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Høringssvar til Energistyrelsen 

Høring om Samfundsøkonomiske beregningsforud-
sætninger 2021 

DI takker for muligheden for at kommentere på udkastet til 

Samfundsøkonomiske Beregningsforudsætninger 2021 

(SØB21).  

 

DI anser det som vigtigt, at man i Danmark har klare forud-

sætninger for beregninger, og DI anser det derfor også for cen-

tralt, at disse forudsætninger er kommet i høring. 

 

I materialet foreligger der på kommenteringstidspunktet ikke 

alle CO2-priser og scenarier. DI afventer disse med spænding. 

1. Kommentarer til forventninger til kvoteprisen 
 

DI deler Energistyrelsens opfattelse af, at CO2-kvoteprisen bør 

udgøre grundlaget for fastlæggelse af den samfundsøkonomiske 

omkostning ved ændret CO2-udledning indenfor kvotesektoren.  

 

Energistyrelsens hidtidige forventning til kvoteprisen i EU’s 

ETS-system har generelt været for lav, og DI mener derfor, at 

man bør foretage en opjustering af det centrale skøn for kvote-

prisen i SØB21. I den forbindelse anser DI fortsat Energistyrel-

sens kvoteprisskøn som værende meget lavt ift. de forventnin-

ger, der f.eks. gør sig gældende i Det Europæiske Energiagentur. 

Også blandt andre analysevirksomheder skønnes udviklingen i 

kvoteprisen frem mod 2030 at være højere end antaget i SØB21. 

Blandt disse kvoteprisfremskrivninger vurderer mange pt. et 

prisniveau på ca. 600-800 kr. pr. tons CO2 i 2030.1  

 

Desuden har Finansministeriet i august 2021 opdateret sit kvo-

teprisskøn, så kvoteprisen forventes at være 561 kr./ton CO2 i 

2030, jf. FIU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 408: Svar på 

FIU 408 alm. del af 16. august.docx (ft.dk).   

 

 
1 2021 State of the EU ETS Report 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/fiu/spm/408/svar/1804994/2438534.pdf
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/fiu/spm/408/svar/1804994/2438534.pdf
https://secureservercdn.net/160.153.137.163/z7r.689.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/04/20210414-2021-State-of-the-EU-ETS-Report-vfinal-1.pdf
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DI opfordrer derfor Energistyrelsen til at revidere sit skøn til 

kvoteprisen i opadgående retning. Det virker f.eks. paradoksalt, 

at Energistyrelsens forventninger til kvoteprisen i 2021 ligger på 

ca. 355 kr./ton CO2, når den faktiske kvotepris har været over 

400 kr./ton CO2 siden august. Med de dagsaktuelle priser ligger 

kvoteprisen på ca. 510 kr./ton CO2.  

 

2. Kommentarer til CO2-pris uden for kvote 
 

Da der på kommenteringstidspunkt endnu ikke foreligger et 

skøn for CO2-prisen udenfor kvote, så kan DI af gode grunde 

ikke kommenterer dette. DI afventer dog med spænding Finans-

ministeriets skøn. 

 

3. Kommentarer til følsomhedsberegninger  
 

DI er glade for Energistyrelsens understregning af udfordrin-

gerne ved fremskrivning af priserne på CO2. Derfor anser DI det 

generelt også som fornuftigt, at der er i fremtiden anvendes kon-

sistente lave og høje skøn i samfundsøkonomiske beregninger. 

 

DI anser Energistyrelsens lave skøn på omkring 400 kr./ton 

CO2 i 2030, som værende en fornuftig lav værdi. DI anser dette 

som en værdi, der er urealistisk, men det giver en fin indsigt i 

konsekvenserne ved lave CO2-priser. Det bør dog fremhæves, at 

denne pris allerede på nuværende tidspunkt vil være markant 

under den faktiske europæiske kvotepris.  

 

Det høje skøn for CO2-priser foreligger ikke på kommenterings-

tidspunktet, men det angives, at det forventes at blive ca. 1.500 

kr./ton CO2 i 2030. DI vurderer, at dette er et meget højt skøn 

for en CO2-pris i 2030. DI vurderer, at et højt skøn i lejet 1.000-

1.200 kr./ton CO2 vil være rigeligt til at afdække konsekven-

serne af en høj CO2-pris. DI anser desuden en pris på ca. 1.500 

kr./ton CO2 for ikke at være i overensstemmelse med 70 pct.-

målsætningen. Ved så høje priser vil man efter DI’s overbevis-

ning ikke længere kigge på det marginaltiltag, som sikrer 70 

pct., men derimod tiltag, som er mærkbart dyrere.  

 


