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DTU’s kommentarer til høringsudgaven af Samfundsøkonomiske be-

regningsforudsætninger fra oktober 2021 

 

Vi hilser det meget velkomment, at der nu præsenteres en elpris, som kommer tæt-

tere på forbrugerpriserne end tidligere. Det er en vigtig faktor, når effekter for bru-

gerne af fx elbiler skal analyseres. Det er dog ikke helt klart, om alle variable om-

kostninger før afgifter er inkluderet i den nye elpris. På side 14 i høringsudgaven 

understreges det, at prisen ikke er en markedspris og ikke kan anvendes i sel-

skabsøkonomiske beregninger, men i metodetillægget står, at elprisen så vidt mu-

ligt skal afspejle markedsprisen eksklusive afgifter, moms og tilskud. Måske kunne 

det gøres mere klart, hvilke forhold der gør, at den nye elpris ikke kan bruges som 

en markedspris, så brugeren kan søge at korrigere for disse forhold. 

 

En del af de detaljerede beskrivelser inklusiv eksempler i afsnittet ”Variable elpri-

ser” kunne nok med fordel flyttes til Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkono-

miske analyser. 

 

Der præsenteres i afsnit 5.3 alene emissioner fra gennemsnitlig elproduktion og el-

forbrug. De relevante emissioner vil i de fleste samfundsøkonomiske beregninger 

nok være de langsigtede marginale. Måske kunne der stå, at de gennemsnitlige 

emissioner ofte kan bruges som tilnærmelse til de langsigtede marginale emissio-

ner - hvis det er korrekt. 

 

Vi har noteret, at der nu er flere CO2-priser i spil til følsomhedsanalyser, men det 

fremgår, at de anbefalede høje og lave værdier gælder inden for energisektoren. 

Ifølge Finansministeriets Tillæg til Vejledningen for samfundsøkonomiske konse-

kvensvurderinger må brugeren selv vælge de alternative CO2-priser, så vi forstår 

det sådan, at der er frihed til at vælge andre værdier fx inden for transportsektoren. 

 

Småting: 

Tabel 6, side 12: I overskriften for benzin an forbruger står ”5% bioethanol”. Der 

skal nok stå 10% - det gør der i det vedlagte regneark. 

 

Kilden til kvoteprisen i tabel 16, side 30 angives til ”Finansministeriet juni 2021” – 

er det en offentlig kilde? Vi kan ikke finde nyere kilder end Finansministeriets nøg-

letalskatalog fra marts 2021. 


