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Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motor-

cykler  

 

 

1. Beskrivelse af virkemidlet 

Tiltaget omfatter en generel kørselsafgift på personbiler, varebiler og motorcykler. Omkost-

ninger ved kørsel i person- og varebiler øges uafhængigt af, hvor og hvornår kørslen foreta-

ges. Brugerne reagerer ved at køre mindre, og det giver en reduktion CO2-udledningen.  

 

Reduktionen i det samlede vejtransporten vil være sammensat af både bortfald af rejste kilo-

meter og overflytningen til andre transportmidler, og begge dele giver CO2-reduktioner. Både 

den del af trafikken, der forsvinder og den overflyttede vil give anledning til et brugertab. Det 

er identisk med et tab af mobilitet. På strækninger med trængsel vil de tilbageværende bilister 

til gengæld opnå en gevinst som følge af bedre fremkommelighed og reduktioner i eksternali-

teter som uheld, støj og luftforurening. Kørselsafgiftssystemet kan evt. bruges til at differenti-

ere afgiften efter tid og sted, hvilket kan give mere målrettede gevinster, men det er der ikke 

regnet på her. Effekten af en differentiering forventes at være begrænset for CO2-udledningen. 

 

Effekten af kørselsafgiften ligner effekten af en øget brændstofafgift, bortset fra to forhold: 1. 

Brændstofafgiften øger incitamentet både til at køre mindre og til at køre langsommere og 

mere jævnt. Det sidste sænker brændstofforbruget per km. Kørselsafgiften giver blot incita-

ment til at køre færre kilometer. 2. Kørselsafgiften giver i modsætning til brændstofafgiften 

ikke anledning til grænsehandel med brændstof og dermed et provenutab for staten.  

 

Der forudsættes, at der skal etableres et GPS-baseret afgiftssystem med en landsdækkende af-

gift på 25 øre pr. kilometer for personbiler, varebiler og motorcykler. 

  

2. Forudsætninger, omfang og effekter  

Skønnet for omkostningerne til investering og drift af systemet er det samme som anvendt ved 

tidligere beregninger: 4.000 mio. kr. til investeringen og 1.500 årligt til drift. Dette skøn er i 

2008-priser, og omregnet til 2012-priser bliver det hhv. 4.368 og 1.638 mio. kr. 
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Beregningerne af trafikaffekterne er baseret på priselasticiteter fra DTU Transports efter-

spørgselsmodel ART i udgaven fra 2009. Heri er de langsigtede priselasticiteter trafikomfan-

get i forhold til driftsomkostningerne -0,92 for personbiler (inkl. varebiler under 2 ton total-

vægt og motorcykler) og -0,81 for varebiler over 2 ton. For personbilerne er elasticiteten 

sammensat af en elasticitet på -0,36 for bestanden af biler og -0,56 for bilernes årlige kørsel, 

mes den for varebilerne udelukkende er en elasticitet for bestanden – årskørslen er her uaf-

hængig af priserne. Da brændstof udgør ca. 2/3 af de samlede driftsomkostninger, er brænd-

stofpriselasticiteten ca. -0,6 for personbiler og ca. -0,55 for varebiler. På kort sigt er priselasti-

citeterne ca. det halve, og tilpasning til den langsigtede elasticitet tager omkring 4 år. 

 

Der er taget udgangspunktet i en ældre fremskrivning af trafikarbejdet lavet til infrastruktur-

kommissionen i 2007. Heri stiger trafikken med personbiler (inkl. små varebiler og motorcyk-

ler) med ca. 1,2% årligt og varebilstrafikken med ligeledes med ca. 1,2% årligt fra 2012 og 

frem. Det samlede antal km i 2013 er 40,2 mia. km for personbiler (inkl. MC) og 10,5 mia. 

km for varebiler (uanset vægt). Disse tal stiger til hhv. 56,9 og 14,7 mia. km i 2042. Motor-

cyklernes trafikarbejde udgør i øvrigt blot 1,3% af personbilernes, og deres betydning i denne 

sammenhæng er derfor minimal. Årskørslen for personbiler stiger i infrastrukturfremskrivnin-

gen fra knap 18.000 km i 2013 til godt 20.000 i 2042.  

 

Fremskrivningen er desværre ikke konsistent med de nuværende brændselsprisforudsætnin-

ger, idet forventning til den fremtidige oliepris ved opstillingen af fremskrivningen til infra-

strukturkommissionen var ca. 50$ per tønde. 

 

Der er taget udgangspunkt i, at bilparken fremover bliver mere energieffektiv. For personbiler  

antages således at benzinbiler i dag kører 14,8 km/l og dieselbiler 18,6 km/l. i 2030 forventes 

det at stige til hhv. 20,7 og 25,2 km/l. Varebilerne over 2 ton har fået tildelt samme udvikling, 

men på et niveau, der ligger 40% lavere. Det samme gælder motorcyklerne, blot er niveauet 

60% højere. Det antages, at kørselsafgiften ikke ændrer brændstofeffektiviteten eller diesel-

andelen. 

 

Prisen for personbiler er antaget at være hhv. kr. 90.000 og 117.000 for benzin- og dieselbiler 

før afgifter. Efter afgift er priserne hhv. kr. 236.000 og 315.000. Varebiler er antaget at koste 

hhv. kr. 175.000 og 228.000 før og efter afgifter. Afgifterne på benzin og diesel er hhv. 4,43 

og 3,02 kr./l før moms. Med de aktuelle benzinpriser giver det en samlet pris inkl. moms på 

ca. 12,0 kr./l for benzin og 10,8 for diesel. Brændstofpriserne stiger svagt fremover, som 

skønnet af IEA 2011 og ENS i 2012. 

 

Fordelingen af trafikarbejdet mellem benzin og dieselbiler ændres over tiden fra 60% benzin i 

2013 til 45% i 2030 for personbiler. Alle varebiler over 2 tons antages at være dieseldrevne. 

Varebilernes trafikarbejde udgør ca. 20% af personbilernes. 

 

Kørselsafgiften på 25 øre/l øger de gennemsnitlige kørselsomkostninger fra ca. 2,50 kr./km til 

ca. 2,80 kr./km for personbiler (private). Det er sammensat af 25 øre fra kørselsafgiften og ca. 

5 øre grundet, at bilerne kører færre km om året. De marginale omkostninger stiger med præ-
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cis 25 øre/km fra ca. 1,55 kr./km (heri indgår brændstof, motorolie, dæk samt kørselsafhængi-

ge reparationer og afskrivninger) til 1,80 kr./km altså med ca. 16%. 

 

Der er ikke regnet med længere levetid for personbiler, selvom den årlige kørsel per bil falder 

som følge af afgiften, som det fremgår nedenfor. 

 

Det antages på basis af transportvaneundersøgelsens data for 2011, at 12% af trafikarbejdet 

med personbiler er erhvervsrelateret, mens procenten for varebiler (store som små) er antaget 

at være 100. 

 

Indtil 2020 er der regnet med iblanding af bio-brændstof på 5% for benzin og 7% for diesel 

(volumenprocent). For varebilerne, som alene kører på diesel, er reduktionen 6,5%. Fra 2020 

og frem er der regnet med 10% (energiprocent) iblanding i både benzin og diesel. Det antages, 

at bio-brændstoffer ikke giver anledning til drivhusgasemissioner i Danmark. Dermed reduce-

res CO2-udledningen med ca. 5 % for personbiler indtil 2020 og 10% fra 2020 og frem. 

 

Til gengæld betyder udledninger af metan og lattergas (både fra fossile- og fra bio-

brændstoffer) en forøgelse af drivhusgasserne med ca. 6%. Der er regnet med et tillæg for me-

tan på 0,23% og 0,06% for hhv. benzin og diesel samt et tillæg for lattergas på 6,41% og 

5,74%. Det betyder et samlet tillæg for personbiler på ca. 6,2% (lidt afhængigt af dieselande-

len) og ca. 5,8% for varebiler. Biofuels antages at lede til samme udledning som benzin og 

diesel. Disse tillæg er baseret på Cowis CO2-model fra 2008. 

 

Der er anvendt en kalkulationsrente på 4,0%, nettoafgiftsfaktor (NAF) på 1,325 og skattefor-

vridning på 20%. 

 

De vigtigste konsekvenser af kørselsafgiften er sammenfattet i tabel 1 nedenfor. 

 

Tabel 1. Overordnede konsekvenser 

 Enhed Tidspunkt Effekt % 

Virkemiddel: Kørselsafgift     

Investering  Mio. kr. 2013 4.368  

Drift & vedligehold Mio. kr./år 2013-2042 1.638  

Afgiftssats øre/km 2013-2042 25  

Ændring af trafikarbejde, person+MC Mio. km/år 2020 -7871 -17,9% 

Ændring af trafikarbejde, varebiler Mio. km/år 2020 -1844 -16,1% 

Ændring af bilparken. person+MC 1000 stk. 2020 -175 -7,5% 

Ændring af bilparken. varebiler 1000 stk. 2020 -79 -16,1% 

Emissionskoefficient CO2, person+MC Ton/mio. km 2020 128*   

Emissionskoefficient CO2, varebiler Ton/mio. km 2020 198*   

Ændring af drivhusgasudledning   kton CHG/år 2020 -1378 -17,3% 

* Før iblanding af biobrændstoffer. 
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Trafikarbejdet med person- og varebiler samt motorcykler reduceres efter tilpasningen til den 

nye afgift med ca.17% i 2020, og det samme gælder udledningen af drivhusgasser. For per-

sonbilernes vedkommende er det sammensat af et fald i bilbestanden på 7½% og et fald i den 

gennemsnitlige årskørsel på 11%. 

 

3. Reduktion af drivhusgasser  

 

Tabel 2. Reduktion af drivhusgasser i 2020, 1.000 ton CO2-ækvivalent 

 Reduktion 

af metan 

Reduktion 

lattergas  

Reduktion  

metan og 

lattergas i 

alt 

Øget kul-

stofbinding 

Reduktion 

af CO2 uden 

for   

kvoteområ-

det 

Reduktion 

af CO2 in-

den for kvo-

teområdet 

Samlet re-

duktion 

drivhusgas-

ser 

 2 82 84  1231  1315 

 

Der er ikke medregnet afledte udledningsreduktioner i fx distributionen eller raffinering af 

brændstoffer. 

 

4. Effekt på andre målsætninger 

 

Tiltaget reducerer forbruget af brændstof i for person- og varebiler med ca. 17% i 2020 eller 

ca. 550 mio. liter brændstof (ca. 18 PJ) i 2020. Dermed letter det EU’s indikative mål om 10% 

VE i transportsektoren i 2020, fordi målet kan nås med en mindre mængde bio-brændstoffer 

og anden VE. 

 

Reduktionen af forbruget af fossile brændsler bidrager tillige til 2020-målet om 20% redukti-

on af udledningen af drivhusgasser i transporten i 2020 ift. 2005. (jf. energiforliget af 2009). 

 

Også energisparemålet om at der fra 2010 frem til 2020 årligt skal gennemføres konkrete 

energibesparelser i slutforbruget (inkl. transport) af energi svarende til 1,5 % af det endelige 

energiforbrug i 2006 (10,3 PJ), kan tiltaget siges at bidrage til opfyldelsen af. 

 

I forbindelse med energiaftalen fra august 2012 er det regeringens erklærede mål at begrænse 

udledningen af drivhusgasser med 40 procent i 2020 [ift. 1990] og bidrage til den grønne om-

stilling af samfundet frem mod 2050. Kørselsafgiften bidrager til dette mål for transportsekto-

rens vedkommende. 

 

5. Opgørelse af de budgetøkonomiske omkostninger 

 

Tiltaget berører husholdninger og erhverv med person eller varebiler. Der kan være afledte 

virkninger for distributører af brændstof, men det er ikke vurderet her. 
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Effekterne er parallelle for husholdninger og erhverv, dog tænkes erhvervene at overvælte 

eventuelle meromkostninger i deres produktpriser. I tabel 3 er de budgetøkonomiske virknin-

ger for husholdninger og erhverv opgjort. 

 

Tabel 3. Budgetøkonomiske omkostninger for husholdninger og erhverv, mio. kr., 2012-priser 

NPV 2013-2042 Udgifter      Indtægter Nettoudgifter 

Mio. kr.  Investe-

ring 

Drift  

& ved-

lige-

hold 

Kørsels-

afgift 

Andre 

afgifter 

Forbrug af 

biler mm. 

(ekskl. af-

gift) 

Brændstof 

(ekskl. 

afgift) 

  

Husholdninger 0 0 146.069 -117.179 -77.904 -33.372 0 -82.386 

Erhverv 0 0 63.885 -17.944 -74.703 -17.790 0 -46.552 

Note: Beløbene for erhvervene er ganget med NAF. 

 

Det kan overraske, at det samlede nominelle forbrug af biltransportydelser falder, når prisela-

sticiteterne på kørte km er (numerisk) mindre end 1. Det skyldes at priselasticiteterne skal ses 

i forhold til driftsomkostningerne. Når de kørte km falder som følge af afgiften, medfører det 

tillige et fald i bilparken og dermed i de faste omkostninger. Samlet set falder husholdninger-

nes og varebilejernes udgifter til biltransport betragteligt. 

 

Effekten kan illustreres ved en enkelt familie med én bil. De fleste vil beholde bilen, men i 

gennemsnit køre 11% mindre i den – typisk et fald fra 18.000 km til 16.000 km årligt. De vil 

får en merudgift på ca. 500 kr. årligt til kørselsafgift. De familier, der vælger at skille sig af 

med bilen, vil umiddelbart spare i omegnen af 45.000 kr. per år svarende til de totale udgifter 

ved at holde bil inkl. afskrivninger. Bilbestanden falder med ca. 7½%, men en del af disse vil 

være familier, der går fra to biler til én bil. Hvis vi antager, at blot 4% af en-bilsfamilerne af-

skaffer bilen og resten blot kører 2.000 km mindre, vil en gennemsnitlig familie spare 

4%·45.000 – 96%·500 = 1.320 kr. Det er baggrunden for denne store negative nettoudgift i 

tabel 3. En del af det sparede beløb vil blive brugt til andre transportformer, men det indgår 

kun indirekte i regnestykket via afgiftsprovenuet fra alternativt forbrug (se tabel 5 nedenfor). 

 

De budgetøkonomiske omkostninger for de enkelte parter er samlet i nedenstående tabel 4. 

 

Tabel 4. Budgetøkonomiske nettoomkostninger, mio. kr. i 2012-priser 

 NPV 2013-2042 Årlig omkostning (annuitet) 2020 

Stat -48.172 -2.786 -3.266 

Husholdninger -82.386 -4.764 -5.319 

Erhverv -46.552 -2.692 -2.834 

 

 

6. Velfærdsøkonomisk analyse 

De velfærdsøkonomiske beregninger er gennemført med Teresa version 2 fra 2010. Det er 

transportsektorens værktøj til samfundsøkonomiske beregninger og stilles til rådighed af 
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Transportministeriet. Teresas formater er ikke helt magen til de her viste, men den grundlæg-

gende metode er i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer. 

 

Skønnet for omkostningerne til investering og drift af systemet er det samme som anvendt ved 

tidligere beregninger: 4.000 mio. kr. til investeringen og 1.500 årligt til drift. Dette skøn er i 

2008-priser, og omregnet til 2012-priser bliver det hhv. 4.368 og 1.638 mio. kr. Investeringen 

tænkes gennemført i 2013. Staten afholder disse udgifter. De øvrige effekter på statens prove-

nu fremgår af tabel 5. 

 

Tabel 5. Provenuændringer, offentlig sektor 
  Investering Drift & vedl. Provenu 

af ny af-

gift 

Provenu-

tab, eksiste-

rende afgif-

ter 

Afgifter af 

alternativt 

forbrug 

Ændring i af-

gifter, ekster-

ne omkost-

ninger 

I alt 

  Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio.kr. 

Nutidsværdi for 

2013-2042 
-4.200 -28.326 194.284 -130.722 20.208 -3.072 48.172 

Note: Opgjort i faktorpriser. Ændring i afgifter fra eksterne omkostninger dækker over, at 9,7% af ulykkesom-

kostningerne, 0,3% af støjomkostningerne og 0,7% af luftforureningsomkostningerne skønnes at give afgiftspro-

venu til staten. 

 

Der er ikke regnet forvridningstab på det direkte provenu fra kørselsafgiften, da den må for-

modes at erstatte en anden forvridende afgift og er en del af den generelle finansiering af den 

offentlige sektor. Derimod er der regnet forvridningstab på nogle af de afledte provenueffek-

ter. De er defineret som provenuændringen fratrukket det direkte provenu fra kørselsafgiften 

og trekantstabet for bilisterne. Dertil kommer en korrektion, der stammer fra, at den resteren-

de kørsel sker med biler med mindre årskørsel og derfor større bilafgifter per km. Denne 

fremgangsmåde skulle være i overensstemmelse med notat ”Metodepapir vedrørende opgø-

relse af forvridning i forbindelse med instrumenterne afgiftsændringer, direkte regulering og 

kampagner” fra FM og TRM’s fortolkningspapir, begge august 2009. Beregningen fremgår af 

tabel 6: 

 

Tabel 6. Beregning af skatteforvridningstabet 
  Samlet pro-

venueffekt 

Provenu af ny 

afgift 

Trekantstab, 

ny afgift 

Merafgift per 

km pga. min-

dre årskørsel 

Sum = basis 

for skattefor-

vridning 

Skatteforvrid-

ningstab 

(20%) 

  Mio. kr.  Mio. kr.  Mio. kr.  Mio. kr.  Mio. kr.  Mio. kr.  

Nutidsværdi for 

2013-2042 

63.828 -257.426 -31.830 -54.716 -280.143 -56.029 

Note: Opgjort i markedspriser: alle beløb er ganget med NAF. 

 

Trekantstabet er her beregnet på basis af de ændrede afgiftssatser inkl. stigningen i bilafgif-

terne per km grundet lavere årskørsel – altså som én stor trekant. Merafgift per km pga. min-

dre årskørsel er beregnet som stigningen i den årlige km-afgift alene på grund af den lavere 

årskørsel (5-10 øre/km) ganget med trafikarbejdet efter tiltaget. 
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De medtagne sideeffekter er: trængsel, ulykker, støj, luftforurening. De er beregnet ved brug 

af km-omkostninger fra Transportøkonomiske Enhedspriser ganget med ændringen i trafikar-

bejdet. Dog er luftforureningen reduceret til 18,7 % af disse km-omkostninger, da resten me-

nes at falde i udlandet. Resultatet fremgår af tabel 7. Under følsomhedsanalyserne er resultatet 

for hele analysen med 100% medregning af luftforureningen vist. 

 

Tabel 7. Sideeffekter, gevinster 
  Tidsgevinster Ulykker Støj Luftforurening I alt 

  Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 

Nutidsværdi for 

2013-2042 

78.242 40.804 11.110 1.751 131.907 

Note: Sidegevinsterne er født i markedspriser. 

 

Den største sidegevinst er tidsgevinsten, der opstår ved mindre trængsel. Den er i overens-

stemmelse med Transportøkonomiske Enhedspriser baseret på en tidsværdi på 81 kr./time for 

personer i husholdninger og 394 kr./time for personer i erhverv. 

 

Reduktionen af drivhusgasser er domineret af CO2. Emissionsreduktionerne er beregnet ved 

først at finde ændringen i brændstofforbruget ved at multiplicere ændringen i trafikarbejdet 

med det tidsafhængige brændstofbehov i liter per km. Derefter ganges med CO2-

emissionsfaktorer, sammenvejet for benzin og diesel. Der er taget højde for, at iblanding af 

bio-brændstoffer beregningsteknisk sænker emissionerne, idet bio brændstoffernes udledning 

er sat lig nul.  

 

De samlede velfærdsøkonomiske effekter fremgår af tabel 8. 



 

Danmarks Tekniske Universitet 

Institut for Transport 

Bygningstorvet 116 Vest 

2800 Kgs. Lyngby 

Tlf.  45 25 65 00 

Dir.  45 25 65 14 

Fax  45 93 65 33  

ll@transport.dtu.dk 

www.transport.dtu.dk 

         

   

 

 

 

 

Tabel 8. Velfærdsøkonomiske omkostninger (ingen kulstoflagring) 
  Investe-

ring 

Drift & 

vedl. 

Kørsels-

omkost-

ninger for 

resterende 

brugere, 

hushold-

ninger 

Kørsels-

omkost-

ninger for 

resterende 

brugere, 

erhverv 

Trekant-

stab for 

ophørte 

brugere
1)

 

Øget offent-

ligt afgifts-

provenu, 

kørselsaf-

gift, hus-

holdninger  

Øget of-

fentligt 

afgifts-

provenu, 

kørselsaf-

gift, er-

hverv 

Øget of-

fentligt 

provenu 

fra andre 

bilrelate-

rede afgif-

ter 

Afgifter af 

alternativt 

forbrug 

Ændring i 

afgifter, 

eksterne 

omkost-

ninger 

Skatte-

forvrid-

ning 

Værdi af 

sideeffek-

ter 

Afgifter, 

klima 

Netto-

omkost-

ning 

Reduktion 

af udled-

ning af 

drivhusgas-

ser 

  Mio. kr.  Mio. kr.  Mio. kr.  Mio. kr.  Mio. kr.  Mio. kr.  Mio. kr.  Mio. kr.  Mio. kr.  Mio. kr.  Mio. kr.  Mio.kr.  Mio.kr.  Mio. kr.  1.000 ton 

CO2 –ækv. 

Nutidsværdi 

for 2013-

2042 

5.565 37.531 146.069 63.885 21.198 -193.541 

(= -146.069 

·1,325) 

-63.885 173.206 -26.776 4.070 56.029 -131.907 914 92.359 22.092 

Kommentar NAF’et NAF’et ej NAF’et 

 

NAF’et Erhvervs-

delen er 

NAF’et 

NAF’et
2)

 NAF’et NAF’et NAF’et NAF’et NAF’et født i 

markeds-

priser 

NAF’et Summen 

af alle 

poster 

Skyggepris: 

4.181 kr./t 

1)
 For husholdninger er denne opgjort som summen af to trekanter: én for bilerne og én for kørslen. Det skyldes at kørslen er sammensat af to efterspørgselskurver for personbilerne. Dermed 

afviger posten lidt fra trekantstabet i tabel 6. 
2) 

At denne NAF’es skal ses i sammenhæng med at alle provenumæssige omkostninger omregnes til markedspriser i analysen. Se Teresavejledningen side 5 og Transportministeriets ”Manual 

for samfundsøkonomisk analyse – anvendt metode og praksis på transportområdet” (Trafikministeriet, 2003).

http://www.dtu.dk/upload/institutter/dtu%20transport/data-%20og%20modelcenter/teresa/teresa%20%20dokumentation%20070228.pdf
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Omkostningerne til investering og drift samt erhvervenes øgede kørselsomkostninger er 

NAF’et for at komme til forbrugerprisniveau. Det samme gælder erhvervsdelen af trekantsta-

bet. Beløbene for kørselsomkostningerne kan genfindes i tabel 3. 

 

Afgifterne for alternativt forbrug stammer fra tabel 5, men er her NAF’et. Denne post dækker 

alene husholdninger. Erhvervene skal ifølge Teresa-vejledningen ikke medtages her: Ændrin-

ger i afgiftsdelen af virksomhedernes omkostninger slår direkte igennem på statens provenu. 

Både varerne, som produceres ved den undersøgte transport, og de varer forbrugerne alterna-

tivt kan købe, er belagt med nettoafgiftsfaktoren. En ændring i virksomhedernes omkostnin-

ger har således ikke effekt på staternes provenu gennem nettoafgiftsfaktoren. 

 

Skatteforvridningen i tabel 8 er beskrevet i tabel 6, og værdien af sideeffekterne er taget fra 

tabel 7. Den sidste post ”Afgifter, klima” er en lille korrektion baseret på, at 15% af kvotepri-

sen ganget med CO2-reduktionen er afgiftsrelateret. Denne post er tillagt 20% skatteforvrid-

ning.  

 

Skyggeprisen på 4.181 kr./ton fremkommer som nettoomkostningen divideret med nutids-

værdien af CO2-reduktionen: (92.359/22.092)*1000 = 4.181 kr./ton. Uden sideeffekter er 

skyggeprisen 10.151 kr./ton. Hvis skyggeprisberegningen opgives, og CO2 medregnes som 

eksternalitet, fremkommer en nettonutidsværdi (omkostning) på 87.944 mio. kr. idet klimaef-

fekten giver en gevinst på godt 4 mia. kr. 

 

Skyggeprisen er højere end tidligere fundet, og det skyldes bl.a., at bilerne i kraft af effektivi-

tetsforbedringer udleder omtrent 20% mindre CO2 end tidligere antaget. I 2008 regnede DTU 

transport på det samme tiltag (ikke publiceret) og nåede dengang en skyggepris på 2.703 

kr./ton (2008-priser). Korrigeret for prisniveau er den nye skyggepris ca. 30% større, så det 

stemmer meget godt med ændringen i emissioner. Men det skal huskes, at der også er sket an-

dre ændringer, heriblandt lavere kalkulationsrente, iblanding af bio-brændstoffer, medregning 

af metan og lattergas, længere beregningsperiode og det forhold, at ART nu får lov at beskri-

ve tilpasningen år for år, hvor der tidligere blot blev interpoleret lineært mellem den kortsigte 

og langsigtede effekt. Endvidere tager beregningerne nu eksplicit højde for de provenumæssi-

ge følger af, at ændringen i trafikarbejdet er sammensat af både en mindre bilpark og en lave-

re årskørsel per bil. 

 

Generelt er skyggepriserne for tiltag indenfor personbilstransport høje, fordi afgifterne her i 

forvejen er høje set i forhold til eksternaliteterne. 

 

http://www.dtu.dk/upload/institutter/dtu%20transport/data-%20og%20modelcenter/teresa/teresa%20%20dokumentation%20070228.pdf
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7. Følsomhedsanalyser 

 

Tabel 9. Følsomhedsanalyser 

 Reduktion CO2-

ækv i 2020 

Statsfinansiel ef-

fekt i 2020 

Skyggepris  

med sideeffekter 

Skyggepris uden 

sideeffekter 

 1.000 ton Mio. kr. Kr./ton CO2 –ækv. Kr./ton CO2 –ækv. 

Basisberegning 1.315 3.266 4.181 10.151 

     

Følsomhedsanalyser:     

Diskonteringsrate 3 % 1.315 3.266 4.114 10.189 

Diskonteringsrate 6 % 1.315 3.266 4.313 10.086 

Medregning af luft i udland 1.315 3.266 3.836 10.151 

Dobbelt afgift (50 øre/km) 2.218 7.133 4.458 10.426 

Lavere energipriser*     

Højere energipriser*      

5 år senere implementering     

Sænket priselasticitet     

Ændret pris på sidegevinster     

Etc.     

* Disse prisforløb leveres af Energistyrelsen 

 

 

8. Opsummering 

 

Tabel 10. Klimaeffekt og samfundsøkonomi  

 Enhed Periode Uden kulstof-

lagring 

Med kulstof-

lagring 

Reduktion af drivhusgasser 1.000 ton 

CO2-ækv. 

2020 1.315 1.315 

Samfundsøkonomisk omkostning     

 skyggepris inkl. sideeffekter Kr./ton CO2-

ækv. 

NPV (2013-2042) 4.181 4.181 

 skyggepris ekskl. sideeffekter Kr./ton CO2-

ækv. 

NPV (2013-2042) 10.151 10.151 

 

 

Tabel 11. Budgetøkonomiske omkostninger, mio. kr., 2012-priser. Årlig annuitet 

 Periode  

Statsfinansielle konsekvenser 2013-2042 -2.786 

Husholdninger 2013-2042 -4.764 

Erhverv (person- og varebiler) 2013-2042 -2.692 
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Bilag 1. Budgetøkonomiske omkostninger for husholdninger, mio. kr. 2012-priser  

 investering Drift  & ved-

ligehold 

Ændring af af-

gifter 

Værdi sparet 

energibrug 

Nettoomkostning 

2013 0 0 4.044 -3.639 405 

2014 0 0 2.203 -5.120 -2.917 

2015 0 0 1.435 -5.769 -4.334 

2016 0 0 1.129 -6.078 -4.950 

2017 0 0 1.028 -6.241 -5.213 

2018 0 0 1.017 -6.328 -5.311 

2019 0 0 1.057 -6.395 -5.338 

2020 0 0 1.124 -6.443 -5.319 

2021 0 0 1.196 -6.474 -5.278 

2022 0 0 1.264 -6.517 -5.254 

2023 0 0 1.326 -6.552 -5.227 

2024 0 0 1.384 -6.598 -5.214 

2025 0 0 1.438 -6.628 -5.190 

2026 0 0 1.492 -6.669 -5.177 

2027 0 0 1.540 -6.699 -5.159 

2028 0 0 1.589 -6.738 -5.149 

2029 0 0 1.636 -6.774 -5.138 

2030 0 0 1.683 -6.818 -5.135 

2031 0 0 1.729 -6.874 -5.145 

2032 0 0 1.772 -6.935 -5.163 

2033 0 0 1.815 -7.004 -5.189 

2034 0 0 1.855 -7.075 -5.220 

2035 0 0 1.896 -7.153 -5.257 

2036 0 0 1.932 -7.231 -5.299 

2037 0 0 1.969 -7.323 -5.354 

2038 0 0 2.004 -7.420 -5.416 

2039 0 0 2.041 -7.529 -5.488 

2040 0 0 2.079 -7.646 -5.567 

2041 0 0 2.112 -7.751 -5.639 

2042 0 0 2.142 -7.852 -5.710 

Nutidsværdi 

(2013-2042) 

0 0 28.025 -107.728 -79.703 
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Bilag 2 Velfærdsøkonomiske omkostninger og skyggepris, 2012-priser  

 Inve-

stering 

Drift & 

vedl. 

Sparet 

energifor-

brug 

Forvrid-

ningstab 

Værdi af 

sideef-

fekter 

Andre 

effekter  

Netto-

omkost-

kost-

ning 

Reduk-

tion af 

CO2-

ækv. 

Reduk-

tion af 

CO2-

ækv. 

 Mio. 

kr. 

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Ton Ton 

        Med 

kulstof- 

Uden 

kulstof- 

2013 5.897 2.211 12.010 -8.027 3.405 -3.582 11.915 910 910 

2014 0 2.211 11.928 -6.307 2.704 -5.101 5.436 1.246 1.246 

2015 0 2.211 11.988 -5.614 2.922 -5.880 5.627 1.375 1.375 

2016 0 2.211 12.078 -5.361 3.024 -6.329 5.623 1.417 1.417 

2017 0 2.211 12.212 -5.312 3.083 -6.644 5.551 1.425 1.425 

2018 0 2.211 12.342 -5.342 3.120 -6.861 5.471 1.416 1.416 

2019 0 2.211 12.492 -5.429 3.148 -7.039 5.384 1.400 1.400 

2020 0 2.211 12.651 -5.546 3.172 -7.199 5.290 1.315 1.315 

2021 0 2.211 12.789 -5.658 3.191 -7.335 5.200 1.294 1.294 

2022 0 2.211 12.949 -5.776 3.215 -7.479 5.122 1.281 1.281 

2023 0 2.211 13.082 -5.877 3.234 -7.606 5.045 1.268 1.268 

2024 0 2.211 13.232 -5.982 3.257 -7.742 4.976 1.260 1.260 

2025 0 2.211 13.345 -6.069 3.273 -7.860 4.900 1.250 1.250 

2026 0 2.211 13.485 -6.166 3.294 -7.993 4.831 1.244 1.244 

2027 0 2.211 13.596 -6.247 3.311 -8.112 4.759 1.237 1.237 

2028 0 2.211 13.727 -6.336 3.331 -8.250 4.684 1.232 1.232 

2029 0 2.211 13.846 -6.418 3.349 -8.380 4.609 1.227 1.227 

2030 0 2.211 13.981 -6.506 3.371 -8.519 4.538 1.225 1.225 

2031 0 2.211 14.137 -6.601 3.398 -8.676 4.470 1.226 1.226 

2032 0 2.211 14.299 -6.696 3.427 -8.840 4.401 1.229 1.229 

2033 0 2.211 14.470 -6.792 3.458 -9.016 4.331 1.234 1.234 

2034 0 2.211 14.640 -6.886 3.489 -9.197 4.257 1.241 1.241 

2035 0 2.211 14.824 -6.987 3.524 -9.393 4.180 1.249 1.249 

2036 0 2.211 15.010 -7.083 3.561 -9.602 4.098 1.259 1.259 

2037 0 2.211 15.221 -7.188 3.603 -9.831 4.016 1.272 1.272 

2038 0 2.211 15.436 -7.293 3.647 -10.068 3.934 1.286 1.286 

2039 0 2.211 15.674 -7.408 3.696 -10.324 3.849 1.303 1.303 

2040 0 2.211 15.926 -7.528 3.748 -10.593 3.764 1.321 1.321 

2041 0 2.211 16.146 -7.631 3.795 -10.849 3.671 1.337 1.337 

2042 0 2.211 16.357 -7.730 3.839 -11.109 3.569 1.353 1.353 

NPV 

(2013-

2042) 

5.657 37.105 223.883 -105.421 54.915 -127.443 88.696 21.437 21.437 

 


