ift. basis:               

  Bestand Stk. -64723 -92804 -5149 0 -162676 -6% 

  Trafikarbejde 

Mio. 

km -4539 -1856 -650 0 -7046 -15% 

  CO2-udledning kton -555 -405 -431 0 -1391 -14% 

  Provenu i alt 

Mio. 

kr. 6006 -648 8306 1229 14894 38% 

 

Det er dog så spekulativt at vurdere yderliggere, hvad effekten af en omstil-

lingsafgift er, at vi vil afstå fra det. Det kan dog konstateres, at det er nødven-

digt at etablere særlige incitamenter for at få introduceret nye teknologier på 

markedet, da al erfaring tilsiger, at de er dyrere, mindre effektive og mindre 
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hensigtsmæssige end køretøjer på fossile brændsler. En købsafgift der differen-

tieret efter CO2-udledning vil være teknologineutral og vil derfor kunne give 

det rette incitament til at købe mindre CO2-belastende teknologier.   

 

 

10.8. Konklusion og anbefalinger 

På baggrund af BEBS-modellen og DTU Transports vurderinger kan det kon-

kluderes, at en omlægning af afgifterne, der alene dækker de eksterne omkost-

ninger med den aktuelle CO2-pris på 130 kr./ton, vil betyde et fald i personbi-

lernes afgifter, men samtidig medføre køb af langt flere personbiler – en stig-

ning på 36 %. CO2-udledning fra personbiler vil være stort set konstant trods 

den store stigning i bilparken, da kilometerprisen dækker de eksterne omkost-

ninger og fører til et langt lavere kørselsomfang.  

 

Beskatningen der dækker de eksterne omkostninger vil til gengæld føre til en 

langt større beskatning af erhvervstrafikken end i dag. Både køretøjsbestanden, 

kørselsomfanget og CO2-udslippet fra erhvervstrafikken vil falde og provenuet 

stige. Den samlede CO2-udledning fra hele transportsektoren vil imidlertid kun 

reduceres med 8 %. 

 

En markant højere CO2-pris på 880 kr./ton vil betyde en mindre forøgelse af 

personbilsbestanden, men stadig føre til ca. 25 % flere personbiler end i basis-

situationen. Kørselsomfanget vil falde med 10 %, og CO2-udledningen vil falde 

med 8 % som følge af den højere brændstofafgift og kilometerafgiften.   

 

Når CO2-udslippet ikke følger trafikarbejdet, skyldes det, at der med den lave 

registreringsafgift vil være incitament til at købe langt større biler. Beskatnin-

gen af erhvervstrafikken vil blive højere, og det samlede provenu vil stige med 

36 %. Reduktion af CO2-udledningen vil være på 14 % og vil primært ske i er-

hvervstransporten. Denne reduktion er ikke tilstrækkelig, og der vil ikke ske en 

omstilling til nye og mere CO2-venlige drivmidler. 

 

Ved at supplere med en købsafgift på de fossile køretøjer vil den kraftige vækst 

i køretøjsbestanden vendes til et fald, og der vil formodentligt ske en tilsvaren-

de overgang til elbiler og andre CO2-venlige teknologier. Det er imidlertid en 

ret begrænset reduktion af CO2-udledningen, der er resultatet af selv den høje-

ste beskatning.  

 

Hvis man kan tro på modellerne selv i disse ekstreme alternativer, må man 

derfor konkludere, at betalingsvilligheden for at køre i bil endog er meget høj.  
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Det forudsættes fx i CE-rapporten, at der, hvis CO2-prisen bliver meget høj, vil 

udvikles nye teknologier, som udleder mindre CO2, og disse vil så overtage 

markedet. I transportsektoren, hvor der allerede er en meget høj CO2-pris, er 

de nye teknologier, der er kommet, imidlertid alle dyrere end de fossile brænd-

stoffer (gas, brint, el, biobrændstoffer mv.), så det er vanskeligt at se denne 

mekanisme fungere i transportsektoren.  

 

Provenuet er i alle tilfælde højere end i dagens situation, så der skulle være til-

strækkeligt provenu til at udbygge infrastrukturen til de mange nye personbi-

ler. 

 

I disse skattescenarier er der ikke inddraget befordringsfradrag, firmabilbe-

skatning mv., fordi dette er alt for detaljeret at vurdere i disse helt overordnede 

overvejelser, om hvilket skattesystem der skal skabe den nødvendige grønne 

omstilling i transportsektoren. 

 

På ovenstående grundlag anbefaler CONCITO et beskatningssystem som har til 

formål at sikre at CO2-belastningen i transportsektoren reduceres med 80–90 

% i løbet af de næste 35 år. Vi ser, at det danske skattesystem spiller en væsent-

lig rolle, men langt fra kan klare opgaven alene. 

 

Indsats i EU 

En stor del af indsatsen for at reducere CO2-udledningen skal nødvendigvis ske 

ved, at der introduceres nye teknologier og brændstoffer i transportsektoren. 

Hvilke teknologier der kommer på markedet, har Danmark og de danske ram-

mebetingelser ikke stor indflydelse på. Det er spørgsmål, der må reguleres 

mindst på EU-niveau, for at markedet er tilstrækkeligt stort til at få indflydelse 

på køretøjproducenterne. Imidlertid viser erfaringer med at regulere både luft-

forureningsemissioner gennem EURO-normer og personbilers energiforbrug, 

at det er effektivt, at der på EU-niveau etableres mekanismer, der løbende 

strammer emissionskrav til nye biler i en langsigtet proces, som er gennemsku-

elig for erhvervet. Danmark kan i den sammenhæng have en vigtig rolle i lø-

bende at presse på for at få sat en effektiv regulering på plads, der sikrer den 

ønskede teknologiudvikling.   

 

I denne sammenhæng er det tvivlsomt om prissætning af CO2 eller skattepoli-

tik er det mest velegnede virkemiddel. En nærliggende tanke som at inkludere 

transportsektoren i kvotesystemet vil nok ikke være tilstrækkeligt til at sikre 

teknologiskift i transportsektoren. Transport er allerede meget højt beskattet, 

og de teknologier, der er på vej ind i sektoren, er alle så dyre endnu, at det kræ-

ver endog meget høje CO2-priser og meget billig produktion af vedvarende 
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energi, for at det bliver rentabelt at producere og køre i disse teknologier. I rea-

liteten er det formodentligt nødvendigt at give betydelige subsidier for at skabe 

et marked, hvis det skal ske alene gennem økonomisk regulering. 

 

Det er desuden vigtigt at etablere en regulering af markedet, der baseres på re-

elt bæredygtige teknologier, der reducerer CO2-udslippet. Reguleringen skal 

derfor også omfatte kriterier for bæredygtige teknologier. Her er kriterier for 

reelt 2. generations biobrændsler naturligvis vigtig at få tilrettelagt rigtigt. 

 

Det danske skattesystem 

Den nationale opgave er at få skabt de prismekanismer, der får forbrugerne til 

at vælge de klimamæssigt bedste teknologier og brændstoffer, og her har det 

danske skattesystem en meget væsentlig opgave. Der skal sættes de rette afgif-

ter, så det bliver økonomisk attraktivt at skifte til mere energiøkonomiske tek-

nologier og brændstoffer. Imidlertid er der også en række andre eksternaliteter 

fra trafikken, som skattesystemet skal sikre bliver dækket på en måde, så der 

også på disse områder gives de rette prissignaler. 

 

Som princip bør købsafgiften (registreringsafgiften) give det rette prissignal 

ved køb af køretøjet. Det er tydeligt, at den differentiering efter CO2-udslip, der 

blev indført i 2007, har været overordentlig effektiv og skabt et stort salg af 

små og energiøkonomiske biler. Selvom eksternaliteter ikke direkte begrunder 

en købsafgift, så viser modelberegningerne, at det ikke, selv med en ret høj 

CO2-pris, kan forventes, at en ren eksternalitetsbaseret afgift kan skabe et sy-

stemskifte til nye og mere energiøkonomiske teknologier og brændstoffer. Nye 

teknologier må forventes at være dyrere end konventionelle – i hvert fald i en 

periode.  

 

Købsafgiftens rolle bør derfor være at sikre, at de energiøkonomiske alternati-

ver og de nye teknologier og brændstoffer bliver attraktive køb for forbrugeren. 

Det er derfor ikke provenuhensyn, men alene en prisdifferentiering efter CO2, 

der skal være afgørende for beskatningen. Købsafgiften skal derfor løbende ju-

steres efter teknologiudviklingen og CO2-udledningen fra de bedste køretøjer 

på markedet. Købsafgiften skal omfatte alle bilkøb, også firmabiler og leasing-

biler, så man undgår ordninger, der gør det attraktivt at købe store biler med 

en klimamæssigt uheldig virkning på sammensætningen af bilparken.  

 

Selvom der er politisk modvilje mod at anvende road pricing/ kørselsafgif-

ter, kan man ikke komme udenom, at det er den bedste måde at regulere tra-

fikken, så eksternaliteterne udover klimaet prissættes på en måde, der bidrager 

til en optimal udnyttelse af trafiksystemet. Det betyder, at kørsel skal afgiftsbe-
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lægges på de steder og tidspunkter, hvor trængsel, vejslid, ulykker, og miljø er 

størst. At klima ikke skal behandles på samme måde skyldes, at CO2-

udledningen er en global eksternalitet, som ikke afhænger af tid og sted. Derfor 

reguleres den udmærket gennem brændstof- og købsafgifter. Der er imidlertid 

ikke noget til hinder for at bruge et kilometerbaseret afgiftssystem til at regule-

re klimabelastningen, når det er etableret. Hvis man politisk ikke ønsker at an-

vende kørselsafgifter, må de eksterne omkostninger dækkes på anden vis. Det 

kan bl.a. ske gennem højere brændstofafgifter. 

 

Brændstofafgifter bør tilrettelægges, så de afspejler de eksternaliteter, der 

er forbundet med produktion og brug af brændstoffet. Desuden skal regulerin-

gen modvirke rebound-effekten. Man skal derfor løbende justere brændstofaf-

gifterne, så det ikke bliver billigere at køre i de energiøkonomiske biler, så læn-

ge de fortsat kører på brændstoffer, der har en CO2-udledning. EU’s mini-

mumssatser skal naturligvis overholdes. 

 

Den årlige afgift bør anvendes til at justere provenuet, så den omfordeling 

man ønsker mellem transportsektoren og andre sektorer gennemføres på en så 

uelastisk måde som muligt. De modelberegninger der er gennemført tyder på, 

at provenu fra transportsektoren ikke bliver noget større problem, hvis man 

holder fast i det enkle princip, at også godstransporten skal dække de eksterne 

omkostninger. Desuden tyder beregningerne på, at der er en endog meget høj 

betalingsvillighed i persontransportsektoren, som betyder at afgifterne skal væ-

re høje for at få effekt, og det betyder også, at provenuet bliver tilsvarende højt. 

Den årlige afgift kan også anvendes, hvis man politisk ønsker at omfordele mel-

lem persontransport og godstransport, selvom en situation, hvor godstranspor-

ten ikke dækker de eksterne omkostninger, ikke er økonomisk optimal. 

 

På sigt - når der er nye og CO2-venlige teknologier i køretøjsparken - skal det 

fortsat være sådan, at eksternaliteterne skal dækkes af afgifterne. Det betyder, 

at en elbil fx bør betale kilometerafgift efter de reelle eksternaliteter, og at der, i 

perioden indtil elproduktionen bliver baseret på vedvarende energi, også vil 

skulle betales brændstofafgift. Når der om 30 – 40 år forhåbentlig er udviklet 

brændstoffer og køretøjsteknologier, der er tæt på CO2-neutrale, så vil trans-

portafgifterne primært skulle dække de ikke-klimarelaterede eksternaliteter, og 

det bliver så igen billigere at køre. Med de principper, der er skitseret ovenfor, 

kan man opnå en teknologineutral og sømløs overgang mellem de forskellige 

situationer.  

 

Det kan være uheldigt, at man har en fuld afgiftsfritagelse for visse teknologier, 

der måske favoriserer dem for meget og holder andre mulige teknologier ude. 

Det er tilsvarende uheldigt, hvis man stopper afgiftsfritagelsen og dermed laver 
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nogle meget pludselige og bratte skift i afgiftspolitikken, da det kan have gan-

ske uheldige virkninger på transportsektoren.  

 

Langsigtet og klar regulering er langt den bedste måde at sikre, at alle aktører 

handler fornuftigt, set både fra privates og virksomheders økonomi. Dette vil 

komme både det samfundsmæssige provenu og klimaet til gavn. Tendensen til 

at afgiftsændringer ”skal komme som en tyv om natten” er et udtryk for at sy-

stemet ikke er gennemtænkt og transparent. Spørgsmålet om overgangsord-

ninger er vigtigt, og langsigtede, gennemtænkte reguleringer er en fordel i den-

ne sammenhæng.    

 

Subsidier: Hvis man ønsker at opretholde den mobilitetsfremmende effekt på 

arbejdsmarkedet, fx gennem befordringsfradraget, kan det indrettes, så det 

primært favoriserer kollektiv trafik, hvor der er tilstrækkeligt gode løsninger. 

Det vil alt andet lige betyde, at klimabelastningen reduceres. Med de IT-

systemer, der allerede findes, er det enkelt at beregne rejsetid med kollektiv 

trafik og med bil, og på selvangivelsen angive om den pågældende person har 

ret til et befordringsfradrag i bil eller kun med kollektiv trafik.  

 

Subsidier til kollektiv trafik behandles ikke her, da det ikke vurderes at have en 

væsentlig effekt på klimabelastningen. 

   

På kort sigt 

På den helt korte bane er det oplagt, at registreringsafgiften skal indrettes med 

et klart incitament til at købe de energiøkonomiske biler, som også købes i dag. 

Imidlertid skal ordningen skrues sammen, således at den teknologiske udvik-

ling kommer klimaet til gode og ikke blot fører til øget forbrug. Desuden skal 

man dæmme op for rebound-effekten ved løbende at øge brændstofafgifterne. 

 

Det kan gøres ved, at skattesystemet indrettes således: 

 

 at den billigste bil ikke falder i pris, og 

 at CO2-differentieringen løbende justeres, så kun de mest energiøko-

nomiske biler får en bonus i registreringsafgiften. 

 at øge brændstofafgifterne i takt med at bilparkens energiøkonomi for-

bedres. 

 

Denne justering af registreringsafgiften og brændstofafgiften bør være indhol-

det i den omlægning af registreringsafgiften, som er annonceret i regerings-

grundlaget.   

 



Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 

 145 

11. Klimavenlig landbrugsbeskatning 

De omkostninger samfundet pådrages som følge af landbrugets CO2e-

udledning overstiger landbrugets privatøkonomiske omkostninger, da land-

brugets drivhusgasudledninger i dag ikke er prissat. I dette kapitel undersøges 

det, om det er muligt gennem offentlig regulering at anvende prisinstrumentet 

på landbrugets COe2-udledninger. 

 

Landbrugets CO2e-udledninger kan deles op i tre hovedgrupper:  

 

1. CO2 fra fossile brændsler, fra dyrkning af jorden og ændringerne i are-

alanvendelse 

2. metan fra husdyrhold og gødningslagre 

3. lattergas fra jorden, når kvælstof omdannes. 

 

Inkl. energiforbrug og LULUCF udleder landbrugssektoren over 20 % af Dan-

marks samlede drivhusgasudledning. Landbrugets udledninger samt forslag til 

reduktionen heraf er i CONCITOs Annual Climate Outlook 2013, kap. 7 beskre-

vet nærmere, hvorfor der henvises til denne.  

 

11.1 Udfordringer ved opgørelser af udledninger 

I forbindelse med en brug af pris (afgifter eller priser på omsættelige kvoter) er 

det vigtigt, hvorvidt man kan lægge afgiften direkte på selve udledningen eller 

om det kun kan ske indirekte. Det er den skadelige udledning, man ønsker at 

sætte en pris på, og kan man af teknologiske eller andre grunde kun ”ramme” 

udledningen indirekte, risikerer man også at beskatte aktiviteter, der ikke ska-

der klimaet. Nedenfor følger derfor et mere detaljeret overblik over, hvilke ak-

tiviteter i landbruget, der giver anledning til udledninger af drivhusgasser.  
 

11.1.1. Metan (CH4) 

Metan bidrager ca. 21 gange mere til drivhuseffekten end CO2 per molekyle. 

Metan dannes ved mikrobiel omsætning af organisk stof under iltfrie forhold 

og kommer især fra husdyrhold, særligt kvæghold, og gødningslagre. Desuden 

giver opbevaring af gylle anledning til udledning.  

 

Da det ikke er muligt at måle mængden eller koncentrationen af metan direkte 

på bedriften, bestemmes udledningen ud fra mængden af indkøbte produkti-

onsfaktorer, der udleder metan, f.eks. foder og gødning, samt produktionen og 

omsætningen internt af produktionsfaktorerne, hvor et estimat for drivhusgas-

dannelsen tilknyttes ud fra IPCCs principper, der opdeles i Tier 1 og Tier 2. For 

opgørelser for husdyr anvendes i Tier 1 faste emissionsfaktorer, hvor Tier 2 in-

kluderer husdyrkarakteristika samt fodring. Emissionsfaktorerne ved Tier 2 
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anvendelse kan således variere afhængig af fodertype. Tabel 27 viser emissions-

faktorerne for metan og lattergas.  

 
Tabel 27. Emissionsfaktorer for metan og lattergas. 

 
Kilde: Kvæg og Klima, tabel 1, s. 13. DCA, Aarhus Universitet. 
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Tabel 28 viser emissionsfaktorerne for husdyr, hvor det fremgår, at malkekøer 

som nævnt står for den største udledning pr. dyreenhed.  

 
Tabel 28. Metan-emissionsfaktorer for husdyr i landbruget 

Dyr Metan-udledning, kg pr. dyreenhed 

Malkekøer 100 

Andet kvæg 48 

Får 8 

Svin 1,5 

Kilde: Emission af drivhusgasser fra dansk landbrug, s. 16, 2001 

 

Opgørelsen for metan-udledning fra husdyrgødning er ligeledes baseret på 

IPPCs principper i Tier 2, der inkluderer husdyrpopulation, lagringsbetingelser 

samt dyrenes gødningsproduktion.  

 
11.1.2. Lattergas (N2O) 

Lattergas er en drivhusgas, der bidrager ca. 300 gange mere til drivhuseffekten 

end CO2 per molekyle. Lattergassen opstår ved mikrobielle processer i jorden, 

når kvælstof omdannes, og dannes således primært som mellemprodukt i de 

bakterielle kvælstofkredsløb både i jorden og under lagring af husdyrgødning. 

Udledningen af lattergas øges derved, når gødning tilføres.  

 

Desuden udledes lattergas ved kvælstoftabet ved ammoniakfordampning og 

kvælstofudvaskning samt ved ompløjning af vedvarende græsjorde, lavbundsa-

realer samt landbrugsjorde, hvor der udover CO2 frigives lattergas.  

 

Der er stor usikkerhed forbundet med målingen af udledningen af lattergas, 

hvorfor der også vil være usikkerhed forbundet med effektiviteten af udled-

ningsreducerende tiltag. I dag måles lattergasudledningen ud fra mængden af 

kvælstof tilsat jorden, hvoraf lattergasudledningen udgør 1,25 % af kvælstoftil-

førslen. Det skal derfor bemærkes, at reduktionstiltag for lattergas af samme 

grund er tilknyttet væsentlig usikkerhed.  

 

Opgørelserne af landbrugets CO2e-udledninger fra metan og lattergas kan væ-

re forbundet ikke blot med en vis usikkerhed, men tillige en del udfordringer, 

da CO2e-udledningerne, som ovenfor beskrevet, kommer fra forskellige kilder. 

Desuden bør opgørelserne over CO2e-udledningerne vurderes i forhold til ind-

regningen af kulstofoptag, dvs. lagring af CO2e i jorden.  
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Udledningerne fra landbruget kan baseres på opgørelsen i gødskningsregnska-

berne, alle landmænd er forpligtet til at udfylde, der bl.a. indeholder: 

 

 Kvælstofkvoten (fastsættes ud fra gødningsplanlægningsskema) 

 Areal (fastsættes ud fra gødningsplanlægningsskema) 

 Brugt/tilført kvælstof i forhold til kvælstofkvote.  

 Opgørelse over forbrug af husdyrgødning i kg kvælstof. 

 Opgørelse over forskellige gødningstyper (svinegylle, kvæggylle, fast 

gødning, afgasset biomasse, forarbejdet handelsgødning, etc.) samt an-

del af kvælstof. 

 Opgørelse over forbrug af kvælstof i handelsgødning.   

 Opgørelse over forbrug af kvælstof i anden organisk gødning opgjort i 

kg. kvælstof, samt andel af kvælstof i anden organisk gødning.  

 Opgørelse af efterafgrøder. 

 Opgørelse af harmoniforhold (antal dyreenheder). 

 

Ved biomasseproduktion, der indeholder en reel CO2e-reduktion for den en-

kelte bedrift, f.eks. ved bioforgasning af gylle, bør CO2e-besparelsen fratrækkes 

den samlede udledning for at give et reelt billede af den enkelte bedrifts udled-

ning. 

 

Der er således ikke en enkel måde at opgøre udledningerne fra de to største ud-

ledningskilder fra landbrugets produktion. Dette giver udfordringer i forhold til 

at fastsætte en reel skattebase på udledningerne fra de enkelte aktiviteter, hvor-

for det er mere hensigtsmæssigt at se på en samlet skattebase for aktiviteterne 

som helhed. 

 
11.1.3. CO2 fra landbrugsjorder – lagring af kulstof 

I forbindelse med dyrkning af jorden, pløjning af vedvarende græsjorder og 

landbrugsjorder frigives CO2, når dyrkningen mindsker jordens kulstofind-

hold. Om kulstofudledningen fra humusen (bindingen i jorden) er positiv eller 

negativ afhænger af, om biomassen reduceres eller vokser. Udledninger fra 

ændringer i arealanvendelse (LULUCF) er således årsag til både optag og ud-

ledning af CO2. Lagring af kulstof indebærer, at kulstofindholdet i jorden øges, 

f.eks. gennem nedpløjning af efterafgrøder, skovrejsning, etablering af vådom-

råder og vedvarende græsmarker og flerårige energi- og fødevareafgrøder.  

 

Ifølge DMU 2005, opgøres udledningerne fra landbrugsjord samt ændringer i 

arealanvendelse enten i areal- (mineraljorder og organiske jorder, herunder 

vådområder) eller ikke-arealrelaterede (f.eks. læhegnsrejsning, kalkanvendel-

se) udledninger. Opgørelserne sker ud fra et netto-netto princip.  De arealrela-

terede udledninger afhænger af arealanvendelsen samt forholdene i jordbun-

den. Opgørelsesmæssigt adskilles mængden af kulstof mellem: mængden af 
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biomassen, mængden af organisk materiale og mængden i jorden, herunder 

ændringer i Crop Management (CM) og Grass Management (GM). LULUCF 

opgøres i dag efter IPPCs principper fra 2004.  

 

I de nuværende gødningsregnskaber fratrækkes hverken kulstofbindingen i 

jorden eller ændringer i arealanvendelse, der som nævnt heller ikke indgår i 

opgørelsen over landbrugets udledninger i forhold til 20-20-20 målene. Æn-

dringerne i arealanvendelses indgår dog i regeringens 40 % mål.  

 
11.1.4. CO2 fra energiforbrug 

Landbruget udleder CO2 i forbindelse med brugen af fossile brændsler til 

markbrug, elektricitet, energi, opvarmning og transport.  
 

CO2 fra landbrugets anvendelse af fossile brændsler opgøres pr. anvendt 

mængde fossilt brændsel i form af olie, benzin, mv. Grønne regnskaber, der in-

deholder en opgørelse over forbrug af energi, vand og råvarer, samt udlednin-

gen af de forurenende stoffer, der indgår i landbrugsproduktionen og som ud-

ledes der fra, giver et overblik over de enkelte bedrifters udledning. De grønne 

regnskaber er i dag kun et krav for listevirksomheder; miljøtunge virksomhe-

der. 

 

Grundet de forskellige kilder kan opgørelserne for landbrugets samlede udled-

ninger være en udfordring, særligt set i forhold til et beskatningsmæssigt per-

spektiv. Herudover gælder, at de fossile brændstoffer som udgangspunkt ind-

går i opgørelserne for transportsektoren. 

 
11.1.5. Udfordringer i forhold til beskatning af udledninger 

Udfordringerne med at opgøre udledningerne fra landbruget er en af årsagerne 

til, at CO2e-udledningerne fra landbruget ikke er prissat. De forskellige udled-

ningskilder kan via udvidede gødningsregnskaber give et billede af en bedrifts 

udledning, men de forskellige kilders udledning er kompleks, idet der er for-

skellige komponenter, der indgår og påvirker den samlede udledning. Dette er 

medvirkende til, at der i dag ikke er sat en pris på landbrugets CO2e-udledning. 

I princippet kan man dog eksempelvis sætte en pris på udledningen fra okse-

kød, da man kan tage udledningen pr. ko, men selv der er der forskellige opgø-

relsesmetoder alt efter om det beregnes ud fra hele dyret med knogler eller som 

dele deraf (Carbon Footprint – den ideelle opgørelse og anvendelse, CONCITO, 

2012). Desuden ville der skulle tages højde for en CO2e-fordeling mellem pro-

dukterne fra koen, mælk og kød.  

 

Tilsvarende kunne gøres pr. svineenhed. Dette ville give et retvisende billede af 

klimabelastningen pr. dyreenhed, men ville samtidig medføre, at dansk kød 
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blev meget dyrt, da landbruget blot ville overføre merprisen til forbrugeren, 

hvilket ikke ville give landmanden et økonomisk incitament til at mindske de-

res udledning, særligt i betragtning af at 87 % af dansk produceret svinekød 

eksporteres31.  I tråd med denne løsning er muligheden at lægge CO2e-afgiften 

over på forbrugeren, således at købsprisen afspejler den reelle omkostning, 

men denne løsning indebærer dog en væsentlig grænsehandelsproblematik32.  

 

Da landbrugets CO2e-udledning dermed ikke er prissat, og grundet udfordrin-

gerne med opgørelserne af de enkelte aktiviteter associeret med landbrugspro-

duktion kan det som nævnt derfor være en udfordring at finde en hensigts-

mæssig skattebase. En CO2e-afgift på landbrugets samlede CO2e-udledning 

svarende til den nuværende kvotepris ville derfor umiddelbart være den mest 

hensigtsmæssige afgiftspålæggelse med en tilhørende kompensation til de sær-

ligt konkurrenceudsatte bedrifter. Dette risikerer dog som udgangspunkt at 

omfatte stort hele erhvervet.  

 

CO2e-afgiften kan baseres på et bedriftsregnskab, som også er forslået af Na-

tur- og Landbrugskommission (se afsnit 7.8).  

 

11.2. Risikoen for CO2-lækage 

Den store udfordring i forbindelse med en reduktion af landbrugets drivhus-

gasudledninger er, at der kun i begrænset omfang findes teknologiske løsnin-

ger, der markant kan reducere udledningen. Dette indebærer, at erhvervet vil 

have vanskeligt ved at løse udfordringen på anden måde end nedskæringer i 

især den animalske produktion. Set på verdensplan kan dette ud fra en klima-

vinkel være hensigtsmæssigt (og ved overgang til produktion af andre fødeva-

rer også foreneligt med befolkningernes fødevarebehov), men for dansk ene-

gang indebærer produktionsindskrænkninger en betydelig risiko for CO2e-

lækage. Denne problemstilling er dog ikke speciel for landbruget, men gælder 

også for f.eks. den industrielle produktion, såvel indenfor som udenfor kvotesy-

stemet. En umiddelbar anvendelse af en kraftig uniform beskatning af CO2e i 

Danmark er derfor forbundet med problemer. Omvendt vil friholdelse og der-

med særbehandling af enkeltsektorer – for et givet dansk reduktionsmål – øge 

belastningen af andre sektorer. En mulig indgangsvinkel er da, at man fordeler 

beskatningen under hensyn til lækagerisikoen. Dette ses der på i kapitel 10, 

hvor der også ses på muligheden for gradvist at indføre en prissætning af land-

brugets udledning.  

 

                                                        
31 
http://www.lf.dk/Aktuelt/Vidste_du_at/Naesten_90_pct_af_svinekodet_eksporteres
.aspx 
32 Jordbruksverket (2013): ”Hållbar köttkomsumtion”, Rapport 2013:1. 
http://smmi.nu/2013/07/24/jordbruksverket-hallbar-kottkonsumtion/ 

http://www.lf.dk/Aktuelt/Vidste_du_at/Naesten_90_pct_af_svinekodet_eksporteres.aspx
http://www.lf.dk/Aktuelt/Vidste_du_at/Naesten_90_pct_af_svinekodet_eksporteres.aspx
http://smmi.nu/2013/07/24/jordbruksverket-hallbar-kottkonsumtion/
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Landbruget har en høj eksportandel, idet ca. 2/3 af produktionen eksporteres 

direkte eller indirekte (i form af leverancer af varer til virksomheder i f.eks. fø-

devareindustrien og engroshandel). Eksporten er præget af høj priselasticitet, 

hvorfor øgede nationale afgifter ville sænke efterspørgslen pga. højere priser. 

En CO2e-afgift ville derfor være en konkurrenceudfordring for landbruget, da 

det konkurrer internationalt, hvor mulighederne for at lægge afgifterne fra en 

CO2e-afgift over på forbrugeren er sværere. Dette gør landbruget særligt føl-

som overfor CO2e-lækage.  

 
Figur 28. Landbrugets eksportandele af den samlede produktion, 
2010 

 
Kilde: Data fra Landbrug & Fødevarer, 2010  

 
11.3. Gældende beskatning af landbrugets CO2-udledninger 

De eksisterende regler for beskatning af landbrugets udledninger er sammen-

fattet i tabel 29. Der er for landbruget i dag ingen beskatning af den ikke ener-

gi-relaterede udledning.  
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Tabel 29. Oversigt over eksisterende beskatningsforhold. 

 

Udledning Beskatning 

Lattergas og metan Ingen beskatning (dog metan-afgift for naturgas og 

biogas med undtagelse af anvendelse i gasturbiner el-

ler varmefremstilling i kedelanlæg 

(http://www.pwc.dk/da/afgifter/nox-afgifter.jhtml)) 

CO2 i forbindelse 

med jordens kuloptag 

Ingen beskatning 

CO2 i forbindelse 

med energiforbrug 

Afgiftsmæssigt er hele branchens energiforbrug let 

proces. I forbindelse med energiforbrug findes gene-

relle energiafgifter og energispare-afgift (tidligere be-

nævnt CO2-afgift) mm., der indirekte beskatter CO2-

udledning. Landbrugets energiforbrug er imidlertid 

generelt omfattet af godtgørelsesmuligheder, så den 

reelle beskatning reduceres væsentligt.  

 

 
Figur 29. Landbrugets CO2-afgifter 2000-2011 (1000 kr.) 

 
Kilde: Statistikbanken. Anm. tal er for landbrug og gartneri og i løbende pri-

ser.  

 

Landbrugets energiforbrug er omfattet af afgiftsreglerne for procesformål (let 

proces), hvorunder virksomheden helt eller delvist kan få godtgjort energiafgif-

ten af brændsler. For energiforbrug i landbrug nedsættes godtgørelsen af ener-
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giafgiften med 1,8 pct.33 Landbrug, skovbrug mv. kan i modsætning til virk-

somheder generelt få godtgjort energiafgifter ved energi anvendt til motor-

drift34. I figur 29 ses udviklingen i CO2-afgifter. 

 

Figur 30 viser provenuet fra CO2- samt energiafgifterne for landbrugets energi-

forbrug. Dette giver dog ikke et reelt retvisende billede, da landmændene kom-

penseres i form af et bundfradrag. 

 
Figur 30. Provenu fra landbrugets energi- og CO2-afgifter. Kilde: 
Danmarks Statistik 

 

 
 

11.4. Eksisterende politiske målsætninger 

Landbrugsproduktionen giver anledning til en betydelig udledning af drivhus-

gasser, men med den nuværende klimapolitik bærer landbruget ikke så stor en 

del af reduktionen af emissionen af drivhusgasser, som er samfundsøkonomisk 

hensigtsmæssigt. Det samfundsøkonomisk optimale ville være enten at ind-

lemme landbruget i kvotesektoren eller indføre en CO2e-afgift på nationale ud-

ledninger fra landbruget, der er lig med kvoteprisen og dermed lig prisen på 

udledningsrettigheder i udlandet. Dette svarer til, at den danske stat køber ud-

ledningsmuligheder i udlandet på vegne af de danske ikke-kvotesektorer og 

sælger dem til sektorerne for samme pris, som de er købt for. 

 

                                                        
33 Jf. PwC (2012): ”Afgiftsvejledning 2012 - Samlet overblik over afregning og godtgø-
relse af afgifter”, p. 30. 
34 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=71431 
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DØR har beregnet, at hvis landbruget pålægges en CO2e-afgift svarende til pri-

sen på CO2-kvoter, vil der stadig mangle en CO2e-reduktion på 5,2 mio. tons 

CO2e for at opfylde 20 % målet i ikke-kvote sektoren, hvilket ville kunne blive 

opfyldt ved at købe udledningsrettigheder i udlandet for de resterende 5,2 mio. 

tons, da det p.t. er den billigste måde at reducere udledningen på og der i dag 

ikke er nogle begrænsninger for køb af udledningsrettigheder i udlandet. 

 

Landbruget er en del af den såkaldte ikke-kvotesektor35. Ikke-kvotesektoren 

omfatter landbrug, transport og husholdninger. Danmark er i medfør af EU’s 

målsætninger pålagt at reducere udledningerne af drivhusgasser i de ikke-

kvoteomfattede sektorer, herunder landbruget, med 20 pct. i 2020 i forhold til 

niveauet i 2005. Samtidig er der for landene årligt bindende delmål fra starten 

af forpligtelsesperioden i 2013 frem til målet i 2020. Derudover har regeringen 

unilateralt sat et nationalt mål for reduktion af Danmarks samlede udledning 

af drivhusgasser på 40 pct. i 2020 i forhold til niveauet i 1990. Regeringen ud-

gav i august 2013 en klimaplan samt virkemiddelkatalog, og det forventes, at 

der i forbindelse med klimalovens vedtagelse i 2014 vedtages planer for reduk-

tion af drivhusgasudledningen fra landbruget.   

 
11.4.1. Grøn Vækst 

I 2009 kom den daværende regering med et udspil for en reduktion af land-

brugets udledninger, der fokuserer på en mere bæredygtig landbrugssektor. 

Grøn Vækst udspillet fokuserer på reduktionen af landbrugets drivhusgasud-

ledning, udvaskning af kvælstof og fosfor og pesticideforbrug samt at beskytte 

vores vandløb jvf. Natura 2000 planerne. 

 
11.4.2. Regeringens Klimaplan - virkemiddelkatalog 

Regeringens Klimaplan samt virkemiddelkatalog, der fokuserer på opnåelsen af 

en 40 % reduktion inden 2020, er beskrevet mere dybdegående i CONCITOs 

Annual Climate Outlook 2013. Virkemiddelkatalog beskriver 47 mulige tiltage 

for at opnå de resterende 6 % CO2e-reduktion, der tilsammen med udspillet i 

Energiaftalen fra 2012 vil give en 40 % reduktion. I de i virkemiddelkataloget 

foreslåede tiltag antages det, at omkostningerne for reduktionstiltagene tilfal-

der landmændene.  

 

                                                        
35 Den samlede såkaldte ikke-kvotesektor er omfattet af et samlet reduktionsmål i for-
bindelse med de forpligtelser Danmark har påtaget sig/er pålagt som følge af EU-
lovgivning. Det særlige kendetegn ved den såkaldte ikke-kvotesektor er, at den ikke 
fungerer med omsættelige kvoter. Dog er der givet mulighed for, at enkeltlande (staten) 
kan købe overskydende reduktioner i andre EU-lande, der overopfylder deres redukti-
onsmålsætninger i ikke-kvotesektoren, og bruge disse til at opfylde dets egen redukti-
onsmålsætning.    
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Forslagene spænder fra låg på gyllebeholdere over flere mellem- og efterafgrø-

der til øget skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder 

 

11.5 Forslag til afgiftsstruktur i eksisterende litteratur 

En række institutioner har offentliggjort forslag til en prissætning af landbru-

gets udledninger. 

 
11.5.1. De Økonomiske Råd 

For at sikre at reduktionen af landbrugets udledninger sker på den mest om-

kostningseffektive måde, anbefaler DØR, at landbruget inddrages i kvotesekto-

ren. Alternativt anbefales en CO2e-afgift på linje med den nuværende kvote-

pris. Da der fra 2013 åbnes for muligheden med at handle udledningsrettighe-

der i ikke-kvote sektoren, vil det samfundsøkonomisk optimale være, at CO2e-

afgiften på indenlandske CO2e-udledninger er lig prisen på at købe udled-

ningsrettigheder i udlandet.  

 

Ved indførelse af en afgift på 225 kr. per ton CO2e findes en forholdsvis lille ef-

fekt på udledningen, der i ”gennemsnitlig vækst” skønnes at være ca. 2 pct. 

mindre i 2020. Effekten sker primært gennem indskrænkning af produktionen. 

Det anføres, at effekten kan være større på længere sigt og under inddragelse af 

større muligheder for anvendelse af anden teknologi.  

 

Da kvoterne i kvote-sektoren uddeles gratis, er der dog stadig tale om en skæv-

hed mellem kvote- og ikke-kvotesektoren, hvorfor det ville være hensigtsmæs-

sigt, for at undgå øgede afgifter i landbrugssektoren, at indføre et bundfradrag 

på lige fod med andre sektorer. Bundfradraget må ikke overstige den enkelte 

bedrifts betaling af CO2e-afgiften.  

 

Da der dog er en del praktiske vanskeligheder forbundet med en ensartet afgift 

på landbrugets ikke-energirelaterede udledninger, foreslås, at udledningerne 

opstilles i et drivhusgasregnskab for hver bedrift, svarende til de eksisterende 

gødningsregnskaber.  

 

 
11.5.2. Skattekommissionen 

Skattekommissionen ønsker en ensartet beskatning af CO2e-udledningen. De 

anbefaler en afgift på kvælstof for at reducere mængden af tilført kvælstof. 

Ydermere forslås en afgift på udledning af metan pr. tCO2e, der foreslås pålagt 

pr. dyreenhed. Effekten af en CO2e-afgift på metan-udledning vil være et resul-

tat i form af mindsket dyrehold.  
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Desuden foreslås øvrige drivhusgasser omregnet til CO2e pålagt en CO2e-

afgift, svarende til den gældende CO2-afgiftssats, samt en udfasning af bund-

fradraget for den eksisterende CO2-afgift fra 2013-2027.  

 
11.5.3. Klimakommissionen 

Overordnet set anbefales, at det undersøges, om de ikke-energirelaterede ud-

ledninger kan prissættes, eksempelvis ved at inddrage dem i kvotesystemet el-

ler at pålægge dem en CO2e-afgift, der modsvarer drivhusgasudledningerne.  

 

Klimakommissionen anbefaler, at en reduktion af CO2e-udledningerne fra 

stald- og husdyrsystemer inddrages som en målsætning ved udvidelse og om-

bygning af husdyrbedrifter. Desuden anbefales virkemidler, f.eks. en afgift 

modsvarende CO2e-udledningerne, der kan sikre, at ophør af dyrkning og 

dræning af lavbundsjorde. Ydermere anbefales, at forskning og udvikling in-

kluderer metoder og teknologier til reduktion af CO2e-udledningerne fra 

gødskningsanvendelse samt metan-udledningerne fra husdyr.   

 
11.5.4. Det Økologiske Råd 

I 2009 udgav Det Økologiske Råd en rapport om grønne afgifter – en grøn skat-

tereform. I rapporten har de fire forslag til en afgiftsbelæggelse af landbruget, 

men herunder intet konkret bud på en beskatning af den samlede CO2e-

udledning. Der foreslås landbruget pålagt en energiafgift på el og brændstof, en 

støtte til bioforgasning der kombineres med en afgift på ikke-forgasset gylle på 

220 kr./DE (dyreenhed) samt momsdifferentiering af frugt/grønt og 

kød/mælkeprodukter. Der foreslås desuden, at der pålægges klimaskat på kød 

generelt, inkl. importeret kød, ud fra de enkelte dyrs CO2e-udledning.  

 
11.5.5. Landbrugets egne forslag 

På nuværende tidspunkt er det udelukkende reduktionen i metan og lattergas, 

der tæller som landbrugssektorens reduktionsforpligtelse i ikke-kvotesektoren i 

forhold til EU’s mål. Det til trods er landbrugets egne bud særligt præget af re-

duktionstiltag udenfor dette område og med fokus på løsninger, der ikke påvir-

ker produktionen. Landbrug & Fødevarers klimamål indebærer således pri-

mært målsætninger og tiltag i forhold til en mindskning af deres fossile energi-

forbrug, der er en mindre del - knap 10 % - af deres samlede udledning. Tilta-

gene går bl.a. på en bedre udnyttelse af husdyrgødning til vedvarende energi-

produktion, anvende mere halm til bioenergi, høstning af biomasse fra ikke-

afgræssede naturarealer til biogasanlæg, fremme dyrkning af efterafgrøder til 

produktion af bioenergi og kulstoflagring, men også dyrkning af flerårige af-

grøder samt udtagning og ekstensivering af lavbundsjorde. Desuden er der fo-

kus på reduktion af udledning af metan fra husdyrene gennem ændret fodring 

og forbedret gødningshåndtering, udtagning og ekstensivering af sårbar land-
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brugsjord, bioforgasning af husdyrgødning, dyrkning af efterafgrøder, tilplant-

ning af skov. Generelt skal tiltagene dog ikke være en omkostning for land-

mændene, hvilket giver en udfordring særligt i forhold til udtagning af jorde. 

 

Økologisk landsforening har udgivet en folder, der indeholder 34 idéer til et 

bedre klima. Fokus er på energibesparende tiltag samt afskæring af dræn i lav-

bundsjorde til øget kulstofbinding, overdækning af gyllebeholder, mv. Ligele-

des har de et tilbud om en klimastrategi, hvor den enkelte landmand kan få 

hjælp til at udforme en klimahandlingsplan for at mindske CO2e-udledningen.   

 

Det er væsentligt at bemærke, at landbrugets lagring af kulstof tæller med i 

forhold til regeringens egen målsætning om 40 % reduktion i drivhusgasudled-

ningen i 2020 i forhold til 1990. 

 
11.5.6. Dubgaard (2013)  

Her opregnes 31 tiltag til reduktion af landbrugets udledninger. Velfærdsøko-

nomiske beregninger samt driftsomkostninger i form af en optimal ressource-

anvendelse er inkluderet. Analysen tager derfor som udgangspunkt højde for 

omkostningseffektiviteten bag tiltagene, men beregningsmæssigt skelnes der 

ikke mellem kvote og ikke-kvote sektoren, da der ikke skelnes mellem disse i 

energiudspillet ”Vores energi” fra 2011. Værdien af fortrængningen af udled-

ningen fra fossile kilder medtages, men derimod ikke frigjorte kvoters værdi. 

Desuden indgår sideeffekterne af tiltagene, der kan have en additionel positiv 

effekt på drivhusgasreduktionen, samt de samfunds- og velfærdsøkonomiske 

omkostninger forbundet med tiltagene.  

 

Rapporten udbygger de tidligere fra 2009 og 2010, hvor der blev anvendt en 

skyggepris på 400 kr. pr. ton CO2e, jf. DØR 2009, som bruges som sammen-

ligningsgrundlag for det samfundsøkonomisk optimale for tiltaget. Denne pris 

er dog ikke nævnt i indeværende rapport.  

 

Et relevant tiltag i forhold til potentiel beskatning er regulering på bedriftsni-

veau, der tager udgangspunkt i et omfattende bedriftsregnskab. Der ville såle-

des blive fokuseret på den enkelte bedrifts samlede udledning, hvilket ville give 

incitament til selv at finde reduktionstiltag med færrest omkostninger. Dette 

ville svare til et kvotesystem uden at kende de marginale omkostninger. 

 
11.5.7. Natur- og Landbrugskommissionen 

I deres rapport fra april 2013 anbefaler Natur- og Landbrugskommissionen, at 

en opgørelse på bedriftsniveau anvendes i form at nyt mere omfattende be-

driftsregnskab med udgangspunkt i de nuværende gødningsregnskaber, hvilket 

vil målrette en reduktion af udledningen overfor en reduktionen af produktio-

nen. De anbefaler dog, at dette tiltag bliver på frivillig basis. Der anbefales des-
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uden en fastsættelse af et loft for udledningerne fra husdyrbrug. Ændringer i 

arealanvendelse, eksempelvis udtagning af lavbundsjorde anbefales ligeledes 

med tilhørende kompensation.  

 

11.6. Udenlandske erfaringer 

11.6.1. USA 

I perioden 2003-2010 kunne virksomheder handle med emissionskvoter under 

en frivillig reduktions- og offsetmekanisme tilknyttet Chicago Climate Exchan-

ge (CCX). Deltagende virksomheder forpligtede sig til at reducere deres udled-

ning med 6 pct. i 2010. Farmers Union deltog med et Carbon Credit Program, 

et tværstatsligt samarbejde, hvor igennem mindre klimabelastende adfærd (så-

som pløjefri dyrkning, gyllebehandling mm.) kvalificerede til reduktionscertifi-

kater/kreditter, der kunne handles på CCX. Prisen på disse kreditter kollapsede 

omkring 2010, formentlig i lys af udeblivelsen af et politisk fastsat loft for ud-

ledningen, og handlen på CCX med disse kreditter blev indstillet.36 

 
Figur 31. CCX Gennemsnitlig daglig pris og handelsvolumen (metric 
ton) 

 

Kilde: https://www.theice.com/ccx.jhtml. 

 

Det er i USA desuden foreslået at indlemme landbrugets samlede udledninger i 

et kvotehandelssystem, således at de klimamæssige eksternaliteter internalise-

                                                        
36 http://news.nationalgeographic.com/news/news/energy/2010/11/101103-chicago-
climate-exchange-cap-and-trade-election/ og http://carboncredit.ndfu.org/ 
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res. Ydermere foreslås en beskatning af den gennemsnitlige udledning fra køer, 

en beskatning der således vil afspejle en beskatning på linje med en CO2e-

afgift. Tilsvarende tiltag foreslås for LULUCF samt anvendelse af gødning. Beg-

ge foreslås indlemmet i et kvotesystem, hvor der tages højde for hhv. carbon 

sequestration og god praksis ifht. gødningsanvendelse.37.   

 
11.6.2. Australien 

Landbrugssektoren udgør 16 % af Australiens samlede udledning. Et CPRS 

(Carbon Pollution Reduction Scheme) baseret på et cap-and-trade system (til-

svarende ETS) var forslået indført pr. juli 2010, hvor landbrugssektoren skulle 

have været inkluderet i 2015 (ikke medtaget initialt, grundet praktiske vanske-

ligheder med den omkostningseffektive monitorering samt opgørelse af emis-

sionerne), men grundet manglende politisk opbakning blev det ikke gennem-

ført. Udledningsrettighederne for landbrugssektoren skulle falde med 1,3 % 

p.a. for EITE sektorer (Emission Intensive Trade Exposed) og uddeles gratis, 

grundet landbrugssektorens store eksport andel. Systemet skulle desuden tage 

højde for kulstoflagring og andre CO2e-reducerende effekter, da CPRS ellers 

blot ville fungere som en ekstra omkostning på landbrugsprodukter, hvor den 

eneste måde at reducere udledningen på ville være at reducere produktionen, 

hvilket potentielt ville føre til øgede udledninger, såfremt produktionen blev 

flyttet udenlandsk. 

 

I stedet bliver en CO2-skat indført pr. 1. juli 2012 for virksomheder, der udle-

der over 25.000 ton CO2, der ligesom EU ETS ikke inkluderer landbrugssekto-

ren.  

 

Et CFI (Carbon Farming Initiative) scheme blev ultimo december 2011 vedta-

get, der tillader landmænd at opnå CO2-kreditter ved at lagre CO2 eller reduce-

re udledningen af DHG fra deres land. Disse kreditter kan sælges til folk, der 

ønsker at reducere deres udledning. 

 
11.6.3. New Zealand 

I New Zealand udgør landbrugets udledninger cirka halvdelen af de samlede 

udledninger. New Zealand har et ETS, hvor landbruget gradvist inkluderes. Der 

er dog i forbindelse med et regeringsskifte sket ændringer i den planlagte ind-

dragelse af landbruget i ETS. Den oprindelige plan var at pålægge bedrifter en 

indberetningspligt samt at gøre det obligatorisk at afregne anvendte kvoter – 

altså et egentligt ETS.  

 

                                                        
37 http://www.choicesmagazine.org/2008-1/theme/2008-1-10.htm 
 

http://www.choicesmagazine.org/2008-1/theme/2008-1-10.htm
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Der var endvidere planlagt en sænkning af kvoteloftet fra 2016. Vigtige elemen-

ter er nu udskudt: Indberetningspligten gælder ikke for de enkelte bedrifter 

men i stedet for slagterier samt producenter og importører af kunstgødning (et 

skifte til et såkaldt ”top-down” rapportering). Udledningerne beregnes på 

grundlag af fastsatte emissionsfaktorer, der tager udgangspunkt i produktio-

nens størrelse (eksempelvis per ton mælk eller ton kød produceret).  

 

Afregning for kvoteforbrug er også udskudt indtil videre (nærmere bestemt 

indtil der findes bedre teknologiske muligheder for reduktioner samt betinget 

af handelspartneres klimapolitik; der er annonceret en vurdering af dette i 

2015)38. 

 

Kvoterne bliver som udgangspunkt allokeret gratis for at mindske omkostnin-

gerne for sektoren. Allokeringen er baseret på deres estimerede udledning pr. 

enhed, hvor der ved den initiale allokering ikke er nogen grænse for kvoteantal-

let. Omfattet er også producenter og importører af kvælstofgødning. Ud over at 

allokeringen af kvoterne er gratis, kan kvoter ligeledes opnås via lagring af 

CO2e ved skovrejsning.  

 

11.7. Løsningsmuligheder på markedsimperfektionen 

I denne baggrundsrapport fokuseres som nævnt på brugen af prisinstrumentet 

(afgift/omsættelige udledningsrettigheder). Det er et vigtigt princip i udform-

ningen af miljøafgifter, at disse bør lægges så tæt som muligt på den aktivitet, 

som giver anledning til generne. Hvis der er flere afgiftsinstrumenter til rådig-

hed, bør man således vælge det instrument, som er mest målrettet den skadeli-

ge aktivitet39. Som understreget ovenfor er der nogle udfordringer vedrørende 

muligheden for at måle landbrugets særlige udledning. Derimod er der gode 

muligheder for at måle udledning i forbindelse med energiforbrug.  

 

At afgiftspålægge landbrugets samlede udledning er dog umiddelbart en udfor-

dring grundet de ikke-uniforme udledningskilder. Således er hverken de mar-

ginale skadesomkostninger eller marginale reduktionsomkostninger kendte. 

Dette kunne dog omgås ved et omfattende bedriftsregnskab, som foreslået af 

Dubgaard 2013. I det foreslåede bedriftsregnskab indgår dog ikke negative re-

duktioner for ændringer i arealanvendelse (altså lagring af CO2), hvilket ville 

give et mere retvisende billede. Samtidig ville dette give mulighed for at mod-

tage godtgørelser for CO2-lagring.  

 

En beskatning med udgangspunkt i et bedriftsregnskab vil samtidig give et in-

citament for den enkelte bedrift til at reducere udledningerne på den mest om-

                                                        
38 Jf. New Zealand Ministry for Primary Industries (2013): ”Briefing for Incoming Min-
isters”. 
39 Jf. DØR (2013).  
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kostningseffektive måde. Der vil dog stadig være visse udfordringer i forhold til 

den faktiske reduktion af drivhusgasudledningen. Den hidtidige reduktion 

skyldes primært en bedre udnyttelse af kvælstof i husdyrgødningen, hvilket har 

mindsket lattergasudledningen. Særligt for metan er der en problemstilling, 

idet der som udgangspunkt er et fast forhold mellem den animalske produktion 

og den dertilhørende udledning af metan under fordøjelsen. Hvis der således 

ikke tages ny teknologi i brug, er den eneste reduktionsmulighed her produkti-

onsnedgang.  

 
11.7.1. Afgifter 

Der er som nævnt vanskeligheder forbundet med at opgøre CO2e-udledningen 

fra landbruget. Det kan derfor være relevant at overveje brug af proxyer for 

landbrugets CO2e-udledning som dyreenheder, kg/tons husdyrgødning eller 

gylle. For gylle og husdyrgødning kan man så fratrække CO2e-effekten fra bio-

gasproduktion anvendt til energiformål, da der her ville være en dobbeltbespa-

relse både for reduktion i metan og lattergasudledning og samtidig i anvendelse 

af fossile brændsler. I gødningsopgørelserne vil man få et overblik over disse 

proxyer, men udfordringen ligger i at sætte en pris på CO2e-udledningen deraf.  

 

Den væsentligste udfordring er dog, at anvendelsen af proxyer ikke giver den 

enkelte landmand det fornødne incitament til at nedsætte drivhusgasudlednin-

gen. Hvis en ko beskattes lige hårdt uanset hvad landmanden gør, er resultatet 

blot at produkterne fra erhvervet bliver dyrere. 

 

Det forventede provenu ved en CO2e-afgift på landbrugets udledning af driv-

husgasser er omkring 420 mio. kr. ved antagelse af en pris på 35 kr. (svarende 

til kvoteprisen november 2013) stigende til næsten 11 mia. kr. ved en CIO2e-

pris på 880 kr., og under antagelse af uændret adfærd: jf. tabel 30. 

 
Tabel 30. Skønnet provenu af CO2e-afgift.  

 Udledning 

mio. ton  

CO2e 

Kvotepris Skønnet 

provenu 

Kvægbe-

stand i DK 

(2011) 

Provenu 

pr.  

ko 

Metan 5  35 kr. 175 mio. 565.000  310 kr. 

Lattergas 4 35 kr. 140 mio. n/a n/a 

LULUCF 3 35 kr. 105 mio. n/a n/a 

Metan 5 225 kr. 1,125 mia. 565.000 1991 kr. 

Lattergas 4 225 kr. 900 mio. n/a n/a 

LULUCF 3 225 kr. 675 mio. n/a n/a 

Metan 5 880 kr. 4,4 mia. 565.000 7857 kr. 

Lattergas 4 880 kr. 3,52 mia. n/a n/a 

LULUCF 3 880 kr. 2,64 mia. n/a n/a 
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Kilde: Egne beregninger baseret på data om udledning fra Annual Climate 

Outlook 2013 samt Danmarks Statistik. 

 

De 880 kr. er den langsigtede pris, hvor Copenhagen Economics antager, at 

den danske udledning af drivhusgasser kan komme ned på ca. 2 tons 

CO2e/dansker/år i 2050. 

 

11 mia. kr. i afgifter på landbrugserhvervet er helt urealistisk: den animalske 

produktion vil de facto dreje nøglen om, og lækagen vil være en realitet, da 

danskerne næppe vil spise mindre kød af den grund. 

 
11.7.2. Forbrugsafgift – fordele og ulemper 

Set ud fra en ren klimabetragtning, hvor der til gengæld ses bort fra opfyldelse 

af nationale mål, er det relevant at overveje en afgift på forbruget af animalske 

produkter. En forbrugsafgift kan placeres, således at prisen på det færdige pro-

dukt afspejler den reelle klimabelastning (CF). Udfordringen heri ligger i LCA 

opgørelserne (se uddybende beskrivelse af LCA i CONCITO rapporten Carbon 

Footprint – den ideelle opgørelse, 2012).  

 

Eksempel på afgift på animalske produkter i Danmark.  

Kødproduktion har en væsentlig klimapåvirkning som følge af udledningen af 

drivhusgasserne metan og lattergas. Udledningen fra især kvæget er globalt sti-

gende, primært fordi en stigende levestandard får mennesker til at øge andelen 

af animalske fødevarer i forhold til de vegetabilske fødevarer. 

 

Ifølge Carbon Footprint opgørelser er drøvtyggere og her især kvæg blandt de 

dyr, der udleder flest CO2-ækvivalenter. Det svenske Jordbruksverket (2013) 

foreslår at pålægge en afgift på CO2-udledningen af kød, da der er et stort po-

tentiale for at mindske klimapåvirkningen ved at bremse eller vende tendensen 

til et stigende forbrug af kød. 

  

På basis af viden om udledninger, som vist i CONCITO (2012b), er der i dag 

opgørelser, der viser, hvordan nogle dyr udleder mere CO2 end andre. Denne 

viden kan udnyttes til at introducere en CO2-skat pr. kg eller evt. pr. dyr, hvor 

f.eks. kvæg har en højere CO2-skat end svin, der igen har en højere skat end 

kyllinger. Tallene for dyrenes CO2-udledning er baseret på input/output tabel-

ler, der viser de gennemsnitlige udledninger. I praksis er det meget svært at 

opgøre den nøjagtige CO2-udledning fra produktionen hos landmanden. Pro-

ducenter i både ind- og udland, der producerer mest CO2-venligt vil ikke mene, 

at de bliver tilgodeset, hvis det er en beskatning baseret på den gennemsnitlige 

udledning pr. kg oksekød. CO2-udslip kan variere betydeligt pr. kilo kød af-

hængig af arealanvendelse og opfodringssystem, så et system baseret på de fak-
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tiske udslip vil være det mest effektive, fordi det giver landmanden incitament 

til at forbedre sin produktion i en mere CO2-neutral retning.  

 

Det er muligt at indføre afgiften på kød i både produktions- og forbrugsleddet. 

Anvendelsen af en afgift tæt på forbrugsleddet kan begrundes i problemer med 

at beskatte selve udledningen fra produktionen, hvorfor man kan vælge forbru-

get som proxy. Fordelen ved denne beskatning er, at den rammer indenlandsk 

og udenlandsk produceret kød lige hårdt, og at der de facto sker en beskatning 

af den del af landbrugets drivhusgasudledning, der er knyttet til eksempelvis 

produktion af sojaskrå til foder.  

 

Fra en handelspolitisk synsvinkel skulle det være et enkelt system, da kød fra 

alle lande er behandlet lige. En ulempe ved en forbrugsskat på næringsmidler 

er, at efterspørgslen er ret uelastisk. Det kræver derfor en temmelig høj afgift 

for at reducere forbruget af en vare, og samtidig kan det ramme hårdt for lav-

indkomsthusholdninger.  

 

Hvis Danmark indfører afgiften unilateralt, vil det give anledning til grænse-

handelsudfordringer. Derfor er et sådant instrument bedst egnet i eksempelvis 

en større region som EU28.  

 

Tabel 31 viser importen og eksporten og to forskellige opgørelser af den CO2-

udledning, der er forbundet hermed. 

 

Hvis Danmark unilateralt pålægger oksekød en CO2-skat pr. kg, fremgår det af 

Tabel 31, at det godt kan være en dyr omkostning for eksportører af oksekød, 

da den opgjorte CO2-udledning stiger fra ca. 1,7 til 2,3 mia. kg CO2-udledning 

for eksporteret oksekød i perioden fra 2007 til 2011. Opgjort i en forstærket 

udgave stiger CO2-udledningen fra 4,3 til 5,9 mia. kg CO2-udledning i samme 

periode. Herudover vil den indenlandske produktion også blive pålagt CO2-

skatten.  

 

Hvis Danmark efter indførslen af en CO2-skat pr. kg CO2 udledt, endvidere 

vælger at indføre BCA, kan det afhjælpe problemet. Her vil man kunne beskytte 

den indenlandske produktion ved, at importen bliver pålagt en CO2-skat, så det 

ikke kan svare sig for danskere til den indenlandske anvendelse at købe okse-

kød i udlandet. Samtidig vil eksportører af oksekød kunne få refunderet den 

CO2-skat, der er forbundet med det, de eksporterer. 

 

Lad os prøve at antage, at 1 kg oksekød med en udledning på 21,06 kg CO2 ko-

ster 100 kr. ekskl. CO2-pris. En CO2-pris på 0,10 kr./kg CO2, vil da øge prisen til 

102,11 kr./kg inkl. CO2-pris. I ADAM er eksportelasticiteten for næringsmidler 
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på -0,22 på et 1-årigt sigt og -1,52 på langt sigt, hvilket fører til, at eksporten 

falder med knap 0,5 % på det korte sigt og 3,2 % på langt sigt.  

 
Tabel 31: Danmarks udenrigshandel med oksekød og den forbundne 
CO2-udledning  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Import mio. kg 

EU 86,028 85,248 85,341 101,031 100,383 

Andre EØS 0,026 0,020 0,010 0,159 0,219 

Andre lande 7,850 3,467 4,042 3,162 2,542 

I alt 93,904 88,735 89,392 104,353 103,143 

CO2-udledning 

ved import 

1977,627 1868,769 1882,603 2197,665 2172,195 

CO2-udledning 

ved import 

forstærket 

5070,839 4791,716 4827,186 5635,038 5569,731 

      

Eksport      

EU 72,549 71,164 85,121 101,325 95,713 

Andre EØS 1,073 1,233 0,981 0,674 0,815 

Andre lande 5,378 7,622 8,449 16,963 13,128 

I alt 79,000 80,019 94,551 118,962 109,655 

CO2-udledning 

ved eksport 

1663,730 1685,197 1991,246 2505,339 2309,342 

CO2-udledning 

ved eksport 

forstærket 

4265,975 4321,018 5105,760 6423,947 5921,389 

Note: Oksekød i Danmarks Statistik består af kategorier over hornkvæg fersk eller kølet, udbenet 

eller ikke udbenet, frosset eller ikke frosset, slagteaffald af hornkvæg, kød af hornkvæg saltet, 

tørret eller røget, varer af kød og affald tilberedt eller konserveret og fedt af hornkvæg. CONCITO 

(2012b) har beregnet CO2-udledningen pr. kg oksekød til 21,06 og 54 i en forstærket udgave. Kil-

de: Statistikbanken, Danmarks Statistik og CONCITO (2012b). 

 

 

En empirisk undersøgelse, som fx Wirsenius m. fl. (2010) har beregnet, at CO2-

udledningen fra jordbruget i EU vil falde med syv pct., hvis der indføres en 

CO2-skat baseret på produktgruppers gennemsnitlige klimapåvirkning på 60 

euro pr. ton CO2-ækvivalenter, hvilket for oksekød svarer til ca. 15 kr./kg. Deres 

studie har den begrænsning, at de ikke medtager den effekt skatten vil have på 

produktion og forbrug uden for EU. En anden undersøgelse af Westhoek et al. 

(2011) viser på det globale niveau, at faldet i CO2-udledningen bliver reduceret 

til det halve, når resten af verden uden for EU er medtaget. Forklaringen er, at 

CO2-prisen mindsker efterspørgslen efter kød inden for EU, der påvirker den 
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globale pris på kød. Det stimulerer efterspørgslen efter kød i andre dele af ver-

den, som igen kan føre til en mindre effektivitet i kødproduktionen. 

 

Ud fra et klimasynspunkt er det værd at tilstræbe at reducere produktion af kød 

og at effektivisere, så jorden dyrkes intensivt, så den krævede arealanvendelse 

til både foder og græsning ikke fører til opdyrkning af savanne og regnskov på 

globalt niveau. Den intensive udnyttelse af jorden giver dermed mindre CO2-

udledning per kilo kød produceret. Som Jordbruksverket (2013) skriver, er det 

værd at være opmærksom på, at der kan være målkonflikter: For det første kan 

de ønskede klimamål være i konflikt med ønsket om at bevare landskab, kul-

turmiljøværdier og artsrigdom. Det er tilfældet, hvis de nødvendige klimatiltag 

på kødområdet ikke er suppleret med styringsmidler, der kan sørge for at beva-

re disse værdier. For det andet kan der være konflikt med dyrevelfærd, der ty-

pisk er forbundet med mere arealplads per dyr, og at de kan være udendørs. 
 

11.7.3. Overføring til EU-ETS  

Landbruget kunne som helhed generelt indlemmes i kvote-sektoren for at sikre 

en samfundsøkonomisk optimal reduktion af udledningerne. Dette ville give en 

ensartet pris på CO2e-udledningerne, som foreslået af De Økonomiske Råd og 

indført i New Zealand.  

 

Hvis landbruget indlemmes i kvotesektoren, vil det sikre en ensartet pris på 

CO2e-reduktionen. For at undgå en uhensigtsmæssig omfordeling ville gratis-

allokering være at foretrække, da man på den måde ville undgå at landbrugs-

sektoren pålægges en meromkostning. Antallet af gratis-allokerings kvoter bør 

i så fald baseres på den nuværende udledning af den totale udledning fra land-

brugssektoren. Det være sig både CO2 fra fossile brændsler og dyrkning af 

land, metan og lattergas. Alternativt kan allokeringen baseres på den enkelte 

bedrifts historiske udledning, jf. bedriftsregnskabet. Ligesom antallet af kvote-

sektorens udledningsrettigheder fra 2013 falder med 1,74 % p.a., bør udled-

ningsrettighederne for landbrugssektoren ligeledes falde tilsvarende. Som tid-

ligere nævnt vil dette dog kunne give væsentlige lækage-udfordringer. 

 

11.8. Konklusion og anbefalinger 

Der er en lang række relevante muligheder for at mindske drivhusgasudlednin-

gen fra landbruget, dels gennem arealrelaterede tiltag, dels gennem tekniske 

tiltag i produktionen.  

 

Indførelse af en ensartet afgift på drivhusgasudledning på 880 kr. ville for 

dansk landbrug betyde et afgiftstryk på ca. 11 mia. kr. årligt.  Et beløb i den 

størrelsesorden vil true eksistensen af dansk landbrug i dets nuværende form 

og føre til omfattende lækage. 
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Dette er dog ikke et argument for ikke at afgiftsbelægge sektoren som sådan. 

Imidlertid er det umiddelbart forbundet med vanskeligheder at opgøre den 

konkrete udledning af CO2e fra den enkelte landbrugsbedrift. Dette er et 

grundlæggende problem for at kunne pålægge skatter og afgifter. Proxyer for 

udledningen kan godt identificeres, men de helt oplagte proxyer vil ikke umid-

delbart give den enkelte landmand et incitament til at mindske udledningen. 

Det vil blot føre til øgede priser på erhvervets produkter.  

 

Fremadrettet synes det relevant at udvikle en bedriftsmodel, hvor man bereg-

ner den samlede drivhusgasudledning (opgjort i CO2-ækvivalenter) fra bedrif-

ten, baseret på norm-tal. Dette kan så benyttes som afgiftsgrundlag, og vil be-

tyde, at den enkelte landmand frit vil kunne vælge den kombination af redukti-

onstiltag, som er mest omkostningseffektiv på den pågældende bedrift. For at 

give landmanden økonomisk incitament til det, skal beregningssystemet være 

tilstrækkeligt detaljeret og fleksibelt, så de implementerede reduktionstiltag af-

spejler sig i bedriftens beregnede drivhusgasopgørelse. Det kan f.eks. være flere 

efterafgrøder, ændret fodersammensætning, overførsel af husdyrgødningen til 

bioafgasning etc.  

 

En sådan bedriftsmodel vil også være velegnet som grundlag for at yde tilskud, 

eventuelt i form af en omlægning af landbrugsstøtten, således at bedrifter, der 

lagrer CO2 i jorden, kan belønnes herfor. 

 

I en række sammenhænge vil command-and-control mekanismer dog være 

mere relevante end økonomiske instrumenter, når det drejer sig om forhold 

som eksempelvis låg på gyllebeholdere. 

  

Udenlandske erfaringer med omsættelige CO2e-kvoter i landbrugssektoren har 

ikke været vellykkede og er forladt igen i de lande, der har overvejet og afprøvet 

det. 

 

Ud fra et rent klimaperspektiv – og når der ses bort fra nationale målsætninger 

– er der god mening i at indføre afgifter på animalske produkter for at styre 

forbruget i en vegetabilsk retning. Af grænsehandelsmæssige grunde er det 

mest hensigtsmæssigt at indføre dette på eksempelvis EU niveau.  



Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 

 167 

Kilder 

Kilder for Del I 

Andersen, M.S. m.fl. (2007): Competitiveness Effects of Environmental Tax Re-
forms (COMETR). Final report to the European Commission. 

Bolscher et al. (2013): Carbon Leakage Evidence Project - Factsheets for selected 
sectors, Ecorys for the European Commission - DG Climate Action  

Center for Climate and Energy Solutions (2013): California Cap and Trade - Pro-
gram Summary 

Clark, P. (2014): Energy price gap with the US to hurt Europe for ‘at least 20 
years’, Financial Times (http://www.ft.com/intl/cms/s/0/80950dfe-8901-11e3-
9f48-00144feab7de.html?ftcamp=crm/email/2014130/nbe/Brussels-
Brief/product&siteedition=intl#axzz2rs9EUsyA) 29. januar 2014 

Copenhagen Economics for CONCITO (2013): Ensartet skat på drivhusgasser - En 
ambitiøs klimapolitik med mindst mulige omkostninger 

Danmarks Statistik (2013): Skatter og afgifter - Oversigt 2013 

Duncan Clark og The Guardian (2011): Which nations are really responsible for 
climate change - interactive map (www.guardian.co.uk/environment-
/interactive/2011/dec/08/carbon-emissions-global-climate-talks)  

DØRS (2013): Energi- og klimapolitik (Kapitel I i Økonomi og Miljø 2013) 

DØRS (2011): Afgifter og klimamål (Kapitel III i Økonomi og Miljø 2011) 

Energistyrelsen (2012): Danmarks Energifremskrivning 

European Commission (2014): COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - 
IMPACT ASSESSMENT - Accompanying the Communication A policy framework 
for climate and energy in the period from 2020 up to 2030  

IEA (2013a): World Energy Outlook 2013 

IEA, (2013b): Nordic Energy Technology Perspectives - Pathways to a Carbon 
Neutral Energy Future 

IEA (2013c): Resources to Reserves 

Klimakommissionen (2010): Dokumentationsdelen til Klimakommissionens 
samlede rapport 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/80950dfe-8901-11e3-9f48-00144feab7de.html?ftcamp=crm/email/2014130/nbe/BrusselsBrief/product&siteedition=intl#axzz2rs9EUsyA
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/80950dfe-8901-11e3-9f48-00144feab7de.html?ftcamp=crm/email/2014130/nbe/BrusselsBrief/product&siteedition=intl#axzz2rs9EUsyA
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/80950dfe-8901-11e3-9f48-00144feab7de.html?ftcamp=crm/email/2014130/nbe/BrusselsBrief/product&siteedition=intl#axzz2rs9EUsyA
http://www.guardian.co.uk/environment/interactive/2011/dec/08/carbon-emissions-global-climate-talks
http://www.guardian.co.uk/environment/interactive/2011/dec/08/carbon-emissions-global-climate-talks


Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 

 168 

Nordhaus, W. (2008): A Question of Balance - Weighing the Options on 

Global Warming Policies 

OECD (2011): Economic Surveys - United Kingdom 

OECD (2012): Environmental Outlook to 2050 

OECD (2013): Taxing Energy Use - A Graphical Analysis 

Pedersen, T.L. (2013): Alternativ finansiering af energiaftalen 2012 - Effekter 
estimeret i en partiel ligevægtsmodel 

Skattekommissionen (2009): Lavere skat på arbejde - Skattekommissionens for-
slag til skattereform 

Skatteministeriet (2013): Skattetryk for grønne afgifter 1970-2014 

Skatteministeriet (2003): Grønne afgifter  

Stern N. (2006): Stern Review 

UNDESA (2011): World Population Prospects - The 2010 Revision 

UNEP (2011): Bridging the Emissions Gap 

UNFCCC (2009): Copenhagen Accord 

Vivid Economics (2012): Carbon taxation and fiscal consolidation - The potential 
of carbon pricing to reduce Europe’s fiscal deficits. Report prepared for the Euro-
pean Climate Foundation and Green Budget Europe. 

 

Kilder for Del II 

Klimavenlig energibeskatning 

CONCITO (2013a): Annual Climate Outlook 2013. 

CONCITO (2013b): Klimapåvirkningen fra biomasse og andre energikilder. 

CONCITO (2014): Grønne certifikater. Baggrundsnotat af 6. marts 2014. 

EEA, Scientific Committee (September, 2011): Opinion of the EEA Scientific Com-
mittee on Greenhouse Gas Accounting in Relation to Bioenergy. 



Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 

 169 

Skatteministeriet (2007): Et omkostningeffektivt CO2- og energiafgiftssystem i en 
økonomi med CO2-kvoter. Udgivet af en arbejdsgruppe om CO2- og energiafgifter 
en arbejdsgruppe bestående af sekretariatet i Skatteministeriet og  Cathrine Ha-
gem, Mikael Skou Andersen, Frands Ivar Grex et al.   

Skatteministeriet (2013): Høringssvar om hvilke energiafgifter, som de forskellige 
erhvervshovedgrupper betaler samt hvilke refusioner og tilskud, den enkelte ho-
vederhvervsgruppe modtager. 

Skatteministeriet (2014): www.skat.dk 

Klimavenlig transportbeskatning 

CONCITO: ”Klimavenlig transportbeskatning”. Rapport udgivet 24. februar 2014. 

CONCITO: Forbrugerens klimapåvirkning, 2010 

Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk 

De Danske Bilimportører, bilimp.dk/statistics 

Energistatistik 2011, Energistyrelsen. 

Energistyrelsen, ens.dk/klima-co2/transport/transportens-energiforbrug-co2-
emissioner 

ICCT: From Laboratory to Road – a Comparison of Official and ‘Real-world’ Fuel 
Consumption and CO2 Values for Cars in Europe and the United States. May 2013. 

Miljøordning for biler, bilordning.dk/Statistikker 

Nordic Council of Ministers: A Comparative Analysis of Taxes and CO2 Emissions 
from Passenger Cars in the Nordic Countries. TemaNord 2011:523 

Regeringen (2013): Regeringens klimaplan. Virkemiddelkatalog. 

Trængselskommission: 10. møde i Trængselskommissionen 20. marts 2013. 

Klimavenlig landbrugsbeskatning 

AgroTech og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret (2008): ” Dansk landbrug 
og fremtidens klima” 
http://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/filer/pla_pjece_klima_2008_net.pdf 

 

http://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/filer/pla_pjece_klima_2008_net.pdf


Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 

 170 

Australian bureau of Agricultural and Resource Economics, Agriculture and the 
Carbon Pollution Reduction Scheme (CPRS): economic issues and implications, 
2009: 
http://adl.brs.gov.au/data/warehouse/pe_abare99001621/09.2_issue_cprs-
ag.pdf 

Australian Government, Department of Industry, Innovation, Climate Change, Sci-
ence, Research and Tertiary Education, Carbon Farming Initiative: 
http://www.climatechange.gov.au/government/initiatives/carbon-farming-
initiative.aspx 

CICERO Senter for klimaforskning, 
Norge:http://www.cicero.uio.no/fulltext/index.aspx?id=9476 

CONCITO Annual Climate Outlook 2012: 
http://concito.dk/files/dokumenter/artikler/aco2012_endelig_0.pdf 

Dalgaard, T. m.fl. (2010): ”Rapport vedrørende landbrugets drivhusgasemissioner 
og produktionen af bioenergi 1990-2050”. Rapport udarbejdet ved Institut for 
Jordbrugsproduktion og Miljø, Aarhus Universitet, for Klimakommissionen. 

Dansk Industri, Energi og CO2-afgifter 2009-2015: 
http://di.dk/sitecollectiondocuments/temaer/energi/energi-%20og%20co2-
afgifter%202009-2015_opdateret.pdf 

Det Økologiske Råd, 2009. Grønne fodaftryk på den kommende skattereform: 
http://www.ecocouncil.dk/en/?option=com_content&view=article&id=540&Itemi
d=21 

De Økonomiske Råds rapporter 2010-2012 http://www.dors.dk/sw3321.asp 

DMU, 2005. Jørgen E. Olesen et al. Opgørelse af CO2-emissioner fra arealanven-
delse og ændringer i arealanvendelse. 
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_arbrapporter/rapporter/AR213
.pdf 

DMU, Danmarks rapport om drivhusgasopgørelser til EU Kommissionen, 2012: 
http://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-1-49/abstracts/nr-19-danmarks-rapport-om-
drivhusgasopgoerelser-til-eu-kommissionen/ 

Dubgaard, A. m.fl. (2010): ”Økonomiske analyser for landbruget af omkostnings-
effektive klimatiltag”, Fødevareøkonomisk Institut,  Rapport nr. 205, København. 
http://curis.ku.dk/ws/files/44663464/FOI_rapport_205.pdf 

Dubgaard (2009): Notat til klima- og energiministeriet. Omkostningseffektiv af-
giftsregulering af metan og lattergas fra husdyr 

Dubgaard et al (2013): Analyse af omkostningseffektiviteten ved drivhusgasreduce-
rende tiltag i relation til landbruget. IFRO Rapport 221. 

http://adl.brs.gov.au/data/warehouse/pe_abare99001621/09.2_issue_cprs-ag.pdf
http://adl.brs.gov.au/data/warehouse/pe_abare99001621/09.2_issue_cprs-ag.pdf
http://www.climatechange.gov.au/government/initiatives/carbon-farming-initiative.aspx
http://www.climatechange.gov.au/government/initiatives/carbon-farming-initiative.aspx
http://www.cicero.uio.no/fulltext/index.aspx?id=9476
http://concito.dk/files/dokumenter/artikler/aco2012_endelig_0.pdf
http://di.dk/sitecollectiondocuments/temaer/energi/energi-%20og%20co2-afgifter%202009-2015_opdateret.pdf
http://di.dk/sitecollectiondocuments/temaer/energi/energi-%20og%20co2-afgifter%202009-2015_opdateret.pdf
http://www.ecocouncil.dk/en/?option=com_content&view=article&id=540&Itemid=21
http://www.ecocouncil.dk/en/?option=com_content&view=article&id=540&Itemid=21
http://www.dors.dk/sw3321.asp
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_arbrapporter/rapporter/AR213.pdf
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_arbrapporter/rapporter/AR213.pdf
http://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-1-49/abstracts/nr-19-danmarks-rapport-om-drivhusgasopgoerelser-til-eu-kommissionen/
http://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-1-49/abstracts/nr-19-danmarks-rapport-om-drivhusgasopgoerelser-til-eu-kommissionen/
http://curis.ku.dk/ws/files/44663464/FOI_rapport_205.pdf


Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 

 171 

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/klima-co2/klimaplan-
2012/Baggrundsnotater/ifro_rapport_221_sept_2013.pdf 

Klimakommissionens rapport: http://www.ens.dk/da-DK/Politik/Dansk-klima-
og-energi-
politik/klimakommissionen/klimakommissionensrapport/Sider/Forside.aspx 

Kvæg og Klima 
http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/001_58803_DCA_rapport_internet_s
amlet.pdf 

Landbrug & Fødevarer. Klimaindsats i primærproduktionen 
http://www.lf.dk/Viden_om/Miljoe_og_klima/Klima/Klimaindsats_i_primaerpr
oduktionen.aspx#.UfjvP43xrLo 

Landbrug og Fødevarer (2012): ”Bedre afgifter – et energiafgiftspolitisk udspil”, 
2012. 
http://www.lf.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/lf/Aktuelt/Publikationer/LF/Af
giftspolitisk%20udspil%20final.ashx 

Landbrug Fødevarer, Nøgletalsoversigt for landbruget, 2011: 
http://www.lf.dk/~/media/lf/Tal%20og%20analyser/Aarsstatistikker/Fakta%20o
m%20Erhvervet/2011/Nogletalsoversigt.ashx 

Landbrug Fødevarer, Nøgletalsoversigt, Fakta om erhvervet 2012 
http://www.lf.dk/~/media/lf/Tal%20og%20analyser/Aarsstatistikker/Fakta%20o
m%20Erhvervet/2012/LF_Fakta_om_Erhvervet_2012.ashx 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2008): ”Landbrug og Klima – ana-
lyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske 
konsekvenser.”: 
http://fvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Servicemenu/Publik
ationer/Landbrug_og_klima.pdf 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Vejledninger om gødningsregnska-
ber: http://1.naturerhverv.fvm.dk/goedningsregnskab.aspx?ID=2268 

Natur- og Landbrugskommissionen, 2013: 
http://www.naturoglandbrug.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFil
es%2fFiler%2fNLKOM%2fSlutrapport%2f3621_NaturLandKomm_Slutrapport_11
04_Links.pdf 

New Zealand Ministry for the Environment, ETS: 
http://www.climatechange.govt.nz/emissions-trading-
scheme/participating/agriculture/obligations/ 

New Zealand Regeringen (2012): Climate Change (Agriculture Sector) Amendment 
Regulations 2012),  

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/klima-co2/klimaplan-2012/Baggrundsnotater/ifro_rapport_221_sept_2013.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/klima-co2/klimaplan-2012/Baggrundsnotater/ifro_rapport_221_sept_2013.pdf
http://www.ens.dk/da-DK/Politik/Dansk-klima-og-energi-politik/klimakommissionen/klimakommissionensrapport/Sider/Forside.aspx
http://www.ens.dk/da-DK/Politik/Dansk-klima-og-energi-politik/klimakommissionen/klimakommissionensrapport/Sider/Forside.aspx
http://www.ens.dk/da-DK/Politik/Dansk-klima-og-energi-politik/klimakommissionen/klimakommissionensrapport/Sider/Forside.aspx
http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/001_58803_DCA_rapport_internet_samlet.pdf
http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/001_58803_DCA_rapport_internet_samlet.pdf
http://www.lf.dk/Viden_om/Miljoe_og_klima/Klima/Klimaindsats_i_primaerproduktionen.aspx#.UfjvP43xrLo
http://www.lf.dk/Viden_om/Miljoe_og_klima/Klima/Klimaindsats_i_primaerproduktionen.aspx#.UfjvP43xrLo
http://www.lf.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/lf/Aktuelt/Publikationer/LF/Afgiftspolitisk%20udspil%20final.ashx
http://www.lf.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/lf/Aktuelt/Publikationer/LF/Afgiftspolitisk%20udspil%20final.ashx
http://www.lf.dk/~/media/lf/Tal%20og%20analyser/Aarsstatistikker/Fakta%20om%20Erhvervet/2011/Nogletalsoversigt.ashx
http://www.lf.dk/~/media/lf/Tal%20og%20analyser/Aarsstatistikker/Fakta%20om%20Erhvervet/2011/Nogletalsoversigt.ashx
http://www.lf.dk/~/media/lf/Tal%20og%20analyser/Aarsstatistikker/Fakta%20om%20Erhvervet/2012/LF_Fakta_om_Erhvervet_2012.ashx
http://www.lf.dk/~/media/lf/Tal%20og%20analyser/Aarsstatistikker/Fakta%20om%20Erhvervet/2012/LF_Fakta_om_Erhvervet_2012.ashx
http://fvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Servicemenu/Publikationer/Landbrug_og_klima.pdf
http://fvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Servicemenu/Publikationer/Landbrug_og_klima.pdf
http://1.naturerhverv.fvm.dk/goedningsregnskab.aspx?ID=2268
http://www.naturoglandbrug.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fNLKOM%2fSlutrapport%2f3621_NaturLandKomm_Slutrapport_1104_Links.pdf
http://www.naturoglandbrug.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fNLKOM%2fSlutrapport%2f3621_NaturLandKomm_Slutrapport_1104_Links.pdf
http://www.naturoglandbrug.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fNLKOM%2fSlutrapport%2f3621_NaturLandKomm_Slutrapport_1104_Links.pdf
http://www.climatechange.govt.nz/emissions-trading-scheme/participating/agriculture/obligations/
http://www.climatechange.govt.nz/emissions-trading-scheme/participating/agriculture/obligations/


Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 

 172 

Nielsen, O-K. m. fl. (2011): ”Projection of Greenhouse Gas Emissions 2010 to 
2030. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 
NERI Technical Report no. 841. http://www.dmu.dk/Pub/FR841 

Olesen, J. (2006), Sådan reduceres udledningen af drivhusgasser fra jordbruget: 
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Sider/PLK06_07_1_3_J_E_Olesen.pdf?do
wnload=true 

Olesen, J. (2009): “Potentiale af udvalgte klimavirkemidler på jordbrugsområdet”. 
Århus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Notat af 1. juli 2009: 
http://pure.au.dk/portal/files/2783178/603783.pdf 

Olesen, J. (2009a): ”Klimavenligt og klimatilpasset landbrug”, Vand og Jord (4): 
http://130.226.173.223/Klimanet/Documents/VJ409_artikel%208_s150_153.pdf 

Pedersen, J. m. fl. (2010): ”UDVIKLING OG DEMONSTRATION Af ENERGIBE-
SPARENDE TEKNOLOGI TIL LANDBRUGET”, Agrotech A/A, Institut for Jord-
brugs- og fødevareinnovation, Århus Universitet: 
http://agrotech.dk/sites/agrotech.dk/files/nyhed/stort-potentiale-for-
energibesparelser-i-
landbruget/samletrapportenergibesparendeteknologitillandbruget.pdf 

PriceWaterhouseCoopers (2009): Afgiftsvejledning: 
http://www.energiforumdanmark.dk/fileadmin/pr__sentationer/Energiafgifter/P
wC_Afgiftsvejledning_2009_web.pdf 

Skattekommissionens rapport 2009: 
http://www.nek.lu.se/NEKAHA/lavere_skat_paa_arbejde_web.pdf 

Skattekommissionens forslag 2009 resumé: 
http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-
indsigt/nyheder/tax/sider/skattekommissionen-har-doemt-landbruget-og-
industrien-ude.aspx 

Økologisk Landsforening, m.fl., 34 idéer til et bedre klima, 2010: 
http://www.okologi.dk/media/1208330/klimakatalog-web.pdf 

Økologisk landsforening, Klimastrategi for økologi: 
http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/klima-og-energi/oekologi-og-
klima.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.dmu.dk/Pub/FR841
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Sider/PLK06_07_1_3_J_E_Olesen.pdf?download=true
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Sider/PLK06_07_1_3_J_E_Olesen.pdf?download=true
http://pure.au.dk/portal/files/2783178/603783.pdf
http://130.226.173.223/Klimanet/Documents/VJ409_artikel%208_s150_153.pdf
http://agrotech.dk/sites/agrotech.dk/files/nyhed/stort-potentiale-for-energibesparelser-i-landbruget/samletrapportenergibesparendeteknologitillandbruget.pdf
http://agrotech.dk/sites/agrotech.dk/files/nyhed/stort-potentiale-for-energibesparelser-i-landbruget/samletrapportenergibesparendeteknologitillandbruget.pdf
http://agrotech.dk/sites/agrotech.dk/files/nyhed/stort-potentiale-for-energibesparelser-i-landbruget/samletrapportenergibesparendeteknologitillandbruget.pdf
http://www.energiforumdanmark.dk/fileadmin/pr__sentationer/Energiafgifter/PwC_Afgiftsvejledning_2009_web.pdf
http://www.energiforumdanmark.dk/fileadmin/pr__sentationer/Energiafgifter/PwC_Afgiftsvejledning_2009_web.pdf
http://www.nek.lu.se/NEKAHA/lavere_skat_paa_arbejde_web.pdf
http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/tax/sider/skattekommissionen-har-doemt-landbruget-og-industrien-ude.aspx
http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/tax/sider/skattekommissionen-har-doemt-landbruget-og-industrien-ude.aspx
http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/tax/sider/skattekommissionen-har-doemt-landbruget-og-industrien-ude.aspx
http://www.okologi.dk/media/1208330/klimakatalog-web.pdf
http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/klima-og-energi/oekologi-og-klima.aspx
http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/klima-og-energi/oekologi-og-klima.aspx


Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 

 173 

 

 

 

 

 


