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Sammenfatning 
 

A. Baggrund 
Som opfølgning på regeringens klimastrategi igangsatte Miljøstyrelsen i sommeren 
2003 et arbejde, der havde som mål at opgøre:  

1) Hvor meget CO2 der er fortrængt ved nationale virkemidler siden 1990 
2) Omkostningerne forbundet hermed. 

 
Som udtrykt i kommissoriet for arbejdet skulle analysen: 

 fokusere på tiltag fra 1990 og frem, som har haft CO2-fortrængning som hoved-
formål 

 så vidt muligt tage udgangspunkt i eksisterende evalueringer og beregninger 
 udelukkende estimere CO2-reduktionsomkostninger for centrale tiltag. 

 
Som led i dette arbejde har Energistyrelsen bidraget med beregninger af CO2-effekt 
og samfundsøkonomiske omkostninger for 1990’ernes initiativer på energiområdet. 
Undtaget herfra er virkningen af ændringer i energiafgifterne, som Skatteministeriet 
har vurderet.  
 
I denne sammenfatning præsenteres de hovedresultater, der kan uddrages af Energi-
styrelsens analysearbejde. I kapitel 1-12 gives en nærmere præsentation af de kon-
krete energipolitiske initiativer, beskrivelse af beregningsmetode og dokumentation 
af de udførte beregninger. 
 
Der har tidligere været foretaget vurderinger af, hvilken effekt 1990'ernes energipo-
litiske tiltag har haft på CO2-udledningen, og hvilke samfundsøkonomiske konse-
kvenser de har givet anledning til. Første gang i forbindelse med et tværministerielt 
analysearbejde i 2000-2001. Beregningsresultaterne herfra er offentliggjort i rappor-
ten Miljøpolitikkens økonomiske fordele og omkostninger (Finansministeriet m.fl., 
2001) og i baggrundsrapporten Omkostninger og miljøgevinster ved emissionsreduk-
tioner (Energistyrelsen, 2001a).  
 
Det Økonomiske Råds Sekretariat (DØRS) har efterfølgende i en analyse fra foråret 
2002 revurderet disse energipolitiske tiltag med afsæt i det samme datagrundlag, som 
i sin tid blev leveret af Energistyrelsen. Resultatet af de to analyser afviger betyde-
ligt. Mens de CO2-reducerende tiltag på energiområdet i den tværministerielle rap-
port vurderes at give anledning til en samlet samfundsøkonomisk nettogevinst, for-
holder det sig modsat i Det Økonomiske Råds analyse, hvor stort set samtlige disse 
tiltag vurderes at være en samfundsøkonomisk underskudsforretning. 
 
Forskellen bunder i, at de to analyser adskiller sig mht. valg af en række beregnings-
forudsætninger. På nogle områder har Det Økonomiske Råds Sekretariat forfinet de 
oprindelige beregninger, mens der på andre områder mere er tale om valg af bereg-
ningsforudsætninger, der kan diskuteres. Da Det Økonomiske Råds Sekretariats ana-
lyse tidsmæssigt ligger efter Finansministeriets vælges det i denne rapport primært at 
sammenligne med resultaterne fra Det Økonomiske Råds Sekretariat. 
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Som anført i kommissoriet for arbejdet skulle der så vidt muligt tages udgangspunkt i 
eksisterende evalueringer og beregninger. I lyset af Det Økonomiske Råds Sekretari-
ats kritik af den tværministerielle analyse har der imidlertid været behov for en re-
vurdering af de analyserede tiltag. Der er dog ikke tale om en fuldstændig ny evalue-
ring af de betragtede initiativer. Snarere er der sket en genberegning, hvor der som 
hovedregel tages afsæt i det samme underliggende datagrundlag.  
 
Det skal understreges, at beregningerne som udgangspunkt er gennemført med de 
samme prisforudsætninger og metodeforudsætninger, som blev benyttet i regeringens 
klimastrategi.  
 
 

B. Væsentlige problemstillinger 
Som nævnt sammenlignes Energistyrelsens beregningsresultater i denne rapport med 
de resultater, Det Økonomiske Råds Sekretariat nåede frem til, og væsentlige for-
skelle i beregningsantagelser diskuteres. Endvidere fremhæves væsentlige problem-
stillinger, der er forbundet med en analyse af denne karakter. 
 
De udførte analyser giver ikke et fuldstændigt dækkende billede af tiltagenes sam-
fundsøkonomiske virkninger. En af begrænsningerne består i, at der i regnestykkerne 
stort set kun inddrages gevinster i form af lavere CO2-udledninger. Det skal i den 
forbindelse understreges, at der ikke i analyserne er forsøgt inddraget eventuelle po-
sitive effekter på forsyningssikkerhed og teknologiudvikling. Tiltagene indebærer 
generelt en række fordele vedrørende forsyningssikkerhed og teknologiudvikling, 
som principielt burde indregnes, men som det ikke har været muligt at sætte tal på. 
Desuden har flere af tiltagene haft andre formål end at reducere CO2-udledningen. 
Der kan være tale om bl.a. løft af boligstandarder, regionale beskæftigelseshensyn 
mv. Ideelt set skulle sådanne hensyn også indregnes i den økonomiske analyse, men 
da de er uhyre vanskelige at kvantificere, bliver det i praksis til en mere snæver sam-
fundsøkonomisk opgørelse, der således ikke giver det komplette billede. 
 
Det må yderligere understreges, at der er tale om en analyse af en historisk indsats, 
og at udfaldet af de enkelte beregninger ikke automatisk kan fortolkes som gældende 
for lignende tiltag fremover. Analysen er en såkaldt ex post-analyse (historisk, tager 
bl.a. udgangspunkt i kendte historiske prisniveauer, skatter og afgifter) og det er væ-
sentligt at være opmærksom på, at en sådan analyse kan afvige betydeligt fra en ex 
ante-analyse (fremadrettet) af de samme tiltag. Det er der ikke noget overraskende i, 
da en ex ante-analyse i sagens natur må basere sig på en række antagelser om den 
fremtidige udvikling i væsentlige beregningsforudsætninger. 
 
I den forbindelse skal fremhæves, at de analyserede energipolitiske initiativer i vid 
udstrækning blev igangsat med henblik på at opfylde den tidligere nationale CO2-
målsætning for 2005, som nu er erstattet af Danmarks internationale forpligtelser 
med hensyn til at reducere udslippet af drivhusgasser i henhold til Kyoto-protokol-
len. Problemet hermed er, at der benyttes forskellige opgørelsesmetoder for de to 
målsætninger.  
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Det tidligere nationale CO2-mål om at reducere CO2-udledningen med 20 pct. fra 
1988 til 2005 blev lanceret med energihandlingsplanen Energi 2000 fra 1990. Dette 
mål var baseret på en opgørelsesmetode, hvor der blev korrigeret for CO2-udledning i 
forbindelse med import og eksport af el. Den hermed beregnede CO2-udledning var 
således et udtryk for, hvor stor en CO2-belastning energiforbruget i Danmark gav an-
ledning til.  
 
Kyoto-målsætningen indebærer, at Danmark under Kyoto-protokollen og den aftalte 
byrdefordeling i EU har forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser 
med 21 pct. i 2008-12 i forhold til 1990. Kyoto-protokollens opgørelsesmetode tilla-
der imidlertid ikke, at landene korrigerer CO2-udledningen for import og eksport af 
el. Med Kyoto-protokollens opgørelsesmetode er det således den faktiske udledning 
af CO2 på dansk grund, der tæller; dvs. energiproduktionen. 
 
Om analysen skal det endelig understreges, at der i denne rapport generelt ses bort 
det europæiske marked for CO2-kvoter, som trådte i kraft d. 1. januar 2005. Herved 
kan resultaterne sammenlignes med den tværministerielle rapport (Finansministeriet, 
2001) og rapporten fra Det Økonomiske Råds Sekretariat (2002), hvilket bl.a. inde-
bærer, at der opereres med elprisen netto for den prisforøgende effekt af CO2- kvote-
ordningen. 
 
Den metode, som bruges i det følgende, kan således ikke ukritisk overføres til andre 
mere fremadrettede analyser af CO2-reduktionstiltag, hvor der vil være behov for at 
tage højde for betydningen af EU-kvotemarkedet (nyt "regime"). I det nye regime er 
det ikke selve den fysiske nationale CO2-udledning, der afgør om Kyoto-
forpligtelsen opfyldes. Kvotesystemet vil kunne sikre, at EU overholder sin samlede 
fysiske reduktionsforpligtelse (evt. ved deltagelse i såkaldte JI- og CDM-projekter 
uden for EU) i henhold til Kyotoaftalen. Hvor den fysiske reduktion sker, har ikke 
betydning for miljøvirkningen, men for omkostningerne ved at overholde den samle-
de fysiske reduktionsforpligtelse. For den samfundsøkonomiske virkning af et tiltag 
er det afgørende, at CO2-omkostningerne indregnes "automatisk" i markedspriserne 
(f.eks. elmarkedsprisen, som siden 1. januar 2005 indeholder prisen på CO2-kvoter). 
Der skabes således en automatisk prissætning af CO2-reduktioner, hvorfor det for 
den kvotebelagte el- og varmeproduktion samt energitung industri ikke længere er 
meningsfuldt at beregne CO2-skyggepriser (disse tiltag vil i stedet kunne vurderes ud 
fra en traditionel opgørelse af samfundsøkonomisk overskud). For det øvrige ikke-
kvotebelagte energiforbrug er dette fortsat relevant. 
 
 
C. Energipolitiske tiltag i 1990’erne – afgrænsning af analysen  
Allerede før 1990’erne blev der søsat en række energipolitiske initiativer, som har 
haft betydning for CO2-udledningen. I 1970'erne var der i kølvandet på oliekriserne 
stort fokus på forsyningssikkerhed, men efterhånden blev der også sat fokus på in-
denlandsk energiproduktion (olie og gas fra Nordsøen, vedvarende energi mv.), på 
energiforsyning og -distribution (naturgasnet, kraftvarme mv.), og på energibesparel-
ser (isolering, mærkningsordninger, elbesparelser mv.). Internationale målsætninger 
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om bæredygtighed – herunder ikke mindst nedbringelse af CO2-udledningen – samt 
økonomiske hensyn har spillet en betydelig rolle i de senere år. 
 
Alle de ovennævnte initiativer kan siges at have en effekt på CO2-udledningen, og 
det har derfor været nødvendigt at foretage en afgrænsning. Dette er som nævnt 
ovenfor gjort ved at fokusere på nationale tiltag i 1990’erne, som har haft CO2-for-
trængning som hovedformål. De tiltag, der analyseres, svarer til de, der tidligere er 
blevet undersøgt i blandt andet analysen fra Det Økonomiske Råds Sekretariat.  
 
I praksis er det dog ikke så nemt at foretage en helt konsistent afgrænsning af de til-
tag, der regnes på. Eksempelvis skal der for flere af tiltagene tages stilling til, om der 
skal tages udgangspunkt i den politiske beslutning om at igangsætte et bestemt initi-
ativ, eller om der skal tages afsæt i ét eller flere af de konkrete virkemidler, der har 
været anvendt til at understøtte den politiske beslutning. Eksempelvis har afregnings-
reglerne for vindmøllestrøm ændret sig flere gange undervejs. Hvor længe skal man 
så definere vindudbygningen som et resultat af 1990’ernes energipolitik? Ydermere 
skal man være opmærksom på, at det kan være vanskeligt at se tiltagene helt isoleret, 
da der kan være betydelig indbyrdes afhængighed mellem disse. F.eks. kan tiltag, 
som tilskynder til opvarmning med fjernvarme, ikke ses uafhængigt af tiltag, som be-
rører kraftvarmesektoren. 
 
Som udgangspunkt ses der alene på tiltag, der er iværksat i perioden fra 1992 til 
1997. Det skal bemærkes, at nogle af disse tiltag udløser investeringer også efter 
1997, og at alle tiltag har effekter på energiforbruget lang tid efter at tilskud-
det/virkemidlet er ophørt, fordi investeringerne typisk har levetider på 15-25 år eller 
mere. 
 
Initiativerne kan opdeles i tre grupper, hvor der fokuseres på hhv. effektivisering af 
energiforsyningen, omlægning til renere energityper og energibesparelser. Alle tre 
indsatsområder gav reduktioner i CO2-udledningen forbundet med det danske energi-
forbrug og bidrog dermed til opfyldelse af den tidligere nationale CO2-målsætning. 
 

• Effektivisering: Udbygning med decentral kraftvarme, omstilling af ældre bo-
liger til kraftvarme, fremme af tilslutning til kulkraftvarme. 

• Omlægning til renere energi: Vindmølleudbygning (hhv. elværksejede møller 
og private), biomasseanvendelse til elproduktion, tilskud til vedvarende ener-
gi. 

• Energibesparelser: Tilskud til energibesparelser i erhvervene, aftaleordning 
for erhvervene, mærkning af bygninger. 

 
I tabellen nedenfor gives en kort beskrivelse af de tiltag, der konkret regnes på i ana-
lysen. Som nævnt er det valgt at se på de samme tiltag, som tidligere har været ana-
lyseret af bl.a. Det Økonomiske Råd. Dog skal det bemærkes, at tilskud til elvar-
mekonvertering (omstilling af varmesystemer i boliger med elvarme) ikke er analy-
seret i denne forbindelse. Det skyldes, at de problemstillinger, der knytter sig til el-
varmekonvertering, i stedet er blevet analyseret i forbindelse med regeringens ener-
gisparehandlingsplan.  
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Tabel 1. Kort beskrivelse af tiltagene 
Tiltag Gruppe Tidsafgr.  

i analyse
Kort beskrivelse  

Tilskud til pri-
vate vindmøller 
på land 

omlægning 
til renere 
energi 

1992- 
2002 

Der blev givet et offentligt elproduktionstilskud (27 øre/kWh). Blev i 
1999 blev ændret til gunstige afregningsregler (finansieret gennem 
elprisen) for vindmøllestrøm. 

Krav om elvær-
kernes udbyg-
ning med vind-
møller 

omlægning 
til renere 
energi 

1992- 
2002 

Elværkerne blev pålagt at installere en vis mængede vindkraftanlæg 
til lands og til vands. Der blev frem til 1999 givet et offentligt pro-
duktionstilskud på 10 øre/kWh for strøm fra elværksejede vindmøl-
ler. 

Udbygning med 
decentral kraft-
varme 

effektivise-
ring 

1992- 
2002 

Samproduktion af el og varme foregår primært på de centrale vær-
ker, men op gennem 1990’erne er der sket en betydelig udbygning 
med decentral kraftvarme, bl.a. ved ombygning af fjernvarmevær-
ker. Incitamenter i form af aftagepligt/treledstarif, elproduk-
tionstilskud mm. 

Aftale om bio-
masseanven-
delse til elpro-
duktion 

omlægning 
til renere 
energi 

1993- 
2004 

Pålæg til store kraftværker om anvendelse af en vis mængde bio-
masse (halm og træflis). Der bliver i form af elproduktionstilskud 
ydet støtte på 10 øre/kWh til biomassebaseret kraftvarmeproduktion 
på centrale elværksejede værker. 

Tilskud til ener-
gibesparelser i 
erhvervene 

energi-be-
sparelser 

1993- 
2001 

Der blev givet tilskud til investeringer i energieffektiv teknologi, etab-
lering af industriel kraftvarme, udviklings-, forsøgs- og demon-
strationsprojekter, rådgivning af virksomhederne samt information 
mv. 

Aftaleordningen  
(tilskud til dæk-
ning af CO2-af-
giften) 

energi-be-
sparelser 

1996- 
2012 

En energiaftale, typisk på tung proces, giver en reduktion i CO2-af-
giften på 22 pct.-point. Indebærer bl.a. certificeret energiledelse, 
særlige undersøgelser af de centrale kerneprocesser og gennemfø-
relse af projekter med en tilbagebetalingstid på under fire år. 

Tilskud til om-
stilling af ældre 
boliger til kraft-
varme 

effektivise-
ring 

1993- 
2003 

Fremmede tilslutning til fjernvarme for ældre boliger (opført før 
1950) uden centralvarme. Tilskuddet var til installation af central-
varme- og varmtvandsanlæg, samt til tilslutningsanlæg, teknisk råd-
givning, administration mv. 

Tilskud til 
fremme af til-
slutning til kul-
kraftvarme 

effektivise-
ring 

1995- 
2002 

Tilskuddet tilskyndede til skift fra oliefyr til fjernvarme i områder med 
forsyning af kulbaseret kraftvarme. 

Anlægstilskud 
til vedvarende 
energi 

omlægning 
til renere 
energi 

1992- 
2001 

Tilskud til solvarme-, varmepumpe- og biomassefyrede kedelanlæg 
(træpillefyr), til erstatning af andre opvarmningsformer i husholdnin-
gerne. 

Mærkning af 
bygninger 

energi-be-
sparelser 

1997- 
2012 

For huse udarbejdes der ved salg af huset et energimærke med 
anbefalinger til køberen om rentable energibesparende foranstalt-
ninger. I større bygninger etableres energiledelsesordning med årlig 
gennemgang af bygningen. 

 
Tiltagene i den ovenstående tabel omfatter alene de væsentligste energipolitiske til-
tag, som blev gennemført i 1990’erne med klimagasreduktion som den primære be-
grundelse. Udviklingen i CO2-emissionerne fra energisektoren er imidlertid også i 
høj grad påvirket af andre energipolitiske tiltag, der enten har været gennemført med 
andre begrundelser (f.eks. forsyningssikkerhed), eller som har været gennemført på 
baggrund af flere samtidige hensyn (f.eks. forsyningssikkerhed og miljø). Der gives 
sidst i afsnit D et overslag over denne ”yderligere” CO2-effekt, som der ikke regnes 
økonomi og CO2-skyggepriser på. 
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D. Resultater, sammenligninger og konklusioner  
I tabel 2 fremgår de CO2-skyggepriser og CO2-reduktionspotentialer, der er beregnet 
af Energistyrelsen i forbindelse med den samlede opgørelse. Tabellen viser den gen-
nemsnitlige årlige reduktion i CO2-udslippet, de enkelte tiltag giver anledning til i 
2008-12, uanset hvor denne reduktion finder sted (i Danmark eller i udlandet). CO2-
skyggeprisen er opgjort som tiltagets samlede samfundsøkonomiske nettoomkostnin-
ger i forhold til den samlede CO2-reduktion målt i tons, som tiltaget vurderes at give 
anledning til, uanset hvor denne reduktion finder sted (i Danmark eller i udlandet). 
 
Det svarer til den metode, der blev benyttet i tidligere analyser udført af Finansmini-
steriet m.fl. (2001) samt af Det økonomiske Råd (2002) og som også blev anvendt i 
beregningerne til regeringens klimastrategi, jf. Finansministeriet m.fl. (2003). 
 
Det skal understreges, at indførelsen af EU’s CO2-kvoteordning fra 2005 ændrer 
rammerne for store dele af energisektoren mm., således at beregningsmetoden ikke 
kan anvendes ved vurdering af kommende tiltag inden for disse kvotebelagte områ-
der. Med kvoteordningen vil CO2-emissionen fra de kvotebelagte sektorer, herunder 
elproduktionen, være entydigt bestemt af den samlede kvote målt i forhold til Kyoto-
regnskabet. Til gengæld vil CO2-kvotesystemet øge den europæiske elpris, og der-
med øge rentabiliteten af fx elbesparelser og VE i forhold til i dag. Beregningen af 
skyggeværdierne for de kvotebelagte områder frem til perioden 2008-12, hvor det 
nye Kyoto-regime er trådt i kraft, tjener således rent illustrative formål. 
 
Tabel 2. CO2-skyggepriser og CO2-reduktionspotentialer for de analyserede til-
tag 

CO2-reduktion 
(mio. tons CO2) 2

   

CO2-skyggepris 
(kr./ton CO2) 1

2002 Gns., 2008-12
Privatejede vindmøller på land 275 3,2 3,4
Elværksejede vindmøller  250 0,5 0,9
Decentral kraftvarme 100 2,2 2,1
Biomasseanvendelse 325 0,7 1,1
Tilskud til energibesparende inv. i erhverv 275 1,1 0,9
Aftaleordningen for erhverv 0 0,3 0,6
Tilskud omstilling af ældre boliger til kraftvarme 1.925 0,2 0,2
Tilslutning til kulkraftvarme 850 0,1 0,1
Anlægstilskud til VE 1.500 0,1 0,1
Bygningsmærkning 1.300 0,2 0,4
1) Afrundet til nærmeste multipla af 25 kr./ton CO2. 
2) CO2-reduktionen er opgjort ud fra Energi 2000-vinklen (energiforbrug). 
 

 
Af tabellen fremgår det, at der er en betydelig variation i skyggepriserne.  
 
De største reduktioner i Kyoto-perioden 2008-12 fås for private landbaserede vind-
møller og udbygning med decentral kraftvarme. 
 
Som påpeget i afsnit A er der også tidligere foretaget vurderinger af, hvilken effekt 
de energipolitiske tiltag har haft på CO2-udledningen, og hvilken samfundsøkono-
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misk effekt de har givet anledning til. Analysen fra Det Økonomiske Råd når frem til 
følgende CO2-skyggepriser og CO2-reduktion:  
 
Tabel 3. CO2-skyggepriser og CO2-reduktionspotentialer i analysen fra Det 
Økonomiske Råd (2002) 

CO2-reduktion 
(mio. tons CO2) 

   

CO2-skyggepris 
(kr./ton CO2) 1

2002 Gns., 2008-12
Privatejede vindmøller på land 375 2,3 2,2
Elværksejede vindmøller  300 0,5 1,3
Decentral kraftvarme 375 2,1 2,0
Biomasseanvendelse 575 0,5 1,3
Tilskud til energibesparende inv. i erhverv 75 1,2 1,7
Aftaleordning for erhverv -50 0,3 0,6
Tilskud omstilling af ældre boliger til kraftvarme 1.675 0,2 0,2
Tilslutning til kulkraftvarme 725 0,1 0,1
Elvarmekonvertering 500 0,2 0,4
Anlægstilskud til VE 1.850 0,1 0,2
Bygningsmærkning 1.825 0,2 0,4
1) Afrundet til nærmeste multipla af 25 kr./ton CO2. 
Kilde: Søbygaard (2002) samt oplysninger fra Det Økonomiske Råd. 

 
Tabel 4 nedenfor sammenfatter CO2-skyggepriserne fra tabellerne 2 og 3.  
 
Tabel 4. Sammenligning med resultaterne af DØRS-analysen 

CO2-skyggepris 
(kr./ton CO2) 1

  ENS DØRS
Privatejede vindmøller på land 275 375
Elværksejede vindmøller  250 300
Decentral kraftvarme 100 375
Biomasseanvendelse 325 575
Tilskud til erhverv 275 75
Aftaleordning for erhverv  0 -50
Omstilling af ældre boliger til 
kraftvarme 1.925 1.675
Tilslutning til kulkraftvarme 850 725
Anlægstilskud til VE 1.500 1.850
Bygningsmærkning 1.300 1.825
1) Afrundet til nærmeste multipla af 25 kr./ton CO2. 

 
Om CO2-skyggepriserne bemærkes, at disse for privat- og elværksejede vindmøller 
er noget lavere end i DØRS-analysen (275 i stedet for 375 kr./ton hhv. 250 i stedet 
for 300 kr./ton). For udbygning med decentral kraftvarme fås ligeledes en noget la-
vere CO2-skyggepris (100 i stedet for 375 kr./ton). 
 
CO2-skyggeprisen for biomassetiltaget er en del lavere end i DØRS-analysen (325 i 
stedet for 575 kr./ton), mens tilskud til erhvervene giver en noget højere skyggepris 
(275 i stedet for 75 kr./ton). For aftaleordningen fås nogenlunde samme skyggepris. 
 
De sidste fire tiltag giver skyggepriser af samme størrelsesorden som i DØRS-analy-
sen. Omstilling af ældre boliger og tilslutning til kulkraftvarme falder lidt dyrere ud, 
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mens tilskud til vedvarende energi og (særligt) bygningsmærkning falder noget billi-
gere ud.  
 
Som nævnt tidligere har der udover de i tabel 4 analyserede tiltag været gennemført 
en række yderligere initiativer i 1990’erne, som ikke har haft CO2-fortrængning som 
hovedformål, men som alligevel har haft væsentlige virkninger på CO2-udledningen. 
Der gives i bilag C en oversigt over disse initiativer og deres CO2-fortrængning, som 
samlet set vurderes at have givet anledning til en CO2-reduktion på overslagsmæssigt 
ca. 4,6 mio. ton. Dette tal er ikke udtømmende i den forstand, at der f.eks. også har 
været en række tiltag på energibesparelsesområdet, som ikke er regnet med. 
 
 

E. Sammenfattende om metodemæssige overvejelser 
I nedenstående boks gives en oversigt over de vigtigste resultater vedrørende meto-
demæssige spørgsmål.  

 

• Da analysen har historisk karakter, abstraheres der generelt fra EU’s CO2-kvoteordning på 
kraftvarmesektoren og energitunge virksomheder. Den anvendte metode – herunder brugen af 
skyggepriser på CO2 – kan ikke ukritisk overføres til mere fremadrettede sammenhænge, hvor 
der er behov for at tage højde for betydningen af CO2-kvoteordningen (nyt "regime"). 

• Analysen har ex post-karakter (tager bl.a. udgangspunkt i eksisterende prisniveauer, skatter og 
afgifter). Hvis man havde foretaget en analyse forud for iværksættelsen af tiltagene (en så-
kaldt ex ante-analyse), ville man formodentlig have fået et andet resultat. Resultaterne kan 
derfor ikke uden videre bruges til at vurdere, om tiltagene var fornuftige givet datidens beslut-
ningsgrundlag. 

• For tiltag, som involverer nettoeleksport, kan CO2-reduktionen opgøres på to måder: dels ud 
fra Energi 2000-vinklen (forbrugsvinkel = samlet CO2-fortrængning i både Danmark og ud-
land), og dels ud fra Kyoto-vinklen (produktionsvinkel = alene CO2-fortrængning i Danmark). 
Med Energi 2000-vinklen ses der bort fra stigning i eleksporten som følge af elbesparelser el-
ler udbygning med vedvarende energi.  

• Den samfundsøkonomiske elpris udregnes før 2002 som de variable omkostninger plus halv-
delen af investeringsomkostningerne (og for vindmøllekapacitet korrigeres der for effektvær-
di). Fra og med 2002 bruges Nord Pool-prisen som "værdimåler". 

 

Der henvises generelt til kapitel 2 for mere detaljerede beskrivelser af metodemæs-
sige spørgsmål. I afsnit 2.6 er endvidere angivet en mere udtømmende oversigt over 
hovedresultater vedrørende beregningsmetode.

 12



Kapitel 1. Indledning 
 
Et af energipolitikkens hovedmål i 1990’erne var at reducere CO2-udledningen forbundet med det 
danske energiforbrug. I energihandlingsplanen Energi 2000 fra 1990 blev der således lanceret et na-
tionalt mål om at reducere CO2-udledningen med 20 pct. i 2005 i forhold til 1988-niveauet. Dette 
mål var baseret på en opgørelsesmetode, hvor der blev korrigeret for CO2-udledning i forbindelse 
med import og eksport af el. Den herved beregnede CO2-udledning var således et udtryk for det 
danske energiforbrugs globale CO2-belastning.  
 
Som opfølgning på denne målsætning var et af de bærende elementer i energipolitikken at omlægge 
el- og fjernevarmeproduktionen fra kul- og oliebaseret produktion til produktion baseret på mere 
miljøvenlige brændsler som naturgas og vedvarende energi. Endvidere blev der lagt vægt på at øge 
brændselsudnyttelsen gennem øget samproduktion af el og varme. Endelig blevet der også gjort en 
betydelig indsats for at opnå energibesparelser i erhvervsliv, husholdninger og den offentlige sektor. 
For at opnå dette blev der taget en lang række politiske virkemidler i brug. 
 
Formålet med denne analyse har været at analysere, hvor meget CO2 der er reduceret som følge af 
disse politiske virkemidler, og hvor store samfundsøkonomiske omkostninger der har været forbun-
det hermed.  
 
Analysen har således historisk karakter, og udfaldet af de enkelte beregninger skal ses i det lys. Be-
regningerne kan derfor ikke automatisk fortolkes som værende gældende fremover. Endvidere skal 
man være opmærksom på, at analysen er en såkaldt ex post-analyse (tager bl.a. udgangspunkt i ek-
sisterende prisniveauer, skatter og afgifter). Hvis man havde foretaget en analyse forud for iværk-
sættelsen af tiltagene (en såkaldt ex ante-analyse) ville man formodentlig have fået et andet resultat. 
Det er der ikke noget overraskende i, da en ex ante-analyse i sagens natur må basere sig på en række 
antagelser om udviklingen i væsentlige beregningsforudsætninger. 
 
I den forbindelse er det vigtigt at fremhæve, at de analyserede energipolitiske initiativer i vid ud-
strækning netop blev igangsat med henblik på at opfylde den tidligere nationale CO2-målsætning 
for 2005, som nu er erstattet af Danmarks internationale forpligtelser med hensyn til at reducere ud-
slippet af drivhusgasser i henhold til Kyoto-protokollen.  
 
Problemet ved dette er, at der benyttes forskellige opgørelsesmetoder for de to målsætninger. Hvor 
Energi 2000-opgørelsen – som allerede beskrevet – tog udgangspunkt i hvor stor en global CO2-
belastning energiforbruget i Danmark gav anledning til, tillader Kyoto-protokollens opgørelsesme-
tode ikke, at landene korrigerer CO2-udledningen for import og eksport af el. Med Kyoto-protokol-
lens opgørelsesmetode tages der således udgangspunkt i den CO2-belastning, som er forbundet med 
energiproduktionen i Danmark.  
 
Denne forskel er afgørende, når det drejer sig om tiltag, som enten påvirker efterspørgslen efter el 
eller produktionen af ikke-fossil el. Den elproduktion, der finder sted på dansk grund, er bestemt af 
prisudviklingen på det internationale elmarked og kan derfor ikke direkte styres via nationale tiltag 
som f.eks. elbesparelser.  
 
Reduktionsopgørelserne foretages i denne rapport ud fra begge vinkler. Den reduktionsopgørelse, 
hvor der fokuseres på tiltagenes effekt opgjort ud fra Kyoto-protokollens opgørelsesmetode (ener-
giproduktion), er dog forbundet med endog meget stor usikkerhed. Det skyldes, at den hviler på 



usikre antagelser om, i hvilken udstrækning tiltagene fortrænger fossil elproduktion inden for Dan-
marks grænser. Dvs. i hvilket omfang eksempelvis indenlandsk vindmølleudbygning indebærer, at 
de eksisterende kraftværker – i stedet for at reducere deres elproduktion – blot eksporterer mere el 
til andre lande. 
 
CO2-skyggeprisen opgøres i forhold til den samlede CO2-reduktion, som tiltaget vurderes at give 
anledning til, uanset om denne CO2-reduktion finder sted i Danmark eller i udlandet. Det svarer til 
den metode, der blev benyttet i tidligere analyser udført af Finansministeriet m.fl. (2001) samt af 
Det økonomiske Råd (2002) og som også blev anvendt i omkostningsvurderingerne til brug for re-
geringens klimastrategi, jf. Finansministeriet m.fl. (2003). 
 
En anden principiel problemstilling knytter sig til håndteringen af EU’s CO2-kvoteregulering, som 
blandt andet omfatter kraftværkerne. Fra 2005 er indført omsættelige CO2-kvoter i hele EU for el- 
og varmeproducenter samt energitung industri. Kvotesystemet muliggør en adskillelse af de kvote-
belagte virksomheders fysiske emissioner fra de bogholderimæssige emissioner, som føres i lande-
nes klimaregnskaber i forhold til Kyotoforpligtelsen. Den tildelte kvotemængde bestemmer de bog-
holderimæssige emissioner, fordi overskridelse af kvoten er prohibitivt dyrt. Hvis de fysiske emis-
sioner er større, købes kvoter af andre virksomheder med overskydende kvoter og omvendt.1  
 
Derved dannes der en markedspris på CO2-kvoter, svarende til omkostningen ved marginale CO2-
reduktioner i EU. Dette gælder også selv om kvoterne i vid udstrækning tildeles gratis, så længe den 
samlede kvote indebærer en reel begrænsning af CO2-udledningen. For de omfattede virksomheder 
er udledning af CO2 og dermed brug af (værdifulde) CO2-kvoter en omkostning i produktionspro-
cessen. Afhængigt af markedsforholdene er denne omkostning i varierende grad overvæltet i fær-
digvareprisen. 
 
Dette betyder f.eks., at de marginale CO2-reduktionsomkostninger er internaliseret i elprisen, som 
derfor er højere, end den ellers ville have været. Hvis denne højere elpris benyttes i beregningerne, 
bliver ændringer i CO2-udledningen hermed i realiteten værdisat. Derved kan der foretages en sam-
let samfundsøkonomisk rentabilitetsopgørelse, der netop forudsætter, at alle virkninger inklusive 
CO2-virkningen kan værdisættes. Der er derfor ikke behov for at beregne en CO2-skyggepris for til-
taget, idet beregningen af en sådan er baseret på, at ændringer i CO2-udledningen ikke værdisættes. 
  
Kvoteordningen er fremover det grundlæggende klimapolitiske tiltag på elområdet, der som resultat 
udløser CO2-reducerende adfærd (virkemåden er således "omvendt" i forhold til tidligere, idet vir-
kemidlet nu er CO2-kvoten, mens effekten er f.eks. elbesparelsen). Enkeltstående tiltag på elområ-
det har i dette regime ikke direkte virkning på den løbende CO2-udledning målt i forhold til Kyoto-
regnskabet, fordi alle lande overholder kvoten både før og efter tiltaget. Det giver af den grund hel-
ler ikke mening at beregne CO2-skyggepriser for enkeltstående tiltag på elområdet. I stedet kan der 
foretages en opgørelse af samfundsøkonomisk overskud, der indbefatter den som følge af kvoteord-
ningen højere elpris. Hvis denne rentabilitetsopgørelse falder positivt ud, kan man spørge, hvorfor 
elbesparelsen ikke sker af sig selv (i privat regi)? Forklaringen kan bl.a. være markedsfejl, herunder 
informationsbarrierer, eksternaliteter (udover CO2) o.lign. Mht. f.eks. elbesparelser i husholdnin-

                                                 
1 Hvis en dansk elproducent forøger sin fysiske CO2-udledning skal denne netto købe flere kvoter af en anden virksom-
hed (dansk eller udenlandsk) for at overholde sin bogholderimæssige forpligtelse. Sælgeren kan i sidste ende kun udby-
de de nødvendige kvoter ved at mindske sin fysiske CO2-udledning (eller ved deltagelse i såkaldte JI- og CDM-
projekter uden for EU). Derved overholder det samlede EU sin fysiske reduktionsforpligtelse (evt. via JI- og CDM-
projekter), hvilket er det afgørende for miljøeffekten. 
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gerne vil informationsbarrierer vedrørende energieffektive apparattyper ofte kunne begrunde, at sta-
ten forsøger at kompensere for dette i form af f.eks. mærkning, informationskampagner, til-
skud/påbud/forbud o.lign. Desuden skal man være opmærksom på, at indenlandske elbesparelser 
(eller udbygning med f.eks. vindmøller) forbedrer Danmarks energi-forsyningssikkerhed, og ende-
lig kan der argumenteres for, at elbesparelser på EU-plan kan være med til at billiggøre eventuelle 
fremtidige kvotereduktioner, særligt hvis elbesparelserne fremskynder udviklingen af CO2-effektive 
teknologier. 
 
I beregningerne i denne rapport ses der generelt bort fra, at ikrafttrædelsen af EU’s CO2-kvoteord-
ning fra 2005 bør påvirke vurderingen af tiltagenes virkninger. Det skyldes, at der er tale om en hi-
storisk analyse, hvor de overvejende virkninger af tiltagene udspiller sig inden 2005 (ikke mindst 
målt i nutidsværdi), ligesom tiltagene blev besluttet uden kendskab til den nu indførte kvoteordning. 
Analysen udføres altså på samme præmisser som de tidligere analyser fra Finansministeriet m.fl. 
(2001) samt Det Økonomiske Råd (2002) og som også blev anvendt i regeringens klimastrategi, jf. 
Finansministeriet m.fl. (2003). Konsistent hermed opereres med elprisen netto for den forventede 
prisforøgende effekt af kvoteordningen. 
 
Sammenfattende om EU-kvoteordningen skal det altså fremhæves, at den metode, der benyttes i de 
her udførte beregninger, ikke ukritisk kan overføres til andre mere fremadrettede analyser af CO2-
reduktionstiltag, hvor der vil være behov for at tage højde for betydningen af det nye EU-kvotemar-
ked (nyt "regime"). I det nye regime er selve den fysiske nationale CO2-udledning ikke relevant. 
Kvotesystemet sikrer, at EU overholder sin samlede fysiske reduktionsforpligtelse (evt. ved delta-
gelse i såkaldte JI- og CDM-projekter uden for EU) i henhold til Kyotoaftalen. Hvor den fysiske ud-
ledning sker har ikke betydning for miljøvirkningen, men for omkostningerne ved at overholde den 
samlede fysiske reduktionsforpligtelse. For den samfundsøkonomiske virkning af et tiltag er det af-
gørende, at CO2-omkostningerne indregnes "automatisk" i markedspriserne (f.eks. elprisen). Der 
skabes således en automatisk prissætning af CO2-reduktioner. For den kvotebelagte el- og varme-
produktion samt energitung industri er det ikke længere meningsfuldt at beregne CO2-skyggepriser 
(disse tiltag vil i stedet kunne vurderes ud fra en traditionel opgørelse af samfundsøkonomisk over-
skud). For det øvrige ikke-kvotebelagte energiforbrug er dette fortsat relevant. 
 
Tiltagenes samfundsøkonomiske konsekvenser bliver i de her udførte beregninger opgjort i form af 
den såkaldte CO2-skyggepris, der afspejler, hvor stor værdi der skulle tillægges hvert ton undgået 
udledning af CO2, hvis tiltaget ud fra en samfundsøkonomisk betragtning netop skulle balancere.  
 
I kapitel 2 redegøres der for den anvendte beregningsmetode samt de væsentligste beregningsforud-
sætninger og principielle problemstillinger. I de efterfølgende kapitler dokumenteres beregningerne 
for de analyserede energipolitiske initiativer. Dokumentationsniveauet for de enkelte tiltag varierer 
dog en del, primært fordi det ikke inden for projektets tidsmæssige rammer har været muligt at fo-
retage detaljerede genberegninger af alle tiltagene. I det omfang væsentlige problemstillinger be-
handles i forbindelse med et givet tiltag, vil der for de øvrige tiltag i nødvendigt omfang blive hen-
vist hertil. 
 
Vedrørende bygningsmærkning (jf. kapitel 12) er der ikke foretaget revurderinger af brændselsom-
kostninger mm. Et enkelt tiltag – tilskud til elvarmekonvertering (omstilling af varmesystemer i bo-
liger med elvarme) – analyseres slet ikke i denne omgang, til trods for, at det var med i Det Øko-
nomiske Råds analyse. Det skyldes, at de problemstillinger, der knytter sig til elvarmekonvertering, 
i stedet er blevet analyseret i forbindelse med regeringens energisparehandlingsplan. 
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Kapitel 2. Beregningsmetode og -forudsætninger  
 
I dette kapitel præsenteres de beregningsforudsætninger, som er anvendt i analysen af tiltagenes 
omkostninger og CO2-fortrængning, og som ikke knytter sig specifikt til de enkelte tiltag. Det drejer 
sig for det første om en række generelle forudsætninger, der anvendes ved opgørelse af velfærds-
økonomiske omkostninger. For det andet drejer det sig om forudsætninger, der knytter sig til 
spørgsmålet om, hvad der ville være sket, hvis et givet tiltag ikke var blevet gennemført. Med andre 
ord, hvordan verden ville have set ud uden tiltaget, jf. figur 2.1. Der kan ikke gives noget enkelt 
svar på dette spørgsmål, og det er nødvendigt at basere sig på en række antagelser. 
 
Figur 2.1. Referenceudvikling og observeret udvikling  
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I beregningerne er det valgt at analysere alle tiltag i forhold til én og samme udvikling: nemlig den 
observerede udvikling. Udviklingen uden tiltag fremkommer ved fra den observerede udvikling at 
fratrække de enkelte tiltag ét for ét. Således tager beregningerne bl.a. udgangspunkt i en verden med 
eksisterende skatter og afgifter, og beregningsmæssigt antages det, at afgifterne på energiområdet 
indføres før de analyserede tiltag, som alle er sideordnede. I princippet burde der i beregningerne 
tages højde for den rækkefølge, de enkelte tiltag indføres i, da hvert enkelt tiltag kan have betydning 
for de øvrige tiltags effekt og omkostninger. En sådan fyldestgørende analyse ligger dog uden for 
rammerne af denne rapport. 
 
Fælles for alle de analyserede tiltag er, at de på den ene eller den anden måde påvirker brændsels-
forbrugets størrelse og sammensætning, så den samlede CO2-udledning reduceres. Det antages som 
udgangspunkt, at brændslerne er tilgængelige i tilstrækkelige mængder, og at brændselspriserne ik-
ke påvirkes af, om de enkelte tiltag iværksættes eller ej. Brændselsprisernes størrelse vil ofte være 
af afgørende betydning for det samfundsøkonomiske regnestykke.  
 
For mange brændsler er det forholdsvis ukompliceret at fastlægge en samfundsøkonomisk brænd-
selspris, som afspejler det ressourcetræk, der er forbundet med brug af det pågældende brændsel, 
samt en CO2-emissionskoefficient, der afspejler den CO2-udledning, brændselsanvendelsen giver 
anledning til.  
 
For el, fjernvarme og i nogen udstrækning også naturgas er problemstillingen imidlertid mere kom-
pleks. Det kan allerede her nævnes, at specielt håndteringen af el i nogle tilfælde er fuldstændig af-
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gørende for udfaldet af analysen. Om vindmølleudbygningen i 1990’erne gælder f.eks., at denne har 
frigjort en del kapacitet i kraftværkerne, svarende til at der er mere overkapacitet i elsektoren i den 
observerede udvikling, end der ville have været uden vindmølleudbygningen. Dette har betydning 
for, hvorledes den sparede fossile elproduktion værdisættes – nærmere bestemt om der udover be-
sparelsen i de variable elproduktionsomkostninger også spares faste anlægsomkostninger som ud-
tryk for, at man med vindmøllerne har ”sparet” et antal kraftværker, som det ellers ville have været 
nødvendigt at bygge. 
 
Håndteringen af el, fjernvarme og naturgas behandles særskilt i afsnit 2.2, 2.3 hhv. 2.4. Inden da gi-
ves der i afsnit 2.1 en gennemgang af den anvendte beregningsmetode og af de grundlæggende be-
regningsforudsætninger. Kapitlet afrundes med i afsnit 2.6 at opsummere de væsentligste af de be-
regningsforudsætninger, der ligger grund for den efterfølgende håndtering af de enkelte tiltag. 
 
 
2.1 Generelle forudsætninger 
Tiltagenes samfundsøkonomiske konsekvenser bliver i analysen opgjort i form af den såkaldte CO2-
skyggepris, der som beskrevet ovenfor udtaler sig om, hvor stor værdi der skulle tillægges hvert ton 
undgået udledning af CO2, hvis tiltaget ud fra en samfundsøkonomisk betragtning netop skulle ba-
lancere. En af fordelene ved at bruge CO2-skyggepriser (i forhold til f.eks. en samfundsøkonomisk 
rentabilitetsopgørelse, hvor hvert ton undgået CO2-udledning tillægges en bestemt værdi) er, at 
CO2-skyggepriser for tiltag med forskellig tidshorisont eller størrelse/skala uden videre kan sam-
menlignes.     
 
Hvilken CO2-værdi er det så relevant at holde de beregnede CO2-skyggepriser op imod? Her kan 
der anlægges to synsvinkler: 
1) Skadesomkostningerne kan forsøges opgjort 
2) Der kan ses på alternativomkostningerne; dvs. omkostningerne ved på anden vis at reducere ud-

ledningen af CO2. 
 
Den første tilgang er at forsøge at opgøre skadesomkostningerne ved CO2-udledningen. Dette er 
meget vanskeligt – blandt andet fordi konsekvenserne går på tværs af landegrænser, rækker mange 
år frem i tiden og helt grundlæggende er uhyre usikre. Ikke desto mindre er der dog gjort forsøg på 
at nå frem til sådanne bud på skadesomkostningerne ved udledning af CO2, bl.a. i form af EU-Ko-
missionens såkaldte ExternE-studie, der senere er blevet revideret og opdateret i det såkaldte BeTa-
studie. I analysen fra Det Økonomiske Råd (2002) anvendes som udtryk for skaderne ved CO2-ud-
ledningen værdier på hhv. 47 kr./ton CO2 og 270 kr./ton CO2. Disse tal er bl.a. baseret på ExternE-
studiet. 
 
Den anden tilgang er at se på alternativomkostningerne; dvs. omkostningerne ved på anden vis at 
reducere udledningen af CO2. Denne tilgang har appel netop i en situation, hvor man i form af Ky-
oto-protokollen er underlagt CO2-reduktionskrav. Opfyldes reduktionskravene ikke vha. af et givet 
tiltag, skal der således gøres noget andet, og det er omkostningerne ved dette ”andet”, der kan bru-
ges til at prissætte et tiltags CO2-reduktion. Et eksempel på en sådan tilgang findes i regeringens 
Klimastrategi fra 2003, hvor der fremadrettet ud fra en alternativomkostningstilgang opereres med 
et såkaldt ”pejlemærke” på 120 kr./ton CO2, jf. Finansministeriet m.fl. (2003). 
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2.1.1 Den velfærdsøkonomiske beregningsmetode 
Omkostningerne forbundet med de analyserede tiltag er opgjort som samfundsøkonomiske omkost-
ninger beregnet på et velfærdsteoretisk teorigrundlag som anbefalet i bl.a. Finansministeriet (1999) 
og Møller m.fl. (2000). En velfærdsøkonomisk analyse er af normativ karakter, idet hensigten med 
en sådan analyse er at pege på den mest hensigtsmæssige anvendelse af samfundets knappe ressour-
cer.  
 
En given ændring i den såkaldte ressourceallokering vurderes i forhold til dens konsekvenser for be-
folkningens forbrugsmuligheder, og værdien af en given forbrugsmulighed opgøres ud fra beta-
lingsvilligheden herfor. Denne betalingsvillighed fungerer som tilnærmet udtryk for forbrugernes 
præferencer.2 Det er derfor markedspriserne på forbrugsgoder, der udgør grundlaget for fastsættelse 
af de priser, der anvendes i den velfærdsøkonomiske beregningsmetode. Meget kort fortalt er dette 
baggrunden for, at der i beregningerne korrigeres med den såkaldte nettoafgiftsfaktor, som skal sør-
ge for en omregning til markedsprisniveau i de tilfælde, hvor en pris ikke allerede er en mar-
kedspris. I de udførte beregninger anvendes der en nettoafgiftsfaktor på 1,17 i overensstemmelse 
med anbefalingerne i Finansministeriet (1999), hvor de 17 pct. er udtryk for den gennemsnitlige 
moms- og afgiftsbelastning. 
 
Beregningerne er udført som partielle analyser, der kun i begrænset omfang tager højde for afledte 
og indirekte effekter. En væsentlig undtagelse herfra er dog, at der tages højde for at offentlige ud-
gifter, og andre elementer der spiller ind på det offentlige provenu, giver anledning til et afledt vel-
færdstab. Det skyldes, at et provenutab skaber finansieringsbehov og i sidste ende må formodes at 
forøge marginalskattesatsen og dermed reducere arbejdsudbuddet. Som følge af dette skabes der en 
såkaldt forvridning i økonomien, og omkostningen forbundet med denne kaldes skatteforvrid-
ningstabet. I de udførte beregninger anvendes der en skatteforvridningsfaktor på 20 pct. i overens-
stemmelse med anbefalingerne i Finansministeriet (1999). Det betyder, at der for en given provenu-
effekt medregnes et skatteforvridningstab på 20 pct. heraf. 3  
 
I denne analyse tages ikke særligt hensyn til virkninger på Danmarks betalingsbalance over for ud-
landet. Det forudsættes med andre ord, at værditilvækst skabt ved afsætning til udlandet eller ved 
fortrængning af import har samme samfundsøkonomiske værdi som værditilvækst skabt ved afsæt-
ning til hjemmemarkedet. Dette er almindelig praksis i cost-benefit analyser, i hvert fald i en situa-
tion uden tyngende betalingsbalanceproblemer. 
 
I analysen ses der ligeledes bort fra virkninger på ledigheden (arbejdsløsheden). Dette er ligeledes 
almindelig praksis i cost-benefit analyser med den begrundelse, at den samlede ledighed på langt 
sigt er bestemt af andre forhold i økonomien (primært arbejdsmarkedets virkemåde). Betragtningen 
er således, at arbejdskraften på langt sigt alternativt ville have opnået beskæftigelse andetsteds, dvs. 
at arbejdskraft er en knap ressource på langt sigt. 
 
 

                                                 
2 Forbrugsmuligheder skal forstås i relativt bred forstand, hvilket bl.a. indbefatter ”forbrug” af fritid, ren luft mv. 
3 Under et skattestop kan denne antagelse umiddelbart forekomme problematisk, men man skal huske på, at et provenu-
tab i relation til et givet tiltag kan være med til at hindre en sænkning af marginalskatterne, som ellers ville have været 
mulig. 
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2.1.2 Beregning af CO2-skyggeprisen 
I det følgende gives en kort oversigt over CO2-skyggeprisens komponenter. For hvert enkelt tiltag 
ses på de omkostninger og gevinster, der opstår som følge af tiltaget. Omkostninger og gevinster 
opgøres konsekvent udtrykt i reale priser omregnet til 2002-niveau vha. BVT-deflatoren, jf. bilag A. 
 
Når r udtrykker den reale diskonteringsrate og T tiltagets tidshorisont, kan tiltagets nutidsværdi 
(NNV) udtrykkes som følger: 
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ette gøres ved at sætte NNV = 0 i formel (2.1) og løse for PCO2: 
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Ændringen i CO2-udledning samt tiltagets gevinster og omkostninger opgøres alle i forhold til den 
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typer på bekostning af andre. Et sådant tiltag 
lustreres i figur 2.2. 

 

2-skyggeprisen kan med denne beregningsmetode godt blive negativ, svarende til at tiltaget gi
en samfundsøkonomisk gevinst – selv uden hensyn til reduceret CO2-udledning. Hvis omvendt 
CO2-omkostningen er positiv, afspejler det, at tiltagets øvrige gevinster ikke er store nok til i sig 
elv at berettige afholdelse af tiltagets omkostninger. Tiltaget er i så fald alene samfundsøkonoms

rentabelt, hvis CO2-skyggeprisen er lavere end den værdi, CO2-reduktionen tilskrives.  
 
CO2-skyggeprisen kan for et givet tiltag dekomponeres i en række komponenter, som der gøres kort
rede for i det følgende. Som konkret eksempel antages det, at tiltaget er et investeringstilskud til 

usholdningerne med henblik på fremme visse energih
il
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Figur 2.2. Oversigt over komponenter i CO2-skyggeprisen 
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De grå bokse er eksogene ændringer, idet man skal forestille sig, at tilskuddet inducerer en anlægs-
investering (med tilhørende løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger), hvilket igen giver 
anledning til ændringer i brændselsforbruget. 
 
Ud fra ændringen i forbruget af de berørte brændsler kan ændringen i udledningen af klimagasserne 
CO2, CH4 og N2O beregnes vha. deres brændselsspecifikke emissionskoefficienter.4 Ved at vægte 
udledningen af CH4 og N2O med deres respektive opvarmningspotentialer (GWP) i forhold til CO2 
på 21 hhv. 310, findes den samlede reduktion i udledningen af drivhusgasser målt i CO2-ækviva-
lenter, svarende til ∆CO2

t i formel (2.1) og (2.2). Det kan her nævnes, at "CO2-udledning" i hele 
denne rapport skal forstås som udledning af CO2-ækvivalenter, også når dette ikke fremgår eksplicit 
af teksten. 
 
Udover reduktionen af CO2-udledningen (målt i CO2-ækvivalenter) har tiltaget også sideeffekter 
(også kaldet benefits, jf. Bt i formlerne ovenfor) i form af reducerede emissioner af SO2 og NOx el-
ler reducerede renseomkostninger for samme. Værdien af disse reduktioner er illustreret længere til 
højre som en sideeffekt ved CO2-reduktionen. Som udgangspunkt opereres med skadesomkostnin-
ger på 30 kr./ kg for SO2 og 35 kr./ kg for NOx.5 El og fjernvarme produceret på de centrale kraft-

                                                 
4 Alle emissioner beregnes som udgangspunkt ud fra de samme emissionskoefficienter som i DØRS (2002). Disse emis-
sionskoefficienter er baseret på Fenhann (2001). I et vist omfang er der dog foretaget en revurdering af emissionskoeffi-
cienterne i overensstemmelse med de seneste anlægsspecifikke vurderinger fra Danmarks Miljøundersøgelser. 
5 Disse størrelser baserer sig på Europa-Kommissionens ExternE-studier. Siden beregningerne blev udført, har Dan-
marks Miljøundersøgelser (2004) offentliggjort nye højere vurderinger af skadesomkostningerne ved udslip af SO2 og 
NOx. Brug af de nye, opdaterede forudsætninger fra DMU ville for flere af tiltagene alt andet lige have resulteret i lave-
re beregnede CO2-skyggepriser. Der er dog ikke fuld afklaring om DMUs vurderinger. De skadesomkostninger for 
emissioner af SO2 og NOx, man hidtil har opereret med på trafikområdet, er væsentlig lavere, jf. Transport- og Energi-
ministeriet (2004). Skadesomkostningerne ved et givet udslip fra trafikken må ellers som udgangspunkt forventes at væ-
re højere end ved et tilsvarende udslip fra energisektoren.  
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værker er som nævnt i kapitel 1 underlagt begrænsninger på udledningen af SO2 og NOx, og derfor 
findes sideeffekten her som sparede renseomkostninger multipliceret med nettoafgiftsfaktoren på 
1,17. Konkret anvendes en værdisætning på 10 kr./kg for SO2 og 14,5 kr./kg for NOx. 
 
Den sidste komponent i CO2-skyggeprisen er tiltagets nettoomkostninger, Ct, jf. formel (2.1) og 
(2.2). Disse omkostninger består af følgende delkomponenter: 
 

• Mht. brændselsomkostninger og afgiftsprovenuer ses det i midterste søjle i figur 2.2, at æn-
dringen i brændselsforbruget vha. de respektive brændselspriser (opgjort i faktorpriser) giver 
en besparelse i husholdningernes brændselsudgifter, som ganges med nettoafgiftsfaktoren 
for at komme op i markedspriser.  

• Desuden kan man ud fra ændringen i brændselsforbruget kombineret med de respektive af-
giftssatser udregne ændringen i afgiftsprovenuet. Af denne provenuvirkning samt selve til-
skuddet regnes som nævnt i afsnit 2.1.1 med 20 pct. i skatteforvridningstab, i overensstem-
melse med Finansministeriets og DØRS' analyser (Finansministeriet m.fl. (2001) og DØRS 
(2002)).6  

 
Til sidst adderes investeringerne og drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne (alle multipliceret 
med nettoafgiftsfaktoren) yderst til højre i figuren, og summen af sideeffekt, brændselsbesparelse, 
skatteforvridningstab og investerings-/driftsudgifter giver de samlede nettoomkostninger ved tilta-
get.  
 
Omkostningerne og CO2-reduktionen tilbagediskonteres med samme diskonteringsrate, og til dette 
bruges efter anbefaling fra Finansministeriet en kalkulationsrente på 6 pct.7 Herefter fremkommer 
CO2-skyggeprisen ved division som i formel (2.2). Da mange af figurens komponenter er forbundet 
med stor usikkerhed, er CO2-skyggeprisen også meget usikkert bestemt, hvorfor der typisk foreta-
ges et antal følsomhedsanalyser med henblik på at afdække usikkerheden på denne. 
  
 

2.1.3 Spørgsmålet om overkapacitet 

Forudsætninger om eventuel overskudskapacitet (eller såkaldte "sunk costs") spiller en stor rolle. 
Essensen af problemstillingen er, at hvis der i visse perioder er overskudskapacitet i produktions-
anlæg og/eller transmissionsnet, kan der argumenteres for, at en forøget produktion af den pågæl-
dende energivare er gratis, hvad angår faste anlægsomkostninger. Dette gælder ikke den del af 
drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, som afhænger af produktionsomfanget (og som kan væ-
re betydelige), men for el, fjernvarme og naturgas kan spørgsmålet om en eventuel overkapacitet 
spille en betydelig rolle i beregningerne, da etablering af nye anlæg og transmissionsnet er forbun-
det med meget store omkostninger. 
 
For eksempel kan man vedrørende en omkostningsbestemt fjernvarmepris i den ene ende af spektret 
antage, at en efterspørgselsstigning efter fjernvarme kan imødekommes ved brug af eksisterende 
værker og transmissionsnet pga. ledig kapacitet. I dette tilfælde kan man argumentere for, at den 

                                                 
6 For tiltag, som påvirker husholdningerne, medtages ændringer i momsprovenuet (nærmere bestemt moms af faktorpri-
sen gange brændselsanvendelsen) ikke i provenuvirkningen.  
7 Som standard foretages også følsomhedsberegning med en kalkulationsrente på 3 pct. De 6 pct. anbefales af Finans-
ministeriet i forbindelse med samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. For en diskussion af spørgsmålet om di-
skontering henvises til Møller (2003). 
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samfundsøkonomiske fjernvarmepris skal svare til de variable omkostninger (indfyrede brændsler, 
nettab samt drift og vedligeholdelse). I den anden ende af spektret kan man antage, at efterspørg-
selsstigningen kun kan imødekommes ved etablering af ekstra værker og nedgravning af flere/større 
fjernvarmerør, hvorfor disse kapitalomkostninger lægges oven i de variable omkostninger. "Sand-
heden" vedrørende den omkostningsbestemte brændselspris vil ofte ligge mellem disse yderpunkter, 
men hvor præcist kan være vanskeligt at give et entydigt svar på.  
 
Når der bruges argumenter om ledig kapacitet, skal det erindres, at en begrænset mængde overkapa-
citet på kortere sigt godt kan have en økonomisk værdi, idet den indeholder et vist "forsikringsmo-
ment".8 Dette skyldes bl.a., at der kan være usikkerhed om den fremtidige afsætning, store installati-
onsomkostninger eller lange installationstider forbundet med ændringer i kapitalapparatets størrelse. 
Af samme grund er det ikke nødvendigvis gratis at fylde ledig kapacitet ud, dvs. at man skal være 
påpasselig med automatisk at betragte ledig kapacitet som et frit gode. 
 
Om transmissionsnettet specielt gør der sig endvidere for fjernvarme og naturgas – og i nogen grad 
el – gældende, at mange af omkostningerne i forbindelse med nyetablering af transmissionsnettet 
kan have karakter af engangsomkostninger, f.eks. til projektering, kortlægning, linjeføring, ned-
gravning og indhentning af tilladelser. Hvis det antages, at et tiltag før eller siden resulterer i en ud-
videlse af netkapaciteten, vil der altså være tale om at nedlægge rør med større kapacitet. Her kan 
der så argumenteres for, at en del af omkostningerne allerede er afholdt, hvorfor en udvidelse af ka-
paciteten i eksisterende net må formodes at være billigere end nyetablering af net i nye områder. 
Endvidere skal det erindres, at en del af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne ved disse net af-
hænger mere af nettets længde (i km) end af dets kapacitet. 
 
 
2.1.4 Information/kampagner 
Som det sidste punkt i afsnit 2.1 skal det nævnes, at der for mange af de analyserede tiltag er en 
central problemstilling vedrørende informationsanskaffelse og -udbredelse. For både husholdninger 
og virksomheder kan det ofte være for dyrt, tidskrævende eller besværligt at skaffe alle relevante in-
formationer om energibesparende foranstaltninger og teknologi. Dette kan staten forsøge at råde 
bod på, f.eks. i form af kampagner, mærkningsordninger, energiledelse, demonstrationsanlæg 
o.lign. Endvidere kan tilskud til eller pålæg om energieffektive apparater være med til at overvinde 
informationsbarrierer, også selv om tilskuddet ikke i sig selv indeholder kampagneelementer. 
 
For tiltag, som indeholder elementer af informationsudbredelse (i det følgende kaldet ”kampagner”) 
kan man argumentere for, at effekten på energiforbruget er permanent, også efter at kampagnen er 
ophørt og den sidste af de foretagne investeringer er afskrevet. I det omfang kampagnen retter sig 
mod at gøre opmærksom på privatøkonomisk rentable energispareforanstaltninger (f.eks. lavenergi-
pærer), kan man nemlig forestille sig, at informationen forankres permanent i husholdningernes og 
virksomhedernes adfærdsmønstre gennem forskellige former for afsmitning og nedarvning. 
 

                                                 
8 Forsikringsmomentet består i, at man med ledig kapacitet har større frihedsgrader i forhold til hurtigt og uden over-
normale kapitalomkostninger at kunne imødekomme en eventuel fremtidig efterspørgselsstigning. Det skal her under-
streges, at der naturligvis er en grænse for værdien af overkapacitet. Hvis der f.eks. er betydelig overkapacitet som følge 
af fejlslagen planlægning, kan en del af denne være værdiløs i økonomisk forstand. Forsikringsmomentet hænger rela-
tivt snævert sammen med diskussionen af forsyningssikkerhed, idet ledig kapacitet kan betragtes som forsikring set fra 
producentens perspektiv og forsyningssikkerhed set fra forbrugerens perspektiv. 
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Dette argument har imidlertid et indbygget modargument. Hvis der knytter sig permanente energi-
besparelser til højnet informationsniveau kan man med rette spørge, om ikke dette før eller siden 
ville være sket af sig selv, i takt med at ny teknologi og viden modnes og trænger ind på marked-
erne. Modargumentet støtter sig altså på, at information har en tendens til at sprede sig af sig selv, 
og at det ikke er spørgsmålet om denne spredes, men hastigheden hvormed den gør det.9 Hvis infor-
mationen før eller siden spredes af sig selv, vil den konkrete kampagne ikke have nogen langsigtet 
nettoeffekt. 
 
I praksis ligger sandheden ofte et sted mellem ovenstående yderpunkter, fordi typiske kampagner/ 
informationstiltag retter sig mod at gøre opmærksom på den til enhver tid (nyeste og) mest rentable 
teknologi. Som resultat heraf kan man forestille sig en permanent effekt (i skikkelse af en successiv 
række af midlertidige effekter), men denne permanente effekt kræver til gengæld også permanente 
kampagneudgifter. Som det fremgår, er det vanskeligt på forhånd at udtale sig om, hvorvidt et kon-
kret informationstiltag har varige eller kun midlertidige effekter, hvilket derfor må bero på konkrete 
vurderinger. 
 
 

2.2 Håndtering af el 
En række af de analyserede tiltag, som eksempelvis udbygning med vindmøller og decentral kraft-
varme, vil fortrænge elproduktion fra andre anlæg, der udbyder til det samlede elmarked. Disse an-
læg vil typisk være baseret på fossile brændsler, hvorfor der sker en reduktion af CO2-udledningen 
fra det samlede elsystem. Samtidig vil der blive sparet produktive ressourcer forbundet med fossil 
fremstilling af el. 
 
Den danske elproduktion indgår i dag i det nordeuropæiske elmarked. Efterspørgslen efter el i de 
andre nordiske lande er med til at bestemme den danske elproduktion og dermed den danske CO2-
udledning. Det er derfor ikke givet, at eksempelvis udbygning med vedvarende energi vil reducere 
CO2-udledningen fra danske elproducenter nævneværdigt, da det kan være fordelagtigt for danske 
elproducenter at eksportere el til udlandet i stedet for at indskrænke produktionen. Det betyder, at 
den overvejende reduktion i den konventionelle produktion kan ske i andre lande.  Nedenfor vendes 
der tilbage til denne centrale problemstilling, som er helt afgørende for, hvor stor effekt tiltagene 
kan tilskrives Danmark ud fra en Kyoto-vinkel. 
 
Som udgangspunkt antages det i beregningerne, at den fortrængte konventionelle elproduktion sva-
rer til den gennemsnitlige danske kondensproduktion, dvs. den el der produceres på danske kraft-
værker uden samtidig produktion af varme. Ud fra en gennemsnitsbetragtning er denne antagelse 
rimelig, selv om der selvfølgelig vil være perioder hen over året, hvor den marginale elproduktion 
ikke finder sted som kondensproduktion. 
 
Med antagelsen om, at den fortrængte konventionelle elproduktion svarer til den gennemsnitlige 
danske kondensproduktion, kan der beregnes undgåede emissioner som opgjort i tabel 2.1. Hvorvidt 
reduktionen rent faktisk sker i Danmark eller et andet land, tages der ikke med denne antagelse au-
tomatisk stilling til.  
 

                                                 
9 Her tænkes primært på tekniske informationer. Kampagner, som retter sig mod at påvirke holdninger, kan have en an-
den karakter. 
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Emissionen af såvel CO2 som SO2 og NOx pr. enhed produceret el reduceres over den betragtede 
periode som helhed. Det skyldes dels, at der sker et skift fra kulfyrede anlæg over mod naturgasfy-
rede, dels at der i stigende grad renses for SO2 og NOx, og endelig at der anvendes brændsel med 
lavere svovlindhold. Referenceværket er således et gennemsnitligt kondensværk med en gennem-
snitlig grad af røgrensning. 
 
Der er tale om både en historisk og en fremadrettet tidsdimension. Emissionskoefficienterne er frem 
til og med 2002 beregnet på basis af statistiske oplysninger om emissioner og elproduktion. For den 
fremadrettede periode er emissionskoefficienterne baseret på beregninger udført på RAMSES, 
Energistyrelsens model for elsektoren. RAMSES er en såkaldt ”bottom-up”-model, som tager ud-
gangspunkt i de fysiske produktionsforhold på de enkelte værker samt de udefra givne priser. Emis-
sionskoefficienterne for den fremadrettede periode i tabel 2.1 svarer til de antagelser, der blev brugt 
i forbindelse med analyserne bag Klimastrategien, jf. Finansministeriet m.fl. (2003). 
 
Tabel 2.1. Udledninger pr. enhed fossilt produceret el (kg/GJ) 

CO2 SO2 NOx
1992 234 1,157 0,735
1993 232 0,832 0,725
1994 230 0,847 0,728
1995 228 1,056 0,680
1996 223 0,972 0,676
1997 217 0,629 0,518
1998 213 0,530 0,437
1999 207 0,418 0,366
2000 213 0,150 0,320
2001 204 0,096 0,294
2002 205 0,088 0,364
2003 206 0,093 0,363
2004 205 0,090 0,363
2005 205 0,092 0,312
2006 204 0,104 0,310
2007 203 0,075 0,279
2008 202 0,076 0,278
2009 202 0,077 0,279
2010 203 0,079 0,269
2011 205 0,073 0,267
2012 205 0,074 0,267
2013 206 0,072 0,259
2014 189 0,062 0,219
2015 179 0,057 0,142
2016 168 0,041 0,139
2017 167 0,041 0,139  
Anm. RAMSES-beregningerne rækker kun frem til og med 2017.  
For den efterfølgende periode antages det i beregningerne,  
at emissionskoefficienterne svarer til 2017-koefficienterne. 
 
Udover CO2-fortrængningen vil udbygning med ikke-fossil elproduktionskapacitet også indebære, 
at der spares ressourcer til tilvejebringelse af fossilt baseret el. Igen er det hensigtsmæssigt at skelne 
mellem en bagudrettet og en fremadrettet tidsdimension. Den fremadrettede periode afgrænses her 
til perioden fra og med 2001, som var det første år, hvor hele Danmark fuldt ud var tilknyttet det 
nordiske elmarked, Nord Pool.  
 
I denne del af perioden er der således et egentligt marked for el og dermed også en markedspris, der 
kan fungere som værdimåler for den handlede el. Hvis en del af den danske efterspørgsel efter el 
dækkes af vindmølleproduceret strøm, vil det som udgangspunkt være en alternativ mulighed for 
kraftværkerne i stedet at eksportere denne mængde el afregnet til Nord Pool-prisen. For den fremad-
rettede periode anvendes elprisfremskrivningen fra februar 2003 (Energistyrelsen (2003)), som 
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Energistyrelsen udarbejdede i forbindelse med Klimastrategien. I denne fremskrivning antages pri-
sen at stige til 24 øre/kWh, jf. tabel 2.2. For årene 2001-2003 bruges dog historiske observationer 
for elpriserne i denne analyse. 
 
I elprisfremskrivningen er ikke indregnet den elprisstigning, der forventes at ske som følge af EU’s 
CO2-kvoteregulering, som bl.a. omfatter kraftværkerne. Det skyldes, at det som nævnt i kapitel 1 er 
valgt at se bort fra problematikken knyttet til CO2-kvoter – herunder disses indvirkning på elmarke-
det – eftersom de analyserede tiltag helt grundlæggende er af historisk art. Den metode, der benyttes 
i de her udførte beregninger kan derfor ikke ukritisk overføres til fremadrettede analyser, hvor der 
generelt vil være behov for at tage højde for betydningen af CO2-kvotereguleringen. 
 
Hvor der for den fremadrettede periode kan tages udgangspunkt i en elmarkedspris, er situationen 
en anden for den historiske periode. Her er der ikke noget egentligt marked for el, så i stedet må det 
undersøges nærmere, hvor store omkostninger der ville have været forbundet med produktion af den 
overflødiggjorte el. Der anvendes således en bottom-up tilgang, jf. afsnit 2.1.3. 
 
For den historiske periode er det valgt at beregne produktionsomkostninger med udgangspunkt i 
standardantagelser om tekniske og økonomiske forhold på to typer af anlæg, dels et kulfyret og dels 
et naturgasfyret.10 På basis af disse standardantagelser og information om priserne på kul og natur-
gas kan de gennemsnitlige variable elproduktionsomkostninger beregnes som i tabel 2.2, hvor der 
opereres med brændselsomkostninger hhv. omkostninger til drift og vedligehold. I beregningerne 
antages det som udgangspunkt, at omkostningerne til drift og vedligehold fuldt ud samvarierer med 
elproduktionsomfanget. I praksis kan en del af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne dog på 
kortere sigt være uafhængige af produktionsomfanget. Eksempelvis vil en forbigående nedgang i 
produktionsomfanget på et kraftværk næppe medføre reduktioner i antallet af beskæftigede på det 
pågældende værk. 
 
I det omfang et tiltag overflødiggør nyinvesteringer i konventionelle elproduktionsanlæg, vil der 
endvidere kunne spares investeringsomkostninger. Det antages, at det er investeringer i et gennem-
snitligt kraftværk, der overflødiggøres. Investeringsomkostningerne for kulfyrede anlæg udtrykt i 
2002-prisniveau anslås til godt 9 mio. kr./MW, mens investeringsomkostningerne for naturgasfy-
rede anlæg, anslås til knap 6 mio. kr./MW, jf. Energistyrelsen (1995). I takt med at en større og stør-
re del af elproduktionen over perioden er naturgasbaseret, falder investeringsomkostningerne for et 
gennemsnitsværk, som det fremgår af tabel 2.2. 
 
Når ressourcebesparelsen knyttet til den fossile elproduktion skal beregnes for et tiltag, der udbyg-
ger med miljøvenlig elproduktionskapacitet, skelnes der i beregningerne mellem besparelser knyttet 
til sparede investeringer (sidste søjle i tabel 2.2) og besparelser knyttet til undgået fossil elproduk-
tion (næstsidste søjle i tabel 2.2). De sparede investeringer beregnes ud fra, hvor stor effekt der in-
stalleres af den miljøvenlige elproduktion. For tiltag, der reducerer efterspørgslen efter el, stiller sa-
gen sig lidt anderledes, fordi der ikke her er nogen effekt at tage udgangspunkt i. For disse tiltag 
indfanges de sparede investeringsomkostninger i stedet ved at annuisere investeringsomkostnin-
gerne ud over anlæggets anslåede levetid på 30 år, hvorved enhedskapitalomkostningen kan bereg-
nes til omkring 12 øre/kWh.  
 

                                                 
10 Det drejer sig konkret om kulstøvfyrede KAD-anlæg hhv. naturgasfyrede KAD-anlæg, der beskrives i Energistyrel-
sen (1995). 
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Tabel 2.2. Sparede omkostninger til fossil el (2002-priser) 
Fremadrettet

I alt Brændsel Drift og vedligehold Variable i alt Anlægsinv.
øre/kWh øre/kWh øre/kWh øre/kWh mio. kr./MW

1992 9,1 5,1 14,2 9,1
1993 7,8 5,1 12,9 9,1
1994 7,4 5,1 12,5 9,1
1995 7,9 5,1 12,9 9,0
1996 7,9 5,1 13,0 9,0
1997 9,3 5,0 14,3 9,0
1998 9,1 4,9 14,0 8,9
1999 7,5 4,8 12,3 8,8
2000 9,8 4,7 14,5 8,7
2001 18,4
2002 21,3
2003 26,7
2004 17,3
2005 17,4
2006 18,8
2007 19,6
2008 20,4
2009 21,2
2010 22,2
2011 23,0
2012 24,0
2013 24,0
2014 24,0
2015 24,0
2016 24,0
2017 24,0

Historisk

 
Anm. Heri er ikke indregnet eventuelle besparelser i form af lavere SO2- og NOx-renseomkostninger. I de analyserede 
tiltag medregnes halvdelen af anlægsinvesteringerne, jf. afsnit 2.2.2. 
 
 
I det følgende diskuteres det nærmere, hvordan oplysningerne i tabellerne 2.1 og 2.2 anvendes i 
analyserne af de betragtede tiltag. Der er nemlig tre væsentlige problemstillinger, som er afgørende 
for, hvor stor CO2-udledning og hvor mange ressourcer til fossil el der spares:  
 

 Effektværdi 
 Overskudskapacitet 
 Den internationale dimension  

 
De to første problemstillinger, der hænger snævert sammen, vedrører spørgsmålet om, i hvor høj 
grad de analyserede tiltag overflødiggør investeringer i konventionelle elproduktionsanlæg. Den 
sidste problemstilling knytter sig til spørgsmålet om, i hvilket omfang der overhovedet sker CO2-
udledningsreduktioner i Danmark. De tre problemstillinger diskuteres i det følgende, og det beskri-
ves, hvilke antagelser Energistyrelsen i denne opgørelse har valgt at lægge til grund for den vel-
færdøkonomiske analyse af de berørte energipolitiske tiltag.  
 
 
2.2.1 Effektværdi 

Hvis der eksempelvis sker en udbygning med 1 MW vindkapacitet vil dette ikke overfløddiggøre en 
tilsvarende investering i konventionel elproduktionskapacitet. Det skyldes, at elproduktionen fra 
vindmøller bestemmes af vejret og ikke afgøres af, hvornår der er størst behov for strøm. Vindmøl-
leel er således ikke-regulerbar og kan derfor ikke tillægges så stor effektværdi som kraftværkskapa-
citet, hvorfor udbygning med 1 MW vindkapacitet i beregningerne antages at overflødiggøre min-
dre end 1 MW kraftværkskapacitet. Hvilken effektværdi, det er rimeligt at operere med, afhænger 
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helt af det tiltag der analyseres, og beskrives derfor nærmere i de kapitler, der dokumenterer de til-
tag, som er berørte af denne problemstilling.  
 
 
2.2.2 Overskudskapacitet 
Opgørelse af et tiltags effektværdi er afgørende for, hvor store investeringer i konventionel kapaci-
tet tiltaget kan overflødiggøre. Effektværdien vil imidlertid afhænge stærkt af, hvorvidt tiltaget 
iværksættes i en verden med mangel på elproduktionskapacitet eller en verden med overskudskapa-
citet. Spørgsmålet er, hvad der alternativt ville være sket, hvis eksempelvis udbygningen med 
vindmøller ikke havde fundet sted. Ville der så have været behov for at opføre nye fossile kraftvær-
ker med det samme, eller ville de eksisterende kraftværker have haft tilstrækkelig produktionskapa-
citet i en årrække, så der først på længere sigt ville blive sparet investeringsomkostninger?  
 
Hvis der kun opereres med kortsigtede, variable omkostninger til konventionel elproduktion, vil 
man over perioden som helhed få undervurderet omkostningerne ved den fossile elproduktion. Det 
vil svare til en beregningsantagelse om, at der er overskudskapacitet i elsektoren gennem hele peri-
oden, hvilket er diskutabelt, da der allerede nu tales om kapacitetsmangel på det nordiske elmarked 
inden for en overskuelig årrække.  
 
Omvendt vil det heller ikke være rimeligt fuldt ud at medtage kapacitetsomkostninger gennem hele 
perioden, da man dermed vil se bort fra, at der vitterlig op gennem 1990’erne har været rigelig 
elproduktionskapacitet.  
 
En grundig analyse af hele denne problematik har ikke været mulig inden for rammerne af denne 
rapport. I stedet har det været nødvendigt at foretage nogle forenklende antagelser, som beskrives i 
det følgende.  
 
For den fremadrettede periode er det, som allerede beskrevet, valgt at antage, at den fortrængte 
konventionelle elproduktion sparer samfundet for omkostninger svarende til værdien af produktio-
nen til elmarkedsprisen. I starten af den fremadrettede periode er elprisen for lav til at dække de 
samlede omkostninger (inklusive faste omkostninger) ved konventionel elproduktion. Først fra 
2012 er den anvendte elpris udtryk for de forventede, langsigtede marginalomkostninger ved elpro-
duktionen. Det harmonerer med, at eksempelvis ny vindkraft-kapacitet i starten kun må forventes at 
fortrænge de variable omkostninger ved konventionel elproduktion, mens der først på længere sigt 
også kan ske en fortrængning af anlægsomkostninger. For den fremadrettede periode betyder an-
vendelse af den forventede nordiske elmarkedspris i beregningerne således, at der i en vis udstræk-
ning tages højde for den forholdsvis rigelige produktionskapacitet.  
 
Tilbage står spørgsmålet om, hvordan den bagudrettede tidsperiode håndteres. Spørgsmålet er, 
hvorvidt den el der blev produceret vha. vindkraft og decentral kraftvarme op gennem 1990’erne 
kan opfattes som overskudsstrøm ud fra en betragtning om, at der i alt fald gennem sidste halvdel af 
1990’erne har været rigelig elproduktionskapacitet. Det kunne der argumenteres for. Til gengæld 
kan denne rigelige elproduktionskapacitet dog også siges at skyldes den udbygning med yderligere 
centrale værker, som blev igangsat, efter at udbygningen med decentral kraftvarme og vindenergi 
var planlagt. Var de pågældende centrale anlæg ikke blevet bygget, ville der ikke have været så ri-
gelig kapacitet. Hvis der ikke var blevet udbygget med vind og decentral kraftvarme, ville der der-
for formodentlig have været behov for investeringer i alternativ elproduktionskapacitet. 
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Omvendt kan man argumentere for, at en del af vindmøllerne og de decentrale kraftvarmeanlæg er 
opført efter den politiske beslutning om at bygge yderligere centrale kraftværker. På den måde var 
de for så vidt overflødige for elforsyningen på etableringstidspunktet. Til gengæld er de etableret 
som opfølgning på en målsætning, nemlig Energi 2000’s 2005-målsætning, der kan dateres tilbage 
til tiden, før det blev besluttet at etablere yderligere centrale kraftværker. Spørgsmålet er således, 
om det er 1990’ernes udbygning med bl.a. vindmøller eller opførelsen af de centrale kraftværker, 
der er ”skyld i” den rigelige produktionskapacitet. På et sådant spørgsmål er det i sagens natur umu-
ligt at give et sagligt og objektivt svar. Det er dermed vanskeligt entydigt at pege på, hvordan reg-
nestykket bør udføres.  
 
Som beregningsantagelse har Energistyrelsen valgt at medtage halvdelen af de kraftværksinveste-
ringer, der ville have været nødvendige for at give en effektværdi svarende til det betragtede tiltags. 
Regimeskiftet ved Danmarks tilknytning til Nord Pool undervejs i analyseperioden gør det dog van-
skeligt at give kapacitetsspørgsmålet en fuldt konsistent behandling. Det anvendte bud på den frem-
tidige elpris indeholder således også en aflønning af anlægsomkostninger, så en fuld adskillelse 
mellem kapacitet og produktion gennem hele perioden er ikke mulig. Beregningsantagelsen om at 
medregne alternative investeringer svarende til halvdelen af effektværdien underkastes naturligvis 
en følsomhedsvurdering.  
 
Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne antages som udgangspunkt at være produktionsafhæn-
gige, hvorfor de umiddelbart spares, når elproduktionen på kraftværkerne reduceres. Som tidligere 
nævnt kan denne antagelse diskuteres, og i beregningerne underkastes den da også en følsomheds-
vurdering. 
 
For de tiltag, der reducerer efterspørgslen efter el, medregnes halvdelen af de 12 øre/kWh, som en-
hedskapitalomkostningerne kan beregnes til, jf. ovenfor. Det betyder, at der historisk regnes med, at 
der spares 6 øre i investeringsomkostninger, for hver gang der spares en kWh el. 
 
 
2.2.3 CO2-fortrængning og den internationale dimension 

Med det åbne, internationale elmarked siden slutningen af 1990’erne er det ikke givet, at eksempel-
vis udbygning med vedvarende energi vil reducere CO2-udledningen fra de danske elproducenter 
nævneværdigt. Hele problemstillingen om, i hvilket omfang CO2-udledningen reduceres ved el-
besparelser i Danmark, håndteres i analysen ved for de berørte tiltag at lave to regnestykker hvad 
angår CO2-reduktionen. Begge regnestykker har en vis informationsværdi, afhængigt af hvilket 
spørgsmål man ønsker belyst. 
 

• I det første regnestykke (Energi 2000-vinkel/energiforbrug) medregnes alle CO2-reduktio-
ner, uanset hvilket land de tilfalder. Beregningsmæssigt kan det gøres ved at antage, at den 
fortrængte el har et CO2-indhold svarende til den gennemsnitlige danske kondensproduk-
tion, jf. tabel 2.1. Denne form for beregning baseres på den opgørelsesmetode, der blev an-
vendt i forbindelse med den nationale CO2-målsætning fra Energi 2000, idet CO2-reduktio-
ner regnes med, uanset hvor i elsystemet de havner – det være sig inden for eller uden for de 
danske grænser.  
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• I det andet regnestykke (Kyoto-vinkel/energiproduktion) tages der højde for, at der kun sker 
en delvis reduktion i den fossile elproduktion inden for Danmarks grænser, hvis eksempelvis 
elbesparelser i Danmark fører til en øget eleksport, primært til de øvrige nordiske lande. Den 
nøjagtige effekt inden for Danmarks grænser er uhyre vanskelig at afgøre. Bl.a. kan graden 
af overkapacitet i elproduktionssystemet spille ind på, hvor stor en del af en elbesparelse der 
giver sig udslag i lavere elproduktion i Danmark. Alt andet lige må det formodes, at elbespa-
relser i Kyoto-protokollens CO2-forstand i højere grad ædes op af øget eleksport, når pro-
duktionskapaciteten i Danmark er rigelig. 

 
På basis af beregninger med Energistyrelsens model for den nordiske elsektor, Ramses, anslås det, 
at skønsmæssigt omkring 50 pct. af CO2-fortrængningen, hvis der eksempelvis udbygges med 
vindmøller i det nuværende system, kan forventes at ske i Danmark. Der er tale om et groft overslag 
for de kommende år. Overslaget er meget følsomt overfor forudsætninger om el- og brændselspri-
ser, graden af overkapacitet og udbygning af elsystemet mm. 
 
Danmarks elproduktion udgør i gennemsnit kun omkring 10 pct. af den samlede elproduktion på det 
nordiske elmarked, men danske fossilt baserede kraftværker forventes i forholdsvis stor udstræk-
ning at være de marginale udbydere, hvilket er baggrunden for overslaget på de 50 pct. 
 
Ligesom i de tidligere analyser beregnes CO2-skyggepriserne som nævnt udelukkende i forhold til 
den samlede CO2-reduktion, tiltagene giver anledning til, uanset om den finder sted i Danmark eller 
i udlandet. Ovennævnte forskelle mellem de to opgørelsesmetoder har altså udelukkende betydning 
for mængdesiden af tiltagenes effekter. 
 
 
2.3 Håndtering af fjernvarme 
I modsætning til el er fjernvarme et heterogent produkt præget af høj grad af ”regionalitet”, idet 
fjernvarme ikke med dagens teknologi kan transporteres over længere afstande og derfor heller ikke 
(stort set) handles internationalt. Som følge heraf kan der være særdeles store regionale prisforskelle 
på fjernvarme i Danmark (op til en faktor tre11), hvorfor de samfundsøkonomiske omkostninger ved 
fjernvarmeproduktion typisk ikke kan ses uafhængigt af denne regionalitet. Som følge heraf opere-
res der i husholdningstiltagene med to typer fjernvarme – kulbaseret og naturgasbaseret – jf. afsnit 
2.5. 
 
Som en yderligere komplikation produceres el og fjernvarme hovedsageligt i såkaldt forenet pro-
duktion, hvilket indebærer en indbyrdes sammenhæng mellem de to produkter. Derfor kan det være 
vanskeligt at henregne omkostningerne – herunder ikke mindst kapitalomkostningerne – entydigt til 
de to produkter. Hvis fjernvarme var en internationalt handlet vare, ville markedsprisen på fjern-
varme i højere grad kunne tages som udtryk for de marginale samfundsøkonomiske omkostninger 
ved produktionen. Men som følge af omfattende reguleringer af kraftvarmesektoren, herunder bl.a. 
reglerne om prioriteret el og bunden varmeproduktion, parret med tilslutningspligt og fravær af 
egentlig konkurrence på fjernvarmemarkedet, er det forbundet med en del metodiske vanskelighe-
der at koble observerede fjernvarmepriser til samfundsøkonomiske marginalomkostninger.12

                                                 
11 Se evt. DFF Statistik 2002/2003, Danske Fjernvarmeværkers Forening. 
12 Fordelingen af omkostningerne har desuden betydning i forbindelse med afgifter på fjernvarme, som pålægges i pro-
ducentleddet på den del af dennes brændsler, som ikke har med el at gøre. Den nøjere fordeling er reguleret i lovgivnin-
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Det vælges i denne analyse at bruge fjernvarmepriser fra Energistyrelsen (2001a), idet der ikke in-
den for projektets rammer har været mulighed for en mere tilbundsgående analyse af spørgsmålet 
om samfundsøkonomiske fjernvarmepriser. De benyttede priser er beregnet ud fra anslåede brænd-
selsomkostninger med skønnet tillæg for andre omkostninger, herunder bl.a. anlægs-, drifts- og ved-
ligeholdelsesomkostninger samt transmission, net mv.13

 
Da den anvendte fjernvarmepris indeholder en del kapitalomkostninger, kan der i nogle af de analy-
serede tiltag argumenteres for, at fjernvarmeprisen er højere end det tilsvarende ”ressourcetræk” 
ved fjernvarmeanvendelsen. Der tænkes her på tiltag, som er specielt møntet på områder, hvor der 
allerede er etableret fjernvarmenet, og hvor der skønnes at være ledig kapacitet. Da der på store dele 
af fjernvarmenettet har været rigelig kapacitet igennem 1990’erne (bl.a. som følge af skærpede iso-
leringsstandarder), og da der i samme periode ligeledes har været rigelig kapacitet på kraftvarme-
værkerne, kan man argumentere for, at ekstra fjernvarme i disse områder er ”gratis” at producere 
hvad angår faste kapital- og netomkostninger – i hvert fald på kortere sigt. For en nøjere diskussion 
af spørgsmålet om overkapacitet henvises til afsnit 2.1.3, og i de berørte tiltag foretages følsom-
hedsberegninger med halveret fjernvarmepris. 
 
CO2-emissioner knyttet til fjernvarme er noget mindre komplekse at opgøre end for el. Hvis forbru-
get af fjernvarme reduceres i Danmark, vil der blive udledt tilsvarende mindre CO2 i Danmark, da 
kraftvarmeværkerne ikke har mulighed for at eksportere fjernvarmen i stedet.14 Med hensyn til 
spørgsmålet om CO2-kvoter i relation til fjernvarmeproduktion ses der som for elproduktion og er-
hvervene bort fra disse, jf. diskussionen i kapitel 1. 
 
 
2.4 Håndtering af naturgas 
Da naturgas handles internationalt, tages der i Energistyrelsen (2003) udgangspunkt i importprisen, 
hvortil der lægges indenlandske variable transmissionsomkostninger. I denne pris er der således ik-
ke inkluderet kapitalomkostninger/afskrivninger knyttet til etablering af naturgasnettet. Dette kan i 
nogle tilfælde begrundes ud fra en formodning om ledig kapacitet i eksisterende net og lagre, her-
under at der ofte kan transporteres mere gennem disse (ved højere tryk) til gengæld for en begræn-
set stigning i transmissionsomkostningerne. 
 
Under alle omstændigheder vanskeliggøres koblingen fra markedsprisen på naturgas til det tilsva-
rende samfundsøkonomiske "ressourcetræk" ved at anvende naturgas af, at det danske naturgasnet 
er underlagt en række reguleringer. Markedsprisen er således fastsat til at følge prisen på fyringsolie 
(inklusive afgifter), hvilket betyder, at den indenlandske naturgaspris indeholder en såkaldt "skyg-
geafgift", som tilfalder naturgasselskaberne.15 I det omfang skyggeafgiften er og har været med til 
at tilbagebetale etableringen af naturgasnettet – og i fravær af overnormal profit i naturgasselska-
berne – kan markedsprisen inklusive skyggeafgiften siges at approksimere de langsigtede sam-

                                                                                                                                                                  
gen, typisk ved at fjernvarmeproduktionen tillægges en bestemt (varme)virkningsgrad, men en sådan afgiftsteknisk for-
deling er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med den "sande" samfundsøkonomiske fordeling. 
13 Dette indebærer, at den samfundsøkonomiske fjernvarmepris kommer op i nærheden af markedsprisen (nærmere be-
stemt den variable del af denne, dvs. eksklusive fast tarif/effektbetaling). 
14 En reduktion af fjernvarmeforbruget kan teoretisk set influere på elmarkedet, men der ses bort fra sådanne samspilsef-
fekter her, eftersom håndteringen af elmarkedet i sig selv er forbundet med store metodiske problemer, jf. afsnit 2.2. 
15 Fra og med 1998 er skyggeafgiften dog reduceret væsentligt, idet der i 1998 blev introduceret en egentlig gasafgift 
svarende til omkring 75-85 pct. af niveauet for fyringsolie. 
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fundsøkonomiske omkostninger ved naturgas inklusive afbetaling på naturgasnettet. En fyldestgø-
rende analyse af hele denne problemstilling ville dog indebære, at man f.eks. ud fra DONG-regn-
skabstal foretog en nøjere vurdering af de fysiske afskrivningers andel af naturgasprisen. 
 
Som følge af disse problemer bruges en omkostningsbestemt (”bottom-up”) naturgaspris, og om 
denne skal man altså være opmærksom på en implicit antagelse om, at en eventuel forøgelse af na-
turgasforbruget kan imødekommes med eksisterende net og lagre. I mange tiltag kan der argumen-
teres for dette, men som nævnt i afsnit 2.1.3 skal man generelt være opmærksom på, at en sådan ka-
pacitetsudnyttelse ikke nødvendigvis er gratis i økonomisk forstand. F.eks. kan det betyde, at der vil 
være mindre "plads" til transport af naturgas til andre formål, herunder eksport. I de relevante tiltag 
foretages der følsomhedsanalyse med fordoblet naturgaspris. 
 
 
2.5 Forudsætninger om brændselspriser og afgifter 
I de analyserede tiltag bruges der en række forskellige energityper. Af konverterede brændsler an-
vendes der el og fjernvarme, mens naturgas er et andet ledningsbårent brændsel. Udover disse tre 
brændsler anvendes der også kul og olie; det første mest i el- og fjernvarmeforsyningen, og det sid-
ste også direkte til opvarmningsformål (fyringsolie). Endvidere anvendes der ikke-fossile (vedva-
rende) brændsler som f.eks. træpiller og halm. 
 
Vedrørende de samfundsøkonomiske energipriser er der som udgangspunkt brugt samme brænd-
selsprisforudsætninger, som blev anvendt i regeringens Klimastrategi fra 2003. 
 
Husholdningernes priser og afgifter 
Mht. husholdningernes brændselspriser bruges som udgangspunkt niveauerne fra Energistyrelsen 
(2003), som blev brugt som brændselsprisforudsætninger i regeringens Klimastrategi. For de to an-
vendte fjernvarmetyper (fjernvarme baseret på kul hhv. naturgas) bruges tal fra Energistyrelsen 
(2001a). Vedrørende afgifter bruges for fyringsolie, naturgas og el tal fra Danmarks Statistiks Ener-
gibalancer, mens der for de resterende bruges tal fra Energistyrelsen (2001a). 
 
For året 2002 bruges følgende priser og afgifter for de berørte brændsler: 
 
Tabel 2.3. Anvendte priser og afgifter for husholdningerne i 2002 (kr./ GJ) 
 Fyringsolie Kul Træpiller Naturgas El Fjernvarme 

(kul) 
Fjernvarme 
(naturgas) 

Faktorpris 52 12 23 31 70 76 71 
Afgift 61 64 1 56 181 29 68 
Moms 28 19 6 22 63 26 35 
Markedspris 141 95 30 109 314 131 174 
Anm. I Bilag A er gengivet tal for hele perioden 
 
Faktorprisen (også kaldet nettoprisen) er prisen før afgifter og moms (men inklusive eventuelle 
avancer). Momsen udgør 25 pct. af faktorprisen inkl. afgift, og markedsprisen er summen af faktor-
pris, afgift og moms. Hvad angår afgifterne tager Energibalancernes afgifter hensyn til eventuelle 
afgiftsrefusioner (og principielt også eventuel afgiftsunddragelse), hvorfor disse afgifter kan være 
noget mindre end, hvad man kan udlede fra de ledsagende lovtekster. 
 
For brændslerne i tabel 2.3 konstrueres tallene før og efter 2002 på følgende måde. 
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Tabel 2.4. Oversigt over historisk og fremadrettet datakonstruktion 
 Fyringsolie Kul Træpiller Naturgas El Fjernvarme 

(kul) 
Fjernvarme 
(naturgas) 

Før 2002 Indikator: 
Danmarks 
Statistik 

Indikator: 
Energistyrel-
sen (2001a) 

Indikator: 
Energistyrel-
sen (2001a) 

Indikator: 
Energistyrel-
sen (2001a) 

 
Fra og med 
2002 
 

 
Energistyrel-
sen (2003) 

 
Energistyrel-
sen (2003) 

 
Energistyrel-
sen (2003) 

 
Energistyrel-
sen (2003) 

 
 
 
Tabel 2.2 

 
 
Energistyrel-
sen (2001a) 

 
 
Energistyrel-
sen (2001a) 

 
For perioden 1992-2001 kædes tallene i tabel 2.3 tilbage vha. indikatorer for så vidt angår fyrings-
olie, kul, træpiller og naturgas. For elprisen bruges de variable omkostninger til produktion af denne 
for perioden 1992-2000 (med tillæg af halvdelen af de faste omkostninger), mens der for den frem-
adrettede periode bruges Nord Pool-prisen, jf. afsnit 2.2 (tabel 2.2). For fjernvarme bruges for både 
den historiske og fremadrettede periode samme tal som i Energistyrelsen (2001a). Vedrørende af-
gifter bruges der for den historiske periode tal fra Danmarks Statistik (bortset fra kul, træpiller og 
fjernvarme, hvor kilden er Energistyrelsen (2001a)), mens der for den fremadrettede periode anta-
ges uændrede nominelle afgiftssatser i overensstemmelse med regeringens skattestop.16

 
Vedrørende niveauerne for faktorpriserne i tabel 2.3 kan der knyttes følgende bemærkninger: 
 

• Prisen på fyringsolie er beregnet ud fra markedsprisen, da markedet for fyringsolie er relativt 
velfungerende og ikke er underlagt væsentlige offentlige reguleringer. Der tages udgangs-
punkt i importprisen på råolie, opjusteret med en faktor 1,46. 

• Kulprisen er importprisen på kul leveret til kraftværker. Husholdningerne betaler givetvis 
noget mere for kul og koks, men en sådan eventuel prisdifferentiering ses der bort fra.  

• Prisen på træpiller er beregnet ud fra leverandørernes omkostninger, hvorfor den er noget la-
vere end den pt. observerbare markedspris for træpiller (markedet for træpiller er efterhån-
den ganske veletableret, og disse handles også internationalt). I de relevante tiltag foretages 
følsomhedsanalyse med fordoblet pris på træpiller. 

• Naturgasprisen er ligeledes beregnet ud fra omkostningerne, da markedet for naturgas er re-
guleret og der er tale om store faste anlægsomkostninger. Se mere i afsnit 2.4. 

• Elprisen er for perioden før 2001 beregnet ud fra de variable omkostninger, med et tillæg på 
halvdelen af de faste omkostninger; dvs. 6 øre/kWh = 17 kr./GJ. For den efterfølgende peri-
ode (dvs. også værdien i tabel 2.3) svarer værdien til Nord Pool-markedsprisen. Se mere om 
dette i afsnit 2.2. 

• Fjernvarmeprisen er beregnet ud fra brændselsomkostningerne med tillæg for skønnede an-
lægs-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Der bruges ikke den direkte observerede 
fjernvarmepris, da markedet for fjernvarme er reguleret. Se mere i afsnit 2.3. 

 

                                                 
16 Der skelnes ikke mellem forskellige typer fjernvarme i Energibalancerne, hvorfor afgifterne i disse ikke kan bruges i 
denne analyse. For kul og træpiller er husholdningernes forbrug så beskedent, at Danmarks Statistiks afgiftstal vurderes 
at være for usikkert bestemte. 
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Erhvervenes priser og afgifter 
Mht. faktorpriser for erhvervene bruges som udgangspunkt samme tal som i tabel 2.3, med supple-
rende priser for fuelolie og halm. Prisen på fuelolie antages at være 60 pct. af prisen på fyringsolie i 
tabel 2.3, mens halmprisen er taget fra Energistyrelsen (2001a). 
 
Af tidsmæssige årsager har det ikke været muligt at foretage en nærmere analyse af energiafgifter 
på erhverv. Der bruges derfor de samme tal som i DØRS (2002), som har konstrueret disse vha. op-
gørelser vedrørende energitunge virksomheder fordelt på tung og let proces. For perioden efter 2001 
antages afgiftssatserne konstante, i overensstemmelse med regeringens skattestop. 
 
Tabel 2.5. Anvendte priser og afgifter for erhvervene i 2002 (kr./GJ) 
 Fyrings-

olie 
Fuelolie Kul Træpiller Halm Naturgas El Fjern-

varme 
(gsnit) 

Faktorpris 52 31 12 23 33 31 70 82 
Afgift 12 11 3 1 1 13 33 17 
Markedspris 64 42 15 34 34 44 103 99 
Anm. I Bilag A er gengivet tal for hele perioden 
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2.6 Sammenfattende om beregningstilgang og væsentlige forudsætninger 
I nedenstående boks gives en oversigt over de vigtigste forudsætninger fra kapitel 1 og 2. 
 

• Da analysen har historisk karakter, abstraheres der generelt fra EU’s CO2-kvoteordning på kraftvarmesektoren 
og energitunge virksomheder. Den anvendte metode – herunder brugen af skyggepriser på CO2 – kan ikke 
ukritisk overføres til mere fremadrettede sammenhænge, hvor der er behov for at tage højde for betydningen 
af CO2-kvoteordningen (nyt "regime"). 

• Analysen har ex post-karakter (tager bl.a. udgangspunkt i eksisterende prisniveauer, skatter og afgifter). Hvis 
man havde foretaget en analyse forud for iværksættelsen af tiltagene (en såkaldt ex ante-analyse), ville man 
formodentlig have fået et andet resultat. Resultaterne kan derfor ikke uden videre bruges til at vurdere, om til-
tagene var fornuftige givet datidens beslutningsgrundlag. 

• For tiltag, som involverer nettoeleksport, opgøres CO2-reduktionen på to måder: dels ud fra Energi 2000-
vinklen (forbrugsvinkel = samlet CO2-fortrængning i både Danmark og udland), og dels ud fra Kyoto-vinklen 
(produktionsvinkel = alene CO2-fortrængning i Danmark). Med Energi 2000-vinklen antages indenlandske el-
besparelser eller ikke-fossil elproduktion at give 100 pct. CO2-fortrængning. Med Kyoto-vinklen regnes over-
slagsmæssigt kun med 50 pct. CO2-fortrængning i Danmark. CO2-skyggepriserne beregnes i forhold til den 
samlede CO2-reduktion, tiltagene giver anledning til, uanset om den finder sted i Danmark eller i udlandet. 

• Den samfundsøkonomiske elpris udregnes før 2002 som de variable omkostninger plus halvdelen af investe-
ringsomkostningerne (og for vindmøllekapacitet korrigeres der for effektværdi). Fra og med 2002 bruges Nord 
Pool-prisen som "værdimåler". 

• Vedrørende samfundsøkonomiske brændselspriser bruges som udgangspunkt de samme brændselsprisforud-
sætninger, som blev anvendt i regeringens Klimastrategi fra 2003. 

• Man skal vedrørende el, fjernvarme og naturgas være opmærksom på spørgsmålet om eventuel overkapacitet i 
produktionsanlæg, net og lagre. Overkapacitet kan dog have værdi som "forsikringsmoment". 

• Vedrørende tiltag, som indeholder kampagneelementer, skal det overvejes, om informationsudbredelsen har 
varige nettoeffekter på energiforbruget eller ej. 

• Emissioner af CO2, SO2 og NOx pr. enhed fossilt produceret el beregnes vha. RAMSES ud fra gennemsnitlig 
dansk kondensproduktion med gennemsnitlig grad af røgrensning. 

• For drivhusgasserne CO2, CH4 og N2O regnes med Global Warming Potentials på 1, 21 hhv. 310. For SO2 og 
NOx regnes med renseomkostninger på 10 hhv. 14,5 kr./ kg for kraftvarmesektoren og skadesomkostninger på 
30 hhv. 35 kr./ kg for andre sektorer. 

• Beregningerne er udført som partielle analyser, der kun i begrænset omfang tager højde for afledte og indirek-
te effekter (der medtages dog skatteforvridningstab).  

• Der tages ikke eksplicit højde for tiltagenes eventuelle virkninger på betalingsbalance og ledighed. Dette er 
almindelig praksis i cost-benefit-analyser. Der tages heller ikke hensyn til fordelingsaspekter, og tiltagene vil 
ofte have en række andre effekter, som det ikke har været muligt at inddrage i analysen. 

• Der bruges nettoafgiftsfaktor på 17 pct., skatteforvridningstab på 20 pct. og diskonteringsrate på 6 pct. 
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Kapitel 3. Tilskud til privat udbygning med vindmøller 
 
Indsatsen for at fremme udbygningen med vindmøller går efterhånden flere årtier tilbage. Som op-
følgning på den tidligere nationale CO2-målsætning fra 1990 kom udbygning med vindmøller yder-
ligere i fokus som et virkemiddel, der kunne være med til at sikre, at en større del af elforbruget 
blev dækket ved hjælp af vedvarende energi.  
 
Støtten til vindmølleudbygning har dog ikke kun været begrundet med hensynet til lavere CO2-ud-
ledning på det relativt korte sigt. En stor del af formålet har været at fremme den teknologiske ud-
vikling og arbejde hen imod, at strøm produceret på vindmøller kunne tage konkurrencen op med 
den konventionelt producerede strøm. 
 
Tilskyndelse til at bygge vindmøller har rettet sig mod såvel elværker som private. I dette kapitel 
analyseres den private vindmølleudbygning, mens elværkernes udbygning behandles i kapitel 4. De 
to analyser hænger dog tæt sammen. De basale grunddata til begge analyser beskrives i afsnit 3.1, 
hvor der tages udgangspunkt i statistiske oplysninger om den historisk installerede vindmøllekapa-
citet og den registrerede elproduktion, som skønsmæssigt fordeles mellem private og elværker. 
 
Det er valgt at afgrænse analysen historisk og alene medtage de investeringer, der er gennemført i 
perioden 1992-2002. Investeringer foretaget før 1992 samt eventuelle fremtidige vindmølleinveste-
ringer er dermed ikke inkluderet i analysen. Når der ikke medtages investeringer af ældre dato skyl-
des det, at hensigten med analysen har været at se på effekten af 1990’ernes tiltag. At det så konkret 
er 1992, der er blevet skæringsdato, skyldes, at det er det år, der har været anvendt som startår i de 
tidligere analyser af energipolitikkens samfundsøkonomiske rentabilitet, jf. Det Økonomiske Råd 
(2002) og Finansministeriet m.fl. (2001). At der i den anden ende af tidsskalaen skæres af ved ud-
gangen af 2002, synes naturligt, da der her sker en form for regimeskift, i og med at vindmøller op-
ført fra 1. januar 2003 som udgangspunkt skal afsættes på markedsvilkår – dog med et pristillæg på 
op til 10 øre/kWh, indtil møllen er 20 år gammel. Det er endnu uvist, hvor stor vindudbygning de 
nye afregningsregler vil afstedkomme. 
 
I perioden 1992-2002 har der været anvendt følgende virkemidler for at gøre det attraktivt for pri-
vate at investere i vindmøller: 

• Elproduktionstilskud finansieret over finansloven 
• Gunstige afregningsregler finansieret gennem elprisen for den strøm, der produceres på vind-

møllerne. 
 
Medio 1999 blev elproduktionstilskuddet dog omlagt til afregningsregler finansieret gennem elpri-
sen. Afregningsreglerne er blevet ændret flere gange undervejs i perioden, senest i lov nr. 1091 af 
17. december 2002 ”lov om ændring af lov om elforsyning og lov om tilskud til elproduktion”. En 
indgående beskrivelse af disse afregningsregler og udviklingen i dem ligger uden for rammerne af 
denne opgørelse, der kun opridser reglerne i grove træk, i det omfang de anvendes i analysen.  
 
I starten af 1990’erne udgjorde grundbetalingen for vindmøllestrømmen 85 pct. af det lokale elsel-
skabs salgspris (ekskl. moms og afgifter) til almindelige forbrugere, mens elproduktionstilskuddet 
udgjorde 27 øre pr. produceret kWh. Med de nyeste afregningsregler, gældende fra 2003, får vind-
møller købt inden udgangen af 1999 en afregningspris på 60 øre/kWh i maksimalt 10 år. Hvis fuld-
lasttimerationen opbruges inden da, nedsættes betalingen dog til 43 øre/kWh. Hvis fuldlasttimerati-
onen til gengæld ikke er opbrugt efter 10 år, fås markedsprisen samt en pristillæg på maksimalt 27 
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øre/kWh, indtil dette er tilfældet. Herefter skal produktionen afsættes på markedsvilkår, og der ydes 
et pristillæg på op til 10 øre/kWh, indtil møllen er 20 år. 
 
Vindmøller købt efter 1. januar 2000 og tilsluttet nettet før 2003 afregnes i 22.000 fuldlasttimer med 
43 øre/kWh. Har vindmølleejeren skrotningsbevis, ydes dog et ekstra pristillæg på 17 øre/kWh i 
12.000 fuldlasttimer. Når de 22.000 fuldlasttimer er opbrugt, skal produktionen afsættes på mar-
kedsvilkår og der ydes et pristillæg på op til 10 øre/kWh, indtil møllen er 20 år. Elproduktionen fra 
husstandsmøller tilsluttet nettet inden udgangen af 2002 afregnes med 60 øre/kWh indtil videre. 
 
 
3.1 Antal vindmøller, installeret effekt og vindmøllernes historiske elproduktion  
I tabel 3.1 vises den installerede vindkapacitet i perioden 1992-2002 fordelt på landmøller (hhv. 
private og elværksejede) og havmøller. I forhold til de grunddata, der fremgår af Energistyrelsen 
(2001a) er der sket en opdatering med de nyeste statistikår. Samtidig er der som følge af den tids-
mæssige afskæring ved udgangen af 2002 ikke medtaget den beskedne fremtidige vindmølleudbyg-
ning som der opereres med i Energistyrelsen (2001a). 
 
Tabel 3.1 Antal vindmøller bygget i årene 1992-2002 og deres effekt 

I alt Elværker, land Hav Private, land
1992 222 48 16 0 32
1993 128 32 8 0 24
1994 146 54 25 0 29
1995 171 79 41 5 33
1996 439 220 23 0 197
1997 564 307 19 0 288
1998 498 318 15 0 303
1999 461 316 13 0 303
2000 749 641 14 40 587
2001 130 112 16 0 96
2002 371 504 25 160 319

Installeret effekt (MW)Installerede 
møller (antal) 

 
 
 
For havvindmøllerne antages det, at den effekt, der installeres i et givet år, først bidrager til elpro-
duktionen det følgende år. For de landbaserede møller antages det, at halvdelen af den effekt, der 
installeres i et givet år, bidrager til elproduktionen det pågældende år og resten det efterfølgende år. 
Den samlede effekt for årene i den historiske del af analyseperioden fremgår af tabel 3.2 sammen 
med oplysninger om den samlede effekt for de møller, der var installeret før 1992 og dermed ikke 
indgår i analysen.  
 
Tabel 3.2. Vindmøllernes samlede kapacitet og historiske elproduktion  

elværker private
1992 403 8 0 16 902 0 851 17 34
1993 403 20 0 44 1.052 0 908 45 99
1994 403 37 0 71 1.083 0 856 78 150
1995 403 70 0 102 1.174 0 824 142 208
1996 403 102 5 217 1.227 19 675 170 363
1997 403 123 5 459 1.932 19 783 238 892
1998 393 140 5 755 2.820 19 855 304 1.642
1999 390 154 5 1.058 3.029 19 733 289 1.988
2000 377 167 5 1.503 4.241 19 778 345 3.100
2001 379 182 45 1.844 4.306 170 652 313 3.171
2002 259 203 45 2.052 4.877 170 485 379 3.842

Vindmøllernes samlet kapacitet (MW) Vindmøllernes elproduktion (GWh)
"Nye" landmøller Vindmøller fra 

før 1992 Elværker, land Hav
Private, 

land
Elproduktion 

i alt Havmøller
"Gamle" 

landmøller
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Af tabel 3.2 fremgår også, hvor stor vindmøllernes samlede historiske elproduktion har været. Ud-
viklingen i vindmøllernes kapacitet og elproduktion følges ikke automatisk ad, da produktionen af 
vindkraft ved en given kapacitet primært afhænger af vindforholdene, som er svingende. Havvind-
møllernes elproduktion er beregnet ud fra en antagelse om, at møllerne i gennemsnit har et fuldlast-
timetal på knap 3.800 timer årligt.17 Når havvindmøllernes elproduktion trækkes fra den samlede 
vindmøllebaserede elproduktion, findes elproduktionen på de landbaserede møller. Med udgangs-
punkt i den installerede effekt for de forskellige møllekategorier kan denne elproduktion igen for-
deles mellem møllerne installeret før 1992 og de møller, der installeres i perioden 1992-2020.  
 
Elværkernes udbygning med vindmøller analyseres i kapitel 4, mens der i den resterende del af det-
te kapitel er fokus på den private udbygning med vindmøller. Det må bemærkes, at al udbygning 
med havvindmøller beregningsteknisk er henregnet under elværkernes vindmølleudbygning, til 
trods for at en mindre del af den faktisk består af private vindmølleandele. Denne forenklende anta-
gelse spiller ikke nogen væsentlig rolle for analysens udfald. 
 
 
3.2 Investering og elproduktion 
I tabel 3.3 belyses hvert enkelt års installerede effekt og skrotning samt den samlede kapacitet og 
elproduktionen for de private vindmøller. Vindmøllerne antages at have en gennemsnitlig levetid på 
20 år, hvilket indebærer, at der må anlægges en tidshorisont frem til og med 2022 for analysen. 
 
Tabel 3.3. Vindmøllernes kapacitet og elproduktion 

Installeret effekt Skrottet Årets samlede kapacitet Elproduktion
MW MW MW TJ

1992 32 0 16 122
1993 24 0 44 357
1994 29 0 71 539
1995 33 0 102 747
1996 197 0 217 1.306
1997 288 0 459 3.211
1998 303 0 755 5.912
1999 303 0 1.058 7.158
2000 587 0 1.503 11.159
2001 96 0 1.844 11.416
2002 319 0 2.052 13.833
2003 0 0 2.211 15.919
2004 0 0 2.211 15.919
2005 0 0 2.211 15.919
2006 0 0 2.211 15.919
2007 0 0 2.211 15.919
2008 0 0 2.211 15.919
2009 0 0 2.211 15.919
2010 0 0 2.211 15.919
2011 0 0 2.211 15.919
2012 0 16 2.195 15.804
2013 0 28 2.167 15.602
2014 0 27 2.141 15.412
2015 0 31 2.110 15.188
2016 0 115 1.995 14.360
2017 0 243 1.752 12.614
2018 0 296 1.457 10.487
2019 0 303 1.154 8.305
2020 0 445 709 5.101
2021 0 342 367 2.642
2022 0 208 160 1.148
2023 0 160 0 0  

                                                 
17 Det antages, at havmøller installeret før 2002 har et fuldlasttimetal på 3.000 timer årligt, mens havmøller installeret i 
2002 har et fuldlasttimetal på 4.000 timer årligt. 
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Når alle vindmøllerne er i drift, er der tale om en produktionskapacitet på 2.211 MW. Vindmøller-
nes historiske elproduktion beregnes som beskrevet indledningsvis ud fra statistiske oplysninger, 
mens elproduktionen fra og med 2003 beregnes ud fra den samlede kapacitet ved en antagelse om 
fuldlasttimetal på 2.000 timer årligt. Det betyder, at produktionskapaciteten på 2.211 MW giver an-
ledning til en årlig elproduktion på 2.211·2.000 = 4.422.000 MWh, svarende til 15.919 TJ. 
 
 
3.3 Vindmølleomkostninger 
I tabel 3.4 belyses omkostningerne forbundet med at installere og drive vindmøllerne. Gennem pe-
rioden er anskaffelsesprisen for en vindmølle blevet reduceret. Det antages i beregningerne, at pri-
sen årligt er faldet med 100 kr./kW - fra 7.500 kr./kW i 1992 til 6.500 kr./kW i 2002, målt i løbende 
priser. Udgifterne til drift og vedligehold antages i alle årene at udgøre 10 øre/kWh i 1999-priser, 
men må i praksis forventes at variere over tid og være lavest i starten af vindmøllens levetid.  
 
Det antages, at omkostningerne til netforstærkning ved udbygning med landbaserede vindmøller ud-
trykt i reale 2002-priser beløber sig til 100 kr./kW. Dette tal er forbundet med stor usikkerhed, da 
det er vanskeligt at identificere entydigt, hvilken netudbygning der kan tilskrives udbygningen med 
vindmøller. 
 
Omregning til reale priser sker vha. BVT-deflatoren, som er anført i tabel A1 i bilag A. 
 
Tabel 3.4. Vindmølleomkostninger (reale priser, 2002-niveau) 

Inv. omk D&v Netomk. Inv. omk D&v Netomk.
kr./kW øre/kWh kr./kW mio. kr. mio. kr. mio. kr.

1992 8.842 0,11 100 283 4 3
1993 8.559 0,11 100 205 11 2
1994 8.320 0,11 100 241 16 3
1995 8.100 0,11 100 267 22 3
1996 7.823 0,11 100 1.541 38 20
1997 7.563 0,11 100 2.178 95 29
1998 7.428 0,11 100 2.251 174 30
1999 7.205 0,11 100 2.183 211 30
2000 6.867 0,11 100 4.031 328 59
2001 6.644 0,11 100 638 336 10
2002 6.500 0,11 100 2.074 407 32
2003 0,11 0 469
2004 0,11 0 469
2005 0,11 0 469
2006 0,11 0 469
2007 0,11 0 469
2008 0,11 0 469
2009 0,11 0 469
2010 0,11 0 469
2011 0,11 0 469
2012 0,11 0 465
2013 0,11 0 459
2014 0,11 0 454
2015 0,11 0 447
2016 0,11 0 423
2017 0,11 0 371
2018 0,11 0 309
2019 0,11 0 244
2020 0,11 0 150
2021 0,11 0 78
2022 0,11 0 34

Enhedsomkostninger Samlede omkostninger
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3.4 Sparede omkostninger til fossil el 
Når der produceres el på vindmøller, antages det, at der samtidig overflødiggøres en anden form for 
elproduktion. Som beskrevet i kapitel 2 antages det i beregningerne, at den el, der produceres på 
vindmøllerne alternativt ville være blevet produceret på en måde, der svarer til den gennemsnitlige 
danske kondensproduktion med en gennemsnitlig grad af røggasrensning. Denne fortrængte elpro-
duktion fører til sparede ressourceomkostninger. For årene fra og med 2001 opgøres denne bespa-
relse ved elmarkedsprisen som beskrevet i kapitel 2.  
 
For perioden før Danmark fuldt ud var tilknyttet Nord Pool, medregnes ressourcebesparelsen dels i 
form af investeringsomkostninger, i det omfang det alternativt ville være nødvendigt at opføre ny 
konventionel elproduktionskapacitet, dels i form af sparede omkostninger til brændsel samt drift og 
vedligehold på konventionelle værker. 
 
Tabel 3.5.  Sparede omkostninger til fossil el (reale priser, 2002-niveau) 

MW mio. kr. mio. kr. mio. kr.
1992 3,2 0 5 5
1993 2,4 0 13 13
1994 2,9 0 19 19
1995 3,3 0 27 27
1996 19,7 0 47 47
1997 28,8 0 127 127
1998 30,3 0 231 231
1999 30,3 0 244 244
2000 58,7 1.920 450 2.370
2001 9,6 561 561
2002 31,9 765 765
2003 1.119 1.119
2004 765 765
2005 769 769
2006 831 831
2007 867 867
2008 902 902
2009 937 937
2010 982 982
2011 1.017 1.017
2012 1.054 1.054
2013 1.040 1.040
2014 1.027 1.027
2015 1.013 1.013
2016 957 957
2017 841 841
2018 699 699
2019 554 554
2020 340 340
2021 176 176
2022 77 77

Sparede 
variable omk. Sparede omk. i alt

Sparet ny fossil 
kapacitet Sparede inv.

 
 
 
I beregningerne antages det, at vindmøllerne har en effektværdi på 20 pct. I praksis vil effektvær-
dien for den enkelte vindmølle afhænge af, hvor mange vindmøller der allerede er opført, men det 
tages der ikke eksplicit højde for i beregningerne. Til gengæld underkastes antagelsen om en effekt-
værdi på 20 pct. senere en følsomhedsvurdering. 
 
Det antages videre, at der historisk har været overkapacitet i en sådan grad, at der alternativt kun 
ville have været behov for at investere i konventionelle anlæg i et omfang svarende til halvdelen af 
vindmøllernes samlede effektværdi, jf. kapitel 2. Behandlingen af effektværdi og overskudskapaci-
tet tilsammen gør, at der for hver installeret MW vindkraft indregnes sparede konventionelle inve-
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steringer på 0,1 MW (= 20 pct.·50 pct.·1MW). Med en antagelse om at hver MW installeret kon-
ventionel kapacitet koster omkring 9 mio. 2002-kr. (jf. tabel 2.2) fås sparede investeringsomkost-
ninger som angivet i tabel 3.5. Her antages det, at hele denne investering ville være blevet afholdt i 
2000. De sparede variable omkostninger, der fremgår af næstsidste søjle i tabel 3.5, beregnes ud fra 
vindmøllernes elproduktion i tabel 3.3 og enhedsomkostninger som angivet i tabel 2.2. 
 
 
3.5 Andre økonomiske virkninger 
I starten af perioden påvirkes statskassen gennem udbetaling af elproduktionstilskud på 27 øre/kWh 
til vindmølleejerne. I 1999 blev elproduktionstilskuddet omlagt til et tilskud givet via elafregningen. 
Dermed påvirker subsidieringen ikke længere statskassen. Subsidiering er dog fortsat af betydning 
for det samfundsøkonomiske regnestykke. Afregningsreglerne for vindmøller vil således føre til en 
forbrugerpris, der er højere, end hvis der udelukkende blev anvendt konventionelt produceret el.18 
En højere elpris vil føre til et såkaldt forbrugsforvridningstab som beskrevet i afsnit 3.7.  
 
En grundig belysning af, i hvilket omfang afregningsreglerne for vindmøllestrøm har påvirket elpri-
sen, vil kræve en mere dybtgående analyse, end det har været muligt her. Da effekten under alle 
omstændigheder ikke vil spille nogen afgørende rolle for det samlede resultat af den samfundsøko-
nomiske analyse, er det derfor valgt at basere beregningen på nogle forholdsvis simple overslag. For 
perioden 1992-1999 er anvendt en afregningspris svarende til 85 pct. af den gennemsnitlige elsalgs-
pris til almindelige forbrugere og merprisen beregnes ud fra en antagelse om, at den elpris der ville 
have hersket op gennem 1990’erne uden afregning af vindmøllerne realt svarer til Nord Pool-prisen 
i 2001.19 For den resterende periode beregnes den gennemsnitlige afregningspris ud fra følgende 
forenklende antagelser: 1) Møllernes fuldlasttimeration opbruges efter 10 år og 2) der ses bort fra 
husstandsmøller.  
 
Den højere elpris påvirker efterspørgslen efter el. Da gennemslaget på elforbruget afhænger af, hvor 
høje afgifter elforbruget er belagt med, skelnes der mellem om elforbruget sker i husholdninger el-
ler til hhv. proces og rumvarme i erhvervene. For hver af disse tre kategorier beregnes det ud fra an-
tagelser om priselasticiteter, hvor meget elefterspørgslen ville have været højere, hvis ikke elprisen 
var steget som følge af vindmølleudbygningen.20  
 
Priselasticiteten, ε, defineres således: 
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hvor p0 angiver elprisen uden vindmølleudbygningen, p1 den højere elpris som følge af vindmølle-
udbygningen (begge priser inkl. afgifter og moms), q1 elefterspørgslen i situationen med vindmøller 
og q0 elefterspørgslen, som den ville have set ud uden vindmølleudbygningen. 

                                                 
18 I modsat retning trækker det, at den store vindkapacitet må formodes at have påvirket Nord Pool-prisen i nedadgåen-
de retning. Denne effekt vil dog være beskeden.  
19 Elsalgsprisen udviser dog stor geografisk variation, så i en komplet analyse ville det være nødvendigt at have kend-
skab til vindmøllernes geografiske fordeling.  
20 Her kan der dog komme nogle 2. ordens effekter i spil. Hvis elefterspørgslen falder, når den pris der skal betales pr. 
kWh øges, vil det føre til at omkostningerne til afregning af vindmøllestrømmen skal fordeles ud på nogle færre enhe-
der, hvilket vil få enhedsprisen til at stige yderligere. Denne problemstilling er ikke forfulgt yderligere i analysen. 

 40



 
Forbrugsændringen for den enkelte kundegruppe som følge af en given prisændring kan med kend-
skab til q0 nemt beregnes til: 
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I den beregning, der skal foretages her, kender vi imidlertid ikke q0 men derimod q1, dvs. elforbru-
get i situationen hvor der er sket udbygning med vindmøller. Forbrugsændringen for den enkelte 
kundegruppe som følge af en given prisændring kan f.eks. udtrykkes vha. q1 på følgende måde: 
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I praksis har det dog ikke den store betydning, om effekten på elforbruget beregnes vha. dette ud-
tryk eller den mere enkle formel angivet tidligere. 
 
I beregningerne opereres der med en priselasticitet på -0,15 for husholdninger, mens der anvendes 
en priselasticitet på -0,25 for erhvervenes elforbrug til procesformål og rumvarme. Disse elasticite-
ter stammer fra Danmarks Statistiks EMMA-model (EMMA99). Med de anvendte elasticiteter og 
den beregnede meromkostning kan effekten på elforbruget beregnes. Resultatet heraf fremgår af ta-
bel 3.6, der også viser mistet afgiftsprovenu for staten som følge af det lavere elforbrug. 
  
Tabel 3.6. Effekt på elprisen og konsekvenser heraf (reale priser, 2002-niveau) 

Gnm. merpris til 
vindmølleel

Vindmøllestrøm som 
andel af elforbruget

Gennemslag på 
elprisen 

Reduktion i 
elforbrug 

Mistet 
afgiftsprovenu

Statsudgifter til 
elproduktionstilskud

øre/kWh pct. øre/kWh TJ mio. kr. mio. kr. 
1992 20,4 0,1 0,0 10 0 11
1993 15,7 0,3 0,1 23 1 31
1994 14,8 0,5 0,1 33 1 46
1995 14,1 0,7 0,1 45 1 63
1996 16,5 1,2 0,2 80 4 108
1997 14,9 2,8 0,4 180 9 260
1998 16,1 5,1 0,8 330 18 477
1999 15,8 6,2 1,0 399 25 284
2000 36,7 9,6 3,5 1.547 92
2001 35,1 9,6 3,4 1.384 85
2002 29,6 11,8 3,5 1.416 88
2003 22,6 13,5 3,0 1.232 75
2004 31,0 13,4 4,1 1.737 102
2005 29,4 13,2 3,9 1.645 94
2006 24,7 13,0 3,2 1.370 76
2007 20,0 12,8 2,6 1.094 60
2008 15,5 12,6 2,0 842 45
2009 11,6 12,4 1,4 623 32
2010 8,6 12,3 1,1 459 23
2011 6,9 12,1 0,8 368 18
2012 4,4 11,8 0,5 234 11
2013 3,8 11,5 0,4 201 10
2014 3,3 11,2 0,4 168 8
2015 2,7 10,9 0,3 137 6
2016 2,1 10,2 0,2 103 5
2017 1,6 8,8 0,1 67 3
2018 1,0 7,3 0,1 37 2
2019 0,5 5,8 0,0 14 1
2020 0,0 3,6 0,0 0 0
2021 0,0 1,8 0,0 0 0
Anm. Bemærk at elprisstigningen er beregnet på basis af stærkt forenklede antagelser om afregningspriser for vindmøllerne.  
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Som illustration af hvordan man beregner reduktionen i elforbrug som følge af den højere elpris, 
kan ses specifikt på året 2002. For husholdningerne anslås der at ske en elprisstigning (inkl. moms 
og afgifter) på omkring 2,9 pct. som følge af vindmølleudbygningen. For erhvervenes elforbrug til 
proces drejer det sig om en prisstigning på omkring 6,8 pct. og for elforbrug til rumvarme omkring 
3,2 pct. Med et elforbrug i udgangssituationen for de tre kundegrupper på hhv. 36.801 TJ, 64.511 TJ 
og 16.128 TJ kan den samlede ændring i elforbruget beregnes til: 
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3.6 Emissioner 

Produktion af el på vindmøller giver ikke anledning til emissioner til luften. Med antagelsen om, at 
tiltaget overflødiggør konventionel elproduktion svarende til den gennemsnitlige danske kondens-
produktion kan der findes potentielle emissionsbesparelser som angivet i tabel 3.7. Senere vendes 
der tilbage til problemstillingen om, hvor stor del af nedgangen i den fossile elproduktion, der sker i 
Danmark. 
 
Når der her skrives ”potentielle”, skyldes det, at det i beregningerne antages, at det fald i kraftvær-
kernes SO2- og NOx-udledning der kunne blive resultatet af den lavere elproduktion, indebærer, at 
kraftværkerne kan spare dele af de omkostninger, de alternativt skulle have afholdt for at overholde 
SO2- og NOx-kvotereguleringen. Det betyder, at der ikke antages at komme nogen miljøgevinst i 
form af lavere SO2- og NOx-udledning som følge af tiltaget. 
 
I tabellen skelnes der mellem den direkte og den indirekte effekt på udledningerne til luften. Det af-
spejler, at tiltaget vil påvirke den fossile elproduktion ad to kanaler. For det første overflødiggøres 
en del af den kondensproduktion, der alt andet lige ville have været nødvendig uden vindmøllepro-
duktionen, og for det andet reduceres elproduktionen yderligere, når elefterspørgslen falder som 
følge af en højere elpris. Ved beregning af de indirekte effekter på udledningerne af CO2, SO2 og 
NOx opereres der med et forbrugsafhængigt ledningstab på 3 pct. 
 
Gevinsten for kraftværkerne beregnes som den direkte såvel som den indirekte potentielle effekt på 
udledningen af SO2 hhv. NOx multipliceret med de omkostninger, der antages at kunne spares til 
rensning. I beregningerne er SO2 værdisat med 10 kr./kg nominelt, mens der for NOx anvendes en 
omkostning på 14,5 kr./kg realt. Denne værdisætning, der afspejler en alternativomkostningstilgang, 
blev også anvendt i forbindelse med Klimastrategien og har ikke været underkastet en revurdering i 
forbindelse med denne opgørelse.  
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Tabel 3.7. Tiltagets effekt på CO2-udledningen, den potentielle effekt på SO2- og NOx-udled-
ningen samt besparelse til SO2- og NOx-rensning 

CO2 SO2 NOx CO2 SO2 NOx
1.000 tons tons tons 1.000 tons tons tons mio. kr. mio. kr. mio. kr.

1992 -29 -141 -89 -2 -12 -8 2 1 3
1993 -84 -297 -259 -5 -19 -17 4 4 8
1994 -125 -458 -393 -8 -29 -25 6 6 12
1995 -172 -792 -508 -11 -49 -31 9 8 17
1996 -294 -1.267 -888 -19 -80 -56 15 14 29
1997 -704 -2.023 -1.670 -41 -117 -97 23 26 49
1998 -1.273 -3.133 -2.601 -73 -180 -149 36 40 76
1999 -1.498 -3.006 -2.648 -86 -172 -152 34 41 74
2000 -2.402 -1.674 -3.571 -343 -239 -510 20 59 79
2001 -2.355 -1.142 -3.311 -294 -143 -413 13 54 67
2002 -2.871 -1.216 -5.030 -303 -128 -530 13 81 94
2003 -3.315 -1.486 -5.778 -264 -118 -461 16 90 106
2004 -3.302 -1.427 -5.778 -371 -160 -650 15 93 108
2005 -3.300 -1.460 -4.962 -351 -155 -528 15 80 95
2006 -3.290 -1.657 -4.935 -292 -147 -437 17 78 94
2007 -3.261 -1.197 -4.442 -231 -85 -314 12 69 80
2008 -3.250 -1.209 -4.431 -177 -66 -241 11 68 79
2009 -3.245 -1.222 -4.435 -131 -49 -179 11 67 78
2010 -3.261 -1.259 -4.278 -97 -37 -127 11 64 75
2011 -3.292 -1.155 -4.253 -78 -27 -101 10 63 73
2012 -3.268 -1.163 -4.225 -50 -18 -65 10 62 72
2013 -3.251 -1.116 -4.045 -43 -15 -54 9 59 68
2014 -2.950 -962 -3.369 -33 -11 -38 8 49 57
2015 -2.761 -871 -2.163 -26 -8 -20 7 32 38
2016 -2.439 -594 -1.999 -18 -4 -15 4 29 34
2017 -2.141 -522 -1.754 -12 -3 -10 4 26 29
2018 -1.780 -434 -1.458 -6 -2 -5 3 21 24
2019 -1.410 -343 -1.155 -3 -1 -2 2 17 19
2020 -866 -211 -709 0 0 0 1 10
2021 -448 -109 -367 0 0 0 1 5
2022 -195 -47 -160 0 0 0 0 2

Besparelse  
i alt 

Direkte effekter Indirekte effekter Værdi af 
SO2

Værdi af 
NOx

12
6
3  

 
 
3.7 Samfundsøkonomiske omkostninger 

CO2-skyggeprisen for tiltaget beregnes på basis af en velfærdsøkonomisk analyse. Der indgår føl-
gende elementer i beregning af tiltagets nettoomkostninger: 
• Det ekstra ressourceforbrug knyttet til installation og drift af vindmøllerne 
• Sparet ressourceforbrug knyttet til fossil elproduktion (herunder sparede renseomkostninger) 
• Forbrugsforvridningstab som følge af en højere elpris 
• Skatteforvridningstab som følge af et nettotræk på de offentlige kasser 
  

Samles disse effekter, kan nettoomkostningerne ved tiltaget opgøres i velfærdsøkonomiske bereg-
ningspriser som i tabel 3.8. Opgørelsen viser, at den private udbygning med vindmøller, når der ses 
bort fra gevinsten i form af den lavere CO2-udledning, har medført en samfundsøkonomisk netto-
omkostning på godt 7 mia. kr. over den betragtede periode.  

 
 
 
 
 
 

 43



Tabel 3.8.  Tiltagets velfærdsøkonomiske konsekvenser, mio. kr. (reale priser, 2002-niveau)  

Bruttoinv. Brutto d&v
Besparelse på 

fossil el  
Forbrugs-

forvridning
Skatte-

forvridning I alt
-335 -4 9 0 -2 -332
-243 -12 24 -1 -6 -239
-286 -19 35 -1 -9 -279
-317 -26 52 -1 -13 -305

-1.826 -45 89 -4 -22 -1.809
-2.582 -111 206 -10 -54 -2.550
-2.669 -204 358 -20 -99 -2.634
-2.590 -246 373 -28 -62 -2.553
-4.785 -384 2.864 -110 -18 -2.433

-758 -393 735 -101 -17 -534
-2.463 -476 1.005 -104 -18 -2.057

0 -548 1.433 -88 -15 782
0 -548 1.022 -124 -20 329
0 -548 1.011 -114 -19 330
0 -548 1.083 -91 -15 428
0 -548 1.108 -70 -12 478
0 -548 1.148 -52 -9 538
0 -548 1.188 -37 -6 596
0 -548 1.236 -27 -5 657
0 -548 1.275 -21 -4 703
0 -544 1.317 -13 -2 757
0 -537 1.297 -11 -2 747
0 -531 1.269 -9 -2 728
0 -523 1.230 -7 -1 698
0 -494 1.159 -5 -1 659
0 -434 1.018 -3 -1 580
0 -361 846 -2 0 483
0 -286 670 -1 0 383
0 -176 412 0 0 236
0 -91 213 0 0 122
0 -40 93 0 0 53

1 -12.160 -4.088 9.907 -500 -262 -7.103
Anm. Et negativt fortegn angiver en samfundsøkonomisk omkostning og vice versa
1) Nutidsværdien henføres til 1992, men udtrykkes i 2002-priser. Der anvendes en diskonteringsrate på 6 pct.

Nutidsværdi

2019
2020
2021
2022

2015
2016
2017
2018

2011
2012
2013
2014

2007
2008
2009
2010

2003
2004
2005
2006

1999
2000
2001
2002

1995
1996
1997
1998

1992
1993
1994

 
 
 
Investeringen i vindmøller (inkl. den nødvendige netforstærkning) repræsenterer et træk på ressour-
cer, der alternativt kunne have været anvendt andetsteds i den danske økonomi. De velfærdsøkono-
miske omkostninger knyttet hertil beregnes dermed som investeringerne angivet i tabel 3.4. multi-
pliceret med nettoafgiftsfaktoren på 1,17. Eksempelvis opgøres denne omkostning for året 2002 
som (2.074 + 32) ·1,17 = 2.463 mio. kr. 
 
På tilsvarende vis kan de velfærdsøkonomiske omkostninger til drift og vedligehold beregnes med 
udgangspunkt i udgifterne angivet i tabel 3.4. I 2002 findes de velfærdsøkonomiske omkostninger 
forbundet med drift og vedligehold således som 407·1,17 = 476 mio. kr. 
 
Den næste effekt er det ressourceforbrug, der brutto kan spares som følge af vindmølleudbygnin-
gen. For det første drejer det sig om sparede omkostninger forbundet med at tilvejebringe fossil el. 
For det andet drejer det sig om den omkostningsbesparelse, i form af lavere omkostninger til rens-
ning af SO2 og NOx, der følger af den lavere fossile elproduktion. Den velfærdsøkonomiske bespa-
relse beregnes ud fra de sparede omkostninger til fossil el som angivet i hhv. tabel 3.5 og 3.7 multi-
pliceret med nettoafgiftsfaktoren. For året 2002 fremkommer resultatet således som (765+94) ·1,17 
= 1.005 mio. kr.  
 
Forbrugsforvridningen beregnes på basis af det fald i elefterspørgslen (tabel 3.6), der er resultat af 
den elprisstigning, som udbygning med vindmøller antages at give anledning til. Da forskellige for-
brugsgrupper er pålagt forskellige afgifter er det nødvendigt at lave beregningerne for hver gruppe 
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for sig. For at beregne forbrugsforvridningen i det konkrete tilfælde skelnes der således mellem tre 
kategorier af elforbrugere, afhængigt af hvor høje elafgifter de er pålagt. Der skelnes således mel-
lem husholdninger og erhvervenes elforbrug til hhv. proces og rumvarme.  
 
Den del af forbrugsforvridningen, der stammer fra husholdningerne er illustreret i figur 3.1, hvor 
den opgøres som summen af arealerne A og B. Ved opgørelse af arealet A+B inkluderes momsen af 
afgiften for forbrugerne. Som det fremgår at figur 3.1, vil forbrugsforvridningen, der udgår fra hus-
holdningerne i år 2002 som følge af den højere elpris, løbe op i omkring 38 mio. kr.21

 
Figur 3.1. Illustration af forvridningstab – husholdninger i år 2002  
 

 

P0 +moms ≈ 0,67 
 

(P0 + afgift)*moms ≈ 1,48 
 

(P1 + afgift)*moms ≈ 1,53 
 

B

A

Kr./kW

GWh
Forbrugsændring ≈  45

A ≈ 0,5*(1,53-1,48)*45 ≈ 1,0 
B ≈ (1,48-0,67)*45  ≈ 36,8 
 
A +B ≈ 38 mio. kr.  

 
 
Tilsvarende arealer kan beregnes for erhvervenes efterspørgsel efter el til proces hhv. rumvarme. 
Den samlede effekt kan dermed opgøres som: 
 

888,231,278,3637)43,008,1(311)42,051,0(45)67,048,1(
76,04,5137)08,111,1(5,0311)51,055,0(5,045)48,153,1(5,0

321

321

≈++≈⋅−+⋅−+⋅−=++=
≈++≈⋅−⋅+⋅−⋅+⋅−⋅=++=

BBBB
AAAA

 

Summen af arealerne B giver 88 mio. kr. Dette tal kan genfindes i tabel 3.6 som det afledte tab i 
statsprovenu som følge af den højere elpris. 
 
Den samlede forbrugsforvridning beregnes nu ved at multiplicere arealerne A2 og A3 hhv. B2 og B3 
(dvs. arealerne der hidrører fra tilpasninger i erhvervene) med nettoafgiftsfaktoren: 
 

104)8,231,276,04,5(17,18,361 ≈+++⋅++=rvridningForbrugsfo  
 
 Tilsammen fås for året 2002 en samlet omkostning i form af forbrugsforvridning på 104 mio. kr. 
  

                                                 
21 Forbrugsforvridningen må ikke forveksles med de samlede omkostninger for elforbrugerne ved en højere elpris. Dis-
se omkostninger kan i figuren opgøres som summen af arealet A og rektanglet til venstre for område A i figur 3.1. 
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Skatteforvridningen opstår som følge af tiltagets negative konsekvenser for de offentlige kasser, 
dels fordi offentlige midler bruges som virkemiddel i starten af perioden, dels som følge af lavere 
statsprovenu via elafgiften, når elforbruget reduceres, jf. tabel 3.6. Skatteforvridningen beregnes 
som den samlede effekt på de offentlige kasser multipliceret med den såkaldte skatteforvridnings-
faktor, der afspejler, at der alternativt må hentes penge ind i de offentlige kasser via andre forvri-
dende skatter eller afgifter. I Finansministeriets vejledning fra 1999 opgøres denne skatteforvrid-
ningsfaktor til 0,2. For året 2002 fremkommer resultatet dermed som 88·0,2 = 18 mio. kr. 
 
 
3.8 CO2-skyggeprisen 
På basis af de samfundsøkonomiske omkostninger angivet i tabel 3.9 og CO2-besparelsen angivet i 
tabel 3.7 kan CO2-skyggeprisen beregnes til 276 kr./ton CO2, når det beregningsmæssigt antages, at 
den fulde nedgang i kraftværksproduktionen sker i Danmark (Energi 2000-vinklen). CO2-skygge-
prisen kan dekomponeres på de enkelte elementer som angivet i tabel 3.9. Dekomponeringen viser, 
at det er de umiddelbare ressourcetræk i forbindelse med etablering og drift af vindmøller samt de 
sparede omkostninger til fossil el (herunder besparelser i forbindelse med sparede omkostninger ved 
at reducere SO2 og NOx vha. rensning), der vejer tungest i CO2-skyggeprisen. Omkostningerne i 
form af skatteforvridning og forbrugsforvridning som følge af højere elpriser bidrager kun margi-
nalt til CO2-skyggeprisen. 
 
Tabel 3.9. Bidrag til CO2-skyggeprisen (2002-kr./ton CO2) 
Ressourceforbrug, vindmøller 632
Sparede ressourcer til fossil elproduktion -385
  - (heraf knyttet til SO2 og NOx) (-32)
Skatteforvridning 10
Forbrugsforvridning 19
I alt 276  
 
 
3.9 Sammenligning med tidligere analyse 
Tiltaget er tidligere blevet analyseret i rapporten fra Det Økonomiske Råd (2002) (i det følgende 
omtalt som DØRS-analysen). I selve hovedrapporten er CO2-skyggeprisen ikke beregnet, men i do-
kumentationsrapporten fra Det Økonomiske Råd er CO2-skyggepris for udbygningen med private 
vindmøller opgjort til 368 kr./ton, jf. Søbygaard (2002). I DØRS-analysen er det antaget, at al CO2-
reduktion kan tilskrives det danske klimaregnskab, hvorfor analysen har samme natur som bereg-
ningen ovenfor, der resulterer i en CO2-skyggepris på 276 kr./ton.  
 
Et væsentligt bidrag til forskellen mellem de to analyser er de antagelser, der er gjort om besparel-
serne til fossil el. I DØRS-analysen antages det, at der hverken spares kapacitetsomkostninger eller 
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på de kraftværker, der nedsætter produktionen som følge at 
tiltaget. Med denne antagelse fås efter Energistyrelsens vurdering et underkantsskøn for bruttobe-
sparelserne som følge af lavere ressourcetræk på kraftværkerne. Det trækker i retning af en højere 
CO2-skyggepris.  
 
I samme retning trækker (om end i mindre omfang), at de anvendte grunddata, i form af oplysninger 
om installeret effekt, er ændret i forhold til DØRS-analysen. I modsat retning trækker først og 
fremmest, at DØRS har anvendt højere værdier for SO2 og NOx, idet der opereres med undgåede 
skadesomkostninger. Endvidere fås der i DØRS-analysen højere reduktion i udledningen af SO2 og 
NOx, da emissionskoefficienterne ikke antages at blive reduceret over den betragtede periode. 
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Tabel 3.10. Sammenligning med DØRS-analysen (reale priser, 2002-niveau) 
 DØRS (2002) Denne analyse 

CO2-skyggepris (kr./ton CO2) 368 276 
CO2-reduktion 2002 (mio. tons CO2) 2,3 3,2 
CO2-reduktion gns. 2008-12 (mio. tons CO2) 2,2 3,4 

 
 
3.10 Betydning af ændrede forudsætninger  

I tabel 3.11 vises det, hvad ændrede beregningsforudsætninger betyder for resultatet. Der er udført 
isolerede følsomhedsberegninger for flere af de centrale forudsætninger, men disse tilstræber dog 
ikke at give noget fuldstændigt billede af det mulige variationsområde for CO2-skyggeprisen. 
 
Hvis diskonteringsraten ændres fra 6 pct. til 3 pct., reduceres CO2-skyggeprisen markant, hvilket er 
som forventet, da omkostningerne ved tiltaget tidsmæssigt kommer før miljøgevinsterne i form af 
lavere CO2-udledning. Valg af diskonteringsrate afspejler den vægtning, de enkelte år i analyseperi-
oden tillægges i forhold til hinanden, og har ofte stor indflydelse på det samlede resultat. 
 
Der er lavet en række følsomhedsvurderinger, som vedrører antagelsen om, hvilke (brutto)besparel-
ser der opnås, når der produceres mindre el på fossile værker. Det drejer sig om vurderinger af, hvor 
store investeringsomkostninger hhv. drifts- og vedligeholdelsesudgifter der antages at være for-
trængt for den bagudrettede del af analysen. For den fremadrettede del af analysen drejer det sig 
om, hvor høj elprisen på det nordiske marked antages at blive. 
 
Hvis effektværdien antages at være 0 pct. i stedet for de 20 pct. i grundberegningen, stiger CO2-
skyggeprisen til 328 kr./ton. En effektværdi på 0 pct., svarer til, at er der ikke regnes med sparede 
investeringsomkostninger. Det samme vil være tilfældet, hvis kapacitetsbehovet antages at være 0 
pct., dvs. hvis der er fuld overskudskapacitet gennem hele den historiske periode.  
 
Når der i beregningerne medregnes behov for nyinvesteringer i fossile anlæg i en eller anden ud-
strækning, har det naturligvis også betydning, hvornår disse investeringer antages at ske. I grundbe-
regningen antages det, at den fulde udbygning sker i år 2000. Hvis det alternativt antages, at den 
fulde udbygning sker allerede i 1992, vejer disse sparede investeringsomkostninger tungere i regne-
stykket, hvorved CO2-skyggeprisen reduceres til 242 kr./ton.  
 
I grundberegningen antages det, at det er samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter der kan spa-
res, når den fossile elproduktion reduceres. Hvis det alternativt antages, at der intet spares på drifts- 
og vedligeholdelsesbudgettet, stiger CO2-skyggeprisen til 288 kr./ton. 
 
Hvis elprisen i den fremadrettede del af analysen antages at være 2 øre/kWh højere end i grundbe-
regningen fra og med 2005, falder CO2-skyggeprisen til 259 kr./ton. Hvis omvendt elprisen antages 
at være 2 øre/kWh lavere end i grundberegningen fra og med 2005, stiger CO2-skyggeprisen til 294 
kr./ton. 
 
Hvis det antages, at der rent faktisk sker en reduktion i udledningen af SO2 og NOx som følge af 
vindmølleudbygningen, og denne værdisættes ud fra skadesomkostningerne (som med de anvendte 
antagelser overstiger rensningsomkostningerne), falder CO2-skyggeprisen til 225 kr./ton. Hvis der 
omvendt slet ikke medregnes SO2- og NOx-besparelser stiger CO2-skyggeprisen til 310 kr./ton.  
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Tabel 3.11. CO2-skyggepris under forskellige beregningsantagelser (2002-kr./ton CO2) 
Parameter Ændring CO2-skyggepris (kr/ton CO2) Ændring i pct.

Grundberegning 276 
Diskonteringsrate 3% i stedet for 6% 174 -37%

Effektværdi 0% i stedet for 20% 328 19%

Kapacitetsbehov 0% i stedet for 50% 328 19%

Timing af kraftsværksinv. 1992 i stedet for 2000 242 -12%

D&v andel der spares på kraftværker 0% i stedet for 100% 288 4%

+ 2 øre/kWh fra 2005 259 -6%
-2 øre/kWh fra 2005 294 6%

Håndtering af SO2 og NOx Brug skadesomkostninger 225 -19%
Effekten ikke medregnet 310 12%

+10% 327 18%
-10% 225 -18%

-10% (1800 i stedet for 2000) 310 12%
+10% (2200 i stedet for 2000) 247 -11%

Vindmøllernes levetid 25 år i stedet for 20 år 230 -17%

Anlægsudgifter, vindmøller 

Fuldlasttimer, vindmøller 

Elpris 

 
Det er også undersøgt, hvad antagelserne om vindmølleøkonomien betyder for resultatet. Hvis ek-
sempelvis anlægsudgifterne antages at være 10 pct. højere end i grundberegningen, fører det til, at 
CO2-skyggeprisen stiger til 327 kr./ton. Hvis anlægsudgifterne omvendt antages at være 10 pct. la-
vere end i grundberegningen, falder CO2-skyggeprisen til 225 kr./ton. Antages det, at vindmøllerne 
har et årligt fuldlasttimetal på 1.800 timer i stedet for 2.000 timer, stiger CO2-skyggeprisen til 310 
kr./ton. Med et fuldlasttimetal på 2.200 timer årligt falder CO2-skyggeprisen derimod til 247 kr./ton.  
 
I grundberegningen er det antaget at vindmøllerne har en gennemsnitlig levetid på 20 år. Hvis det i 
stedet antages, at levetiden er 25 år, reduceres CO2-skyggeprisen til 230 kr./ton. 
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3.11 Sammenfattende om privat udbygning med vindmøller 
I tabel 3.12 sammenfattes de tal, der bliver anvendt for den private vindmølleudbygning i sammen-
skrivningen af samtlige analyserede tiltag. CO2-skyggeprisen er afrundet til nærmeste multiplum af 
25 kr./ton – blandt andet for at undgå at signalere en præcision i beregningerne, som ikke eksisterer.  
 
Det er en væsentlig pointe, at den beregnede CO2-reduktion afhænger stærkt af, hvilken synsvinkel 
der anlægges på beregningerne. Hvis alle CO2-reduktioner regnes med, uanset hvem de måtte til-
falde (Energi 2000-vinklen), fås således en betydeligt større CO2-reduktion, end hvis det kun er 
CO2-reduktionen på dansk jord, der indgår i beregningen (Kyoto-vinklen). Det er dog forbundet 
med betydelig usikkerhed at skønne over størrelsen af denne sidste. 
 
Ved fortolkning af den anførte CO2-skyggepris er det væsentligt at erindre, at den bagvedliggende 
samfundsøkonomiske analyse er snæver i den forstand, at ikke alle forhold af betydning er inddra-
get kvantitativt i analysen. For støtten til vindmølleudbygningen har det således været et væsentligt 
hensyn, at udbygningen har medvirket til at skabe grobund for den teknologiske udvikling, vi har 
kunnet se på vindmølleområdet. Værdien heraf er vanskelig at inddrage i en økonomisk analyse, 
men har dog spillet ind på de politiske beslutninger om at give støtte til vindudbygning. 
 
Tabel 3.12. Hovedresultater for privat udbygning med vindmøller 
 Kyoto-vinkel Energi 2000-vinkel 
CO2-skyggepris (kr./ton CO2) 
 

- 
 

275 

CO2-reduktion, 2002 (mio. tons CO2) 
 

1,6 3,2 
 

CO2-reduktion, 2008-12 (mio. tons CO2) 
 

1,7 
 

3,4 

 

 49



Kapitel 4. Pålæg til elværkerne om udbygning med vindmøller 
 
For at tilskynde til udbygning med miljøvenlig elproduktionsteknologi blev elværkerne i løbet af 
1990’erne pålagt at installere en vis mængede vindkraftanlæg til lands og til vands. Pålægget om at 
udbygge med 200 MW vindkraft på land inden år 2000 stammer tilbage til 1996, hvor der blev ind-
gået en aftale herom mellem det daværende Miljø- og Energiministerium og elselskaberne. Hav-
vindmøllepålægget fra energihandlingsplanen Energi 21 i 1996 pålagde elværkerne at udbygge med 
750 MW vindkraft til havs i perioden 2002-2008. Efterfølgende er dette pålæg dog blevet ophævet i 
2002. Fra 1992 og frem til medio 1999 blev der givet et produktionstilskud fra statskassen på 10 
øre/kWh produceret på elværksejede vindmøller. 
 
I analysen er tiltaget afgrænset til at omfatte investeringer gennemført i perioden 1992-2002. Inve-
steringer foretaget før 1992 samt eventuelle fremtidige vindmølleinvesteringer er dermed ikke in-
kluderet. Der tages udgangspunkt i statistiske oplysninger om den historisk installerede vindmølle-
kapacitet og den registrerede elproduktion, der skønsmæssigt fordeles mellem private og elværker, 
som beskrevet i kapitel 3, hvor der ligeledes gives en mere udførlig gennemgang af de enkelte ele-
menter i analysen, end det vil blive gjort her. Det gælder bl.a. en nærmere beskrivelse af, hvordan 
forbrugsforvridningstabet i den samfundsøkonomiske analyse beregnes.  
 
 
4.1 Investering og elproduktion 

I tabel 4.1 belyses hvert enkelt års installeret effekt og skrotning samt den samlede kapacitet og 
elproduktionen for de elværksejede vindmøller. Vindmøllerne antages at have en gennemsnitlig le-
vetid på 20 år, hvorfor der anlægges en tidshorisont frem til og med 2022 for regnestykket. 
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Tabel 4.1. Vindmøllernes kapacitet og elproduktion 
Installeret effekt Skrottet Årets samlede kapacitet Elproduktion

MW MW MW TJ
1992 16 0 8 61
1993 8 0 20 162
1994 25 0 37 279
1995 46 0 70 512
1996 23 0 107 680
1997 19 0 128 925
1998 15 0 145 1.161
1999 13 0 159 1.107
2000 54 0 172 1.308
2001 16 0 227 1.739
2002 185 0 248 1.978
2003 0 0 420 4.338
2004 0 0 420 4.338
2005 0 0 420 4.338
2006 0 0 420 4.338
2007 0 0 420 4.338
2008 0 0 420 4.338
2009 0 0 420 4.338
2010 0 0 420 4.338
2011 0 0 420 4.338
2012 0 8 412 4.280
2013 0 12 400 4.194
2014 0 17 384 4.075
2015 0 33 351 3.838
2016 0 37 314 3.539
2017 0 21 293 3.388
2018 0 17 276 3.266
2019 0 14 262 3.165
2020 0 14 248 3.068
2021 0 55 193 2.415
2022 0 21 173 2.268
2023 0 173 0 0  
 
Når alle vindmøllerne er i drift, er der tale om en produktionskapacitet på 420 MW. Vindmøllernes 
historiske elproduktion beregnes som kapitel i afsnit 3 ud fra statistiske oplysninger, mens den 
fremtidige elproduktion beregnes ud fra den installerede kapacitet ved en antagelse om fuldlasttime-
tal på 2.000 timer årligt for landmøller og på knap 3.800 for havmøller.22 Med disse antagelser giver 
produktionskapaciteten på 420 MW anledning til en elproduktion på 4.338 TJ årligt. 
 
 

4.2 Vindmølleomkostninger 

I tabel 4.2 belyses omkostningerne forbundet med at installere og drive vindmøllerne. Gennem pe-
rioden er anskaffelsesprisen for en vindmølle blevet reduceret. Det antages i beregningerne, at pri-
sen årligt for landmøllerne årligt er faldet med 100 kr./kW - fra 7.500 kr./kW i 1992 til 6.500 
kr./kW i 2002, målt i løbende priser. Mølleprisen for havmøller antages konstant 10.000 kr./MW i 
løbende priser, dvs. at prisen falder realt med inflationsraten. 
 
Udgifterne til drift og vedligehold for landmøllerne antages at udgøre fast 10 øre/kWh i 1999-priser 
for landmøllerne og 8 øre/kWh for havmøllerne. Det antages, at omkostningerne til netforstærkning 
udtrykt i 2002-priser beløber sig til 100 kr./kW ved udbygning med landbaserede vindmøller og til 
2.000 kr./kW ved udbygning med havvindmøller. Alle priser i tabel 4.2 er omregnet til reale priser 
vha. BVT-deflatoren, som er anført i tabel A1 i bilag A. 
 

                                                 
22 Det antages, at havmøller installeret før 2002 har et fuldlasttimetal på 3.000 timer årligt, mens havmøller installeret i 
2002 har et fuldlasttimetal på 4.000 timer årligt. 
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Tabel 4.2. Omkostninger for vindmølleejerne (reale priser, 2002-niveau) 

Inv. omk Netomk D&v Inv. omk Netomk D&v Inv. omk Netomk D&v
kr./kW kr./kW øre/kWh kr./kW kr./kW øre/kWh mio. kr. mio. kr. mio. kr.

1992 11.790 2000 0,08 8.842 100 0,11 141 2 2
1993 11.567 2000 0,08 8.559 100 0,11 68 1 5
1994 11.397 2000 0,08 8.320 100 0,11 208 3 8
1995 11.251 2000 0,08 8.100 100 0,11 388 14 15
1996 11.019 2000 0,08 7.823 100 0,11 180 2 20
1997 10.804 2000 0,08 7.563 100 0,11 144 2 27
1998 10.765 2000 0,08 7.428 100 0,11 111 2 34
1999 10.595 2000 0,08 7.205 100 0,11 94 1 32
2000 10.250 2000 0,08 6.867 100 0,11 506 81 38
2001 10.067 2000 0,08 6.644 100 0,11 106 2 48
2002 10.000 2000 0,08 6.500 100 0,11 1.763 323 55
2003 0,08 0,11 0 0 111
2004 0,08 0,11 0 0 111
2005 0,08 0,11 0 0 111
2006 0,08 0,11 0 0 111
2007 0,08 0,11 0 0 111
2008 0,08 0,11 0 0 111
2009 0,08 0,11 0 0 111
2010 0,08 0,11 0 0 111
2011 0,08 0,11 0 0 111
2012 0,08 0,11 0 0 110
2013 0,08 0,11 0 0 107
2014 0,08 0,11 0 0 104
2015 0,08 0,11 0 0 97
2016 0,08 0,11 0 0 88
2017 0,08 0,11 0 0 84
2018 0,08 0,11 0 0 80
2019 0,08 0,11 0 0 77
2020 0,08 0,11 0 0 74
2021 0,08 0,11 0 0 58
2022 0,08 0,11 0 0 54

Hav Land I alt
Enhedsomkostninger Samlede omkostninger

 
 
 
4.3 Besparelse ved reduceret konventionel elproduktion 
Når der produceres el på vindmøller, antages det, at der samtidig overflødiggøres en anden form for 
elproduktion. Som beskrevet i kapitel 2 antages det i beregningerne, at den el, der produceres på 
vindmøllerne alternativt ville være blevet produceret på en måde, der svarer til den gennemsnitlige 
danske kondensproduktion med en gennemsnitlig grad af røggasrensning. Denne fortrængte elpro-
duktion fører til sparede ressourceomkostninger. For årene fra og med 2001 opgøres denne bespa-
relse ved elmarkedsprisen som beskrevet i kapitel 2.  
 
For perioden før Danmark fuldt ud var tilknyttet det nordiske elmarked, Nord Pool, medregnes res-
sourcebesparelsen dels i form af sparede investeringsomkostninger, i det omfang det alternativt ville 
være nødvendigt at opføre ny konventionel elproduktionskapacitet, dels i form af sparede omkost-
ninger til brændsel samt drift og vedligehold på konventionelle værker. 
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Tabel 4.3.  Sparede omkostninger til fossil el (reale priser, 2002-niveau) 
Sparet ny fossil 

kapacitet Sparede inv.
Sparede 

variable omk. Sparede omk. i alt
(MW) mio. kr. mio. kr. mio. kr.

1992 1,6 0 2 2
1993 0,8 0 6 6
1994 2,5 0 10 10
1995 4,6 0 18 18
1996 2,3 0 25 25
1997 1,9 0 37 37
1998 1,5 0 45 45
1999 1,3 0 38 38
2000 5,4 366 52 419
2001 1,6 86 86
2002 18,5 109 109
2003 305 305
2004 208 208
2005 210 210
2006 227 227
2007 236 236
2008 246 246
2009 255 255
2010 268 268
2011 277 277
2012 285 285
2013 280 280
2014 272 272
2015 256 256
2016 236 236
2017 226 226
2018 218 218
2019 211 211
2020 205 205
2021 161 161
2022 151 151  
 
 
I beregningerne antages det, at vindmøllerne har en effektværdi på 20 pct. I praksis vil effektvær-
dien for den enkelte vindmølle afhænge af, hvor mange vindmøller der allerede er opført, men det 
tages der ikke eksplicit højde for i beregningerne. Til gengæld underkastes antagelsen om en effekt-
værdi på 20 pct. efterfølgende en følsomhedsvurdering. 
 
Det antages videre, at der historisk har været overkapacitet i en sådan grad, at der alternativt kun 
ville have været behov for at investere i konventionelle anlæg i et omfang svarende til halvdelen af 
vindmøllernes samlede effektværdi, jf. kapitel 2. Behandlingen af effektværdi og overskudskapaci-
tet tilsammen gør, at der for hver installeret MW vindkraft, indregnes sparede konventionelle inve-
steringer på 0,1 MW (= 20 pct.·50 pct.·1MW). Med en antagelse om at hver MW installeret kon-
ventionel kapacitet koster omkring 9 mio. 2002-kr. (jf. tabel 2.2) fås sparede investeringsomkost-
ninger som angivet i tabel 4.3. Her antages det, at hele denne investering ville være blevet afholdt i 
2000. De sparede variable omkostninger, der fremgår af næstsidste søjle i tabel 4.3, beregnes ud fra 
vindmøllernes elproduktion som angivet i tabel 4.1 og enhedsomkostninger som angivet i tabel 2.2. 
 
 
4.4 Andre økonomiske virkninger 

I starten af perioden påvirkes statskassen gennem udbetaling af elproduktionstilskud på 10 øre/kWh 
til elværkerne. Elproduktionstilskuddet, og dermed det direkte træk på statskassen, ophørte i 1999. 
Selv herefter har vindudbygningen dog afledte samfundsøkonomiske effekter, da de øgede produk-
tionsomkostninger ved produktion af el på vindmøller frem for på fossilt fyrede kraftværker i et el-
ler andet omfang påvirker elprisen og dermed fører til et såkaldt forbrugsforvridningstab.  
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En grundig belysning heraf vil kræve en mere dybtgående analyse, end det har været muligt her. 
Under alle omstændigheder vil denne effekt dog ikke spille nogen afgørende rolle for det samlede 
resultat af den samfundsøkonomiske analyse. Forenklende antages det, at alle ekstraomkostningerne 
ved at producere el på vindmøller frem for på kraftværker overvæltes 100 pct. i elprisen. Nettoinve-
steringsomkostningerne for hvert enkelt år annuiseres ud over de 20 år, vindmøllerne antages at le-
ve. Sammen med drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne for vindmøller og de sparede res-
sourceomkostninger til fossil el kan der derpå beregnes årlige meromkostninger ved vindmøllepro-
duktionen. På basis af information om elforbruget kan disse meromkostninger omregnes til en mer-
pris pr. kWh el, jf. tabel 4.4. 
 
Tabel 4.4. Meromkostninger og konsekvenser heraf (reale priser, 2002-niveau) 

Reduktion i elforbrug Mistet afgiftsprovenu
Statsudgifter til 
elproduktionstilskud

mio. kr. øre/kWh TJ mio. kr. mio. kr. 
1992 9 0,0 13 0 2
1993 11 0,0 16 0 5
1994 24 0,1 36 1 9
1995 47 0,2 72 2 16
1996 55 0,2 74 3 21
1997 55 0,2 74 3 28
1998 55 0,2 68 3 35
1999 87 0,3 109 6 16
2000 113 0,3 142 8
2001 98 0,3 114 7
2002 248 0,8 291 17
2003 109 0,3 127 7
2004 206 0,6 242 13
2005 204 0,6 241 13
2006 187 0,6 222 12
2007 178 0,5 211 11
2008 168 0,5 200 10
2009 159 0,4 189 9
2010 146 0,4 175 8
2011 137 0,4 164 8
2012 127 0,3 152 7
2013 119 0,3 143 6
2014 118 0,3 142 6
2015 110 0,3 132 6
2016 89 0,2 107 4
2017 80 0,2 97 4
2018 73 0,2 88 3
2019 67 0,2 82 3
2020 63 0,2 77 3
2021 73 0,2 89 3
2022 70 0,2 85 3

Meromkostning

 
 
Den højere elpris påvirker efterspørgslen efter el. I beregningerne opereres der med en priselasticitet 
på -0,15 for husholdninger, mens der anvendes en priselasticitet på -0,25 for erhvervenes elforbrug 
til procesformål og rumvarme. Disse elasticiteter stammer fra Danmarks Statistiks EMMA-model 
(EMMA99). Med de anvendte elasticiteter og den beregnede meromkostning kan effekten på elfor-
bruget beregnes, som beskrevet detaljeret i afsnit 3.5. Resultatet heraf fremgår af tabel 4.4. Det la-
vere elforbrug leder endvidere til et tabt afgiftsprovenu for staten. 
 
 
4.5 Emissioner 

Produktion af el på vindmøller giver ikke anledning til emissioner til luften. Med antagelsen om, at 
tiltaget overflødiggør konventionel elproduktion svarende til den gennemsnitlige danske kondens-
produktion kan der findes potentielle emissionsbesparelser som angivet i tabel 4.5. Senere vendes 
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der tilbage til problemstillingen om, hvor stor del af nedgangen i den fossile elproduktion, der sker i 
Danmark. 
 
Når der i tabel 4.5 skrives ”potentielle”, skyldes det, at det i beregningerne antages, at det fald i 
kraftværkernes SO2- og NOx-udledning der kunne blive resultatet af den lavere elproduktion, inde-
bærer, at kraftværkerne kan spare dele af de omkostninger, de alternativt skulle have afholdt for at 
overholde den SO2- og NOx-kvoteregulering, de er underlagt. Det betyder, at der ikke antages at 
komme nogen miljøgevinst i form af lavere SO2- og NOx-udledning som følge af tiltaget.  
 
Tabel 4.5. Tiltagets effekt på CO2-udledningen, den potentielle effekt på SO2- og NOx-udled-
ningen samt besparelse til SO2- og NOx-rensning 

CO2 SO2 NOx CO2 SO2 NOx
1.000 tons tons tons 1.000 tons tons tons mio. kr. mio. kr. mio. kr.

1992 -14 -70 -45 -3 -15 -10 1 1 2
1993 -38 -135 -118 -4 -13 -12 2 2 4
1994 -65 -237 -204 -9 -31 -27 3 3 6
1995 -118 -542 -348 -17 -79 -51 7 6 13
1996 -153 -660 -463 -17 -74 -52 8 7 16
1997 -203 -583 -481 -17 -48 -40 7 8 14
1998 -250 -615 -511 -15 -37 -31 7 8 15
1999 -232 -465 -410 -23 -47 -41 5 7 12
2000 -282 -196 -419 -32 -22 -47 2 7 9
2001 -359 -174 -504 -24 -12 -34 2 8 10
2002 -410 -174 -719 -62 -26 -109 2 12 14
2003 -903 -405 -1.575 -27 -12 -48 4 24 28
2004 -900 -389 -1.575 -52 -22 -90 4 24 28
2005 -899 -398 -1.352 -51 -23 -77 4 21 25
2006 -897 -451 -1.345 -47 -24 -71 4 21 25
2007 -889 -326 -1.211 -44 -16 -61 3 18 22
2008 -886 -329 -1.207 -42 -16 -57 3 18 21
2009 -884 -333 -1.208 -40 -15 -54 3 18 21
2010 -889 -343 -1.166 -37 -14 -48 3 18 21
2011 -897 -315 -1.159 -35 -12 -45 3 17 20
2012 -885 -315 -1.144 -32 -12 -42 3 17 20
2013 -874 -300 -1.087 -31 -11 -38 2 16 19
2014 -780 -254 -891 -28 -9 -32 2 13 15
2015 -697 -220 -547 -25 -8 -19 2 8 10
2016 -601 -146 -493 -19 -5 -15 1 7 8
2017 -575 -140 -471 -17 -4 -14 1 7 8
2018 -554 -135 -454 -15 -4 -13 1 7 8
2019 -537 -131 -440 -14 -3 -12 1 7 7
2020 -521 -127 -426 -13 -3 -11 1 6 7
2021 -410 -100 -336 -16 -4 -13 1 5 6
2022 -385 -94 -315 -15 -4 -12 1 5 5

Værdi af 
NOx

Besparelse 
i alt 

Direkte effekter Indirekte effekter Værdi af 
SO2

 
 
 
I tabellen skelnes der mellem den direkte og den indirekte effekt på udledningerne til luften. Det af-
spejler, at tiltaget vil påvirke den fossile elproduktion ad to kanaler. For det første overflødiggøres 
en del af den kondensproduktion, der alt andet lige ville have været nødvendig uden vindmøllepro-
duktionen, og for det andet reduceres elproduktionen yderligere, når elefterspørgslen falder som 
følge af en højere elpris. Ved beregning af de indirekte effekter på udledningerne af CO2, SO2 og 
NOx opereres der med et forbrugsafhængigt ledningstab på 3 pct. 
 
Gevinsten for kraftværkerne beregnes som den direkte såvel som den indirekte potentielle effekt på 
udledningen af SO2 hhv. NOx multipliceret med de omkostninger, der antages at kunne spares til 
rensning. I beregningerne er SO2 værdisat med 10 kr./kg nominelt, mens der for NOx anvendes en 
omkostning på 14,5 kr./kg realt. Denne værdisætning, der afspejler en alternativomkostningstilgang, 
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blev også anvendt i forbindelse med Klimastrategien og har ikke været underkastet en revurdering i 
forbindelse med denne opgørelse.  
 
 
4.6 Samfundsøkonomiske omkostninger 
CO2-skyggeprisen for tiltaget beregnes på basis af en velfærdsøkonomisk analyse. Der indgår føl-
gende elementer i beregning af tiltagets nettoomkostninger: 
• Det ekstra ressourceforbrug knyttet til installation og drift af vindmøllerne 
• Sparet ressourceforbrug knyttet til fossil elproduktion (herunder sparede renseomkostninger) 
• Forbrugsforvridningstab som følge af en højere elpris 
• Skatteforvridningstab som følge af et nettotræk på de offentlige kasser 
  

Samles disse effekter, kan nettoomkostningerne ved tiltaget opgøres i velfærdsøkonomiske bereg-
ningspriser som i tabel 4.6. Opgørelsen viser, at elværkernes udbygning med vindmøller, når der ses 
bort fra gevinsten i form af den lavere CO2-udledning, har medført en samfundsøkonomisk netto-
omkostning på knap 1,6 mia. kr. over den betragtede periode.  
 
Investeringen i vindmøller (inkl. den nødvendige netforstærkning) repræsenterer et træk på ressour-
cer, der alternativt kunne have været anvendt andetsteds i den danske økonomi. De velfærdsøkono-
miske omkostninger knyttet hertil beregnes dermed som investeringerne angivet i tabel 4.2 multi-
pliceret med nettoafgiftsfaktoren 1,17. Eksempelvis opgøres denne omkostning for året 2002 som 
(1.763+323) ·1,17 = 2.439 mio. kr.  
 
På tilsvarende vis kan de velfærdsøkonomiske omkostninger til drift og vedligehold beregnes med 
udgangspunkt i udgifterne angivet i tabel 4.2. I 2002 findes de velfærdsøkonomiske omkostninger 
forbundet med drift og vedligehold således som 55·1,17 = 64 mio. kr. 
 
De afholdte udgifter til drift og vedligehold som angivet i tabel 4.2 behandles på tilsvarende vis.  
Den næste effekt er det ressourceforbrug, der brutto kan spares som følge af vindmølleudbygnin-
gen. For det første drejer det sig om sparede omkostninger forbundet med at tilvejebringe fossil el. 
For det andet drejer det sig om den omkostningsbesparelse, i form af lavere omkostninger til rens-
ning af SO2 og NOx, der følger af den lavere fossile elproduktion. Den velfærdsøkonomiske bespa-
relse beregnes ud fra de sparede omkostninger på kraftværkerne som angivet i tabel 4.3 og 4.5 mul-
tipliceret med nettoafgiftsfaktoren på 1,17. For året 2002 fremkommer resultatet således som 
(109+14) ·1,17 = 144 mio. kr. 
 
Forbrugsforvridningen beregnes på basis af det fald i elefterspørgslen (tabel 4.4), der er resultat af 
den elprisstigning, som udbygning med vindmøller antages at give anledning til. Princippet i en så-
dan beregning af forbrugsforvridning er illustreret i kapitel 3. Samlet for de tre kategorier af el-
forbrugere fås et forbrugsforvridningstab på 21 mio. kr. i 2002. 
 
Skatteforvridningen opstår som følge af tiltagets negative konsekvenser for de offentlige kasser, 
dels fordi offentlige midler bruges som virkemiddel i starten af perioden, dels som følge af lavere 
statsprovenu via elafgiften, når elforbruget reduceres, jf. tabel 4.4. Skatteforvridningen beregnes 
som den samlede effekt på de offentlige kasser multipliceret med den såkaldte skatteforvridnings-
faktor, der afspejler, at der alternativt må hentes penge ind i de offentlige kasser via andre forvri-
dende skatter eller afgifter. I Finansministeriets vejledning fra 1999 opgøres denne skatteforvrid-
ningsfaktor til 0,2. For året 2002 fremkommer resultatet dermed som 17·0,2 ≈ 3 mio. kr. 
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Tabel 4.6.  Tiltagets velfærdsøkonomiske konsekvenser, mio. kr. (reale priser, 2002-niveau) 

Bruttoinv. Brutto d&v
Besparelse på 

fossil el
Forbrugs-

forvridning
Skatte-

forvridning I alt
-167 -2 5 0 0 -165

-81 -6 11 -1 -1 -77
-246 -10 19 -1 -2 -240
-471 -18 36 -2 -4 -458
-213 -23 47 -4 -5 -198
-170 -31 60 -4 -6 -152
-132 -40 70 -4 -8 -113
-111 -38 58 -8 -5 -103
-687 -45 500 -10 -2 -243
-126 -56 111 -8 -1 -80

-2.439 -64 144 -21 -3 -2.383
0 -130 389 -9 -1 249
0 -130 277 -16 -3 128
0 -130 274 -16 -3 126
0 -130 294 -14 -2 148
0 -130 301 -13 -2 156
0 -130 313 -12 -2 168
0 -130 324 -11 -2 181
0 -130 337 -10 -2 195
0 -130 348 -9 -2 207
0 -128 357 -8 -1 219
0 -125 349 -8 -1 215
0 -121 336 -7 -1 206
0 -113 311 -7 -1 190
0 -103 286 -5 -1 177
0 -98 274 -5 -1 170
0 -94 264 -4 -1 165
0 -90 256 -4 -1 161
0 -87 248 -3 -1 157
0 -68 195 -4 -1 122
0 -63 183 -4 -1 116

1 -3.009 -929 2.497 -96 -35 -1.572
Anm. Et negativt fortegn angiver en samfundsøkonomisk omkostning og vice versa
1) Nutidsværdien henføres til 1992, men udtrykkes i 2002-priser. Der anvendes en diskonteringsrate på 6 pct.

Nutidsværdi

2019
2020
2021
2022

2015
2016
2017
2018

2011
2012
2013
2014

2007
2008
2009
2010
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2004
2005
2006

1999
2000
2001
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1995
1996
1997
1998

1992
1993
1994

 
 
 
4.7 CO2-skyggeprisen 
På basis af de samfundsøkonomiske omkostninger angivet i tabel 4.6 og CO2-besparelsen angivet i 
tabel 4.5 kan CO2-skyggeprisen beregnes til 242 kr./ton CO2, når det beregningsmæssigt antages, at 
al nedgangen i kraftværksproduktionen sker i Danmark (Energi 2000-vinklen). Denne CO2-skygge-
pris kan dekomponeres på de enkelte elementer som angivet i tabel 4.7. Dekomponeringen viser, at 
det er de umiddelbare ressourcetræk i forbindelse med etablering og drift af vindmøller samt bespa-
relsen på referenceværket (herunder besparelser i forbindelse med sparede omkostninger ved at re-
ducere SO2 og NOx vha. rensning), der vejer tungest i CO2-skyggeprisen. Omkostningerne i form af 
skatteforvridning og forbrugsforvridning som følge af højere elpriser bidrager kun marginalt til den 
samlede CO2-skyggepris. 
 
Tabel 4.7. Bidrag til CO2-skyggeprisen (2002-kr./ton CO2) 
Ressourceforbrug, vindmøller 606
Sparede ressourcer til fossil elproduktion -385
  - heraf knyttet til SO2 og NOx (-33)
Skatteforvridning 5
Forbrugsforvridning 15
I alt 242   
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Sammenlignes der med den private vindmølleudbygning, der dokumenteres i kapitel 3, ses det, at 
CO2-skyggeprisen er lavere. Det skyldes, at havvindmøllerne med de anvendte forudsætninger, er 
mere favorable end de landbaserede møller. Ses der således udelukkende på havvindmølleudbyg-
ningen, kan CO2-skyggeprisen beregnes til 148 kr./ton CO2. Ses der på hele vindmølleudbygningen 
under ét, kan CO2-skyggeprisen beregnes til knap 270 kr./ton CO2. 
 
 
4.8 Sammenligning med tidligere analyse 
Tiltaget er tidligere blevet analyseret i rapporten fra Det Økonomiske Råd (DØRS) (2002). I selve 
hovedrapporten er CO2-skyggeprisen ikke beregnet, men i dokumentationsrapporten fra Det Øko-
nomiske Råd er CO2-skyggepris for udbygningen med private vindmøller opgjort til 310 kr./ton, jf. 
Søbygaard (2002). I DØRS-analysen er det antaget, at al CO2-reduktion kan tilskrives det danske 
klimaregnskab, hvorfor analysen har samme natur som beregningen ovenfor, der resulterer i en 
CO2-skyggepris på 242 kr./ton.  
 
Det væsentligste bidrag til denne forskel mellem de to analyser er de antagelser, der er gjort om be-
sparelsen til fossil el. I DØRS-analysen antages det, at der hverken spares kapacitetsomkostninger 
eller drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på de kraftværker, der nedsætter produktionen som 
følge at tiltaget. Med denne antagelse fås efter Energistyrelsens vurdering et underkantsskøn for 
bruttobesparelserne som følge af lavere ressourcetræk på kraftværkerne. Det trækker i retning af en 
højere CO2-skyggepris. I samme retning trækker (om end i mindre omfang) at grunddata, i form af 
oplysninger om installeret effekt, er ændret i forhold til DØRS-analysen. I modsat retning trækker 
først og fremmest, at DØRS har anvendt højere værdier for sideeffekterne i form af lavere udled-
ning af SO2 og NOx. 
 
Tabel 4.8. Sammenligning med DØRS-analysen (reale priser, 2002-niveau) 
 DØRS (2002) Denne analyse 

CO2-skyggepris (kr./ton CO2) 310 242 
CO2-reduktion 2002 (mio. tons CO2) 0,5 0,5 
CO2-reduktion gns. 2008-12 (mio. tons CO2) 1,3 0,9 
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4.9 Betydning af ændrede forudsætninger  
I tabel 4.9 vises det, hvad ændrede beregningsforudsætninger betyder for resultatet. Følsomheds-
vurderingerne følger samme skabelon som for tiltaget ”privat udbygning med vindmøller”, der in-
deholder en beskrivelse af følsomhedsvurderingerne, hvilket der afstås fra her. 
 
Tabel 4.9. CO2-skyggepris under forskellige beregningsantagelser (2002-kr./ton CO2) 
Parameter Ændring CO2-skyggepris (kr/ton CO2) Ændring i pct.

Grundberegning 242 
Diskonteringsrate 3% i stedet for 6% 133 -45%

Effektværdi 0% i stedet for 20% 281 16%

Kapacitetsbehov 0% i stedet for 50% 281 16%

Timing af kraftsværksinv. 1992 i stedet for 2000 218 -10%

D&v andel der spares på kraftværker 0% i stedet for 100% 252 4%

+ 2 øre/kWh fra 2005 222 -8%
-2 øre/kWh fra 2005 262 8%

Brug skadesomkostninger 188 -22%
Effekten ikke medregnet 276 14%

+10% 265 9%
-10% 219 -10%

-10%  253 4%
+10%  232 -4%

Vindmøllernes levetid 25 år i stedet for 20 år 196 -19%

Elpris 

Anlægsudgifter, vindmøller 

Fuldlasttimer, vindmøller 

Håndtering af SO2 og NOx 

 
 

4.10 Sammenfattende om elværkernes udbygning med vindmøller 

I tabel 4.10 sammenfattes de tal, der bliver anvendt for elværkernes vindmølleudbygning i sammen-
skrivningen af samtlige analyserede tiltag. CO2-skyggeprisen er afrundet til nærmeste multiplum af 
25 kr./ton – blandt andet for at undgå at signalere en præcision i beregningerne, som ikke eksisterer. 
Det er en væsentlig pointe, at den beregnede CO2-reduktion afhænger stærkt af, hvilken synsvinkel 
der anlægges på beregningerne. Hvis alle CO2-reduktioner regnes med, uanset hvor de måtte havne 
(Energi 2000-vinklen), fås således en betydeligt højere CO2-reduktion, end hvis det kun er CO2-re-
duktionen på dansk jord, der indgår i beregningen (Kyoto-vinklen). Det er dog forbundet med bety-
delig usikkerhed at skønne over størrelsen af denne sidste. 
 
Ved fortolkning af den anførte CO2-skyggepris er det væsentligt at erindre, at den bagvedliggende 
samfundsøkonomiske analyse er snæver i den forstand, at ikke alle forhold af betydning er inddra-
get kvantitativt i analysen. For støtten til vindmølleudbygningen har det således været et væsentligt 
hensyn, at udbygningen har medvirket til at skabe grobund for den teknologiske udvikling, vi har 
kunnet se på vindmølleområdet. Værdien heraf er vanskelig at inddrage i en økonomisk analyse, 
men har dog spillet ind på de politiske beslutninger om at give støtte til vindudbygning. 
 
Tabel 4.10. Hovedresultater for elværkernes udbygning med vindmøller 
 Kyoto-vinkel Energi 2000-vinkel 
CO2-skyggepris (kr./ton CO2) 
 

- 250 

CO2-reduktion, 2002 (mio. tons CO2) 
 

0,2 0,5 

CO2-reduktion, 2008-12 (mio. tons CO2) 
 

0,5 0,9 
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Kapitel 5. Udbygning med naturgasfyret decentral kraftvarme 
 
I den danske energipolitik er der lagt stor vægt på at fremstille el og fjernvarme i forenet produk-
tion, hvorved der sker en brændselsbesparelse i forhold til adskilt el- og varmeproduktion. Denne 
samproduktion foregår primært på de centrale værker, men op gennem 1990’erne er der sket en be-
tydelig udbygning med decentral kraftvarme (DKV).  
 
Decentral kraftvarme kan opdeles i følgende fire kategorier: 
• Decentrale kraftvarmeværker, der leverer fjernvarme til et offentligt fjernvarmenet 
• Industrielle kraftvarmeværker, der leverer procesvarme til gartnerier og fremstillingsvirksom-

heder 
• Lokale kraftvarmeværker, der leverer rumvarme til boliger samt handel og service 
• Biogas-kraftvarmeværker, der producerer biogas og bruger denne lokalt til el- og varmepro-

duktion 
 
Af energiproducenttællingen fra 2001 fremgår, at der findes omkring 650 decentrale kraftvarme-
værker, heraf knap 300 i kategorien decentrale kraftvarmeværker, der leverer fjernvarme til et of-
fentligt fjernvarmenet. Omkring 40 pct. af den samlede varme produceret ved samproduktion kom-
mer i dag fra decentral kraftvarme, og elproduktionen fra anlæggene udgør omkring en fjerdedel af 
den danske elproduktion. 
 
I dette kapitel analyseres alene udbygningen med decentrale kraftvarmeværker, der leverer fjern-
varme til et offentligt fjernvarmenet.23 Størstedelen af disse værker anvender fortrinsvis naturgas 
som brændsel i kraftvarmeproduktionen, mens den resterende del af værkerne primært er baseret på 
biogas, affald eller biomasse. Analysen indsnævres yderligere til udelukkende at fokusere på de na-
turgasfyrede værker, der i økonomisk henseende adskiller sig fra de øvrige værker. Der udføres så-
ledes ikke nogen økonomisk analyse af de resterende værker, men i sammenfatningen til denne rap-
port foretages der dog en vurdering af, hvor stor CO2-reduktion de giver anledning til.  
 
 
5.1 Baggrund for udbygningen med DKV og økonomiske rammer for naturgasfyrede værker 

Mange decentrale kraftvarmeværker har oprindeligt været fjernvarmeværker, som op igennem 
1990’erne er blevet ombygget til kraftvarmeværker. Baggrunden for den omfattende konvertering 
til decentral kraftvarme var en politisk aftale fra 1990 mellem den daværende regering (VKR) og 
Socialdemokratiet. Aftalen blev udmøntet i en revideret varmeforsyningslov og gennem de såkaldte 
forudsætningsskrivelser, der udstikker de præcise regler for omstillingen til kraftvarme. Kommu-
nerne blev pålagt at sikre, at denne omstilling blev gennemført, hvis det blev vurderet samfunds-
økonomisk hensigtsmæssigt.  
 
Alle elforbrugere i Danmark har hidtil haft pligt til at aftage elproduktionen fra de decentrale vær-
ker. Det foregår ved, at de systemansvarlige virksomheder er pålagt at aftage el fra værkerne til den 
såkaldte treledstarif, som er en administrativt fastlagt pris. Derefter sælges elektriciteten videre, og 
afregningen gennem treledstariffen indregnes i den pris, elforbrugerne betaler. De naturgasbaserede 
værker får i dag via treledstariffen en gennemsnitlig afregning i størrelsesorden 36 øre/kWh. Rege-

                                                 
23 I det omfang de industrielle anlæg har modtaget tilskud, er de medregnet i kapitel 7, hvor tilskud til energibesparende 
investeringer i erhvervene analyseres. 
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ringen har dog lagt op til at markedsorientere elproduktionen på de decentrale kraftvarmeværker og 
som led heri at afskaffe treledstariffen. Et lovforslag herom forventes fremsat foråret 2004. 
 
I 1992 blev det såkaldte elproduktionstilskud indført som en del af CO2-afgiftspakken. Tilskuddet 
til el produceret ved decentral kraftvarme baseret på naturgas udgjorde 10 øre pr. kWh. Reglerne 
om elproduktionstilskud er efterfølgende ændret flere gange. Fra 1997 blev tilskuddet nedsat til 7 
øre pr. kWh. Dog kunne barmarksværker og mindre fjernvarmeværker med en elkapacitet på 3 MW 
og derunder, og som var idriftsat før 1. januar 1997, fortsat opnå 10 øre pr. kWh. Som kompensa-
tion for nedsættelsen blev den såkaldte nødhjælpspulje etableret som en midlertidig overgangsord-
ning.  
 
Med virkning fra 1. juli 2002 er tilskuddet for de fleste værker sat ned, samtidig med at beskatnin-
gen af brændsel til varme produceret ved decentral kraftvarmeproduktion er lempet. Naturgasfyrede 
værker med en eleffekt på højst 25 MW modtager fremover elproduktionstilskud på 8 øre pr. kWh 
op til et loft for elproduktionen på 8 mio. kWh. For barmarksværkerne er der dog ingen maksi-
mumsgrænse. Decentrale kraftvarmeværker idriftsat efter 1. juli 2002 modtager ikke længere elpro-
duktionstilskud. Det samme gør sig gældende for de relativt få eksisterende naturgasfyrede decen-
trale kraftvarmeværker, hvis kapacitet overstiger 25 MW.  
 
 

5.2 Investering, elproduktion og brændselsforbrug 

Det er valgt at afgrænse analysen af den decentrale kraftvarmeproduktion historisk og alene med-
tage investeringer gennemført i perioden 1992-2002. Baseret på energiproducenttællingen fra 2002 
er det vurderet, at der i perioden 1992-2002 er etableret naturgasfyret decentral kraftvarme i et om-
fang svarende til en samlet elproduktionskapacitet på 1.127 MW, jf. tabel 5.1.  
 

 61



Tabel 5.1. Decentrale kraftvarmeværkers kapacitet og elproduktion 
Installeret effekt Skrottet Årets samlede kapacitet Elproduktion Brug af naturgas

MW MW MW TJ TJ
1992 44 44 679 793
1993 135 179 2.967 3.548
1994 206 385 6.044 7.047
1995 313 698 10.413 12.079
1996 223 921 13.514 15.576
1997 75 997 14.633 16.888
1998 68 1.064 15.553 17.946
1999 16 1.081 15.870 18.312
2000 16 1.096 16.094 18.569
2001 20 1.116 16.456 18.977
2002 11 1.127 16.517 19.046
2003 1.127 16.517 19.046
2004 1.127 16.517 19.046
2005 1.127 16.517 19.046
2006 1.127 16.517 19.046
2007 1.127 16.517 19.046
2008 1.127 16.517 19.046
2009 1.127 16.517 19.046
2010 1.127 16.517 19.046
2011 1.127 16.517 19.046
2012 44 1.083 15.838 18.253
2013 135 948 13.549 15.498
2014 206 741 10.473 11.998
2015 313 428 6.104 6.967
2016 223 205 3.003 3.470
2017 75 130 1.883 2.158
2018 68 62 963 1.100
2019 16 46 647 734
2020 16 30 423 477
2021 20 11 61 69
2022 11 0 0 0  
 
 
Det må bemærkes, at der er sket en opjustering i forhold til udgangspunktet i bl.a. analysen fra Det 
Økonomiske Råd (2002), hvor der, baseret på elproducenttællinger fra medio 1990’erne, blev taget 
afsæt i en samlet installeret eleffekt på 826 MW. Dette tal dækkede endda over decentral kraftvarme 
baseret på såvel naturgas som biomasse. 
 
Elproduktionen i de enkelte år er beregnet ud fra en antagelse om, at hvert anlægs elproduktion er 
konstant svarende til niveauet i 2002. I den periode, hvor alle anlæggene er i drift (dvs. årene 2002-
2011), kan den samlede elproduktion på denne måde beregnes til 16.517 TJ, jf. tabel 5.1. Værkerne 
antages at have en gennemsnitlig levetid på 20 år, hvorfor der anlægges en tidshorisont frem til og 
med 2021 for analysen. 
 
I beregningerne tages der udgangspunkt i det brændselsforbrug, der kan tilskrives værkernes elpro-
duktion, når det forudsættes, at omstillingen fra fjernvarme til decentral kraftvarme ikke medfører 
ændringer i brændselsforbruget til varmeproduktionen. Det er dette ekstra naturgasforbrug, der 
fremgår af tabel 5.1. 
 
 
5.3 Omkostninger ved decentral kraftvarme 

I tabel 5.2 belyses omkostningerne forbundet med at installere og drive de analyserede decentrale 
kraftvarmeværker. Investeringsomkostningen blev i Energistyrelsen (2001a) anslået til 7 mio. 
kr./MW udtrykt i 1999-priser. Selv som bud på bruttoomkostningerne ved at installere decentral 
kraftvarme er dette skøn formodentlig lidt højt sat. Hvis der tillige tages højde for, at investeringen i 
decentral kraftvarme betyder, at der kan spares investeringer i varmekedler til separat varmepro-
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duktion, skal investeringsomkostningen yderligere nedjusteres. Der er ikke foretaget nogen grundig 
analyse heraf. I beregningerne antages det, at investeringsomkostningerne netto udgør 6 mio. 
kr./MW i 2002-priser. Denne antagelse underkastes efterfølgende en følsomhedsvurdering. 
 
Også de anslåede udgifter til drift og vedligehold er nedjusteret i forhold til den tidligere vurdering i 
Energistyrelsen (2001a). Tages der højde for, at der samtidig spares drift og vedligeholdelsesudgif-
ter til separat varmeproduktion, er det i beregningerne antaget, at nettoudgifterne til drift og vedli-
gehold udgør 5 øre/kWh i 2002-priser. 
 
Udbygning med decentral kraftvarme antages ikke at påvirke behovet for udbygning af elnettet. 
 
Den anvendte brændselspris for naturgas stammer for perioden fra 2002 og frem fra Energistyrel-
sens senest opgjorte brændselsprisforudsætninger fra februar 2003 (Energistyrelsen, 2003). For den 
bagudrettede periode stammer naturgasprisen fra Danmarks Statistiks energibalancer.  
 
Tabel 5.2. Omkostninger ved decentral kraftvarme (reale priser, 2002-niveau) 

Inv. omk (netto) D&V (netto) Naturgas Inv. omk D&V Brændsel
mio. kr./MW øre/kWh kr./GJ mio. kr. mio. kr. mio. kr. 

1992 6 5 33,22 265 9 26
1993 6 5 27,60 809 41 98
1994 6 5 26,34 1.237 84 186
1995 6 5 27,15 1.878 145 328
1996 6 5 31,75 1.338 188 495
1997 6 5 31,56 452 203 533
1998 6 5 25,84 406 216 464
1999 6 5 24,98 99 220 457
2000 6 5 33,15 94 224 616
2001 6 5 28,05 117 229 532
2002 6 5 28,86 65 229 550
2003 5 26,95 229 513
2004 5 25,31 229 482
2005 5 25,30 229 482
2006 5 25,30 229 482
2007 5 25,30 229 482
2008 5 25,30 229 482
2009 5 25,30 229 482
2010 5 25,30 229 482
2011 5 25,70 229 489
2012 5 26,09 220 476
2013 5 26,49 188 411
2014 5 26,89 145 323
2015 5 27,28 85 190
2016 5 27,68 42 96
2017 5 28,07 26 61
2018 5 28,47 13 31
2019 5 28,86 9 21
2020 5 29,26 6 14
2021 5 29,66 1 2

Samlede omkostningerEnhedsomkostninger

 
 
 
 
5.4 Sparede omkostninger til fossil el 
Når der produceres el på de decentrale kraftvarmeanlæg, antages det, at der samtidig overflødiggø-
res en anden form for elproduktion. Som beskrevet i kapitel 2 forudsættes det i beregningerne, at 
den overflødiggjorte elektricitet alternativt ville være blevet produceret på en måde, der svarer til 
den gennemsnitlige danske kondensproduktion med en gennemsnitlig grad af røggasrensning. Den-
ne fortrængte elproduktion fører til sparede ressourceomkostninger. For årene fra og med 2001 op-
gøres denne besparelse ved elmarkedsprisen som beskrevet i kapitel 2. 
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For perioden før Danmark fuldt ud var tilknyttet det nordiske elmarked, Nord Pool, medregnes res-
sourcebesparelsen dels i form af sparede investeringsomkostninger, i det omfang det alternativt ville 
være nødvendigt at opføre ny konventionel elproduktionskapacitet, dels i form af sparede omkost-
ninger til brændsel samt drift og vedligehold på konventionelle værker. 
 
Elproduktionen fra et decentralt kraftvarmeværk er i stor udstrækning bestemt af varmebehovet i 
det geografiske område, værket er placeret i. Elproduktionen er dermed ikke fuldt regulerbar. Til 
gengæld kan de decentrale kraftvarmeværker op- og nedreguleres hurtigere end kulfyrede kraftvær-
ker og er dermed mere fleksible. I beregningerne antages det som udgangspunkt, at anlæggene har 
en effektværdi på 100 pct. Denne antagelse underkastes efterfølgende en følsomhedsvurdering. 
 
Det forudsættes videre, at der historisk har været overkapacitet i en udstrækning, så der alternativt 
ville have været behov for at investere i konventionelle anlæg i et omfang svarende til halvdelen af 
de decentrale værkers samlede effektværdi, jf. kapitel 2. Behandlingen af effektværdi og overskuds-
kapacitet tilsammen gør, at der for hver installeret MW eleffekt indregnes sparede konventionelle 
investeringer på 0,5 MW. Når det antages, at hver MW konventionel kapacitet koster omkring 9 
mio. kr. (jf. tabel 2.2), og at den alternative investering i konventionel elkapacitet ville være sket i 
takt med den realiserede udbygning med decentral kraftvarme, fås sparede investeringsomkostnin-
ger som angivet i tabel 5.3. De sparede variable omkostninger, der fremgår af næstsidste søjle i ta-
bel 5.3, beregnes ud fra elproduktionen i tabel 5.1 og enhedsomkostninger angivet i kapitel 2. 
 
Tabel 5.3. Sparede omkostninger til fossil el 

MW mio. kr. mio. kr. mio. kr. 
1992 22 200 27 227
1993 67 611 106 717
1994 103 933 210 1.143
1995 157 1.412 374 1.786
1996 111 1.008 487 1.495
1997 38 338 579 917
1998 34 301 606 906
1999 8 72 540 613
2000 8 68 644 712
2001 10 85 809 894
2002 5 47 913 960
2003 794 794
2004 798 798
2005 798 798
2006 863 863
2007 899 899
2008 936 936
2009 973 973
2010 1.019 1.019
2011 1.055 1.055
2012 1.056 1.056
2013 903 903
2014 698 698
2015 407 407
2016 200 200
2017 126 126
2018 64 64
2019 43 43
2020 28 28
2021 4 4

Sparede 
variable omk.

Sparede 
omk. i alt

Sparet ny fossil 
kapacitet

Sparede 
inv. omk.
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5.5 Andre økonomiske virkninger 
Statskassen påvirkes gennem udbetaling af elproduktionstilskud til decentrale kraftvarmeværker 
som angivet i første søjle i tabel 5.4. En grundig belysning heraf, hvor der fuldt ud tages højde for 
ændringerne i reglerne for elproduktionstilskud, vil kræve en mere dybtgående analyse, end det har 
været muligt her. Under alle omstændigheder vil denne effekt dog ikke spille nogen afgørende rolle 
for resultatet af den samfundsøkonomiske analyse. Forenklende er det antaget, at der i starten af pe-
rioden ydes elproduktionstilskud på 10 øre/kWh, og at dette i 1997 nedsættes til 7 øre/kWh for 
skønsmæssigt 75 pct. af elproduktionen. I beregningerne antages det implicit, at reduktionen af til-
skuddet fra 2002 som beskrevet i afsnit 5.1 modsvares af den samtidige lempelse af beskatningen af 
brændsler til varmeproduktionen. Beløbene fastholdes i nominelle termer, svarende til at der sker en 
udhuling som følge af inflationen.  
 
Der tages endvidere højde for treledstariffens effekt på den elpris, forbrugerne skal betale. Den gen-
nemsnitlige afregningspris for decentral kraftvarme baseret på naturgas er i dag i størrelsesorden 36 
øre/kWh. Det betyder, at afregning af værkernes elproduktion til treledstariffen fører til, at den el-
pris, forbrugerne skal betale, bliver højere, end den ville have været, hvis de decentrale værkers 
elproduktion blev afregnet til elmarkedsprisen. 
 
Hvis det beregningsteknisk antages, at den gennemsnitlige afregning via treledstariffen historisk har 
svaret til de langsigtede marginalomkostninger på et kondensværk, og at den fremadrettet er i sam-
me størrelsesorden som i dag, dvs. 36 øre/kWh, kan den gennemsnitlige merpris som følge af afløn-
ningen til decentrale kraftvarmeværker opgøres som angivet i tabel 5.4. Da el fra decentral kraft-
varme leveres ind på nettet ved et forholdsvis lavt spændingsniveau, beregnes merprisen i forhold 
til den samfundsøkonomiske elpris på 10 kV-niveau som anført i Energistyrelsen (2003) - dog med 
korrektioner, der afspejler de observerede Nord Pool-priser i årene 2001-2003.24

 
Med det kommende lovforslag om decentral kraftvarme på markedsvilkår er der ganske vist lagt op 
til, at treledstariffen skal afskaffes og erstattes af et produktionsuafhængigt tilskud. Det er dog hen-
sigten, at værkerne som helhed ikke skal stilles økonomisk dårligere af den grund, så det synes at 
være en rimelig beregningsantagelse fortsat at operere med en afregning i samme størrelsesorden 
som den nuværende treledstarif.25 Det er dog ikke afgørende for beregningsresultatet, nøjagtig hvil-
ken forudsætning der opereres med her. 
 

                                                 
24 Ideelt set skulle der også tages højde for produktionsfordelingen på de decentrale kraftvarmeværker, hvor der primært 
produceres el, når prisen er høj. Hvis den elmarkedspris, der sammenlignes med, blev korrigeret i overensstemmelse 
hermed, ville merprisen i analysen her formodentlig blive lavere.  
25 Der er ikke i analysen taget nærmere stilling til, hvilken effekt den eventuelle fremtidige markedsorientering af de-
central kraftvarme vil få på den gennemsnitlige elmarkedspris. Dette ligger uden for rammerne af analysen. 
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Tabel 5.4. Meromkostninger og konsekvenser heraf (2002-priser) 

mio. kr. øre/kWh pct. øre/kWh TJ mio. kr. 
1992 22 - - - - -
1993 95 - - - - -
1994 191 - - - - -
1995 325 - - - - -
1996 321 - - - - -
1997 340 - - - - -
1998 360 - - - - -
1999 362 - - - - -
2000 355 - - - - -
2001 357 15,5 13,84 2,1 832 52
2002 356 12,5 14,06 1,8 670 42
2003 349 6,7 13,99 0,9 358 22
2004 341 15,9 13,86 2,2 858 53
2005 333 15,9 13,69 2,2 862 52
2006 326 14,4 13,50 1,9 782 47
2007 320 13,5 13,30 1,8 735 44
2008 313 12,7 13,11 1,7 693 41
2009 306 10,8 12,91 1,4 591 34
2010 300 9,9 12,72 1,3 543 31
2011 294 8,9 12,54 1,1 489 28
2012 276 8,9 11,85 1,1 470 26
2013 231 8,9 10,00 0,9 403 22
2014 175 8,9 7,63 0,7 312 17
2015 100 8,9 4,39 0,4 182 10
2016 48 8,9 2,13 0,2 90 5
2017 30 8,9 1,32 0,1 56 3
2018 15 8,9 0,67 0,1 29 2
2019 10 8,9 0,45 0,0 19 1
2020 6 8,9 0,30 0,0 13 1
2021 1 8,9 0,04 0,0 2 0

Reduktion i 
elforbruget

Mistet 
afgiftsprovenu

Gns. merpris til 
dec. kv.

El fra DKV som 
andel af elforbruget

Gennemslag på 
elprisen

Statsudgifter til 
elproduktionstilskud

 
 
Stigningen i den elpris, forbrugerne betaler som følge af udbygningen med decentrale kraftvarme, 
kan på basis af oplysninger om værkernes elproduktion i forhold til det samlede elforbrug beregnes 
som angivet i tabel 5.4. Den højere elpris påvirker efterspørgslen efter el. I beregningerne opereres 
der med en priselasticitet på -0,15 for husholdninger, mens der anvendes en priselasticitet på -0,25 
for erhvervenes elforbrug til procesformål og rumvarme. Disse elasticiteter stammer fra Danmarks 
Statistiks EMMA-model (EMMA99). Med de anvendte elasticiteter og den beregnede meromkost-
ning kan effekten på elforbruget beregnes efter de samme principper, som beskrevet detaljeret i ka-
pitel 3, afsnit 3.5. Resultatet heraf fremgår af tabel 5.4. Det lavere elforbrug leder til et tabt afgifts-
provenu for staten, som det fremgår af sidste søjle i tabel 5.4.  
 
 
5.6 Emissioner 

Produktion af el på decentrale kraftvarmeværker giver anledning til emissioner til luften. Disse be-
regnes vha. emissionskoefficienter opgjort af DMU som angivet i tabel 5.5. Emissionerne afhænger 
af den teknologi, der anvendes på værkerne. Således er emissionen af specielt metan markant højere 
på motoranlæg end på anlæg, der involverer gasturbiner. Ligeledes er NOx-emissionen noget højere. 
En del af produktionen foregår på dampturbiner, og det er her antaget, at emissionerne fra disse sva-
rer til emissionerne fra gasturbineanlæg. Baseret på oplysninger fra energiproducenttællingen fra 
2002 beregnes de gennemsnitlige emissionskoefficienter på naturgasfyrede decentrale kraftvarme-
værker ud fra en antagelse om, at motoranlæggene udgør 63 pct. af den installerede elkapacitet. 
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Med de anførte bruttoemissionskoefficienter tages der ikke højde for, at emissionen af metan og 
NOx er højere ved kombineret el- og varmeproduktion end ved separat varmeproduktion. Denne 
undladelse trækker i retning af at overvurdere miljøgevinsterne ved udbygning med decentral kraft-
varme. Korrigeres der herfor, kan nettoemissionskoefficienterne for metan og NOx beregnes som 
anført i nederste række i tabel 5.5. Det er disse nettoemissionskoefficienter, der anvendes i bereg-
ningerne. 
 
Tabel 5.5. Anvendte emissionskoefficienter pr. indfyret brændsel til elproduktion 

CO2 CH4 N2O CO2-ækv. SO2 NOx
kg/GJ g/GJ g/GJ kg/GJ g/GJ g/GJ

Gasturbine 57 1,5 2,2 57,7 0 124
Motor 57 520 1,3 68,3 0 168
Gns. brutto 57 328 1,6 64,4 0 152
Gns. netto 57 660 1,6 71,4 0 265  
 
 
Samlet set påvirkes udledningen af CO2, SO2 og NOx som følge af udbygningen med decentral 
kraftvarme ad to kanaler, jf. tabel 5.6. Dels kommer der en udledning forbundet med produktionen 
på de decentrale værker (dog ikke nogen SO2-udledning, da naturgas ikke indeholder svovl), dels 
spares der potentielle udledninger på de centrale værker. Når der her skrives ”potentielle” skyldes 
det, at det i beregningerne antages, at det fald i kraftværkernes SO2- og NOx-udledning, der kunne 
blive resultatet af den lavere elproduktion, indebærer, at kraftværkerne kan spare dele af de omkost-
ninger, de alternativt skulle have afholdt for at overholde SO2- og NOx-kvotereguleringen. Det be-
tyder, at der ikke antages at komme nogen miljøgevinst i form af lavere SO2- og NOx-udledning på 
de centrale værker som følge af tiltaget.  
 
For de centrale kraftværker skelnes der i tabellen mellem den direkte og den indirekte effekt på ud-
ledningerne til luften. Det afspejler, at tiltaget vil påvirke den alternative elproduktion ad to veje. 
For det første overflødiggøres en del af den kondensproduktion, der alt andet lige ville have været 
nødvendig uden de decentrale kraftvarmeværkers elproduktion, og for det andet reduceres elpro-
duktionen yderligere, når elefterspørgslen falder som følge af en højere elpris. Ved beregning af de 
indirekte effekter på udledningerne af CO2, SO2 og NOx opereres der med et forbrugsafhængigt led-
ningstab på 3 pct. 
 
Som det kan beregnes på basis af tallene i tabel 5.6 sker der netto i alle årene en reduktion i CO2-
udledningen, når den el der produceres i forenet produktion på de decentrale kraftvarmeværker, er-
statter anden elproduktion, som er mindre effektiv.26 Senere vendes der tilbage til problemstillingen 
om, hvor stor del af nedgangen i den fossile elproduktion, der sker i Danmark. 
 

                                                 
26 Den potentielle SO2-udledning reduceres ligeledes, mens der med de anvendte beregningsforudsætninger sker en net-
tostigning i den potentielle NOx-udledning i sidste del af den analyserede periode, hvor NOx-emissionskoefficienten på 
de konventionelle værker er faldet betydeligt. 
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Tabel 5.6. Tiltagets (potentielle) effekt på emissioner af CO2, SO2 og NOx  

CO2 SO2 NOx CO2 SO2 NOx CO2 SO2 NOx
1.000 tons tons tons 1.000 tons tons tons 1.000 tons tons tons

1992 57 0 210 -160 -786 -499 0 0 0
1993 253 0 940 -696 -2.469 -2.152 0 0 0
1994 503 0 1.868 -1.404 -5.137 -4.412 0 0 0
1995 862 0 3.201 -2.398 -11.037 -7.081 0 0 0
1996 1.112 0 4.128 -3.044 -13.108 -9.189 0 0 0
1997 1.205 0 4.475 -3.208 -9.219 -7.609 0 0 0
1998 1.281 0 4.756 -3.348 -8.243 -6.844 0 0 0
1999 1.307 0 4.853 -3.321 -6.665 -5.872 0 0 0
2000 1.325 0 4.921 -3.464 -2.414 -5.150 0 0 0
2001 1.354 0 5.029 -3.394 -1.646 -4.772 -177 -86 -249
2002 1.359 0 5.047 -3.428 -1.452 -6.006 -143 -61 -251
2003 1.359 0 5.047 -3.439 -1.542 -5.995 -77 -34 -134
2004 1.359 0 5.047 -3.426 -1.480 -5.995 -183 -79 -321
2005 1.359 0 5.047 -3.424 -1.515 -5.148 -184 -81 -277
2006 1.359 0 5.047 -3.414 -1.719 -5.120 -167 -84 -250
2007 1.359 0 5.047 -3.383 -1.242 -4.609 -155 -57 -211
2008 1.359 0 5.047 -3.372 -1.254 -4.597 -146 -54 -199
2009 1.359 0 5.047 -3.367 -1.268 -4.601 -124 -47 -169
2010 1.359 0 5.047 -3.383 -1.306 -4.438 -114 -44 -150
2011 1.359 0 5.047 -3.415 -1.198 -4.413 -104 -37 -135
2012 1.303 0 4.837 -3.275 -1.165 -4.234 -100 -36 -129
2013 1.106 0 4.107 -2.823 -969 -3.513 -86 -30 -108
2014 856 0 3.180 -2.005 -653 -2.290 -61 -20 -70
2015 497 0 1.846 -1.109 -350 -869 -34 -11 -27
2016 248 0 919 -510 -124 -418 -16 -4 -13
2017 154 0 572 -320 -78 -262 -10 -2 -8
2018 79 0 291 -163 -40 -134 -5 -1 -4
2019 52 0 194 -110 -27 -90 -3 -1 -3
2020 34 0 126 -72 -17 -59 -2 -1 -2
2021 5 0 18 -10 -3 -8 0 0 0

Ændring i (potentielle) emissioner på centrale kraftværker
Emissioner fra decentral kraftvarme Direkte effekter Indirekte effekter

 
 
Gevinsten for kraftværkerne beregnes som den direkte såvel som den indirekte potentielle effekt på 
udledningen af SO2 hhv. NOx multipliceret med de omkostninger, der antages at kunne spares til 
rensning. I beregningerne er SO2 værdisat med 10 kr./kg nominelt, mens der for NOx anvendes en 
omkostning på 14,5 kr./kg realt. Denne værdisætning, der afspejler en alternativomkostningstilgang, 
blev også anvendt i forbindelse med Klimastrategien og har ikke været underkastet en revurdering i 
forbindelse med denne opgørelse.  
 
For de decentrale kraftvarmeværker opgøres omkostningerne forbundet med NOx-udledningen der-
imod som skadesomkostninger, idet disse værker ikke som de centrale kraftværker er underlagt re-
gulering i form af NOx-kvoter.27 Med denne asymmetri i den måde emissionerne behandles på vi-
dere i analysen, kan sideeffekterne hermed beregnes som i tabel 5.7. 
 

                                                 
27 Denne problemstilling kunne have fortjent en yderligere analyse, men det har ikke været muligt indenfor opgavens 
rammer. Bl.a. kunne der argumenteres for, at de centrale kraftværkers SO2- og NOx-kvoter i en vis udstrækning er af-
hængige af den alternative elproduktion på eksempelvis de decentrale kraftvarmeværker, da de tildeles årligt ud fra en 
betragtning om, hvilke muligheder kraftværkerne har for at reducere SO2- og NOx-udledningen. Ud fra denne betragt-
ning ville der således ske en reel reduktion i udledningen fra de centrale værker, som skulle prissættes ud fra skadesom-
kostningerne. 
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Tabel 5.7. Gevinster knyttet til SO2 og NOx (mio. kr.) 
Værdi af SO2 Værdi af NOx Værdi i alt Værdi af SO2 Værdi af NOx Værdi i alt

1992 0 -7 -7 9 7 17
1993 0 -33 -33 29 31 60
1994 0 -65 -65 59 64 123
1995 0 -112 -112 124 103 227
1996 0 -144 -144 144 133 278
1997 0 -157 -157 100 110 210
1998 0 -166 -166 89 99 188
1999 0 -170 -170 71 85 156
2000 0 -172 -172 25 75 99
2001 0 -176 -176 17 73 90
2002 0 -177 -177 15 91 106
2003 0 -177 -177 15 89 104
2004 0 -177 -177 15 92 107
2005 0 -177 -177 15 79 94
2006 0 -177 -177 17 78 94
2007 0 -177 -177 12 70 82
2008 0 -177 -177 12 70 81
2009 0 -177 -177 11 69 80
2010 0 -177 -177 11 67 78
2011 0 -177 -177 10 66 76
2012 0 -169 -169 10 63 73
2013 0 -144 -144 8 52 60
2014 0 -111 -111 5 34 39
2015 0 -65 -65 3 13 16
2016 0 -32 -32 1 6 7
2017 0 -20 -20 1 4 4
2018 0 -10 -10 0 2 2
2019 0 -7 -7 0 1 2
2020 0 -4 -4 0 1 1
2021 0 -1 -1 0 0 0

Decentral kraftvarme Centrale kraftværker

 
 
 
5.7 Samfundsøkonomiske omkostninger 
CO2-skyggeprisen for tiltaget beregnes på basis af en velfærdsøkonomisk analyse. Der indgår føl-
gende elementer i beregning af tiltagets nettoomkostninger: 
 
• Det ekstra ressourceforbrug knyttet til installation og drift af de decentrale kraftvarmeanlæg 

(herunder brændselsomkostninger) 
• Sparet ressourceforbrug knyttet til fossil elproduktion  
• En SO2- og NOx-gevinst 
• Forbrugsforvridningtab som følge af en højere elpris 
• Skatteforvridningstab som følge af et nettotræk på de offentlige kasser  
 

Samles disse effekter, kan nettoomkostningerne ved tiltaget opgøres i velfærdsøkonomiske bereg-
ningspriser som i tabel 5.8. Opgørelsen viser, at udbygning med decentrale kraftvarmeværker, når 
der ses bort fra gevinsten i form af den lavere CO2-udledning, har medført en samfundsøkonomisk 
nettoomkostning på omkring 2 mia. kr. over den betragtede periode.  
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Tabel 5.8. Tiltagets velfærdsøkonomiske konsekvenser, mio. kr.  

-310 -11 -31 266 12 0 -4 -79
-946 -48 -115 839 37 0 -19 -252

-1.448 -98 -217 1.337 78 0 -38 -386
-2.197 -169 -384 2.090 153 0 -65 -572
-1.565 -220 -579 1.750 180 0 -64 -498

-529 -238 -624 1.073 89 0 -68 -296
-475 -253 -542 1.061 53 0 -72 -228
-115 -258 -535 717 12 0 -72 -252
-110 -262 -720 833 -56 0 -71 -386
-137 -267 -623 1.047 -70 -60 -82 -193

-76 -268 -643 1.124 -53 -49 -80 -45
0 -268 -601 929 -55 -25 -74 -94
0 -268 -564 934 -52 -62 -79 -91
0 -268 -564 934 -67 -61 -77 -103
0 -268 -564 1.009 -66 -54 -75 -18
0 -268 -564 1.052 -81 -50 -73 16
0 -268 -564 1.095 -82 -47 -71 64
0 -268 -564 1.138 -82 -39 -68 116
0 -268 -564 1.192 -85 -36 -66 172
0 -268 -573 1.235 -88 -32 -64 210
0 -257 -557 1.235 -84 -30 -60 246
0 -220 -480 1.057 -73 -25 -51 207
0 -170 -377 817 -65 -19 -38 146
0 -99 -222 476 -46 -11 -22 75
0 -49 -112 234 -24 -5 -11 33
0 -31 -71 147 -15 -3 -7 21
0 -16 -37 75 -8 -2 -3
0 -11 -25 50 -5 -1 -2
0 -7 -16 33 -3 -1 -1 4
0 -1 -2 5 0 0 0

1 -6.203 -2.569 -5.849 13.503 31 -249 -736 -2.073

1) Nutidsværdien henføres til 1992, men udtrykkes i 2002-priser. Der anvendes en diskonteringsrate på 6 pct.

2021
Nutidsværdi 
Anm. Et negativt fortegn angiver en samfundsøkonomisk omkostning og vice versa.
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Investeringen i decentrale kraftvarmeværker repræsenterer et træk på ressourcer, der alternativt 
kunne have været anvendt andetsteds i den danske økonomi. De velfærdsøkonomiske omkostninger 
knyttet hertil beregnes dermed som investeringerne angivet i tabel 5.2 multipliceret med nettoaf-
giftsfaktoren 1,17. Eksempelvis opgøres denne omkostning for året 2002 som 65 ·1,17 = 76 mio. kr.  
 
På tilsvarende vis kan de velfærdsøkonomiske omkostninger til drift og vedligehold samt brændsel 
beregnes med udgangspunkt i udgifterne angivet i tabel 5.2. For 2002 kan omkostningerne forbun-
det med drift og vedligehold således opgøres som 229·1,17 = 268 mio. kr., mens brændselsomkost-
ningerne beregnes til 550 ·1,17 = 643 mio. kr. 
 
Den næste effekt er det ressourceforbrug, der brutto kan spares som følge af udbygningen med de-
central kraftvarme i form af sparede omkostninger forbundet med at tilvejebringe fossil el. Den vel-
færdsøkonomiske besparelse beregnes ud fra de sparede omkostninger på kraftværkerne som angi-
vet i tabel 5.3 multipliceret med nettoafgiftsfaktoren på 1,17. For året 2002 fremkommer resultatet 
således som 960 ·1,17 = 1.124 mio. kr. 
 
Omkostningen knyttet til SO2 og NOx opgøres for året 2002 til 53 mio. kr. Det sker med udgangs-
punkt i tallene i tabel 5.7, hvor værdierne for de centrale kraftværker multipliceres med nettoafgifts-
faktoren, fordi de er opgjort som sparede omkostninger til SO2- og NOx-rensning. Værdierne for de 
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decentrale kraftvarmeværker tages derimod ukorrigeret, da de er udtryk for skadesomkostninger, 
der allerede må formodes at være udtrykt i markedspriser. For året 2002 findes den velfærdsøko-
nomiske omkostning dermed som 177 - 106 ·1,17  = 53 mio. kr. 
 
Forbrugsforvridningen beregnes på basis af det fald i elefterspørgslen (tabel 5.4), der følger af den 
elprisstigning, som udbygning med decentral kraftvarme antages at give anledning til. Princippet i 
en sådan beregning af forbrugsforvridning er illustreret i kapitel 3. Samlet for de tre kategorier af el-
forbrugere fås et forbrugsforvridningstab på 49 mio. kr. i 2002. 
 
Skatteforvridningen opstår som følge af tiltagets negative konsekvenser for de offentlige kasser, 
dels fordi offentlige midler bruges som virkemiddel, dels som følge af lavere statsprovenu via elaf-
giften, når elforbruget reduceres, jf. tabel 5.4. Skatteforvridningen beregnes som den samlede effekt 
på de offentlige kasser multipliceret med den såkaldte skatteforvridningsfaktor, der afspejler, at der 
alternativt må hentes penge ind i de offentlige kasser via andre forvridende skatter eller afgifter. I 
Finansministeriets vejledning fra 1999 opgøres denne skatteforvridningsfaktor til 0,2. For året 2002 
fremkommer resultatet dermed som (42+356) · 0,2 = 80 mio. kr. 
 
 
5.8 CO2-skyggeprisen 
På basis af de samfundsøkonomiske omkostninger angivet i tabel 5.8 og reduktionen i CO2-udled-
ning angivet i tabel 5.6 kan CO2-skyggeprisen beregnes til 98 kr./ton CO2, dersom det beregnings-
mæssigt antages, at al nedgangen i kraftværksproduktionen sker i Danmark (Energi 2000-vinklen). 
CO2-skyggeprisen kan dekomponeres på de enkelte elementer som angivet i tabel 5.9.  
 
Dekomponeringen viser, at det er de umiddelbare ressourcetræk i forbindelse med etablering og 
drift af de decentrale kraftvarmeanlæg samt de sparede ressourcer til fossil el, der vejer tungest i 
CO2-skyggeprisen. Omkostningerne i form af skatteforvridning og forbrugsforvridning som følge af 
højere elpriser bidrager kun marginalt til den samlede CO2-skyggepris. Under overskriften ”Effekt 
knyttet til SO2- og NOx” er i tabellen medregnet såvel skadesomkostningerne forbundet med udled-
ningen på de decentrale kraftvarmeværker som sparede omkostninger til SO2- og NOx-rensning på 
de centrale værker. Nettoeffekten er stort set nul. 
 
Tabel 5.9. Bidrag til CO2-skyggeprisen (kr./ton CO2) 
Anlæg 293
Drift og vedligehold 121
Brændsel 276
Effekt fra sparede ressourcer til fossil el -637
Skatteforvridning 35
Forbrugsforvridning 12
Effekt knyttet til SO2 og NOx -1
I alt 98  
 
 
5.9 Sammenligning med tidligere analyse 
Udbygningen med decentral kraftvarme er tidligere blevet analyseret i rapporten fra Det Økonomi-
ske Råd (DØRS) (2002). I selve hovedrapporten er CO2-skyggeprisen ikke beregnet, men i doku-
mentationsrapporten fra Det Økonomiske Råd er CO2-skyggeprisen for udbygningen med decentral 
kraftvarme opgjort til 372 kr./ton, jf. Søbygaard (2002). I DØRS-analysen er det antaget, at al CO2-
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reduktion kan tilskrives det danske klimaregnskab, hvorfor analysen har samme natur som bereg-
ningen ovenfor, der resulterer i en CO2-skyggepris på 98 kr./ton.  
 
Beregningsforudsætningerne bag de to analyser afviger på mange punkter. En af forskellene er, at 
DØRS-analysen er baseret på de bud på investeringsudgifter samt udgifter til drift og vedligehold, 
der fremgår af Energistyrelsen (2001a). Som beskrevet i afsnit 5.3 er disse højere end de antagelser, 
der er anvendt i indeværende analyse. Et andet væsentligt bidrag til forskellen mellem de to analy-
ser er de antagelser, der er gjort om besparelserne til fossil el. I DØRS-analysen antages det, at der 
hverken spares kapacitetsomkostninger eller drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på de kraft-
værker, der nedsætter produktionen som følge at tiltaget. Med denne antagelse fås efter Energisty-
relsens vurdering et underkantsskøn for bruttobesparelserne som følge af lavere ressourcetræk på 
kraftværkerne. Det trækker i retning af en højere CO2-skyggepris.  
 
 
Tabel 5.10. Sammenligning med DØRS-analysen (reale priser, 2002-niveau) 
 DØRS (2002) Denne analyse 

CO2-skyggepris (kr./ton CO2) 372 98 
CO2-reduktion 2002 (mio. tons CO2) 2,1 2,2 
CO2-reduktion gns. 2008-12 (mio. tons CO2) 2,0 2,1 

 
 
5.10 Betydning af ændrede forudsætninger 
Af tabel 5.11 fremgår, hvad ændrede beregningsforudsætninger betyder for resultatet. Følsomheds-
vurderingerne knyttet til de antagelser, der vedrører den fortrængte el, følger samme skabelon som 
for tiltaget ”privat udbygning med vindmøller” i kapitel 3. Som det fremgår af tabel 5.11 er antagel-
sen om, hvor stor en investering i konventionel elkapacitet der overflødiggøres, meget væsentlig for 
resultatet. I basisberegningen medregnes et kapacitetsbehov på halvdelen af den effekt, der installe-
res i form af decentral kraftvarme. Hvis det i stedet var antaget, at enhver MW installeret decentral 
kraftvarme alternativt skulle være investeret i konventionel elproduktionskapacitet, ville CO2-skyg-
geprisen rent faktisk blive negativ. Når betydningen af denne antagelse spiller en større rolle her 
end for vindmølletiltagene, skyldes det, at der i basisberegningen regnes med, at decentral kraft-
varme har en effektværdi på 100 pct. mod vindmøllernes 20 pct. 
  
Ud over betydningen af de antagelser, der knytter sig til fortrængt el, er der også lavet nogle føl-
somhedsberegninger, der knytter sig mere direkte til udbygningen med decentral kraftvarme.  
Hvis anlægsomkostningerne ændres med 1 mio. kr./MW i forhold til grundantagelsen på 6 mio. 
kr./MW, påvirker det CO2-skyggeprisen med 50 pct. Anvendes en forudsætning om drifts- og ved-
ligeholdelsesudgifter på 8 øre/kWh, svarende til den antagelse der blev brugt i Energistyrelsen 
(2001), stiger CO2-skyggeprisen med 74 pct. Hvis udledningen af SO2 og NOx på de decentrale 
værker prissættes ud fra renseomkostninger i stedet for skadesomkostninger, reduceres CO2-skyg-
geprisen med 48 pct.  
 
Effekten på elprisen af udbygningen med decentral kraftvarme er beregnet ud fra meget grove anta-
gelser. Sammenlignet med betydningen af mange af de øvrige beregningsantagelser spiller det imid-
lertid ikke nogen rolle af betydning for CO2-skyggeprisen, hvilke antagelser der benyttes her. Hvis 
der helt ses bort fra denne effekt, falder CO2-skyggeprisen således til 88 kr./ton CO2. Det svarer til 
et fald på 10 pct. 
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Tabel 5.11. CO2-skyggepris under forskellige beregningsantagelser (2002-kr./ton CO2) 
Parameter Ændring CO2-skyggepris (kr/ton CO2) Ændring i pct.

Grundberegning 98 
Diskonteringsrate 3% i stedet for 6% 74 -25%

Effektværdi 80% i stedet for 100% 142 45%

Kapacitetsbehov 0% i stedet for 50% -122 -225%

1992 i stedet for årligt 52 -47%
2000 i stedet for årligt 157 61%

50% i stedet for 100% 123 26%
0% i stedet for 100% 149 52%

+ 2 øre/kWh fra 2005 80 -18%
-2 øre/kWh fra 2005 115 18%

Håndtering af SO2 og NOx for DKV Brug renseomkostninger i stedet for 
skadesomkostninger 51 -48%

7 mio kr/MW i stedet for 6 mio kr/MW 147 50%
5 mio kr/MW i stedet for 6 mio kr/MW 49 -50%

Driftsomkostninger for DKV 8 øre/kWh i stedet for 5 øre/kWh 171 74%

Forudsætninger om brændselspriser Naturgas 10% dyrere 125 28%

50% af beregnet merafregning 93 -5%
0% af beregnet merafregning 88 -10%

Timing af kraftsværksinv. 

Merafregning via elprisen 

D&v andel der spares på kraftværker 

Elpris 

Anlægsudgifter for DKV 

 
 
 

5.11 Sammenfattende om udbygning med decentral kraftvarme 

I tabel 5.12 sammenfattes de tal, der bliver anvendt for udbygningen med naturgasfyret decentral 
kraftvarme i sammenskrivningen af samtlige analyserede tiltag. CO2-skyggeprisen er afrundet til 
nærmeste multiplum af 25 kr./ton.  
 
Det er en væsentlig pointe, at den beregnede CO2-reduktion afhænger stærkt af, hvilken synsvinkel 
der anlægges på beregningerne. Hvis alle CO2-reduktioner regnes med, uanset hvem de måtte til-
falde (Energi 2000-vinklen), fås således en betydeligt større CO2-reduktion, end hvis det kun er 
CO2-reduktionen på dansk jord, der indgår i beregningen (Kyoto-vinklen). Det er dog forbundet 
med betydelig usikkerhed at skønne over størrelsen af denne sidste. 
  
Som det fremgår af tabel 5.12 falder den samlede CO2-udledning i Danmark i 2008-12 med om-
kring 2,1 mio. tons ud fra Energi 2000-vinklen og med omkring 0,4 mio. tons ud fra Kyoto-vinklen 
 
Tabel 5.12. Hovedresultater for udbygning med decentral kraftvarme baseret på naturgas 
 Kyoto-vinkel Energi 2000-vinkel 
CO2-skyggepris (kr./ton CO2) 
 

- 100 

CO2-reduktion, 2002 (mio. tons CO2) 
 

0,4 2,2 

CO2-reduktion, 2008-12 (mio. tons CO2) 
 

0,4 
 

2,1 
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Kapitel 6. Biomasseanvendelse på centrale kraftværker 
 
I 1993 blev der indgået en politisk aftale om at øge anvendelsen af biomasse i energiforsyningen; 
den såkaldte biomasseaftale. Beslutningen om at udbygge med biomassefyrede anlæg blev begrun-
det dels ud fra miljøhensyn, dels ud fra andre begrundelser såsom ressourcehensyn, hensyn til land-
brugs- og skovbrugserhvervene samt hensyn til lokalsamfundenes økonomi og beskæftigelse. 
 
Med biomasseaftalen blev der sigtet mod, at udnyttelse af landets biomasseressourcer skulle kon-
centreres om de store kraftværker. Parallelt hermed blev en række fjernvarmeværker pålagt at om-
lægge til decentral kraftvarmeproduktion som beskrevet i kapitel 5. Ifølge biomasseaftalen skulle 
der fra år 2000 anvendes 1,4 mio. tons biomasse i elforsyningen, heraf 1,2 mio. tons halm og 0,2 
mio. tons træflis. Aftalen blev fulgt op af et pålæg efter elforsyningsloven til Elsam og Elkraft i de-
cember 1993 om anvendelse af biomasse.  
 
Biomasseaftalen blev justeret i juli 1997, bl.a. således, at der blev øget fleksibilitet i forholdet mel-
lem halm og træflis. Med reformopfølgningsaftalen fra marts 2000 blev rammerne for den videre 
udbygning efter biomasseaftalen fastlagt, og det blev besluttet, at målsætningen om anvendelse af 
biomasse skulle fastholdes og være opfyldt inden udgangen af 2005. 
 
Der bliver ydet støtte på 10 øre/kWh til biomassebaseret kraftvarmeproduktion på centrale værker. 
Før elreformen kunne kraftværkerne dække deres øgede omkostninger gennem stigninger i elpri-
serne. Denne mulighed foreligger dog ikke længere, og med aftalen fra 2000 blev det aftalt, at vær-
kerne skulle sikres en elsalgspris på 30 øre/kWh i en 10-årig periode gennem et tilskud, der justeres 
i forhold til markedsprisen på el. Samtidig ydes der et tilskud pr. ton afbrændt biomasse i 10 år. 
Dette tilskud varierer fra anlæg til anlæg.  
 
 
6.1 Udgangspunkt for beregningerne 
Som det beskrives nedenfor, er der foretaget analyser af tre kulfyrede og tre naturgasfyrede værker, 
der omstilles til biomasse. For alle anlæg er der indhentet nye oplysninger om både omkostnings-, 
brændsels- og produktionsforhold.    
 
For så vidt angår de kulfyrede værker, lå der bag de tidligere anvendte beregningsforudsætninger, 
som beskrevet i Energistyrelsen (2001a), en antagelse om, at de etablerede biomasseværker blev op-
ført med tilslutning til eksisterende kulkraftværker, uden at det medførte en øget elproduktionska-
pacitet. Denne antagelse videreføres til nærværende analyse af kul- og gasfyrede værker. 
 
Biomassefyret energiproduktion forudsætter afholdelse af anlægsomkostninger, og der er drifts- og 
vedligeholdelsesudgifter (d&v) forbundet med produktionen. Energiproduktion baseret på biomasse 
frem for på kul medfører øgede brændselsomkostninger, da kul er et relativt billigt brændsel. For de 
naturgasfyrede værker vil omstillingen til biomasse være en besparelse på brændselssiden, i det om-
fang der sker omstilling til træ eller flis. Ved omstilling til halm eller halmpiller vil besparelsen væ-
re begrænset, da halmpriserne er på niveau med naturgaspriserne.   
 
Ud over disse umiddelbare effekter inddrages også afledte effekter, som følge af ændrede elpriser 
og afgiftsprovenuer. F.eks. betyder omstilling fra kul til biomassefyring en højere elpris for forbru-
gerne med deraf følgende forbrugsforvridningstab og skatteforvridningstab. Staten mister også pro-
venu på anden vis, idet den del af brændselsforbruget der henregnes til varmeproduktionen er af-
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giftsbelagt, og afgiften på kul er betydeligt højere end afgiften på halm. Også dette provenutab leder 
til et skatteforvridningstab. Andre effekter ses ved omstilling fra naturgas. 
 
 
6.2 Biomasseanvendelse på centrale kraftværker 
I tabel 6.1 angives de seks kraftværker, der indgår i den økonomiske analyse. De anførte bereg-
ningsantagelser er som nævnt opdateret i forhold til tidligere, herunder dem der blev anvendt i ana-
lysen fra Det Økonomiske Råd (2002).  
 
Tabel 6.1. Værker der er med i analysen, størrelse og anlægspris 
Værk Idrifsættelse

år
Reference Biomasse Biomasseforbrug

Tons/år
Investering
Mio. kr.

Øget D&V
Kr/MWh

Amager, halmpiller 2004 Kul Halmpiller 150.000 175 30
Avedøre, træpiller 2003 Gas Træpiller 300.000 220 10
Avedøre, halm 2002 Gas Halm 150.000 525 90
Studstrup, halm 2002 Kul Halm 150.000 125 25
Herning, flis 2002 Gas Flis 220.000 200 10
Ensted, halm 1998 Kul Halm 150.000 430 90  
Anm. D&v kendes ikke for Enstedværket, men antages at være i samme størrelsesorden som Avedøreværket med halm-
fyring. Da værkerne idriftsættes i løbet af kalenderåret vil bl.a. biomasseforbruget i hele idriftsættelsesåret ikke nødven-
digvis være oppe på 100 pct. af det ovenfor angivne. Det skønnes dog at have begrænset betydning for skyggeprisen. 
 
Værkerne antages at have en gennemsnitlig levetid på 20 år, og derfor anvendes der en tidshorisont 
frem til og med 2023 for analysen. Det samlede biomasseforbrug i denne periode fremgår af tabel 
6.2, der samtidig angiver reduktionen i værkernes kul- og naturgasforbrug som følge af biomasse-
udbygningen.  
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Tabel 6.2. Biomasseforbrug og effekt på kul- og naturgas forbruget i analysen 

Biomasseforbrug Biomasseforbrug Effekt på kulforbrug Effekt på gasforbrug
(1.000 tons) (TJ) (TJ) (TJ)

1992 0 0 0 0
1993 0 0 0 0
1994 0 0 0 0
1995 0 0 0 0
1996 0 0 0 0
1997 0 0 0 0
1998 150 2.250 -2.250 0
1999 150 2.250 -2.250 0
2000 150 2.250 -2.250 0
2001 150 2.250 -2.250 0
2002 586 8.796 -4.500 -4.296
2003 936 14.046 -4.500 -9.546
2004 1.086 16.296 -6.750 -9.546
2005 1.086 16.296 -6.750 -9.546
2006 1.086 16.296 -6.750 -9.546
2007 1.086 16.296 -6.750 -9.546
2008 1.086 16.296 -6.750 -9.546
2009 1.086 16.296 -6.750 -9.546
2010 1.086 16.296 -6.750 -9.546
2011 1.086 16.296 -6.750 -9.546
2012 1.086 16.296 -6.750 -9.546
2013 1.086 16.296 -6.750 -9.546
2014 1.086 16.296 -6.750 -9.546
2015 1.086 16.296 -6.750 -9.546
2016 1.086 16.296 -6.750 -9.546
2017 1.086 16.296 -6.750 -9.546
2018 936 14.046 -4.500 -9.546
2019 936 14.046 -4.500 -9.546
2020 936 14.046 -4.500 -9.546
2021 936 14.046 -4.500 -9.546
2022 500 7.500 -2.250 -5.250
2023 150 2.250 -2.250 0
2024 0 0 0 0  

Anm. Se anmærkning under tabel 6.1 
 
 
6.3 Omkostninger ved biomassebaseret energiproduktion 

I tabel 6.3 belyses omkostningerne forbundet med at installere og drive de biomassefyrede kraft-
værker. Der sondres mellem de tre kulfyrede og de tre gasfyrede værker. Investeringsomkostnin-
gerne baseres på antagelserne anført i tabel 6.1 samt en forudsætning om, at anlægsomkostningerne 
fordeles over to år. Der er ikke medregnet eventuelt sparede driftsomkostninger ved den kul- eller 
gasbaserede el- og varmeproduktion på værkerne som følge af anvendelsen af biomasse.  
 
Brændselsomkostningerne beregnes netto, dvs. som omkostninger til værkernes brug af biomasse 
fraregnet det fortrængte forbrug af kul eller gas28. De anvendte brændselspriser stammer for perio-
den fra 2002 og frem fra Energistyrelsens seneste brændselsprisforudsætninger fra februar 2003 

                                                 
28 For Studstrup indregnes en meromkostning på 12 mio. kr./år idet man pga. samfyring er nødsaget til at anvende kul af 
højere kvalitet som muliggør fortsat afsætning af flyveaske til cementproduktion. 
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(Energistyrelsen, 2003). For den bagudrettede periode stammer kulprisen fra Danmarks Statistiks 
energibalancer. For halm og træ anvendes derimod for den historiske periode en antagelse om, at 
prisen svarer til den fremadrettede pris.29 Prisen på halmpiller antages identisk med halmprisen.  
 
Tabel 6.3. Omkostninger ved biomassebaseret el- og varmeproduktion 

Kul Gas
Halm/
halmpiller

Træflis/
træpiller Inv. omk. D&V Brændselsomk. Inv. omk. D&V Brændselsomk.

kr/GJ kr/GJ kr/GJ kr/GJ mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.
1992 11,3 23,6 14,5 0 0 0 0 0 0
1993 9,6 23,6 14,5 0 0 0 0 0 0
1994 9,1 23,6 14,5 0 0 0 0 0 0
1995 9,6 23,6 14,5 0 0 0 0 0 0
1996 9,7 23,6 14,5 237 0 0 0 0 0
1997 11,3 23,6 14,5 232 0 0 0 0 0
1998 11,0 23,6 14,5 0 19 28 0 0 0
1999 9,0 23,6 14,5 0 19 33 0 0 0
2000 10,7 23,6 14,5 64 19 29 372 0 0
2001 13,8 23,6 14,5 63 19 22 476 0 0
2002 12,0 26,3 23,6 14,5 88 25 64 110 24 -29
2003 12,4 24,4 23,6 14,5 86 25 63 0 30 -72
2004 12,7 22,8 23,6 14,5 0 32 86 0 30 -57
2005 12,7 22,7 23,6 14,5 0 32 86 0 30 -58
2006 12,7 22,7 23,6 14,5 0 32 86 0 30 -58
2007 12,7 22,7 23,6 14,5 0 32 86 0 30 -58
2008 12,7 22,7 23,6 14,5 0 32 86 0 30 -58
2009 12,7 22,7 23,6 14,5 0 32 86 0 30 -58
2010 12,7 22,7 23,6 14,5 0 32 86 0 30 -58
2011 12,7 23,1 23,6 14,5 0 32 85 0 30 -62
2012 12,8 23,5 23,6 14,5 0 32 85 0 30 -65
2013 12,9 23,9 23,6 14,5 0 32 84 0 30 -69
2014 13,0 24,3 23,6 14,5 0 32 84 0 30 -73
2015 13,1 24,7 23,6 14,5 0 32 83 0 30 -77
2016 13,1 25,1 23,6 14,5 0 32 83 0 30 -81
2017 13,2 25,5 23,6 14,5 0 32 82 0 30 -85
2018 13,3 25,9 23,6 14,5 0 13 58 0 30 -88
2019 13,4 26,3 23,6 14,5 0 13 58 0 30 -92
2020 13,4 26,7 23,6 14,5 0 13 58 0 30 -96
2021 13,5 27,1 23,6 14,5 0 13 57 0 30 -100
2022 13,6 27,5 23,6 14,5 0 7 23 0 6 -68
2023 13,7 27,9 23,6 14,5 0 7 22 0 0 0
2024 13,8 28,9 23,6 14,5 0 0 0 0 0 0

Samlede omkostninger, 
kulfyrede værker

Samlede omkostninger,
gasfyrede værkerEnhedsomkostninger

 
Anm. Nettobrændselsomkostningerne er samlet set negative for de gasfyrede værker, i og med biobrændslerne ifølge 
prisforudsætningerne er billigere end naturgas.  
 

                                                 
29 For både halm og træ ligger prisen i Danmarks Statistiks energibalancer markant højere end den samfundsøkonomi-
ske brændselspris fra Energistyrelsen (2003). Det kan skyldes flere forhold som f.eks. markedsimperfektioner. For en 
generel beskrivelse af denne problematik henvises til kapitel 2. Indenfor rammerne af dette projekt er de samfundsøko-
nomiske brændselspriser ikke nærmere analyseret, men i denne sammenhæng er det vurderet at være mest konsistent at 
operere med ensartede priser på halm og træ gennem hele perioden. Der udføres dog følsomhedsberegninger med højere 
priser på halm og træ. 
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6.4 Andre økonomiske virkninger 
Statskassen påvirkes direkte gennem udbetaling af elproduktionstilskud til biomassebaseret energi-
produktion, som angivet i første søjle i tabel 6.4. Statskassen påvirkes endvidere ad en anden vej, 
idet den del af brændselsforbruget, der henregnes til varmeproduktionen, er afgiftsbelagt, og afgif-
ten på kul og gas er betydeligt højere end afgiften på biomasse. Med en antagelse om at ca. 50 pct. 
af det anvendte brændsel beskattes, svarende til varmevirkningsgraden, kan effekten på statsprove-
nuet beregnes som angivet i anden søjle i tabel 6.4. 
 
Det er generelt dyrere for værkerne at producere el og varme vha. biomasse end vha. kul og gas. I 
tiden før Danmark blev fuldt tilknyttet Nord Pool, kunne kraftværkerne få dækket sådanne ekstra-
omkostninger gennem at opkræve en højere elpris hos forbrugerne. Når den producerede el leveres 
til markedet, er dette ikke muligt i samme omfang, hvilket er baggrunden for genforhandlingen for 
vilkårene for biomasse i år 2000. En grundig belysning heraf vil kræve en mere dybtgående analyse, 
end det har været muligt her. Under alle omstændigheder vil denne effekt dog ikke spille nogen af-
gørende rolle for det samlede resultat af den samfundsøkonomiske analyse. Forenklende antages 
det, at alle ekstraomkostningerne ved at producere energi på biomasse frem for på kul eller gas 
overvæltes 100 pct. i elprisen.  
 
Nettoinvesteringsomkostningerne for hvert enkelt år annuiseres ud over de 20 år, anlæggene anta-
ges at leve. Sammen med drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, nettobrændselsomkostninger 
og sparede afgifter til den del af brændslet, der henregnes til varme, kan der derpå beregnes årlige 
meromkostninger ved den biomassebaserede energiproduktion. På basis af information om elfor-
bruget kan disse meromkostninger omregnes til en merpris pr. kWh el, jf. tabel 6.4. 
 
Den højere elpris påvirker efterspørgslen efter el. I beregningerne opereres der med en priselasticitet 
på -0,15 for husholdninger, mens der anvendes en priselasticitet på -0,25 for erhvervenes elforbrug 
til procesformål og rumvarme. Disse elasticiteter stammer fra Danmarks Statistiks EMMA-model 
(EMMA99). Med de anvendte elasticiteter og den beregnede meromkostning kan effekten på elfor-
bruget beregnes, som beskrevet detaljeret i kapitel 3. Resultatet heraf fremgår af tabel 6.4. Det la-
vere elforbrug leder endvidere til et tabt afgiftsprovenu for staten. 
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Tabel 6.4. Effekter på statsprovenu samt gennemslag på elprisen 

Statsudgifter til 
elproduktionstilskud

Effekt på 
afgiftsprovenu af 
brændsler til varme

Gennemslag 
på elprisen

Effekt på 
elforbruget

Effekt på 
afgiftsprovenu af 
elforbrug

mio. kr mio. kr øre/kWh TJ mio. kr
1992 0 0 0,0 0 0
1993 0 0 0,0 0 0
1994 0 0 0,0 0 0
1995 0 0 0,0 0 0
1996 0 0 0,1 -28 -1
1997 0 0 0,1 -56 -2
1998 23 0 0,0 -3 0
1999 23 0 0,0 -6 0
2000 22 0 0,1 -50 -2
2001 21 0 0,2 -92 -4
2002 95 -96 -0,3 127 5
2003 151 -209 -0,9 378 15
2004 170 -205 -1,0 411 17
2005 167 -200 -0,9 398 16
2006 163 -196 -0,9 384 15
2007 160 -192 -0,8 371 14
2008 156 -188 -0,8 359 14
2009 153 -184 -0,8 346 13
2010 150 -180 -0,7 334 12
2011 147 -176 -0,7 328 12
2012 144 -173 -0,7 322 11
2013 141 -169 -0,6 316 11
2014 138 -166 -0,6 310 11
2015 135 -162 -0,6 305 10
2016 132 -159 -0,6 300 10
2017 130 -156 -0,6 320 11
2018 112 -153 -0,6 313 10
2019 110 -149 -0,6 309 10
2020 107 -146 -0,6 305 10
2021 105 -143 -0,7 348 11
2022 54 -77 -0,5 240 8
2023 16 0 0,0 23 1
2024 0 0 0,0 0 0  

 
 
6.5 Emissioner 
Kraftværkernes energiproduktion giver anledning til emissioner til luften, uanset om den baseres på 
kul, naturgas eller biomasse. Disse udledninger beregnes vha. emissionskoefficienter opgjort af 
DMU som angivet i tabel 6.5. Den CO2-udledning, der umiddelbart sker ved afbrænding af bio-
masse, medregnes ikke. Det sker ud fra en betragtning om, at en tilsvarende mængde vil bliver op-
taget igen ved fornyet plantevækst. Derfor opereres der med en CO2-emissionskoefficient på nul for 
halm og træ. Udledningerne af CO2 nedbringes derfor mærkbart, når kul eller naturgas erstattes af 
biomasse. Mht. NOx er der ikke så stor variation i emissionskoefficienterne brændslerne imellem. 
Emissionskoefficienten for SO2 er dog særligt lav for træ og naturgas, jf. tabel 6.5.  
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Tabel 6.5 Anvendte emissionskoefficienter  
CO2 CH4 N2O CO2-ækv. SO2 NOx

kg/GJ g/GJ g/GJ kg/GJ g/GJ g/GJ
Halm 0 0,5 1,4 0,4 47,1 131
Træ 0 2 0,8 0,3 1,7 69
Biomasse, gns. 0 0,5 1,4 0,4 47,1 131
Kul 95 1,5 3 96,0 45 130
naturgas 57 6 1 57,4 0 115  
 
Samlet set påvirkes udledningen af CO2, SO2 og NOx som følge af udbygningen med biomasse ad 
to kanaler, jf. tabel 6.6. Dels har den ændrede brændselssammensætning på de berørte værker en di-
rekte effekt på udledningerne, dels kommer der en afledt virkning, når el-efterspørgslen falder som 
følge af en højere elpris. Med antagelsen om, at efterspørgselsfaldet leder til en reduceret konventi-
onel elproduktion svarende til den gennemsnitlige danske kondensproduktion, kan der findes po-
tentielle emissionsbesparelser, som ligeledes angives i tabel 6.6. Når der her skrives ”potentielle” 
skyldes det, at det i beregningerne antages, at det fald i kraftværkernes SO2- og NOx-udledning, der 
kunne blive resultatet af den lavere elproduktion, indebærer, at kraftværkerne kan spare dele af de 
omkostninger, de alternativt skulle have afholdt for at overholde SO2- og NOx-kvotereguleringen.  
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Tabel 6.6. Tiltagets (potentielle) effekt på emissioner af CO2, SO2 og NOx

CO2-ækv. SO2 NOx CO2-ækv. SO2 NOx
1.000 tons tons tons 1.000 tons tons tons

1992 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 -6 -27 19
1997 0 0 0 -12 -35 29
1998 -215 5 2 -1 -2 1
1999 -215 5 2 -1 -2 2
2000 -215 5 2 -11 -8 16
2001 -215 5 2 -19 -9 27
2002 -675 119 -54 26 11 -46
2003 -975 128 -295 79 35 -137
2004 -1190 133 -293 85 37 -149
2005 -1190 133 -293 82 36 -124
2006 -1190 133 -293 79 40 -119
2007 -1190 133 -293 76 28 -104
2008 -1190 133 -293 73 27 -100
2009 -1190 133 -293 71 27 -96
2010 -1190 133 -293 68 26 -90
2011 -1190 133 -293 68 24 -88
2012 -1190 133 -293 67 24 -86
2013 -1190 133 -293 66 23 -82
2014 -1190 133 -293 59 19 -68
2015 -1190 133 -293 55 17 -43
2016 -1190 133 -293 51 12 -42
2017 -1190 133 -293 54 13 -44
2018 -975 128 -295 53 13 -43
2019 -975 128 -295 52 13 -43
2020 -975 128 -295 52 13 -42
2021 -975 128 -295 59 14 -48
2022 -515 14 -239 41 10 -33
2023 -215 5 2 4 1 -3
2024 0 0 0 0 0 0

Nettoemissioner ved omstilling
 til biomasse

Afledt ændring i emissioner
 på centrale kraftværker 

 
 
Gevinsten for kraftværkerne beregnes som den direkte såvel som den indirekte potentielle effekt på 
udledningen af SO2 hhv. NOx multipliceret med de omkostninger, der antages at kunne spares til 
rensning. I beregningerne er SO2 værdisat med 10 kr./kg nominelt, mens der for NOx anvendes en 
omkostning på 14,5 kr./kg realt, og det leder til gevinster som angivet i tabel 6.7. Denne værdisæt-
ning, der afspejler en alternativomkostningstilgang, blev også anvendt i forbindelse med Klima-
strategien og har ikke været underkastet en revurdering i forbindelse med denne opgørelse.  
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Tabel 6.7. Gevinster knyttet til SO2 og NOx (mio. kr.) 

Værdi af SO2 Værdi af NOx Besparelse i alt Værdi af SO2 Værdi af NOx Besparelse i alt
mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.

1992 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1993 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1994 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1996 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,6
1997 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4 -0,8
1998 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0
1999 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1
2000 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3
2001 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,4 -0,5
2002 -1,2 0,8 -0,4 0,1 0,7 0,8
2003 -1,3 4,3 3,0 0,3 2,0 2,3
2004 -1,3 4,2 3,0 0,4 2,2 2,5
2005 -1,2 4,2 3,0 0,3 1,8 2,1
2006 -1,2 4,2 3,0 0,4 1,7 2,1
2007 -1,2 4,2 3,1 0,3 1,5 1,8
2008 -1,2 4,2 3,1 0,2 1,4 1,7
2009 -1,1 4,2 3,1 0,2 1,4 1,6
2010 -1,1 4,2 3,1 0,2 1,3 1,5
2011 -1,1 4,2 3,2 0,2 1,3 1,5
2012 -1,1 4,2 3,2 0,2 1,2 1,4
2013 -1,1 4,2 3,2 0,2 1,2 1,4
2014 -1,0 4,2 3,2 0,2 1,0 1,1
2015 -1,0 4,2 3,2 0,1 0,6 0,8
2016 -1,0 4,2 3,3 0,1 0,6 0,7
2017 -1,0 4,2 3,3 0,1 0,6 0,7
2018 -0,9 4,3 3,4 0,1 0,6 0,7
2019 -0,9 4,3 3,4 0,1 0,6 0,7
2020 -0,9 4,3 3,4 0,1 0,6 0,7
2021 -0,9 4,3 3,4 0,1 0,7 0,8
2022 -0,1 3,5 3,4 0,1 0,5 0,5
2023 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Direkte effekt Afledt effekt

 
 
 

6.6 Samfundsøkonomiske omkostninger 

CO2-skyggeprisen for tiltaget beregnes på basis af en velfærdsøkonomisk analyse. Der indgår føl-
gende elementer i beregning af tiltagets nettoomkostninger: 
 
• Det ekstra ressourceforbrug knyttet til installation og drift af biomasseanlæg (herunder brænd-

selsomkostninger) 
• En SO2- og NOx-gevinst 
• Forbrugsforvridningtab som følge af en højere elpris 
• Skatteforvridningstab som følge af et nettotræk på de offentlige kasser 
  

Samles disse effekter, kan nettoomkostningerne ved tiltaget opgøres i velfærdsøkonomiske bereg-
ningspriser som i tabel 6.8.  
 

 82



Tabel 6.8. Tiltagets velfærdsøkonomiske konsekvenser (mio. kr.) 
Inv. D&v Nettobrændsel SO2 og NOx gevinst Forbrugsforvridning Skatteforvridning I alt

1992 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0
1996 -277 0 0 1 -1 0 -278
1997 -272 0 0 1 -2 0 -273
1998 0 -22 -33 0 0 -17 -72
1999 0 -22 -39 0 0 -17 -78
2000 -510 -22 -34 0 -2 -17 -586
2001 -630 -22 -26 0 -5 -18 -700
2002 -231 -58 -41 -1 6 -62 -387
2003 -100 -65 11 1 18 -93 -229
2004 0 -73 -33 1 20 -107 -194
2005 0 -73 -33 1 19 -105 -191
2006 0 -73 -33 1 18 -103 -190
2007 0 -73 -33 2 17 -101 -188
2008 0 -73 -33 2 16 -99 -187
2009 0 -73 -33 2 15 -97 -186
2010 0 -73 -33 2 15 -95 -184
2011 0 -73 -28 2 14 -93 -178
2012 0 -73 -23 2 14 -91 -171
2013 0 -73 -18 2 13 -89 -165
2014 0 -73 -12 2 13 -87 -158
2015 0 -73 -7 3 12 -85 -151
2016 0 -73 -2 3 12 -84 -144
2017 0 -73 3 3 13 -82 -137
2018 0 -51 35 3 12 -68 -68
2019 0 -51 40 3 12 -66 -62
2020 0 -51 45 3 12 -65 -56
2021 0 -51 50 3 13 -63 -48
2022 0 -15 54 3 9 -32 18
2023 0 -8 -26 0 1 -11 -44
2024 0 0 0 0 0 0 0
Nutidsværdi -1.224 -498 -177 12 89 -621 -2.419  
 
 
6.7 CO2-skyggeprisen 
På basis af de samfundsøkonomiske omkostninger angivet i tabel 6.8 og reduktionen i CO2-udled-
ning angivet i tabel 6.6 kan CO2-skyggeprisen beregnes til 330 kr./ton CO2. CO2-skyggeprisen kan 
dekomponeres på de enkelte elementer som angivet i tabel 6.9. herunder. 
 
Som det fremgår af dekomponeringen i tabel 6.9, vejer investeringerne tungest i CO2-skyggeprisen. 
Øvrige miljøeffekter i form af SO2 og NOx-reduktioner vejer mindst. 
 
Tabel 6.9. Bidrag til CO2-skyggeprisen (kr./ton CO2) 
Investeringsomk. 167
Drift og vedligehold 68
Nettobrændselomk 24
Skatteforvridning 85
Forbrugsforvridning -12
Miljøeffekt -2
I alt 330  
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6.8 Sammenligning med tidligere analyse 
Nærværende analyse adskiller sig fra DØRS’ tidligere analyse på flere væsentlige områder. Blandt 
de væsentligste kan nævnes, at dels baseres analysen på seks konkrete værker, herunder tre gasfy-
rede, hvilket er en udvidelse i forhold til DØRS. Dels er der anvendt opdaterede investerings- og 
d&v-omkostninger, hvilket, som anført ovenfor, vejer tungt i skyggeprisen.  
 
 
Tabel 6.10. Sammenligning med Det Økonomiske Råd-analysen (reale priser, 2002-niveau) 
 DØRS (2002) Denne analyse 

CO2-skyggepris (kr./ton CO2) 566 330 
CO2-reduktion 2002 (mio. tons CO2) 0,5 0,7 
CO2-reduktion gns. 2008-12 (mio. tons CO2) 1,3 1,1 

 
 
6.9 Betydning af ændrede forudsætninger 

I modsætning til nogle af de øvrige tiltag forudsættes det i dette tiltag, at elproduktionen ikke ænd-
res i forhold til referencen. Dette begrænser antallet af relevante følsomhedsberegninger. 
 
Af tabel 6.11. fremgår det, hvordan ændringer i diskonteringsrate, investeringer, brændsels- samt 
d&v-omkostninger påvirker skyggeprisen.  
 
Tabel 6.11. CO2-skyggepris under forskellige beregningsantagelser (kr./ton CO2) 
Parameter Ændring CO2-skyggepris (kr/ton CO2) Ændr. i pct.
Grundberegning 330
Diskonteringsrate 3 pct. i stedet for 6 pct. 279 -15%
Investeringsomkostninger + 50 pct. 414 25%
Brændselsomkostninger, biomasse + 100 pct. 631 91%
Brændselsomkostninger, fossile + 50 pct. 169 -49%
Øgede D&V-omkostninger + 100 pct. 396 20%
Øgede D&V-omkostninger - 100 pct. 263 -20%  
 
Med forøget diskonteringsrate reduceres CO2-skyggeprisen, hvilket hænger sammen med, at tiltaget 
indebærer store (investerings)omkostninger i starten af perioden, mens gevinsterne indhøstes over 
en længere periode. 
 
Med en stigning i investeringsomkostningerne på 50% fås en stigning i CO2-skyggeprisen til 414 
kr./ton. Følsomheden mht. brændselspriserne er endnu større: med fordoblede brændselspriser på 
biomasse fås en markant højere CO2-skyggepris på 631 kr./ton, mens skyggeprisen omvendt falder 
til 169 kr./ton ved en stigning i de fossile brændselspriser på 50%. Dette illustrerer, at tiltaget er 
meget følsomt over for forudsætninger om brændselspriser, mens det er noget mindre følsomt over 
for ændringer drift- og vedligholdelsesomkostningerne. 
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6.10 Sammenfattende om biomassebaseret energiproduktion 
Som beskrevet ovenfor er det i nærværende tiltag forudsat, at biomasse fortrænger hhv. kul eller gas 
på seks centrale værker uden at produktionen ændres i øvrigt. I modsætning til andre tiltag, der fører 
til øget elproduktion og hvor CO2-reduktionen derfor ikke er entydig på grund af spørgsmålet om 
nettoeleksport, leder biomasseomstillingen til reelle CO2-reduktioner direkte på værkerne. 
 
Afrundet beregnes skyggeprisen til 325 kr./tons CO2, som et vejet gennemsnit for de seks værker i 
tiltaget. Dette sammenvejede tal dækker over forskelle for de enkelte værker, fra den lave ende hvor 
flis eller træpiller erstatter gas, til den høje ende hvor der i stedet omstilles til halm, som er langt dy-
rere end træ.   
 
Det vurderes, at det samlede CO2-reduktionspotentiale er ca. 1,1 mio. ton CO2 som gennemsnit over 
perioden 2008-2012.  
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Kapitel 7. Tilskud til energibesparende investeringer i erhvervene 
 
Der blev i 1993 indført tilskud til energibesparende foranstaltninger i erhvervene. Ordningen skal 
ses i sammenhæng med "aftaleordningen" (jf. kapitel 8), idet der også kunne gives tilskud til ener-
gieffektivisering i virksomheder, som havde indgået aftale. Tilskudsordningen ophørte i 2001. 
 
Der blev givet tilskud til investeringer i energieffektiv teknologi, etablering af industriel kraftvarme, 
udviklings-, forsøgs- og demonstrationsprojekter, rådgivning af virksomhederne samt information 
mv.30 Der blev ikke givet tilskud til offentlige institutioner, og tilskudsprocenten afhang af projekt-
type samt af generelle EU-regler om virksomheders størrelse, idet der var større tilskudsmuligheder 
for små og mellemstore virksomheder. 
 
Der kunne gives op til 30 pct. tilskud til projekter med simple tilbagebetalingstider mellem to og ni 
år og CO2-reduktioner på mere end 0,15 kg/år pr. investeret krone.31 Dette krav blev i 1999 skærpet 
til 0,20 kg/år. For visse standardiserede typer af investeringer fandtes der standardløsninger med op 
til 26 pct. tilskud (disse løsninger var beskrevet på forhånd). Industriel kraftvarme blev støttet som 
individuelle projekter, med en tilskudsprocent op til 40 pct. Tilskuddet til udviklings-, forsøgs- og 
demonstrationsprojekter (UFD) blev fastsat individuelt under hensyntagen til EU's regler. For visse 
generelle informationsprojekter var der muligheder for op til 100 pct. tilskud.  
 
 
7.1 Regneeksempel (for året 1994) 

Der blev givet 118,0 mio. kr. i tilskud i 1994. Af disse regnes der med, at 90 pct. – svarende til 
106,2 mio. kr. – er givet i anlægstilskud. Investeringen fremkommer herefter ud fra en anslået til-
skudsprocent på 28 pct., kombineret med en anslået free-rider-andel på ca. 20 pct., hvilket tilsam-
men giver en free-rider-korrigeret investering på 106,2/0,28 · 0,80 = 303,4 mio kr.32  
 
Til dette beløb lægges virksomhedernes administrative omkostninger i forbindelse med tiltaget. Der 
var 1000 sager i 1994, hvilket giver omkostninger på 3,6 mio. kr. = 1000 sager · 3623 kr./sag.33 
Samlet fås for 1994 investeringsomkostninger på 307,0 mio. kr., når virksomhedernes administra-
tive omkostninger medregnes. 
 
Statens administrationsomkostninger anslås ud fra et skønnet forbrug på 10 årsværk til 7,8 mio. kr. 
= 10 årsværk · 0,78 mio. kr./årsværk.34 Investeringen på 307,0 mio. kr. antages at give en samlet 
brændselsbesparelse på 301,4 TJ = 0,98 TJ/mio. kr. · 307,0 mio. kr.35

 

                                                 
30 Langt størstedelen af tilskuddene er gået til investeringsprojekter og industriel kraftvarme. 
31 I perioden 1993-95 blev der anvendt andre kriterier. 
32 Der blev i takt med, at de mest fordelagtige besparelser blev realiseret, forudsat en faldende free-riderandel (dvs. 
virksomheder, som under alle omstændigheder ville have foretaget investeringen uanset tilskuddet) fra ca. 30 pct. til ca. 
10 pct. Der forudsættes derfor en gennemsnitlig free-riderandel på 20 pct., jf. Energistyrelsen (2000), nr. 15. 
33 Disse 3623 kr./sag svarer til 4000 kr./sag i 1999 (inflationskorrektion). De 4000 kr. er et udtryk for administrative 
omkostninger hos virksomhederne som følge af tilskudssøgning, udbetaling af tilskud mv., jf. Energistyrelsen (2000), 
nr. 15. 
34 Disse 0,78 mio. kr./årsværk svarer til 0,86 mio. kr./årsværk i 1999 (inflationskorrektion). 
35 Disse 0,98 TJ/mio. kr. svarer til 1,0 TJ/mio. kr. i 1993 (inflationskorrektion). Brændselsbesparelsen på 1,0 TJ pr. mio. 
kr. investeret (= 1,0 GJ/1000 kr.) svarer til, hvad der antages i Energistyrelsen (2001a), kapitel 2.7. 
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Brændselsbesparelsen på 301,4 TJ fordeles ud på de enkelte brændsler efter følgende fordelings-
nøgle: fyringsolie (68 pct.), fuelolie (56 pct.), kul (50 pct.), træpiller (5 pct.), naturgas (–157 pct.), el 
(53 pct.) og fjernvarme (24 pct.).36 Fordelingsnøglen summer op til 100 pct., og den negative forde-
lingsfaktor for naturgas er udtryk for, at tiltaget samlet set indebærer en substitution over mod na-
turgas og væk fra de andre brændselstyper. I 1994 fordeles de –301,4 TJ således på –238,4 TJ fy-
ringsolie, –196,4 TJ fuelolie, –175,2 TJ kul, –16,9 TJ træpiller, +547,7 TJ naturgas, –185,3 TJ el og 
–85,1 TJ fjernvarme. 
 
For de andre år fremgår tilskuddets størrelse, de beregnede investeringer, drifts- og vedligeholdel-
sesomkostninger samt det omlagte nettoenergiforbrug af nedenstående tabel. Investeringerne anta-
ges at have en økonomisk levetid på 15 år, hvorefter man må forestille sig en udskiftning. 
 
Tabel 7.1. Tiltagets "hovedtal" 

År Tilskud Investering Drift/vedl.
Omlagt energi-
forbrug*

 mio. kr. mio. kr. mio. kr. TJ 
1993 18 48 8 48
1994 118 307 8 301
1995 206 540 8 519
1996 201 528 16 498
1997 345 906 17 837
1998 447 1178 17 1067
1999 575 1512 17 1343
2000 407 1064 13 926
2001 375 974 9 831

(*)Tallet er omlægningen i det pågældende år, ikke den akkumulerede omlægning. Korresponderer til ”Ændring i 
brændsler” i figur 2.2 i afsnit 2.1. 
 
 
7.2 Brændelspriser og -afgifter 
Der henvises generelt til afsnit 2.5 (tabel 2.5) vedr. brændselspriser og afgifter for erhvervene. Disse 
gengives i følgende tabel: 
 
Tabel 7.2. Anvendte priser og afgifter i 2002 (kr./GJ) 
 Fyringsolie Fuelolie Kul Træpiller Naturgas El Fjernvarme 

(gsnit) 

Faktorpris 52 31 12 23 31 70 82 
Afgift 12 11 3 1 13 33 17 
Markedspris 64 42 15 24 44 103 99 
Anm. I Bilag A er gengivet tal for hele perioden 
 
 

                                                 
36 Denne fordelingsnøgle blev udarbejdet i forbindelse med evalueringen af de grønne afgifter på erhvervene (Finans-
ministeriet (1999)), idet fordelingen af besparelserne er foretaget svarende til forholdet mellem tilskudsbeløbene, jf. 
Energistyrelsen (2001a), kapitel 2.7. 
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7.3 Beregning af CO2-skyggeprisen 
I afsnit 2.1 (figur 2.2) redegøres der nøjere for skyggeprisens komponenter. I nævneren indgår den 
reducerede emission målt i CO2-ækvivalenter, mens tælleren indeholder benefits (reduceret emis-
sion/rensning af NOx og SO2) og økonomiske omkostninger (brændselsomkostninger, investerings- 
og driftsomkostninger samt skatteforvridningstab). I den følgende tabel vises tallene for det kon-
krete tiltag. 
 
Tabel 7.3. Tiltagets velfærdsøkonomiske konsekvenser, mio. kr. (reale priser, 2002-niveau) 
 

   
Brændsels-
besparelse 

Skattefor-
vridning Sideeffekt  CO2-effekt 

 Bruttoinv. Brutto d&v direkte direkte direkte I alt I alt 
 mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. ton 

1993 65 10 -3 4 -2 75 -9.125
1994 410 10 -19 28 -13 416 -63.716
1995 710 10 -48 48 -31 690 -157.307
1996 681 21 -79 50 -49 624 -246.797
1997 1146 21 -125 75 -67 1049 -393.651
1998 1484 21 -193 105 -95 1323 -581.414
1999 1875 21 -235 143 -128 1675 -800.209
2000 1276 16 -311 108 -144 945 -965.016
2001 1147 11 -530 104 -165 566 -1.109.799
2002 0 0 -501 28 -165 -638 -1.109.799
2003 0 0 -564 28 -165 -701 -1.109.799
2004 0 0 -457 27 -165 -595 -1.109.799
2005 0 0 -457 27 -165 -595 -1.109.799
2006 0 0 -472 26 -165 -610 -1.109.799
2007 0 0 -478 25 -164 -617 -1.109.799
2008 0 0 -483 25 -163 -621 -1.101.417
2009 0 0 -469 23 -155 -601 -1.048.913
2010 0 0 -435 21 -142 -556 -958.563
2011 0 0 -404 18 -129 -514 -871.882
2012 0 0 -343 15 -107 -435 -726.026
2013 0 0 -254 11 -80 -323 -540.115
2014 0 0 -144 6 -45 -183 -306.169
2015 0 0 -68 3 -21 -86 -144.783
NNV 6.191 105 -3.333 584 -1.236 2.311 -8.076.798
 
Anm: et positivt fortegn angiver en samfundsøkonomisk omkostning og vice versa 
 
 
Tabel 7.4. Hovedresultater for tilskudsordning 

 Energi 2000-vinkel 
CO2-skyggepris (kr./ton CO2) 286 
CO2-reduktion, 2002 (mio. tons CO2) 1,11 
CO2-reduktion, 2008-12 (mio. tons CO2) 0,94 

 
 
Alle tabellens tal er i 2002-priser, og nutidsværdien (NNV) fås ved at tilbagediskontere med 6 pct. 
Tabellens sidste række viser nutidsværdien af de respektive søjlers betalingsstrømme. 
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Det ses af tabellen, at investeringsperioden løber fra 1993-2001, hvilket tilbagediskonteret giver en 
udgift på 6191 mio. kr. Disse udgifter udtrykker virksomhedernes udgifter til investeringer inklu-
sive administrationsomkostninger i forbindelse med tilskudssøgning mv. Drifts- og vedligeholdel-
sesomkostningerne i den næste søjle er udtryk for omkostninger til sagsbehandling i Energistyrel-
sen, og disse omkostninger ophører ligeledes i 2001 (NNV = 105 mio. kr.). Brændselsbesparelsen i 
den næste søjle ses at vare ved indtil 2015, hvor den sidste af de foretagne investeringer antages at 
være afskrevet (der regnes med en økonomisk levetid på ca. 15 år). Brændelsesbesparelsen har en 
nutidsværdi på –3333 mio. kr. Endelig er der en skatteforvridningsomkostning på 584 mio. kr. og 
en sideeffekt på –1236 mio. kr. Skatteforvridningstabet opstår som følge af tilskuddet samt det tabte 
afgiftsprovenu på brændslerne. Sideeffekten er et udtryk for sparede rense-/skadesomkostninger for 
SO2 og NOx. 
 
Samlet fås en omkostning på 2311 mio. kr. i NNV, mens der spares 8,08 mio. ton CO2-ækvivalen-
ter, hvilket giver en CO2-skyggepris på 286 kr./ton. CO2-besparelsen som gennemsnit over Kyoto-
perioden 2008-12 er som det ses af tabellens yderste søjle ca. 0,94 mio. ton. 
 
 
7.4 Følsomhedsanalyse og sammenligning med andre studier 
I DØRS (2002) beregnes skyggeprisen for det samme tiltag til 75 kr./ton, hvilket er noget mindre 
end den her fundne skyggepris på ca. 286 kr./ton. Forskellen beror på en række faktorer, herunder 
de anvendte brændselspriser, rense/skadesomkostninger for SO2 og NOx mv. (jf. afsnit 2.5). Mht. 
forskellen er den mest betydende faktor den samfundsøkonomiske elpris, som i denne analyse er en 
del lavere end i DØRS-analysen.37

 
Tabel 7.5. Sammenligning med DØRS-analysen (reale priser, 2002-niveau) 

 DØRS (2002) Denne analyse 
CO2-skyggepris (kr./ton CO2) 75 286 
CO2-reduktion 2002 (mio. tons CO2) 1,16 1,11 
CO2-reduktion 2008-12 (mio. tons CO2) 1,63 0,94 

 
CO2-reduktionen på 0,94 mio. ton for perioden 2008-12 er en del mindre end i DØRS-analysen, 
hvor det blev forudsat, at ordningen fortsatte efter 2001. For 2002 er reduktionerne dog næsten 
sammenfaldende, hvilket skyldes at de to analyser baserer sig på de samme tekniske grundforud-
sætninger (Energistyrelsen (2000) og Energistyrelsen (2001a)).  
Ved vurderingen af tiltaget skal det desuden nævnes, at der ud over CO2-reduktionen også er en 
række andre positive effekter, såsom forbedret driftssikkerhed, bedre arbejdsmiljø, forbedret pro-
duktkvalitet og lavere vedligeholdelsesomkostninger. Substitutionen over på naturgas indebærer 
desuden et element af forbedret forsyningssikkerhed, som ikke er forsøgt værdisat her. 
 
Nedenfor angives skyggeprisens følsomhed over for ændringer i nogle af grundforudsætningerne. 
 

                                                 
37 Tiltaget indebærer en fortrængning af el til gengæld for øget naturgasanvendelse. Da der i denne analyse regnes med 
en lavere samfundsøkonomisk elpris end i DØRS-analysen, fås en mindre værdi af brændselsbesparelsen og dermed en 
højere CO2-skyggepris. 
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Tabel 7.6. CO2-skyggepris under forskellige beregningsantagelser (2002-kr./ton CO2) 
Parameter Ændring CO2-skyggepris (kr./ton CO2) 
Grundberegning  286 
Diskonteringsrate 3 pct. i stedet for 6 pct. 147 
Fjernvarmepris halvering 352 
Naturgaspris fordobling 597 
Træpillepris fordobling 279 

 
Med en lavere diskonteringsrate på 3 pct. fås lavere skyggepris, som følge af, at tiltagets udgifter 
falder i starten af perioden, mens gevinsterne indhøstes over hele perioden. Når der tilbagediskonte-
res mindre kraftigt, får gevinsterne større vægt i regnestykket. Med halveret fjernvarmepris fås en 
noget højere skyggepris på 352 kr./ton, hvilket er udtryk for, at tiltaget som helhed indebærer et 
mindre fjernvarmeforbrug. Følsomheden over for en fordobling af naturgasprisen er betydelig, idet 
dette ville give en skyggepris på 597 kr./ton, fordi tiltaget indebærer en markant substitution over på 
naturgas. En fordobling af prisen på træpiller påvirker stort set ikke skyggeprisen, da tiltagets ef-
fekter på træpilleforbruget er meget beskedne. 
 
Udover ovennævnte usikkerheder er der også usikkerhed om bl.a. anlægsomkostningerne, brænd-
selsbesparelsen, investeringernes levetid mv. Der henvises til Energistyrelsen (2000), nr. 15, for 
overslag over følsomheder over for disse ting. 
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Kapitel 8. Aftaleordningen for erhvervene 
 
I forbindelse med indførelse af CO2-afgifter i 1992 blev der etablereret en aftaleordning med det 
formål at fremme energieffektiviseringer i industrien og lempe CO2-afgiften for energitunge virk-
somheder, som ellers ville blive unødigt hårdt ramt på konkurrenceevnen. Aftaleordningen trådte i 
kraft i 1993 og er løbende blevet revideret i takt med de indvundne erfaringer. Til gengæld for CO2-
afgiftsreduktionen forpligter de pågældende virksomheder sig til at indgå en energiaftale med hen-
blik på fremme af energieffektiviseringer. Ordningen skal ses i sammenhæng med "tilskudsordnin-
gen" (jf. kapitel 7), idet der frem til 2001 – hvor tilskudsordningen ophørte – også kunne gives til-
skud til energieffektivisering i virksomheder, som havde indgået aftale. 
  
Aftaler om energieffektivisering indgås mellem Energistyrelsen og de pågældende energitunge 
virksomheder. Betingelsen for at kunne indgå energiaftale er, at virksomheden enten har energi-
tunge processer (såkaldte procesaftaler på tung proces) eller har en afgiftsbelastning på mere end 4 
pct. af værditilvæksten (såkaldte promsaftaler på let proces). Aftalerne indgås for tre år ad gangen, 
hvorefter de kan fornys. En aftale kan indgås med en individuel virksomhed, eller grupper af ens-
artede virksomheder kan indgå fælles aftaler. Afgiftsrefusionen er 22 pct.-points ved aftale, hvilket 
for tung proces dækker næsten hele CO2-afgiften, mens der dækkes en mindre andel for let proces. 
Størstedelen af aftalerne indgås med virksomheder med tung proces. En energiaftale indebærer vis-
se forpligtelser for virksomheden – i dag forpligter virksomhederne sig bl.a. til at implementere cer-
tificeret energiledelse, gennemføre særlige undersøgelser af de centrale kerneprocesser og gen-
nemføre de projekter med en tilbagebetalingstid på under fire år, som bliver identificeret ved arbej-
det med energiledelse eller ved særlige undersøgelser. Hvis mulighederne for at gennemføre nye 
særlige undersøgelser er udtømte, kan andre typer projekter også indgå i aftalen. 
  
Der er pt. indgået ca. 100 individuelle aftaler, mens der er indgået fællesaftaler for bl.a. en række 
gartnerier og teglværker. Virksomheder, som fra 2005 overgår til at være CO2-kvotevirksomheder, 
udtræder af ordningen. Analysen omfatter her – som i DØRS-analysen – kun de aftaler, som er ind-
gået efter 1996. 
 
 

8.1 Regneeksempel (for året 1997) 
Der blev i 1997 udbetalt 26,0 mio. kr. i forbindelse med aftaleordningen. Disse gav anledning til in-
vesteringer for 130,1 mio. kr. (fordelt på 114,1 mio. kr. til anlæg, 5,3 mio. kr. til energiledelse, mens 
de resterende 10,7 mio. kr. er virksomhedernes omkostninger i forbindelse med indberetninger 
mv.).  Statens administrationsomkostninger anslås at være 8,9 mio. kr. ud fra et skønnet forbrug på 
11 årsværk i Energistyrelsen (8,9 mio. kr. = 11 årsværk · 0,81 mio. kr./årsværk).38  
 
Ud fra anlægsinvesteringen på 114,1 mio. kr. regnes der med en energibesparelse på 1,5 GJ/1000 
kr, hvilket giver en samlet brændselsbesparelse på 1,5 · 114,1 = 171,1 TJ. Faktoren 1,5 er anslået 
bl.a. ud fra en forudsætning om, at der primært iværksættes investeringer med simple tilbagebeta-
lingstider på under fire år, jf. Energistyrelsen (2000), nr. 14. 
 

                                                 
38 Disse 0,81 mio. kr./årsværk svarer til 0,86 mio. kr./årsværk i 1999 (inflationskorrektion). 
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I 1997 fordeles de –171,1 TJ på –25,9 TJ fyringsolie, –67,3 TJ fuelolie, –9,1 TJ kul, –8,8 TJ træ-
piller, +226,4 TJ naturgas, –209,2 TJ el og –77,3 TJ fjernvarme, svarende til at der samlet set fore-
tages en omlægning over på naturgas og bort fra de andre brændsler.  
 
I nedenstående tabel vises tilskuddets størrelse, de beregnede investeringer, drifts- og vedligehol-
delsesomkostninger samt det omlagte nettoenergiforbrug. For perioden 2001 og frem til 2012 anta-
ges det, at investeringerne er konstante (i faste priser) og at brændselsforbruget reduceres med 270 
TJ årligt (ca. svarende til omlægningen i 2000), med samme fordelingsnøgle ud på de enkelte 
brændsler som for tilskud til erhvervene (jf. afsnit 7.1).39 Om investeringerne antages, at disse har 
en økonomisk levetid på ca. 15 år, ligesom for tilskudsordningen. 
 
Tabel 8.1. Tiltagets "hovedtal" 

År Tilskud Investering Drift 
Omlagt energi-
forbrug*

 mio. kr mio. kr mio. kr TJ 
1996 5 42 9 51
1997 26 130 9 171
1998 65 166 9 225
1999 100 203 9 270
2000 150 200 9 269
2001 160 204 10 270
2002 170 208 9 270
2003 170 212 7 270

(*)Tallet er omlægningen i det pågældende år, ikke den akkumulerede omlægning. Korresponderer til ”Ændring i 
brændsler” i figur 2.2 i afsnit 2.1. Investeringstallet er inklusive administrationsomkostninger hos virksomhederne. For 
perioden efter 2003 antages uændrede størrelser (for investeringer og driftsomkostninger: i faste priser). De 170 mio. kr. 
for tilskuddet er fra seneste finanslov. 
 
 
8.2 Brændelspriser og -afgifter 

Der henvises generelt til afsnit 2.5 (tabel 2.5) vedr. brændselspriser og afgifter for erhvervene. Ni-
veauerne for 2002 er gengivet i den følgende tabel: 
 
Tabel 8.2. Anvendte priser og afgifter i 2002 (kr./GJ) 
 Fyringsolie Fuelolie Kul Træpiller Naturgas El Fjernvarme 

(gsnit) 

Faktorpris 52 31 12 23 31 70 82 
Afgift 12 11 3 1 13 33 17 
Markedspris 64 42 15 24 44 103 99 
Anm. I Bilag A er gengivet tal for hele perioden 
 
 

                                                 
39 Fyringsolie = 68 pct., fuelolie = 56 pct., kul = 50 pct., træpiller = 5 pct., naturgas = –157 pct., el = 53 pct. og fjern-
varme = 24 pct.. Denne fordeling følges også tilnærmelsesvist i 1999 og 2000. 

 92



8.3 Beregning af CO2-skyggeprisen 
Der redegøres nærmere for skyggeprisens komponenter i afsnit 2.1. Nævneren i skyggeprisen er den 
reducerede emission målt i CO2-ækvivalenter, mens tælleren indeholder sideeffekter (reduceret 
emission/rensning af NOx og SO2) og økonomiske omkostninger (brændselsomkostninger, investe-
rings- og driftsomkostninger samt skatteforvridningstab). Tallene for aftaleordningen ses i den føl-
gende tabel. 
 
Tabel 8.3. Tiltagets velfærdsøkonomiske konsekvenser, mio. kr. (reale priser, 2002-niveau) 

   
Brændsels-
besparelse 

Skatteforvrid-
ning Sideeffekt  CO2-effekt 

 Bruttoinv. Brutto d&v direkte direkte direkte I alt I alt 
 mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. ton 

1996 55 11 -4 1 -10 53 -18.339
1997 164 11 -21 5 -13 147 -61.769
1998 209 11 -36 15 -17 183 -95.720
1999 251 11 -38 25 -20 228 -125.137
2000 240 11 -56 35 -24 206 -168.332
2001 240 11 -105 38 -33 152 -218.899
2002 243 10 -120 41 -40 135 -265.934
2003 243 8 -159 41 -47 87 -312.968
2004 242 5 -148 41 -53 87 -360.002
2005 241 5 -168 42 -60 60 -407.036
2006 241 5 -193 42 -67 27 -454.071
2007 240 5 -216 42 -74 -3 -501.105
2008 239 5 -240 42 -81 -35 -548.139
2009 239 5 -266 42 -88 -67 -595.173
2010 238 5 -291 43 -95 -100 -642.207
2011 238 5 -319 43 -102 -135 -689.242
2012 238 5 -348 43 -109 -171 -736.276
2013 0 0 -324 14 -101 -411 -687.191
2014 0 0 -300 13 -94 -382 -638.106
2015 0 0 -277 11 -87 -352 -589.021
2016 0 0 -253 10 -79 -323 -539.936
2017 0 0 -230 9 -72 -293 -490.851
2018 0 0 -206 8 -65 -263 -441.766
2019 0 0 -183 7 -58 -234 -392.680
2020 0 0 -160 6 -50 -204 -343.595
2021 0 0 -130 5 -43 -169 -294.510
2022 0 0 -109 4 -36 -141 -245.425
2023 0 0 -87 3 -29 -113 -196.340
2024 0 0 -65 2 -22 -85 -147.255
2025 0 0 -44 2 -14 -56 -98.170
2026 0 0 -22 1 -7 -28 -49.085
npv 1.896 76 -1.713 294 -582 -30 -3.858.941
 
Anm: et positivt fortegn angiver en samfundsøkonomisk omkostning og vice versa 
 
Tabel 8.4. Hovedresultater for aftaleordning 

 Energi 2000-vinkel 
CO2-skyggepris (kr./ton CO2) –8 
CO2-reduktion, 2002 (mio. tons CO2) 0,27 
CO2-reduktion, 2008-12 (mio. tons CO2) 0,64 

 93



Beregningsteknisk antages investeringerne at fortsætte frem til og med 2012 (Kyoto-periodens slut-
år), hvorefter effekten fra disse ophører i takt med, at investeringerne når deres levetid på 15 år. In-
vesteringsomkostningerne svarer til en nutidsværdi (NNV) på 1896 mio. kr. Drifts- og vedligehol-
delsesomkostningerne, som dækker over statens administrative omkostninger, ophører ligeledes i 
2012 og giver et relativt beskedent bidrag til omkostningerne på 76 mio. kr. i NNV. Nutidsværdien 
af brændselsbesparelsen (–1713 mio. kr.) er af ca. samme størrelsesorden som investeringsomkost-
ningerne, og det ses at brændselsbesparelsen løber over hele perioden og aftrappes frem mod 2026, 
hvor den sidste investering antages at være afskrevet. Tiltaget medfører desuden et skatteforvrid-
ningstab på 294 mio. kr. som udtryk for dels statslige udgifter i forbindelse med tilskuddet og dels 
et afgiftsprovenutab som følge af det reducerede brændselsforbrug. I modsat retning trækker en 
sideeffekt på –582 mio. kr. i NNV, som udtryk for mindre rense-/skadesomkostninger for SO2 og 
NOx. Den tilbagediskonterede værdi af de samlede nettoomkostninger bliver dermed –30 mio. kr, 
hvilket skal ses i forhold til en tilbagediskonteret reduktionen af udledningen af CO2-ækvivalenter 
på 3,86 mio. ton. Samlet fås en CO2-skyggepris på –8 kr./ton, hvilket er et spejlbillede af, at aftale-
ordningen næsten er driftsøkonomisk lønsom, selv når der kun ses på investeringsomkostninger i 
forhold til brændselsbesparelsen. 
 
CO2-besparelsen som gennemsnit over Kyoto-perioden 2008-12 er som det ses af tabellens yderste 
søjle ca. 0,64 mio. ton. 
 
 
8.4 Følsomhedsanalyse og sammenligning med andre studier 

Som det ses i tabellen nedenfor, beregner DØRS (2002) skyggeprisen for det samme tiltag til –44 
kr./ton, hvilket er ganske tæt på den her fundne skyggepris på –8 kr./ton. Reduktionspotentialet for 
2008-12 er ens i de to analyser, og disse hviler da også på de samme tekniske grundforudsætninger 
(Energistyrelsen (2000)). 
 
Tabel 8.5. Sammenligning med DØRS-analysen (reale priser, 2002-niveau) 

 DØRS (2002) Denne analyse 
CO2-skyggepris (kr./ton CO2) –44 –8 
CO2-reduktion 2002 (mio. tons CO2) 0,27 0,27 
CO2-reduktion 2008-12 (mio. tons CO2) 0,64 0,64 

 
Ved vurderingen af tiltaget skal det som for tilskud til erhvervene (kapitel 7) nævnes, at der ud over 
CO2-reduktionen er en række andre positive effekter, såsom forbedret driftssikkerhed, bedre ar-
bejdsmiljø, forbedret produktkvalitet og lavere vedligeholdelsesomkostninger. Substitutionen over 
på naturgas indebærer desuden et element af forbedret forsyningssikkerhed, som ikke er forsøgt 
værdisat her. 
 
Nedenfor vises skyggeprisens følsomhed over for ændringer i nogle af grundforudsætningerne. 
 

 94



Tabel 8.6. CO2-skyggepris under forskellige beregningsantagelser (2002-kr./ton CO2) 
Parameter Ændring CO2-skyggepris (kr./ton CO2) 
Grundberegning  –8 
Diskonteringsrate 3 pct. i stedet for 6 pct. –104 
Fjernvarmepris halvering 57 
Naturgaspris fordobling 306 
Træpillepris fordobling –15 

 
Af ovenstående tabel fremgår det, at en diskonteringsrate på 3 pct. giver en reduktion i CO2-skyg-
geprisen på ca. 100 kr./ton, hvilket skyldes tiltagets tidsprofil: at udgifterne betales i første halvdel 
af perioden, mens gevinsterne indhøstes over hele perioden. Ved halveret fjernvarmepris stiger 
skyggeprisen til +57 kr./ton, da aftaleordningen indebærer en reduktion af fjernvarmeforbruget. Me-
re markant er følsomheden over for fordoblet naturgaspris, hvor skyggeprisen stiger til 306 kr./ton, 
eftersom aftaleordningen indebærer en kraftig substitution over mod naturgas. Skyggeprisen er stort 
set ikke følsom over for træpilleprisen, da tiltaget kun indebærer en beskeden ændringen i forbruget 
af disse. 
 
Ud over ovennævnte usikkerheder er der også usikkerhed om bl.a. anlægsomkostningerne, brænd-
selsbesparelsen, investeringernes levetid mv. Der henvises til Energistyrelsen (2000), nr. 14, for 
overslag over følsomheder mht. disse ting. 
 
Det skal endvidere nævnes, at der vil være en modsatrettet virkning af, at de virksomheder, som har 
implementeret aftalerne, står over for lavere afgiftssatser. Dette vil alt andet lige forøge energifor-
bruget (eller formindske incitamentet til at reducere samme). DØRS vurderer, at effekten er for-
holdsvis beskeden. Det kan i den forbindelse tilføjes, at der overvejende er tale om aftaler på tung 
proces, hvor CO2-afgiften i forvejen er meget lav, således at afgiftsreduktionen hidrørende fra afta-
leindgåelse ikke påvirker den samlede energipris – og dermed energispareincitamenterne – i afgø-
rende grad. For tunge processer er der desuden – givet de konkrete produktionsanlæg – typisk tale 
om relativt beskedne substitutionsmuligheder mht. energiforbruget inden for anlæggenes levetid. 
Ovenstående leder til, at det ikke i denne analyse forsøges at vurdere omfanget af eventuelle mod-
satrettede virkninger fra lavere aftale-afgiftssatser. 
 
Med hensyn til perioden frem til 2012 skal det endelig nævnes, at der er en snæver sammenhæng 
mellem aftaleordningen og den pr. 1. januar 2005 indførte kvoteordning for energitunge virksomhe-
der. Kvoteordningen forventes at indebære, at omkring et halvt hundrede aftalevirksomheder over-
går til kvoter. For disse virksomheder kan det for perioden 2005 og frem betyde, at en del investe-
ringsprojekter og undersøgelser ikke – pga. bortfaldet af aftaleordningen – vil blive gennemført. 
Dette vil ikke i sig selv påvirke CO2-skyggeprisen væsentligt, men det vil indebære en noget mindre 
CO2-fortrængning. Da denne analyse primært fokuserer på 1990’erne, er det her som for andre tiltag 
valgt at se bort fra effekter af kvoteordningen. Det kan i den forbindelse nævnes, at de virksomhe-
der, som overgår til kvoter, kan have god grund til at videreføre energiledelsessystemet og gennem-
føre de mest rentable besparelsesforanstaltninger, da der forventes en opstramning af kvoterne fra 
2008 og frem.40  
 
 

 
                                                 
40 Der overvejes pt. et forslag om, at de aftalevirksomheder, som overgår til at være kvotevirksomheder, stadig kan fast-
holde en aftale på el-energiforbruget. 
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Kapitel 9. Tilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme 
 
Loven om tilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme trådte i kraft i 1993, oprindeligt med 
et samlet budget på 1.500 mio. kr. frem til 2003. Udgiftsrammen blev siden nedsat til ca. 1.080 mio. 
kr. Tilskuddet går til at fremme tilslutning til fjernvarme for ældre boliger (opført før 1950) uden 
centralvarme, som typisk opvarmes vha. petroleum, by-/flaskegas, koks, elvarme, brænde eller 
kombinationer heraf. Tilskuddet gives til installation af centralvarme- og varmtvandsanlæg, samt til 
tilslutningsanlæg, teknisk rådgivning, administration mv. Der gives kun tilskud til boliger i 
områder, som har eller er udlagt til kraftvarmeforsyning. 
 
I begyndelsen bestod tilskuddet for en- og tofamiliehuse af et grundbeløb på 16.000 kr. pr. bolig 
plus 150 kr. pr. m2 opvarmet boligareal. For lejligheder var tilskuddet 16.000 kr. for de fire første 
lejligheder i ejendommen og 8.000 kr. for de resterende plus 200 kr. pr. m2. For begge boligtyper 
kunne tilskuddet maksimalt udgøre 75 pct. af installationsudgifterne inkl. moms. Som det fremgår 
af nedenstående tabel, blev disse satser sat ned i 1994, mens grundbeløbet blev opjusteret i 1998. 
 
Tabel 9.1. Oversigt over tilskudssatser 
 1993-1994 1994-1998 1998-2003 
Grundbeløb, huse 16.000 kr./bolig 8.000 kr 12.000 kr 
Grundbeløb, lejligheder 16.000 kr./bolig (*) 8.000 kr. 15.000 kr 
Arealtillæg, huse 150 kr./m2 125 kr./m2 125 kr./m2

Arealtillæg, lejligheder 200 kr./m2 150 kr./m2 150 kr./m2

Max tilskud 75 pct. 50 pct. 50 pct. 
(*) Note: 16.000 kr. for de fire første boliger i ejendommen, herefter 8.000 kr. 
 
I 1997 blev ordningen evalueret for perioden 1993-96, og i den forbindelse blev det beregnet, hvor 
stort nettovarmebehovet havde været i de boliger, som havde fået tilskud. Evalueringen viste desu-
den, at der før omlægningen havde været brugt brændsler i flg. anslåede forhold: petroleum (30 
pct.), by-/flaskegas (10 pct.), koks (15 pct.), elvarme (30 pct.) samt brænde (15 pct.) – for disse 
brændsler skønnes en gennemsnitlig virkningsgrad på 0,8. Rumtemperaturen må formodes at have 
været lavere før omlægningen, svarende til en anslået brændselsbesparelse på 10 pct..41 Efter om-
lægningen bruges der i stedet fjernvarme, om hvilket det antages, at 90 pct. er kulbaseret og resten 
naturgasbaseret.42

 
 
9.1 Regneeksempel (for året 1993) 
Vha. BBR-oplysninger for de ejendomme, som har fået tilskud, kan man opgøre det omlagte netto-
varmebehov til 60,9 TJ for året 1993. Pga. den lavere komforttemperatur antages der kun brugt 90 
pct. af dette, og med en gennemsnitlig virkningsgrad på 0,8 fås et samlet varmeforbrug på 60,9 · 
0,90 / 0,8 = 68,5 TJ. Med den ovenfor anførte fordelingsnøgle på de 5 brændsler kan de 68,5 TJ 
fordeles ud som følger: petroleum: 20,6 TJ, by-/flaskegas: 6,9 TJ, koks: 10,3 TJ, elvarme: 20,6 TJ 
og brænde: 10,3 TJ. Til gengæld for disse sparede brændsler bruges 54,8 TJ fjernvarme baseret på 

                                                 
41 Dette skyldes en kombination af utilstrækkelige varmeanlæg, dyrt brændsel og stort arbejde med at hente brændslerne 
og betjene varmeanlæggene. 
42 Næsten hele omlægningen er sket til kulbaseret kraftvarme i Københavnsområdet, hvor langt størstedelen af den me-
get gamle boligmasse, som ikke er tilsluttet fjernvarmenettet, befinder sig. Der finder dog også en lille omlægning sted i 
mindre byer med naturgasbaseret kraftvarme. 
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kul og 6,1 TJ fjernvarme baseret på naturgas, hvilket summer op til nettovarmebehovet på 60,9 TJ 
(fjernvarme har en virkningsgrad på 1).  
 
For året 1993 blev der udbetalt 35,1 mio. kr. i tilskud, og da den gennemsnitlige tilskudsandel ifølge 
evalueringen var 57 pct. for 1993, kan investeringen beregnes til 35,1/0,57/1,25 = 49,3 mio. kr. før 
moms. Til dette skal der lægges administrationsomkostninger i Energistyrelsen og kommunerne på i 
alt 2,5 mio. kr. 
 
For de følgende år fremgår tilskuddets størrelse, de beregnede investeringer, drifts- og vedligehol-
delsesomkostninger samt det omlagte nettovarmebehov af nedenstående tabel. Om investeringerne 
antages, at de har en økonomisk levetid på 25 år, hvorefter man må forestille sig en udskiftning af 
installationerne. 
 
Tabel 9.2. Tiltagets "hovedtal" 

År Tilskud Investering Drift 
Omlagt netto-
varme*

 mio. kr mio. kr mio. kr TJ 
1993 35 49 2 61
1994 144 241 3 277
1995 221 432 1 460
1996 115 262 2 293
1997 87 232 1 247
1998 84 210 1 218
1999 105 210 1 213
2000 99 198 1 196
2001 87 175 1 168
2002 62 124 1 117
2003 28 57 1 52

(*)Tallet er omlægningen i det pågældende år, ikke den akkumulerede omlægning. Korresponderer til ”Ændring i 
brændsler” i figur 2.2 i afsnit 2.1. 
 
 
9.2 Brændelspriser og -afgifter 

Der henvises generelt til afsnit 2.5 (og tabel 2.3) vedr. brændselspriser og afgifter. Disse gengives i 
følgende tabel: 
 
Tabel 9.3. Anvendte priser og afgifter i 2002 (kr./GJ) 
 Fyringsolie Kul Træpiller Naturgas El Fjernvarme 

(kul) 
Fjernvarme 
(naturgas) 

Faktorpris 52 12 23 31 70 76 71 
Afgift 61 64 1 56 181 29 68 
Moms 28 19 6 22 63 26 35 
Markedspris 141 95 30 109 314 131 174 
Anm. I Bilag A er gengivet tal for hele perioden 
 
I tiltaget oversættes ”petroleum” til fyringsolie, ”koks” til kul og ”brænde” til træpiller i ovenstå-
ende tabel. Der findes i Danmarks Statistiks energibalancer tal for husholdningernes priser på pe-
troleum/kul/koks/brænde, men de vurderes at være for unøjagtige, da husholdningernes forbrug af 
disse brændsler er relativt beskedent. 

 97



9.3 Beregning af CO2-skyggeprisen 
I skyggeprisen indgår en række komponenter, som der redegøres nøjere for i afsnit 2.1 (jf. figur 
2.2). I nævneren indgår den reducerede emission målt i CO2-ækvivalenter, mens tælleren indeholder 
benefits (reduceret emission af NOx og SO2) og økonomiske omkostninger (brændselsomkostnin-
ger, investerings- og driftsomkostninger samt skatteforvridningstab). 
 
I den følgende tabel vises de konkrete tal, som indgår i skyggeprisen: 
 
Tabel 9.4. Tiltagets velfærdsøkonomiske konsekvenser, mio. kr. (reale priser, 2002-niveau) 

   
Brændsels-
besparelse 

Skattefor-
vridning Sideeffekt  CO2-effekt 

 Bruttoinv. Brutto d&v direkte direkte direkte I alt I alt 
 mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. ton 

1993 67 3 4 9 -1 82 -4.816
1994 321 4 21 36 -3 378 -25.128
1995 568 2 48 58 -7 669 -58.789
1996 338 2 60 37 -9 427 -80.029
1997 294 2 70 32 -9 388 -96.424
1998 264 2 80 35 -9 372 -111.247
1999 260 2 83 43 -9 379 -121.586
2000 237 2 72 44 -8 348 -135.961
2001 206 2 64 46 -9 308 -147.613
2002 146 1 66 42 -9 246 -155.690
2003 65 1 53 35 -9 145 -159.267
2004 0 0 76 29 -9 96 -159.267
2005 0 0 72 28 -9 91 -159.267
2006 0 0 65 28 -9 84 -159.267
2007 0 0 60 27 -9 78 -159.267
2008 0 0 55 27 -9 72 -159.267
2009 0 0 50 26 -9 66 -159.267
2010 0 0 45 25 -9 61 -159.267
2011 0 0 39 25 -9 54 -159.267
2012 0 0 33 24 -9 48 -159.267
2013 0 0 29 24 -9 44 -159.267
2014 0 0 26 23 -9 40 -159.267
2015 0 0 23 23 -9 36 -159.267
2016 0 0 19 22 -9 32 -159.267
2017 0 0 16 22 -9 29 -159.267
2018 0 0 12 21 -9 24 -155.049
2019 0 0 8 18 -8 18 -135.879
2020 0 0 4 14 -6 11 -104.029
2021 0 0 1 11 -5 7 -83.751
2022 0 0 1 8 -4 5 -66.661
2023 0 0 0 6 -3 3 -51.572
2024 0 0 0 4 -2 2 -36.846
2025 0 0 0 3 -1 1 -23.305
2026 0 0 0 1 -1 0 -11.654
2027 0 0 0 0 0 0 -3.577
NNV 2.058 16 660 500 -113 3.122 -1.623.690
 
Anm: et positivt fortegn angiver en samfundsøkonomisk omkostning og vice versa 
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Tabel 9.5. Hovedresultater for tilskud til ældre boliger 
 Energi 2000-vinkel 
CO2-skyggepris (kr./ton CO2) 1923 
CO2-reduktion, 2002 (mio. tons CO2) 0,16 
CO2-reduktion, 2008-12 (mio. tons CO2) 0,16 

 
 
Alle tabellens tal er i 2002-priser, og nutidsværdien (NNV) fås ved at diskontere med 6 pct.. Tabel-
lens sidste række viser nettonutidsværdien af de respektive søjlers betalingsstrømme, givet diskon-
teringsraten på 6 pct..  
 
Af tabellen ses, at investeringsperioden løber fra 1993-2003, hvorefter der ikke investeres yderli-
gere. Nettonutidsværdien af disse investeringer er betydelig: 2058 mio. kr. i 2002-priser. Drift- og 
vedligeholdelsesomkostningerne dækker over offentlige administrationsomkostninger, og disse lø-
ber også kun til 2003. Nutidsværdien af disse er relativt beskeden: 16 mio. kr. Desuden er der en 
stigning i brændselsomkostningerne på 660 mio. kr. i NNV. Den stigende brændselsomkostning lø-
ber indtil ca. 2017, hvorefter den gradvist går i nul i takt med, at de forskellige årgange af investe-
ringer når deres levetid på 25 år. Skatteforvridningstabet består i starten mest af forvridning ved 
selve tilskuddet, mens det i den sidste halvdel af perioden dækker over mistet afgiftsprovenu på de 
omhandlede brændsler (500 mio. kr. i NNV). Miljøgevinsten er nogenlunde konstant over perioden 
og dækker over formindskede udslip af SO2 og NOx (eller mindskede renseomkostninger for sam-
me), svarende til 113 mio. kr. i NNV. 
 
Samlet fås en omkostning på 3122 mio kr, mens der spares 1,63 mio. ton CO2-ækvivalenter. Dette 
giver en skyggepris på 3122/1,63 = 1923 kr./ton CO2. CO2-besparelsen som gennemsnit over perio-
den 2008-12 er som det ses af tabellens yderste søjle ca. 0,16 mio. ton. 
 
 
9.4 Følsomhedsanalyse og sammenligning med andre studier 
I DØRS (2002) beregnes skyggeprisen for det samme tiltag til 1664 kr./ton. Den her beregnede 
skyggepris er 1923 kr, og den for skyggeprisen mest betydende forskel i forhold til DØRS er, at der 
bruges lavere samfundsøkonomiske brændselspriser for naturgas, træ og el, hvilket giver en lavere 
brændselsbesparelse og højere skyggepris. 
 
Udover dette er der en række mindre forskelle, herunder bl.a. nye overslag over det omlagte netto-
varmebehov, den konkrete anvendelse af nettoafgiftsfaktoren (og dennes størrelse), levetiden for 
investeringerne og størrelsen af skadesomkostningerne ved SO2, NOx og VOC.43

 
Tabel 9.6. Sammenligning med DØRS-analysen (reale priser, 2002-niveau) 

 DØRS (2002) Denne analyse 
CO2-skyggepris (kr./ton CO2) 1664 1923 
CO2-reduktion 2002 (mio. tons CO2) 0,16 0,16 
CO2-reduktion 2008-12 (mio. tons CO2) 0,17 0,16 

 
CO2-reduktionen er af samme størrelse som i DØRS-studiet, hvilket ikke bør undre, da begge ana-
lyser baserer sig på samme tekniske grundforudsætninger (Energistyrelsen (2000)).  
                                                 
43 DØRS regner med skadesomkostninger ved VOC, men da der ikke regnes med VOC-skadesomkostninger i Finans-
ministeriet (2003), undlades det også at inddrage dem her. 
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Ved vurderingen af tiltaget skal det endvidere tages i betragtning, at tiltaget forbedrer komforten 
væsentligt i de omstillede boliger. Der er typisk tale om boliger i den dårligere ende af spektret, så 
tiltaget har positive sundhedsmæssige og fordelingsmæssige aspekter. Endvidere giver tiltaget en 
reduktion af den lokale luftforurening, ligesom tiltaget også har haft til hensigt at øge beskæftigel-
sen i byggesektoren, som ved ordningens vedtagelse havde store beskæftigelsesproblemer. De 
nævnte effekter er ikke forsøgt værdisat her, men trækker alle i retning af en lavere CO2-skyggepris. 
 
Nedenfor er angivet skyggeprisens følsomhed over for ændringer i nogle af grundforudsætningerne. 
 
Tabel 9.7. CO2-skyggepris under forskellige beregningsantagelser (2002-kr./ton CO2) 

Parameter Ændring CO2-skyggepris (kr./ton 
CO2) 

Grundberegning  1923 
Diskonteringsrate 3 pct. i stedet for 6 pct. 1541 
Fjernvarmepris halvering 1323 
Naturgaspris fordobling 1867 
Træpillepris fordobling 1858 
Pristillæg på brændsel (*) 10 kr./GJ 1827 

(*) På petroleum, flaskegas og koks, hvor priserne kan være højere end på fyringsolie, naturgas og kul. 
 
Med en diskonteringsrate på 3 pct. i stedet for 6 pct. fås en lavere skyggepris (1541 kr./ton), hvilket 
hænger sammen med, at tiltagets investeringsomkostninger falder i starten af perioden. Skyggepri-
sen er ret følsom over for den anvendte fjernvarmepris. Anvendes halveret fjernvarmepris – dvs. en 
fjernvarmepris som er mere i retning af de kortsigtede variable omkostninger – reduceres skygge-
prisen til 1323 kr./ton. Hvis der anvendes et pristillæg på 10 kr./GJ for petroleum, flaskegas og 
koks, fås en reduktion på ca. 100 kr./ton, og som nævnt tidligere gør højere priser på de bortsubsti-
tuerede brændsler generelt tiltaget mere attraktivt, hvilket illustreres af følsomhederne over for for-
doblet naturgaspris hhv. træpillepris. 
 
Endvidere er der usikkerhed om f.eks. energiforbruget før omlægningen, nettovarmebehovet, virk-
ningsgraden for fyringsanlæg, investeringsomfanget og free-rider-andelen. Der henvises til Energi-
styrelsen (2000), nr. 16, for overslag over følsomheder over for disse ting. 
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Kapitel 10. Tilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme 
 
Tilskud til kulkraftvarme trådte i kraft i 1994, med henblik på at tilskynde til skift fra oliefyr til 
fjernvarme i områder, som er forsynet med kulbaseret kraftvarme, og hvor fjernvarmeprisen er over 
gennemsnittet for tilsvarende kraftvarmeselskaber. Formålet er at yde en målrettet kompensation for 
den i 1993 forhøjede kulafgift, så incitamentet til at tilslutte sig i de mest sårbare fjernvarmeområ-
der fastholdes. 
 
Tilskuddet er på 4.000 kr. for huse og 2.800 for lejligheder og er betinget af, at der ikke samtidigt 
opnås tilskud fra ”ældre bolig-ordningen” (jf. kapitel 9).44

 
Tilskudsrammen var ved lovens vedtagelse på 240 mio. kr, men siden er der sket en gradvis reduk-
tion, så der nu forventes udbetalt i alt 160 mio. kr. frem til 2003. Ordningen er evalueret i 1999, for 
perioden 1994-98. Det er vurderet, at fordelingen mellem enfamiliehuse og lejligheder er 44 pct. 
hhv. 56 pct., svarende til, at der omstilles ca. 300 boligenheder for hver mio. kr. der gives i tilskud. 
 
For de tre kategorier – oliefyr i huse, oliefyr i lejligheder samt elvarme – er nettovarmebehovet, 
konverteringsomkostningerne og de sparede omkostninger ved drift- og vedligeholdelse angivet i 
nedenstående tabel. 
 
Tabel 10.1. Nettovarmebehov og konverteringsomkostninger 
 Oliefyr, 

huse 
Oliefyr, 
lejligheder 

Elvarme 
 

Nettovarmebehov, GJ/år 75 60 66 
Konverteringsomk., kr 32.000 20.000 60.000 

Sparet drift- og v., kr/år 1.000 500 0 
 
Omstillingen fra el til centralvarme er dyrere end fra oliefyr pga. installation af vandbaseret radia-
torsystem. Til gengæld er der ingen løbende driftsudgifter ved anvendelsen af elvarme. Ud fra de 
udbetalte tilskud kan der skønnes over antallet af konverteringer, som fremgår af den følgende ta-
bel: 
 
Tabel 10.2. Oversigt over tilskud og konverteringer til kulkraftvarme 
år Tilskud 

mio. kr 
Oliefyr, 
huse 

Oliefyr, 
lejligheder 

Elvarme 
 

I alt 

1995 4,0 512 652 36 1200 
1996 39,6 5070 6453 356 11880 
1997 26,9 3444 4384 242 8070 
1998 23,5 3009 3830 212 7050 
1999 20,0 2561 3259 180 6000 
2000 23,6 3022 3846 212 7080 
2001 15,9 2036 2591 143 4770 
2002 5,8 743 945 52 1740 

I alt  20397 25960 1434 47790 
 
Hver konvertering koster forsyningsselskaberne ca. 1000 kr. i administrationsomkostninger, mens 
Energistyrelsen har brugt ca. ½ årsværk årligt på administration af ordningen. I evalueringen skøn-

                                                 
44 Tilskuddet gives teknisk set til forsyningsvirksomheder, som skal anvende det til at give boligejerne en introdukti-
onsydelse ved tilslutning. 
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nes det, at 50 pct. af konverteringerne er free-ridere, dvs. husholdninger som ville have konverteret 
under alle omstændigheder, hovedsageligt pga. tilslutningspligten. Det antages endvidere, at virk-
ningsgraden for eksisterende oliefyr er 0,75, og at ca. 3 pct. af konverteringerne sker fra elvarme. 
Om investeringerne antages, at de har en økonomisk levetid på ca. 25 år. 
 
 
10.1 Regneeksempel (for året 1996) 

For 1996 er tilskuddet på 39,6 mio. kr. (jf. tabel 10.2), og med en antagelse om, at der omstilles 300 
boliger pr. mio. kr. kan det samlede antal omstillinger beregnes til 39,6 · 300 = 11.880 boliger. Af 
disse antages det, at har 3% elopvarmning, mens resten fordeler sig med 44 og 56% på oliefyr i hu-
se hhv. lejligheder. Det giver konvertering fra 44% · 97% · 11.880 =  5070 oliefyr i huse, 56% · 
97% · 11.880 =  6453 fra oliefyr i lejligheder, samt 3% · 11.880 = 356 fra elopvarmning. 
 
Nettovarmebehovet for boliger med oliefyr kan beregnes til 5.070 · 75 GJ/år + 6.453 · 60 GJ/år = 
767,5 TJ (jf. tabel 10.1), hvilket svarer til et olieforbrug på 1023,3 TJ givet virkningsgraden på 0,75. 
Nettovarmebehovet for boliger med elvarme er 356 · 66 GJ/år = 23,5 TJ. Det samlede nettovarme-
behov for alle boliger er 5.070 · 75 GJ/år + 6.453 · 60 GJ/år + 356 · 66 GJ/år = 791,0 TJ, hvilket 
dækkes af fjernvarme. Når der korrigeres for free-rider-andelen på 50% bliver tiltagets samlede ef-
fekt således, at der bruges 511,7 TJ mindre olie og 11,8 TJ mindre elektricitet, mens der til gengæld 
bruges 395,5 TJ mere fjernvarme. 
 
Investeringen bliver i 1996 på 5.070 · 32.000 kr. + 6.453 · 20.000 kr. + 356 · 60.000 kr. = 312,6 mio 
kr. Til dette lægges medfølgende administrationsomkostninger i forsyningsvirksomhederne på 11,2 
mio kr, hvilket giver en samlet investeringsudgift på 323,8 mio. kr. Husholdningerne sparer 8,5 
mio. kr. i drift- og vedligeholdelsesomkostninger ved at gå væk fra oliefyr. Korrigeres disse tal for 
free-rider-andelen, bliver de samlede investeringsudgifter 161,9 mio. kr., mens besparelsen i drift 
og vedligeholdelse hos forbrugerne bliver 4,3 mio. kr. Administrationsomkostningerne i forsynings-
selskaberne og Energistyrelsen andrager hhv. 11,2 hhv. 0,4 mio. kr. Tilsammen giver dette samlede 
driftsomkostninger på 11,2 + 0,4 – 4,3 = 7,3 mio. kr. 
 
Brændselsomlægningen giver et nettofald i CO2-udslippet på 24.790 ton CO2 i 1996. 
 
Tabel 10.3 Tiltagets "hovedtal" 

År Tilskud Investering Drift 
Omlagt netto-
varme*

 mio. kr mio. kr mio. kr TJ 
1995 4 16 1 80
1996 40 162 7 791
1997 27 110 1 537
1998 24 96 -2 469
1999 20 82 -5 399
2000 24 97 -6 471
2001 16 65 -11 318
2002 6 24 -16 116

 
(*)Tallet er omlægningen i det pågældende år, ikke den akkumulerede omlægning. 
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10.2 Brændselspriser og -afgifter 
Der henvises generelt til afsnit 2.5 (tabel 2.3) vedr. brændselspriser og afgifter. For de omhandlede 
brændsler er der tale om følgende tal: 
 
Tabel 10.4. Anvendte priser og afgifter i 2002 (kr/GJ) 
 Fyringsolie El Fjernvarme 

(kul) 

Faktorpris 52 70 76 
Afgift 61 181 29 
Moms 28 63 26 
Markedspris 141 314 131 
Anm. I Bilag A er gengivet tal for hele perioden 
 
 
10.3 Beregning af CO2-skyggeprisen 
Komponenterne i CO2-skyggeprisen er de samme som i figur 2.2 i afsnit 2.1. Tiltaget giver en re-
duktion af olieforbruget (og en beskeden reduktion af elforbruget) til gengæld for en stigning i 
fjernvarmeforbruget, hvilket tilsammen giver et fald i CO2-udslippet. Dette kan ses i søjlen yderst til 
højre i nedenstående tabel:
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Tabel 10.5. Tiltagets velfærdsøkonomiske konsekvenser, mio. kr. (reale priser, 2002-niveau) 
   

Brændsels-be-
sparelse Skatteforvridning Sideeffekt  CO2-effekt 

 Bruttoinv. Brutto d&v direkte direkte direkte I alt I alt  
 mio. kr.  mio. kr. mio. kr.  mio. kr. mio. kr. mio. kr. ton 

1995 21 1 2 2 0 26 -2.275 
1996 209 9 17 15 -1 251 -24.790 
1997 139 2 27 13 -1 180 -40.004 
1998 121 -2 40 17 -1 174 -53.292 
1999 102 -6 41 19 -1 155 -64.354 
2000 116 -8 16 24 -2 148 -77.734 
2001 77 -13 -5 25 -2 82 -86.716 
2002 28 -18 13 23 -2 44 -89.993 
2003 0 -21 18 21 -2 16 -89.993 
2004 0 -21 23 21 -2 21 -89.993 
2005 0 -21 21 20 -2 18 -89.993 
2006 0 -21 18 20 -2 15 -89.993 
2007 0 -21 16 20 -2 12 -89.993 
2008 0 -21 14 19 -3 10 -89.993 
2009 0 -21 11 19 -3 7 -89.993 
2010 0 -21 9 18 -3 4 -89.993 
2011 0 -21 5 18 -3 0 -89.993 
2012 0 -21 2 18 -3 -4 -89.993 
2013 0 -21 -2 17 -3 -8 -89.993 
2014 0 -21 -5 17 -3 -12 -89.993 
2015 0 -21 -9 17 -3 -16 -89.993 
2016 0 -21 -12 16 -3 -20 -89.993 
2017 0 -21 -16 16 -3 -24 -89.993 
2018 0 -21 -20 16 -3 -28 -89.993 
2019 0 -21 -23 15 -3 -32 -89.993 
2020 0 -20 -26 15 -3 -35 -87.733 
2021 0 -15 -22 11 -3 -29 -65.362 
2022 0 -11 -18 8 -2 -23 -50.165 
2023 0 -8 -14 6 -2 -18 -36.890 
2024 0 -6 -10 4 -1 -13 -25.591 
2025 0 -3 -5 2 -1 -7 -12.259 
2026 0 -1 -1 0 0 -2 -3.277 
NNV 574 -150 129 207 -23 737 -858.886 

 
Anm: et positivt fortegn angiver en samfundsøkonomisk omkostning og vice versa 
 
 
Tabel 10.6. Hovedresultater for tilskud til tilslutning til kulkraftvarme 

 Energi 2000-vinkel 
CO2-skyggepris (kr./ton CO2) 858 
CO2-reduktion, 2002 (mio. tons CO2) 0,09 
CO2-reduktion, 2008-12 (mio. tons CO2) 0,09 
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Som det ses, er der i perioden 2008-12 en reduktion på 0,09 mio. ton CO2. Denne effekt udfases i 
årene 2020-2026, i takt med at de forskellige årgange af investeringer når deres levetid på 25 år. In-
vesteringerne foretages kun i perioden 1995-2002 med en nutidsværdi (NNV) på 574 mio. kr. Dette 
tal indeholder også forsyningsselskabernes administrationsomkostninger, eftersom disse er knyttet 
til investeringerne. Der spares drift- og vedligeholdelsesomkostninger i hele perioden som følge af 
færre omkostninger ved brug af fjernvarmevekslere i forhold til oliefyr (NNV = –150 mio. kr). Net-
tonutidsværdien af brændselsomkostningerne er 129 mio kr, som udtryk for, at den samfunds-
økonomiske fjernvarmepris som gennemsnit over perioden er lidt højere end prisen på fyringsolie. 
Skatteforvridningstabet på 207 mio. kr. i NNV opstår som følge af en stigning i de offentlige ud-
gifter hidrørende fra selve tilskuddet, parret med et tab af provenu på energiafgifterne, da afgiften 
på fyringsolie generelt er noget højere end afgiften på kulbaseret fjernvarme. Endelig er der en be-
skeden positiv sideeffekt fra SO2 og NOx på 23 mio. kr.45 Samlet har tiltaget en samfundsøkono-
misk omkostning på 737 mio. kr, og med en samlet tilbagediskonteret reduktion på 859 mio. ton 
CO2 fås en skyggepris på ca. 858 kr./ton CO2. 
 
 
10.4 Følsomhedsanalyse og sammenligning med andre studier 
I DØRS (2002) beregnes skyggeprisen for samme tiltag til 721 kr./ton. Forskellen til den her bereg-
nede skyggepris på 858 kr./ton beror på en række forhold af samme art som nævnt i afsnit 9.4. Hvis 
der bruges 3 pct. diskonteringsrate falder skyggeprisen til 617 kr./ton, fordi de store udgifter (inve-
steringerne) falder i starten af perioden. Tiltaget er meget følsomt over for den anvendte fjernvar-
mepris. Hvis denne halveres, får en skyggepris på –88 kr. 
 
Tabel 10.7. CO2-skyggepris under forskellige beregningsantagelser (2002-kr./ton CO2) 

Parameter Ændring CO2-skyggepris (kr/ton CO2) 
Grundberegning  858 
Diskonteringsrate 3 pct. i stedet for 6 pct. 617 
Fjernvarmepris Halvering –88 

 
Ud over ovenstående følsomheder er der også usikkerheder om investeringsomfanget, driftsom-
kostningerne, nettovarmebehovet, virkningsgrader for varmefyr og free-rider-andelen. Der henvises 
til Energistyrelsen (2000), nr. 18, for overslag over følsomheder over for disse forhold. 
 
Tabel 10.8. Sammenligning med DØRS-analysen (reale priser, 2002-niveau) 

 DØRS (2002) Denne analyse 
CO2-skyggepris (kr/ton CO2) 721 858 
CO2-reduktion 2002 (mio. tons CO2) 0,09 0,09 
CO2-reduktion 2008-12 (mio. tons CO2) 0,09 0,09 

 
CO2-reduktionen er af samme størrelse som i DØRS-studiet, idet begge analyser baserer sig på 
samme tekniske grundforudsætninger (Energistyrelsen (2000)). 

                                                 
45 Kulbaseret kraftvarme indeholder ganske vist tre gange så meget SO2 og dobbelt så meget NOx som fyringsolie (målt 
pr. GJ), men kraftværkernes renseomkostninger ved SO2 og NOx er til gengæld lavere end skadesomkostningerne ved 
udledningen af disse stoffer fra oliefyr, og samlet set netter disse modgående effekter næsten ud. 
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Kapitel 11. Anlægstilskud til vedvarende energi 
 
Det har siden begyndelsen af 1970-erne været muligt at få anlægstilskud til udnyttelse af forskellige 
former for vedvarende energi (VE). I tidens løb blev ordningerne gradvist ændret og omfattede ved 
ordningernes ophør i 2001 solvarme-, varmepumpe- og biogasanlæg samt biomassefyrede kedel-
anlæg. I denne rapport analyseres VE-tilskuddet, som i 2001 var på ca. 70 mio. kr. 
 
Tilskuddene blev givet til systemgodkendte anlæg, hvilket kaldes standardtilskud.46 I denne rapport 
foretages alene analyser af tilskuddene til solvarme-, biomasse- og varmepumpeanlæg. 
 
Solvarmeanlæg (vandbaserede solfangere) antages at fortrænge energiforbrug i olie- og gasfyr, 
biomasseanlæg (typisk træpillebaserede stokerfyr) antages at erstatte oliefyr, mens varmepumpe-
anlæg i forskellige størrelser antages at erstatte elvarme (helt små) eller oliefyr (middelstore). Sam-
let giver anlægstilskuddet til vedvarende energi en besparelse i forbruget af fyringsolie og til en vis 
grad naturgas, mens der til gengæld bruges mere biomasse. Som hovedregel blev der ikke ydet til-
skud til VE-anlæg i kollektivt forsynede områder (kraftvarme, fjernvarme og naturgas). 
 
Nedenfor er angivet forskellige tekniske karakteristika for de forskellige anlægstyper. 
 
Tabel 11.1. Forudsætninger vedrørende forskellige fyringsanlæg 
  Oliefyr Naturgasfyr Biomassefyr Solvarme Varmepumpe 

helt små        middelstore 
Årsvirkningsgrad  0,7 0,8 0,8 - 2,6 2,6 
Drift/vedl. omkostn. kr/år 1000 1000 1500 200 200 600 
Hjælpeenergi MWh/år 0,5 0,5 0,6 0,2 - - 
Anm: Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne er i 1999-priser 
 
Virkningsgraden for varmepumpeanlæg anslås at være ca. 2,6, idet anlægget transporterer en større 
mængde varme (målt i TJ) fra omgivelserne ind i huset, end der bruges elektricitet. Biomassefyr ses 
at have større årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger end olie-/naturgasfyr. 
 
I nedenstående tabel er der for de tre anlægstyper givet en oversigt over antal etablerede anlæg, til-
skuddets samlede størrelse og tilskudsprocenten. 
 

                                                 
46 Til kvalitetssikringsordninger (prøvestationer) var basistilskuddet en nødvendig betingelse for at kunne give standard-
tilskuddet og indregnes derfor som en omkostning i skyggeprisen. 
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Tabel 11.2. Oversigt over tilskud for de tre anlægstyper 
 Solvarme 

 
Biomassefyr Varmepumper 

 antal tilskud 
(mio. kr) 

tilskuds-
procent 

antal tilskud 
(mio. kr) 

tilskuds-
procent 

antal tilskud 
(mio. kr) 

tilskuds-
procent 

1991 1.706 19,8 30%    244 1,3 15% 
1992 2.062 22,5 30%    385 2,0 15% 
1993 2.402 26,5 30%    326 2,0 15% 
1994 2.452 27,3 29%    289 2,0 15% 
1995 2.549 26,5 28% 472 6,5 25% 197 1,2 15% 
1996 3.974 41,2 27% 1.827 31,4 25% 266 1,8 15% 
1997 2.375 22,0 25% 1.326 20,5 22% 656 3,7 15% 
1998 2.246 19,1 25% 1.659 19,9 20% 902 4,6 15% 
1999 1.400 12,7 25% 2.000 26,4 20% 1.400 5,7 15% 
2000 2.000 20,4 25% 2.000 25,5 20% 1.200 5,1 15% 
2001 2.500 20,8 25% 2.000 26,0 20% 1.200 5,2 15% 
Anm: Tilskudsprocent vil sige maksimalsatsen for den del af den samlede investering, som tilskuddet dækker.  
 
Om solvarmeanlæg skal det i øvrigt bemærkes, at hvis installationen foregår i forbindelse med ud-
skiftning eller nyetablering af fyringsanlæg, kan installationsomkostningerne reduceres med 20-30 
pct.. 
 
Vedrørende varmepumpeanlæg skønnes de helt små varmepumpeanlæg (ikke tilsluttet vandbårent 
system) at have en størrelse på ca. 1/3 af de øvrige, og den anslåede andel er givet i nedenstående 
tabel. 
 
Tabel 11.3. Anslået andel af helt små varmepumper (med 1/3 effekt) 

År Andel 
1991 0% 
1992 0% 
1993 0% 
1994 0% 
1995 10% 
1996 10% 
1997 30% 
1998 50% 
1999 60% 
2000 60% 
2001 60% 

 
Om biomassefyring antages det, at ca. 20 pct. af tilskuddene gives til free-ridere – dvs. til hushold-
ninger som alligevel ville have skiftet til biomassefyr, eller til udskiftning af eksisterende biomasse-
fyrede anlæg. 
 
Generelt om VE-investeringerne antages, at anlæggene har en levetid på ca. 20 år. 
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11.1 Regneeksempel (for året 1996) 
Der blev i 1996 opstillet 3974 solvarmeanlæg, 1827 biomassefyrede anlæg og 266 varmepumpe-
anlæg, med standardtilskud på 41,2 mio. kr, 31,4 mio. kr. hhv. 1,8 mio. kr. Det samlede standardtil-
skud var således 74,4 mio. kr, hvortil lægges et basistilskud på 16,5 mio. kr, hvilket giver et samlet 
tilskud på i alt 90,9 mio. kr. Desuden er der administrationsomkostninger på 3,2 mio. kr, svarende 
til fire årsværk i Energistyrelsen. 
 
Solvarme 
Med en tilskudsprocent på 27 (jf. tabel 11.2) fås en investering på 41,2/0,27/1,25 = 122,0 mio. kr. 
før moms. De årlige merudgifter til drift og vedligeholdelse af de installerede solvarmeanlæg anslås 
til 3974 · 200 kr. = 0,8 mio. kr, jf. tabel 11.1. 
 
Et solvarmeanlæg antages at have en årlig nettoydelse på 2,2 MWh, hvilket giver et varmebidrag på 
ca. 2,2 · 3974 · 0,0036  = 31,5 TJ, hvor de 0,0036 er omregningsfaktoren fra MWh til TJ. Det anta-
ges, at halvdelen af denne reduktion foregår i naturgasfyr og resten i oliefyr, hvilket giver et sparet 
brændselsforbrug på 50% · 31,5 / 0,8 = 19,7 TJ naturgas og 50% · 31,0  / 0,7 = 22,5 TJ fyringsolie, 
hvor de 0,8 og 0,7 er virkningsgrader fra tabel 11.1. Det ekstra forbrug af el-hjælpeenergi i solvar-
meanlæggene anslås at udgøre ca. 3974 · 0,2 · 0,0036 = 2,9 TJ, jf. tabel 11.1. 
 
Biomassefyr 
For biomassefyr var der i 1996 en tilskudsprocent på 25, hvilket giver samlede investeringer på 
31,4/0,25/1,25 = 100,5 mio. kr. før moms. De samlede merudgifter til drift og vedligeholdelse er 
1827 · 500 kr. = 0,9 mio. kr, hvor de 500 kr. er forskellen i driftsudgifter ved biomassefyr i forhold 
il oliefyr, jf. tabel 11.1. t 

Det antages, at der i de omstillede boliger er et nettovarmebehov på 75 GJ/år, således at der samlet 
omstilles 1827 · 75 GJ/år = 137,0 TJ. Til dækning af dette bruges der 137,0/0,8 = 171,3 TJ bio-
masse, hvilket erstatter 137,0/0,7 = 195,7 TJ fyringsolie (jf. virkningsgraderne i tabel 11.1). El-
hjælpeenergiforbruget stiger med ca. 1827 · 0,1 · 0,0036 = 0,7 TJ, hvor de 0,1 er forskellen på hjæl-
peenergiforbruget i biomassefyr og oliefyr, jf. tabel 11.1. 
 
Ovenstående tal korrigeres for en anslået free-riderandel på 20%, så der fås en investering på 80% · 
100,5 = 80,3 mio. kr. og drifts- og vedligeholdelsesudgifter på 80% · 0,9 = 0,7 mio. kr. Der bruges 
80% · 171,3 = 137,0 TJ mere biomasse, 80% · 195,7 = 156,6 TJ mindre fyringsolie og 80% · 0,7 = 
0,5 TJ mere elektricitet. 
 
Varmepumper 
For varmepumper bliver investeringen 1,8/0,15/1,25 = 9,7 mio. kr. før moms, givet en tilskudspro-
cent på 15. Ifølge tabel 11.3 var andelen af helt små varmepumper 10% i 1996, hvorfor der fås ud-
gifter til drift og vedligeholdelse på 10% · 266 · 200 kr. + 90% · 266 · (–400 kr) = –0,1 mio. kr. Her 
er de 200 kr. meromkostningen ved helt små varmepumper (som erstatter elvarme), mens de –400 
kr. er besparelsen i årlig drift og vedligeholdelse ved at anvende middelstore varmepumper i stedet 
for oliefyr, jf. tabel 11.1.  
 
De helt små varmepumper antages at omlægge en tredjedel af nettovarmebehovet på 75 GJ/år i de 
pågældende boliger, svarende til 10% · 266 · 25 GJ/år = 0,7 TJ, som omlægges fra elvarme med en 
virkningsgrad på 1 til varmepumper med en virkningsgrad på 2,6 (jf. tabel 11.1). Der spares således 
0,7/1 = 0,7 TJ i elvarme, mens der bruges 0,7/2,6 = 0,3 TJ el til varmepumper, hvilket netto giver en 
elbesparelse på 0,4 TJ. 
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I 1996 antages de middelstore varmepumper at omlægge et nettovarmebehov på 90% · 266 ·  75 
GJ/år  = 18,0 TJ. Med en anslået virkningsgrad på 0,75 svarer dette til en besparelse på 23,9 TJ fy-
ringsolie. Til gengæld bruges der 18,0 / 2,6 = 6,9 TJ elektricitet. 
 
Samlet 
De samlede VE-investeringer for 1996 bliver jf. ovenstående 122,0 + 80,3 + 9,7 = 212,0 mio. kr. 
Samlet bliver drift- og vedligeholdelsesomkostningerne 0,8 + 0,7 – 0,1 = 1,4 mio. kr. i 1996.47

 
Tabel 11.4. Oversigt over omlagt brændselsforbrug i 1996 (TJ) 
 Solvarme Biomassefyr Varmepumper 

Helt små      Middelstore 
Fyringsolie –22,5 –156,6  –23,9 
Naturgas –19,7    
Træpiller  +137,0   
Elektricitet +2,9 +0,5 –0,4 +6,9 
 
På brændselssiden spares der 22,5 + 156,6 + 23,9 = 203,0 TJ fyringsolie og 19,7 TJ naturgas, mens 
der til gengæld bruges 137,0 TJ mere biomasse og 10,0 TJ mere el, jf. ovenstående tabel. 
I tabellen nedenfor gengives tiltagets ”hovedtal” hvad angår udgifter til tilskud, investeringer, 
drift/vedligeholdelse og administration. 
 
Tabel 11.5 Tiltagets "hovedtal" 
År Tilskud Investering Drift/vedl. Adm. 
 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr 

1992 35,4 70,6 0,2 1,9
1993 39,6 81,3 0,5 1,9
1994 40,6 85,8 0,9 1,9
1995 50,3 98,6 1,5 3,2
1996 90,9 212,0 2,8 3,2
1997 63,1 149,9 3,6 3,3
1998 60,8 149,5 4,6 3,4
1999 62,3 155,6 5,7 3,4
2000 68,9 174,1 6,8 3,5
2001 70,2 177,6 8,1 3,6

 
 

                                                 
47 Da drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne i tabel 11.1 er i 1999-priser, skal dette tal inflationskorrigeres for at få 
det i 1996-priser. Efter inflationskorrektion (med faktoren 0,942) er tallet dog stadig 1,4 mio. kr. (afrundet). 
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11.2 Brændselspriser og -afgifter 
Der henvises generelt til afsnit 2.5 (tabel 2.3) vedr. brændselspriser og afgifter. For de omhandlede 
brændsler er der tale om flg. tal: 
 
Tabel 11.6. Anvendte priser og afgifter i 2001 (kr/GJ) 
 Fyringsolie Træpiller Naturgas El 

Nettopris 52 23 31 70 
Afgift 61 1 56 181 
Moms 28 6 22 63 
Markedspris 141 30 109 314 
Anm. I Bilag A er gengivet tal for hele perioden 
 
 
11.3 Beregning af CO2-skyggeprisen 
Komponenterne i CO2-skyggeprisen er de samme som i figur 2.2 i afsnit 2.1. Tiltaget giver en re-
duktion af olieforbruget (og en beskeden reduktion af naturgasforbruget), til gengæld for en stigning 
i træpille- og elforbruget. Tilsammen giver dette et CO2-udslip, som kan ses i søjlen yderst til højre 
i nedenstående tabel:
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Tabel 11.7. Tiltagets velfærdsøkonomiske konsekvenser, mio. kr. (reale priser, 2002-niveau) 
   

Ref-bespa-
relse  Skatteforvridning Sideeffekt  

CO2-ef-
fekt 

 Bruttoinv. 
Brutto 

d&v direkte direkte direkte I alt I alt 
 mio. kr.  mio. kr.  mio. kr.  mio. kr. mio. kr. mio. kr. ton

1992 97 3 -2 9 0 107 -1.360
1993 110 3 -3 10 0 120 -2.904
1994 114 4 -4 10 0 124 -4.896
1995 130 6 -5 13 0 144 -9.297
1996 273 8 -12 25 -1 293 -22.182
1997 190 9 -16 19 -1 200 -32.402
1998 188 10 -18 21 -2 200 -45.180
1999 193 11 -27 26 -3 200 -61.345
2000 209 12 -55 31 -4 194 -76.645
2001 209 14 -79 35 -4 175 -92.331
2002 0 10 -64 20 -4 -38 -92.331
2003 0 10 -57 20 -4 -31 -92.331
2004 0 10 -54 19 -4 -29 -92.331
2005 0 10 -54 19 -4 -30 -92.331
2006 0 10 -54 19 -4 -30 -92.331
2007 0 10 -54 18 -4 -30 -92.331
2008 0 10 -53 18 -4 -30 -92.331
2009 0 10 -53 17 -4 -30 -92.331
2010 0 10 -53 17 -4 -31 -92.331
2011 0 10 -54 17 -4 -32 -92.331
2012 0 9 -52 15 -4 -32 -87.003
2013 0 8 -49 14 -4 -31 -80.981
2014 0 7 -46 13 -4 -30 -74.754
2015 0 7 -43 11 -3 -28 -67.741
2016 0 5 -34 9 -2 -23 -52.953
2017 0 4 -28 7 -2 -19 -42.699
2018 0 3 -22 5 -2 -15 -32.672
2019 0 2 -15 3 -1 -11 -22.439
2020 0 1 -8 2 -1 -6 -11.220
2021 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 0 0
2027 0 0 0 0 0 0 0
2028 0 0 0 0 0 0 0
NNV 1.286 112 -466 246 -34 1.145 -762.149

 
Anm: et positivt fortegn angiver en samfundsøkonomisk omkostning og vice versa 
 
Tabel 11.8. Hovedresultater for tilskud til vedvarende energi 

 Energi 2000-vinkel 
CO2-skyggepris (kr./ton CO2) 1502 
CO2-reduktion, 2002 (mio. tons CO2) 0,09 
CO2-reduktion, 2008-12 (mio. tons CO2) 0,09 
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For perioden 2008-12 indebærer tiltaget en reduktion i reduktionen på 0,09 mio. ton CO2. Denne ef-
fekt udfases i perioden 2012-2020, hvor de forskellige årgange af investeringer når deres antagede 
levetid på ca. 20 år. Investeringerne foretages over perioden 1992-2001, med en nettonutidsværdi på 
1286 mio. kr. Ved disse investeringer er der forbundet øgede drift- og vedligeholdelsesomkostnin-
ger, med en nettonutidsværdi på 112 mio. kr. Til gengæld spares der på brændselsomkostningerne, 
primært fordi træpiller er relativt billige (NNV = –466 mio. kr). Skatteforvridningstabet på 246 mio. 
kr. opstår som følge af et offentligt provenutab, fordi der bruges mindre fyringsolie til gengæld for 
mere biomasse (der er kun afgifter på olien). Endelig er der en mindre sideeffekt fra SO2 og NOx på 
34 mio. kr. i NNV. Samlet fås samfundsøkonomiske omkostninger på 1145 mio. kr, mens den til-
bagediskonterede værdi af CO2-reduktionen er 762 mio. ton. Dette giver skyggeprisen på 1502 
kr./ton. 
 
Hvis tiltaget opdeles i solvarme, varmepumper og biomasse hver for sig fås følgende skyggepriser: 
 
Tabel 11.9 Separate skyggepriser for solvarme, varmepumper og biomasse 
 Skyggepris, kr./ton 
Solvarme 5702 
Varmepumper 654 
Biomasse 596 
Samlet 1502 
Anm. Mere detaljerede tabeller over skyggeprisernes komponenter kan findes i bilag B. 
 
Det ses tydeligt her, at det er solvarmens høje skyggepris på over 5000 kr./ton, som trækker den 
samlede skyggepris op. Fratrukket solvarme ligger varmepumper og biomasse som det ses med 
skyggepriser på omkring 600-650 kr./ton. 
 
 
11.4 Følsomhedsanalyse og sammenligning med andre studier 
I DØRS (2002) fås en noget større CO2-reduktion i 2008-12 (0,25 mio. tons), mod 0,09 mio. tons i 
denne analyse. Forskellen beror på, at tilskuddet ophører i 2003 i denne analyse, hvor DØRS antog, 
at det ville fortsætte (forskellen beror primært på dette, da begge analyser hviler på samme tekniske 
grundforudsætninger).  
 
Tabel 11.10. Sammenligning med DØRS-analysen (reale priser, 2002-niveau) 

 DØRS (2002) Denne analyse 
CO2-skyggepris (kr/ton CO2) 1849 1502 
CO2-reduktion 2002 (mio. tons CO2) 0,12 0,09 
CO2-reduktion 2008-12 (mio. tons CO2) 0,25 0,09 

 
Skyggeprisen i denne analyse er noget lavere end i DØRS-rapporten (1502 kr./ton mod 1849 
kr./ton), hvilket – udover mindre forskelle af samme art som nævnt i afsnit 9.4 – bl.a. beror på, at 
den samfundsøkonomiske træpillepris er lavere i denne analyse (med fordoblet træpillepris fås en 
skyggepris på 1742 kr./ton, jf. nedenstående tabel). 
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Tabel 11.11. CO2-skyggepris under forskellige beregningsantagelser (2002-kr./ton CO2) 
Parameter Ændring CO2-skyggepris (kr/ton CO2) 
Grundberegning  1502 
Diskonteringsrate 3 pct. i stedet for 6 pct. 1080 
Naturgaspris fordobling 1450 
Træpillepris fordobling 1742 

 
VE-tiltagene er også ganske følsomme over for diskonteringsraten, eftersom de største udgifter til 
investeringer ligger i starten af perioden. Med 3 pct. diskonteringsrate reduceres skyggeprisen til 
1080 kr./ton. 
 
Desuden er der usikkerheder om bl.a. installationsomkostninger, investeringsomfang, nettoydelse, 
driftsomkostninger, nettovarmebehov og effektfaktorer for varmepumper. Der henvises til Energi-
styrelsen (2000), nr. 3, for overslag over følsomheder over for disse forhold. 
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Kapitel 12. Mærkning af bygninger 
 
I 1997 blev der indført lovpligtig mærkningsordning af bygninger, opdelt i hhv. små og store byg-
ninger.  
 
For små bygninger (huse) under 1500 m2 skal der ved salg af huset udarbejdes et energimærke med 
anbefalinger til køberen om rentable energibesparende foranstaltninger. Dette mærke udarbejdes af 
en energikonsulent og koster ca. 1600 kr. Det står efterfølgende køberen frit for, om denne vil følge 
anbefalingerne og foretage de anbefalede investeringer. Der er typiske tale om enfamiliehuse, vil-
laer o.lign., selv om erhvervsmæssige ejendomme under 1500 m2 i princippet også er omfattet af 
ordningen. På baggrund af stikprøver og overslag skønnes det, at mærkning af huse i gennemsnit 
resulterer i en energibesparelse på 7 GJ for en investering på 9.600 kr., i 35 pct. af de mærkede 
ejendomme. Det antages, at der mærkes ca. 50.000 huse årligt.48

 
For store bygninger over 1500 m2 skal der etableres en energiledelsesordning med årlig gennem-
gang af bygningen og dennes energiforbrug, hvilket koster ca. 5000 kr. pr. besøg. For større byg-
ninger er der typisk tale om boligejendomme, kontorer, svømmehaller o.lign. Energiledelsesordnin-
gen skønnes at resultere i en årlig varmebesparelse på 0,4 pct. for en investering på 750 kr./GJ, idet 
alle besparelsesforslag med en tilbagebetalingstid på mindre end halvdelen af levetiden forudsættes 
realiseret. Det skønnes, at der desuden opnås en elbesparelse svarende til 20 pct. af varmebesparel-
sen. Det antages, at der er i alt ca. 28.000 store bygninger, hvoraf staten ejer ca. 20 pct. Ordningens 
dækningsgrad antages at stige fra ca. 60 pct. i 1999 til 90 pct. i 2003, hvorefter den holder sig kon-
stant. 
 
Det skal bemærkes, at ovenstående skøn er behæftet med betydelig usikkerhed. Energimærknings-
ordningen blev evalueret i 2001 (Energistyrelsen/COWI (2001b/2001c)), men inden for de tidsmæs-
sige rammer af nærværende rapport har det ikke været muligt at inddrage den nye evaluering i ana-
lysearbejdet (se nærmere om denne sidst i afsnit 12.2). I lyset heraf anvendes beregningsantagelser 
som i Energistyrelsen (2001a), afsnit 2.13, uden revisioner for så vidt angår sparede tilskud, investe-
ringer, brændselsomkostninger, afgiftsprovenuer og emissioner. 

                                                 
48 Energimærker på huse gælder i tre år, og man kan selvfølgelig spørge, om en ny mærkning efter tre år – i et hus, som 
har implementeret anbefalingerne – kan give en yderligere reduktion i energiforbruget på 7GJ. Her skal man dog huske, 
at huse typisk handles med meget længere tidsintervaller, at langt fra alle mærkede huse har implementeret anbefalin-
gerne, og at der med ny mærkning kan gøres opmærksom på teknologier, som ikke var rentable ved udarbejdelsen af det 
gamle mærke. 
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Tabel 12.1. Tiltagets "hovedtal" 
Offentlige Private  

År Investering Mærke Brændsels-
besparelse 

Investering Mærke Brændsels-
besparelse 

 
Afgifter 

1997 27 14 -3 219 108 -17 -8 
1998 32 17 -5 261 129 -33 -22 
1999 36 19 -8 290 144 -50 -44 
2000 39 21 -13 320 160 -80 -65 
2001 42 22 -15 338 169 -95 -88 
2002 44 23 -19 358 179 -120 -113 
2003 46 24 -23 377 189 -148 -137 
2004 49 26 -28 398 200 -178 -161 
2005 50 26 -33 406 204 -209 -186 
2006 51 27 -38 414 208 -242 -211 
2007 52 27 -43 422 212 -274 -236 
2008 53 28 -48 431 216 -308 -261 
2009 54 28 -54 439 221 -344 -285 
2010 55 29 -60 448 225 -380 -310 
2011 56 30 -66 457 229 -419 -335 

 
For 2012 er disse tal fremskrevet med værdier som i 2011, korrigeret med inflationstakten. 
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12.1 Beregning af CO2-skyggeprisen 
I det følgende vises beregningen af CO2-skyggeprisen. 
 
Tabel 12.2. Tiltagets velfærdsøkonomiske konsekvenser, mio. kr. (reale priser, 2002-niveau) 

   
Brændsels-
besparelse 

Skattefor-
vridning  Sideeffekt  CO2-effekt 

 Bruttoinv. Brutto d&v direkte direkte direkte I alt I alt 
 mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. ton 

1997 311 154 -25 2 -1 441 -21.520
1998 369 184 -48 6 -3 508 -46.061
1999 404 202 -72 12 -4 542 -74.623
2000 431 217 -112 17 -5 548 -106.537
2001 448 225 -130 22 -6 559 -140.162
2002 470 236 -163 28 -7 565 -175.787
2003 485 244 -196 34 -9 558 -212.722
2004 502 254 -231 39 -10 552 -250.678
2005 500 252 -266 44 -12 519 -289.345
2006 499 252 -301 48 -13 486 -328.301
2007 498 251 -333 53 -15 455 -367.257
2008 498 251 -366 57 -16 424 -396.903
2009 497 251 -401 61 -18 390 -414.859
2010 496 251 -434 65 -19 359 -429.526
2011 496 250 -469 69 -20 327 -440.482
2012 496 250 -469 69 -20 327 -440.482
2013 0 0 -443 67 -18 -395 -418.962
2014 0 0 -421 63 -17 -374 -394.421
2015 0 0 -397 58 -16 -355 -365.859
2016 0 0 -357 53 -15 -320 -333.945
2017 0 0 -339 47 -14 -306 -300.320
2018 0 0 -306 41 -12 -278 -264.695
2019 0 0 -273 36 -11 -248 -227.760
2020 0 0 -238 31 -9 -216 -189.804
2021 0 0 -203 26 -8 -186 -151.137
2022 0 0 -168 21 -6 -154 -112.181
2023 0 0 -136 16 -5 -124 -73.225
2024 0 0 -102 12 -4 -94 -43.579
2025 0 0 -68 8 -2 -62 -25.623
2026 0 0 -35 4 -1 -31 -10.956
npv 3.600 1.811 -2.507 380 -108 3.175 -2.455.537
 
 
Anm: et positivt fortegn angiver en samfundsøkonomisk omkostning og vice versa 
 
 
 
Tabel 12.3. Hovedresultater for bygningsmærkning 

 Energi 2000-vinkel 
CO2-skyggepris (kr./ton CO2) 1293 
CO2-reduktion, 2002 (mio. tons CO2) 0,18 
CO2-reduktion, 2008-12 (mio. tons CO2) 0,42 
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Energimærkerne regnes som en driftsomkostning og figurerer som sådan i tabellens anden søjle. 
Beregningsteknisk antages det, at mærkningsordningen har bevirket, at CO2-udslippet i 2011 har 
nået et nyt konstant niveau, hvor investeringer og mærkningsomkostninger er et udtryk for de rein-
vesteringer (afskrivninger), som skal til, for at holde CO2-udledningen nede på dette nye niveau. 
For 2012 bruges samme tal som for 2011, og for den efterfølgende periode antages investeringerne 
at ophøre, mens effekterne af disse (på brændselsomkostninger, skatteforvridning, sideeffekter og 
CO2-udslip) aftrappes i samme takt som de blev introduceret i perioden 1997-2011.49 Om denne af-
trapning specielt (og mærkningsordningen i det hele taget) skal det bemærkes, at det kan være van-
skeligt at vurdere præcist hvilken nettoeffekt ordningen har i forhold til en situation uden mærk-
ning, jf. diskussionen i afsnit 2.1.4. 
 
Samlet fås en nutidsværdi for investeringsomkostningerne på 3600 mio. kr., for mærkningsomkost-
ningerne på 1811 mio. kr., mens der er en brændselsbesparelse på 2507 mio. kr. Der er tillige et 
skatteforvridningstab på 380 hidrørende fra tabt afgiftsprovenu på brændslerne. Endelig er der på 
omkostningssiden en positiv sideeffekt på 108 mio. kr. pga. mindre SO2- og NOx-ud-
slip/renseomkostninger. Dette giver en samlet omkostning på 3175 mio. kr., og med en tilbagedi-
skonteret CO2-reduktion på 2,46 mio. ton fås således en skyggepris på 1293 kr./ton. 
 
 
12.2 Følsomhedsanalyse og sammenligning med andre studier 

Skyggeprisen i DØRS (2002) er 1817 kr./ton, og den mest betydende forklaring på denne forskel er, 
at der i DØRS-beregningen medtages investeringer og mærkningsomkostninger i hele perioden ind-
til afkortningstidspunktet (til gengæld aftrappes de andre effekter ikke som i tabel 12.2). Således 
kan man argumentere for, at DØRS har nogle investeringer og mærker med i slutningen af perio-
den, men abstraherer fra de dermed forbundne omkostningsbesparelser og CO2-reduktioner i den 
periode, som følger efter DØRS-afkortningstidspunktet.50

 
Tabel 12.4. CO2-skyggepris under forskellige beregningsantagelser (2002-kr./ton CO2) 

Parameter Ændring CO2-skyggepris (kr./ton 
CO2) 

Grundberegning  1293 
Diskonteringsrate 3 pct. i stedet for 6 pct.  953 
Ingen aftrapning efter 2012 fastholder 2012-niveauer 885 

 
Med en diskonteringsrate på 3 pct. reduceres CO2-skyggeprisen til 953 kr./ton. Hvis det alternativt 
antages, at brændselsbesparelse, skatteforvridning, sideeffekt og CO2-effekt fastholdes på 2012-ni-
veau i perioden 2013-2026, falder skyggeprisen til 885 kr./ton. Dette svarer til en antagelse om, at 
mærkningen har varige nettoeffekter helt frem til 2026, selv når den beregningsteknisk ophører i 
2012 (jf. diskussionen i afsnit 2.1.4). 
 
 
 
 
 
                                                 
49 At investeringer og mærker antages at ophøre efter 2012 er blot et beregningsteknisk valg, og året 2012 er valgt fordi 
perioden med investeringer derved netop inkluderer Kyoto-målperioden. 
50 DØRS afkorter i 2021 og bruger i perioden 2012-2021 for alle komponenter i skyggeprisen samme tal som for året 
2011. 
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Tabel 12.5. Sammenligning med DØRS-analysen (reale priser, 2002-niveau) 
 DØRS (2002) Denne analyse 
CO2-skyggepris (kr./ton CO2) 1817 1293 
CO2-reduktion 2002 (mio. tons CO2) 0,17 0,18 
CO2-reduktion 2008-12 (mio. tons CO2) 0,41 0,42 

 
CO2-reduktionen er næsten identisk med DØRS-tallene, da begge analyser hviler på samme grund-
forudsætninger (Energistyrelsen (2001a)).  
Om skyggepriser på mærkningsordningen skal det generelt bemærkes, at levetiderne på f.eks. var-
meanlæg i forhold til isoleringstiltag kan være markant forskellige. Hvor det ikke er urimeligt at 
regne med ca. 15-25 år for førstnævnte, kan dette være i underkanten, når det kommer til f.eks. iso-
leringstiltag, som kan have væsentligt længere levetider. Antages længere levetider, reduceres 
skyggeprisen.51

 
Det skal også bemærkes, at investeringsomkostningerne i forbindelse med energibesparende tiltag 
ofte kan reduceres væsentligt ved at foretage installationen i forbindelse med anden ombyg-
ning/vedligeholdelse o.lign., ligesom nyinvesteringen ofte vil indebære reducerede drift- og vedli-
geholdelsesomkostninger i forhold til den ”gamle” standard. 
 
Endelig skal det nævnes, at forbedret energitilstand kan have afledte virkninger på komfort og 
sundhed, som er yderst vanskelige at værdisætte. 
 
2001-evalueringen 
Som nævnt tidligere blev energimærkningsordningen evalueret i 2001 (Energistyrelsen 
(2001b/2001c)). I evalueringen blev der peget på CO2-skyggepriser i spændet ca. 250-850 kr./ton. 
Det skal dog kraftigt understreges, at disse priser kun udtrykker et bud på omkostningerne i den hy-
potetiske situation, at alle investeringer med en vis rentabilitetsfaktor rent faktisk gennemføres. Til-
bage står spørgsmålet, om dette er tilfældet og – hvis det er – hvor stor free-rider-andelen er. For 
små bygninger er der ifølge rapporten kun fundet en lille effekt på besparelsesaktiviteten af mærk-
ningsordningen (additionalitet), mens effekten er tydeligere for store bygninger. Samlet set er det 
vanskeligt ud fra rapporten at pege på en entydig skyggepris at sammenligne med, hvorfor dette ik-
ke gøres her. Hvis additionaliteten er begrænset, trækker dette i retning af højere skyggepriser end 
de ovenfor nævnte. 
 
Selv om man måske ud fra COWI-rapporten må forestille sig skyggepriser i den højere ende af 
spektret, peger nyere tal til gengæld på, at de gennemsnitlige tilbagebetalingstider for investerin-
gerne er blevet reduceret siden 2001, bl.a. pga. bedre besparelsespotentialer som følge af prisudvik-
ling/teknologisk udvikling. Desuden er der også siden 2001 sket en forbedring af ordningens geo-
grafiske dækningsgrad, og endelig træder der om et par år et EU-direktiv i kraft, som bl.a. indehol-
der en vis opstramning af energimærket, der som noget nyt også kommer til at omfatte lejligheder. 
 
Samlet set vurderes den her fundne skyggepris på ca. 1293 kr./ton ikke at være uforenelig med 
ovenstående.

                                                 
51 Nyere beregninger i Energistyrelsen peger på gennemsnitlige levetider op mod omkring 33 år for mærkningsordnin-
gen, og dette er endda under forudsætning om, at de enkelte investeringer maksimalt kan leve i 40 år (hvilket kan være i 
underkanten vedrørende f.eks. visse former for isolering mv.). 
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Bilag A. Forskellige priser og afgifter 
 
Ved omregning mellem løbende priser og 2002-priser anvendes BVT-deflatoren, som angivet i ta-
bel 1. 
 
Tabel A1. BVT-deflatoren 

2002=1 vækst, pct.
1992 0,848
1993 0,865 1,93
1994 0,877 1,49
1995 0,889 1,30
1996 0,908 2,10
1997 0,926 1,99
1998 0,929 0,36
1999 0,944 1,60
2000 0,976 3,37
2001 0,993 1,82
2002 1 0,67
2003 1,020 1,96
2004 1,043 2,26
2005 1,066 2,26
2006 1,089 2,17
2007 1,113 2,16
2008 1,137 2,15
2009 1,161 2,14
2010 1,186 2,13
2011 1,210 2,08
2012 1,236 2,09
2013 1,262 2,09
2014 1,288 2,09
2015 1,315 2,08
2016 1,342 2,07
2017 1,370 2,09
2018 1,399 2,09
2019 1,428 2,09
2020 1,458 2,09
2021 1,488 2,10
2022 1,520 2,11
2023 1,552 2,12
2024 1,585 2,13
2025 1,618 2,09
2026 1,652 2,11
2027 1,687 2,11
2028 1,723 2,11
2029 1,759 2,12
2030 1,796 2,11  
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Tabel A2. Faktorpriser for husholdninger (reale priser, 2002-niveau) 
 Fyringsolie Kul Træpiller Naturgas El Fjernvarme 

(kul) 
Fjernvarme 
(naturgas) 

1992 37 11 23 28 56 88 123 

1993 33 11 23 29 53 86 119 

1994 30 11 23 26 51 85 115 

1995 28 11 23 25 53 84 112 

1996 36 11 23 29 53 82 116 

1997 36 11 23 31 56 81 122 

1998 33 11 23 27 56 81 102 

1999 36 11 23 30 51 79 74 

2000 50 11 23 39 57 77 83 

2001 60 12 23 31 61 76 71 

2002 52 12 23 31 70 76 71 

2003 48 12 23 30 86 75 71 

2004 46 13 23 28 60 73 71 

2005 46 13 23 28 60 72 70 

2006 46 13 23 28 64 71 70 

2007 46 13 23 28 67 69 69 

2008 46 13 23 28 69 68 68 

2009 46 13 23 28 72 67 68 

2010 46 13 23 28 74 66 68 

2011 46 13 23 28 77 65 68 

2012 47 13 23 29 80 64 67 

2013 48 13 23 29 80 63 66 

2014 48 13 23 29 80 62 66 

2015 49 13 23 30 80 61 65 

2016 50 13 23 30 80 60 65 

2017 50 13 23 31 80 59 64 

2018 51 13 23 31 80 58 64 

2019 52 13 23 31 80 57 63 

2020 52 13 23 32 80 56 63 

2021 53 14 23 32 80 55 63 

2022 54 14 23 33 80 55 62 

2023 54 14 23 33 80 55 62 

2024 55 14 23 33 80 54 62 

2025 56 14 23 34 80 54 62 

2026 56 14 23 34 80 54 62 

2027 57 14 23 35 80 54 62 

2028 58 14 23 35 80 54 62 

2029 58 14 23 35 80 54 62 

2030 59 14 23 36 80 54 62 

2031 59 14 23 36 80 54 62 

2032 59 14 23 36 80 54 62 
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Tabel A3. Afgifter for husholdninger (reale priser, 2002-niveau) 
 Fyringsolie Kul Træpiller Naturgas El Fjernvarme 

(kul) 
Fjernvarme 
(naturgas) 

1992 49 40 0 0 108 19 9 

1993 54 43 0 0 110 21 9 

1994 54 42 0 0 120 20 9 

1995 62 45 0 0 124 22 9 

1996 61 50 0 6 131 23 9 

1997 49 53 0 6 134 25 9 

1998 55 58 0 13 154 26 29 

1999 59 61 0 45 163 28 63 

2000 61 62 1 46 170 28 65 

2001 62 63 1 59 176 29 66 

2002 61 64 1 56 181 29 68 

2003 60 63 1 55 177 29 66 

2004 58 62 1 54 173 28 65 

2005 57 60 1 53 169 27 63 

2006 56 59 1 52 166 27 62 

2007 55 58 1 51 162 26 61 

2008 53 56 1 50 159 26 60 

2009 52 55 1 49 155 25 58 

2010 51 54 1 48 152 25 57 

2011 50 53 1 47 149 24 56 

2012 49 52 1 46 146 24 55 

2013 48 51 1 45 143 23 54 

2014 47 50 1 44 140 23 53 

2015 46 49 1 43 137 22 51 

2016 45 48 1 42 135 22 50 

2017 44 47 1 41 132 21 49 

2018 43 46 1 40 129 21 48 

2019 43 45 1 39 126 21 47 

2020 42 44 1 39 124 20 46 

2021 41 43 1 38 121 20 45 

2022 40 42 0 37 119 19 45 

2023 39 41 0 36 116 19 44 

2024 38 40 0 36 114 18 43 

2025 38 40 0 35 112 18 42 

2026 37 39 0 34 109 18 41 

2027 36 38 0 33 107 17 40 

2028 35 37 0 33 105 17 39 

2029 35 36 0 32 103 17 38 

2030 34 36 0 31 100 16 38 

2031 33 35 0 31 99 16 37 

2032 32 34 0 30 97 16 36 
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 Tabel A4. Faktorpriser for erhverv (løbende priser) 
 Fyringsolie Fuelolie Kul Træpiller Halm Naturgas El Fjernvarme 

(gsnit) 
1992 31 18 9 19 27 24 48 88 
1993 28 17 9 19 28 25 45 87 
1994 26 16 9 20 29 23 45 87 
1995 25 15 10 20 29 23 47 87 
1996 33 19 10 21 30 26 48 89 
1997 34 20 10 21 30 29 52 91 
1998 31 18 10 22 31 25 52 87 
1999 34 20 10 22 32 29 48 81 
2000 49 29 11 22 32 38 56 84 
2001 59 35 11 23 33 31 61 81 
2002 52 31 12 23 33 31 70 82 
2003 49 29 13 24 34 30 88 83 
2004 47 28 13 24 35 29 63 83 
2005 49 29 14 24 35 30 64 84 
2006 50 30 14 25 36 30 70 85 
2007 51 30 14 25 37 31 74 85 
2008 52 31 14 26 38 32 79 86 
2009 53 32 15 27 38 32 84 87 
2010 54 32 15 27 39 33 88 87 
2011 56 33 15 28 40 34 93 88 
2012 58 35 16 28 41 35 99 89 
2013 60 36 16 29 42 37 101 89 
2014 62 37 17 29 42 38 103 90 
2015 64 38 17 30 43 39 105 91 
2016 67 40 18 31 44 41 107 92 
2017 69 41 18 31 45 42 110 92 
2018 71 42 19 32 46 43 112 93 
2019 74 44 19 33 47 45 114 94 
2020 76 45 20 33 48 46 117 94 
2021 79 47 20 34 49 48 119 74 
2022 81 49 21 35 50 50 122 76 
2023 84 50 21 36 51 51 124 77 
2024 87 52 22 36 52 53 127 79 
2025 90 54 22 37 53 55 129 81 
2026 93 56 23 38 54 57 132 82 
2027 96 57 24 39 55 58 135 84 
2028 99 59 24 39 56 60 138 86 
2029 103 61 25 40 57 62 141 87 
2030 106 63 26 41 58 64 144 89 
2031 108 65 26 42 59 66 147 91 
2032 110 66 27 43 61 67 150 93 
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Tabel A5. Afgifter for erhverv (løbende priser) 
 Fyringsolie Fuelolie Kul Træpiller Halm Naturgas El Fjernvarme 

(gsnit) 
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 
1993 3 2 1 0 0 2 14 1 
1994 3 2 2 0 0 2 14 1 
1995 3 2 2 0 0 2 14 1 
1996 9 9 1 0 0 7 24 7 
1997 10 10 2 0 0 18 27 8 
1998 11 10 2 0 0 14 29 11 
1999 12 10 3 0 1 12 34 15 
2000 12 11 3 1 1 13 33 16 
2001 12 11 3 1 1 13 33 17 
2002 12 11 3 1 1 13 33 17 
2003 12 11 3 1 1 13 33 17 
2004 12 11 3 1 1 13 33 17 
2005 12 11 3 1 1 13 33 17 
2006 12 11 3 1 1 13 33 17 
2007 12 11 3 1 1 13 33 17 
2008 12 11 3 1 1 13 33 17 
2009 12 11 3 1 1 13 33 17 
2010 12 11 3 1 1 13 33 17 
2011 12 11 3 1 1 13 33 17 
2012 12 11 3 1 1 13 33 17 
2013 12 11 3 1 1 13 33 17 
2014 12 11 3 1 1 13 33 17 
2015 12 11 3 1 1 13 33 17 
2016 12 11 3 1 1 13 33 17 
2017 12 11 3 1 1 13 33 17 
2018 12 11 3 1 1 13 33 17 
2019 12 11 3 1 1 13 33 17 
2020 12 11 3 1 1 13 33 17 
2021 12 11 3 1 1 13 33 17 
2022 12 11 3 1 1 13 33 17 
2023 12 11 3 1 1 13 33 17 
2024 12 11 3 1 1 13 33 17 
2025 12 11 3 1 1 13 33 17 
2026 12 11 3 1 1 13 33 17 
2027 12 11 3 1 1 13 33 17 
2028 12 11 3 1 1 13 33 17 
2029 12 11 3 1 1 13 33 17 
2030 12 11 3 1 1 13 33 17 
2031 12 11 3 1 1 13 33 17 
2032 12 11 3 1 1 13 33 17 
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Bilag B. Underopdeling af skyggepris for vedvarende energi 
 
I de følgende tabeller ses underopdelte skyggeprisberegninger for vedvarende energi. 
 
Tabel B1. Solvarme, mio. kr. (reale priser, 2002-niveau) 

   Ref-besparelse  Skatteforvridning   Miljøgevinst  CO2-effekt 

 Bruttoinv. 
Brutto 

d&v direkte indirekte direkte indirekte Trekantstab direkte indirekte I alt Direkte Indirekte I alt 

 mio. kr.  mio. kr.  
mio. 

kr.  mio. kr.  mio. kr.  mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.  ton ton ton
1992 83 1 -1 0 7 0 0 0 0 90 -1.106 0 -1.106
1993 96 1 -2 0 8 0 0 0 0 103 -2.400 0 -2.400
1994 100 1 -2 0 8 0 0 0 0 108 -3.788 0 -3.788
1995 100 2 -3 0 9 0 0 0 0 108 -5.198 0 -5.198
1996 157 3 -5 0 12 0 0 0 0 167 -7.390 0 -7.390
1997 89 3 -6 0 8 0 0 0 0 94 -8.739 0 -8.739
1998 77 4 -6 0 7 0 0 0 0 82 -10.002 0 -10.002
1999 51 4 -7 0 7 0 0 -1 0 54 -10.892 0 -10.892
2000 78 5 -11 0 9 0 0 -1 0 80 -11.990 0 -11.990
2001 78 5 -13 0 9 0 0 -1 0 80 -13.387 0 -13.387
2002 0 4 -11 0 3 0 0 -1 0 -5 -13.387 0 -13.387
2003 0 4 -10 0 3 0 0 -1 0 -4 -13.387 0 -13.387
2004 0 4 -10 0 3 0 0 -1 0 -4 -13.387 0 -13.387
2005 0 4 -10 0 3 0 0 -1 0 -4 -13.387 0 -13.387
2006 0 4 -10 0 3 0 0 -1 0 -4 -13.387 0 -13.387
2007 0 4 -10 0 3 0 0 -1 0 -4 -13.387 0 -13.387
2008 0 4 -10 0 3 0 0 -1 0 -4 -13.387 0 -13.387
2009 0 4 -10 0 3 0 0 -1 0 -4 -13.387 0 -13.387
2010 0 4 -10 0 2 0 0 -1 0 -4 -13.387 0 -13.387
2011 0 4 -10 0 2 0 0 -1 0 -4 -13.387 0 -13.387
2012 0 3 -9 0 2 0 0 -1 0 -4 -12.614 0 -12.614
2013 0 3 -9 0 2 0 0 -1 0 -4 -11.741 0 -11.741
2014 0 3 -8 0 2 0 0 -1 0 -4 -10.838 0 -10.838
2015 0 2 -8 0 2 0 0 -1 0 -4 -9.821 0 -9.821
2016 0 2 -6 0 1 0 0 0 0 -3 -7.677 0 -7.677
2017 0 2 -5 0 1 0 0 0 0 -3 -6.191 0 -6.191
2018 0 1 -4 0 1 0 0 0 0 -2 -4.737 0 -4.737
2019 0 1 -3 0 1 0 0 0 0 -2 -3.253 0 -3.253
2020 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 -1.627 0 -1.627
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NNV 720 42 -95 0 80 0 0 -6 0 741 -129.889 0 -129.889

 
Anm: et positivt fortegn angiver en samfundsøkonomisk omkostning og vice versa 
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Tabel B2. Varmepumper, mio. kr. (reale priser, 2002-niveau) 
   Ref-besparelse  Skatteforvridning   Miljøgevinst  CO2-effekt 

 Bruttoinv. 
Brutto 

d&v direkte indirekte direkte indirekte Trekantstab direkte indirekte I alt Direkte Indirekte I alt 

 mio. kr.  mio. kr.  
mio. 

kr.  mio. kr.  mio. kr.  mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.  ton ton ton
1992 15 1 -1 0 1 0 0 0 0 16 -254 0 -254
1993 14 1 -1 0 1 0 0 0 0 15 -503 0 -503
1994 14 1 -2 0 1 0 0 0 0 15 -1.108 0 -1.108
1995 8 2 -2 0 2 0 0 0 0 10 -1.441 0 -1.441
1996 12 2 -3 0 2 0 0 0 0 13 -1.848 0 -1.848
1997 25 2 -5 0 2 0 0 0 0 24 -3.247 0 -3.247
1998 31 3 -5 0 3 0 0 0 0 31 -5.416 0 -5.416
1999 38 3 -9 0 4 0 0 -1 0 35 -9.404 0 -9.404
2000 33 3 -16 0 4 0 0 -1 0 23 -12.341 0 -12.341
2001 33 3 -22 0 5 0 0 -1 0 17 -15.360 0 -15.360
2002 0 2 -18 0 3 0 0 -1 0 -14 -15.360 0 -15.360
2003 0 2 -15 0 3 0 0 -1 0 -11 -15.360 0 -15.360
2004 0 2 -16 0 3 0 0 -1 0 -12 -15.360 0 -15.360
2005 0 2 -16 0 3 0 0 -1 0 -12 -15.360 0 -15.360
2006 0 2 -16 0 3 0 0 -1 0 -12 -15.360 0 -15.360
2007 0 2 -15 0 3 0 0 -1 0 -12 -15.360 0 -15.360
2008 0 2 -15 0 3 0 0 -1 0 -12 -15.360 0 -15.360
2009 0 2 -15 0 2 0 0 -1 0 -11 -15.360 0 -15.360
2010 0 2 -15 0 2 0 0 -1 0 -11 -15.360 0 -15.360
2011 0 2 -15 0 2 0 0 -1 0 -11 -15.360 0 -15.360
2012 0 2 -14 0 2 0 0 -1 0 -11 -14.474 0 -14.474
2013 0 2 -13 0 2 0 0 -1 0 -11 -13.472 0 -13.472
2014 0 2 -13 0 2 0 0 -1 0 -10 -12.436 0 -12.436
2015 0 2 -12 0 2 0 0 -1 0 -9 -11.269 0 -11.269
2016 0 1 -9 0 1 0 0 -1 0 -8 -8.809 0 -8.809
2017 0 1 -8 0 1 0 0 -1 0 -6 -7.104 0 -7.104
2018 0 1 -6 0 1 0 0 0 0 -5 -5.435 0 -5.435
2019 0 1 -4 0 0 0 0 0 0 -3 -3.733 0 -3.733
2020 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 -2 -1.867 0 -1.867
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NNV 163 28 -134 0 32 0 0 -9 0 80 -121.681 0 -121.681

 
Anm: et positivt fortegn angiver en samfundsøkonomisk omkostning og vice versa 
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Tabel B3. Træpiller, mio. kr. (reale priser, 2002-niveau) 
   Ref-besparelse  Skatteforvridning   Miljøgevinst  CO2-effekt 

 Bruttoinv. 
Brutto 

d&v direkte indirekte direkte indirekte Trekantstab direkte indirekte I alt Direkte Indirekte I alt 

 mio. kr.  mio. kr.  
mio. 

kr.  mio. kr.  mio. kr.  mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr.  ton ton ton
1992 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
1993 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
1994 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
1995 22 2 0 0 3 0 0 0 0 27 -2.657 0 -2.657
1996 104 3 -4 0 11 0 0 0 0 113 -12.944 0 -12.944
1997 75 3 -6 0 9 0 0 -1 0 81 -20.415 0 -20.415
1998 80 4 -7 0 11 0 0 -1 0 88 -29.762 0 -29.762
1999 105 4 -11 0 16 0 0 -1 0 112 -41.048 0 -41.048
2000 98 5 -28 0 18 0 0 -2 0 91 -52.314 0 -52.314
2001 98 5 -44 0 21 0 0 -2 0 78 -63.584 0 -63.584
2002 0 0 -35 0 14 0 0 -2 0 -23 -63.584 0 -63.584
2003 0 0 -31 0 14 0 0 -2 0 -20 -63.584 0 -63.584
2004 0 0 -28 0 14 0 0 -2 0 -17 -63.584 0 -63.584
2005 0 0 -29 0 13 0 0 -2 0 -17 -63.584 0 -63.584
2006 0 0 -29 0 13 0 0 -2 0 -18 -63.584 0 -63.584
2007 0 0 -28 0 13 0 0 -2 0 -18 -63.584 0 -63.584
2008 0 0 -28 0 13 0 0 -2 0 -18 -63.584 0 -63.584
2009 0 0 -28 0 12 0 0 -2 0 -18 -63.584 0 -63.584
2010 0 0 -28 0 12 0 0 -2 0 -19 -63.584 0 -63.584
2011 0 0 -29 0 12 0 0 -2 0 -20 -63.584 0 -63.584
2012 0 0 -28 0 11 0 0 -2 0 -20 -59.914 0 -59.914
2013 0 0 -27 0 10 0 0 -2 0 -19 -55.768 0 -55.768
2014 0 0 -25 0 9 0 0 -2 0 -18 -51.480 0 -51.480
2015 0 0 -24 0 8 0 0 -2 0 -17 -46.650 0 -46.650
2016 0 0 -19 0 6 0 0 -1 0 -14 -36.466 0 -36.466
2017 0 0 -16 0 5 0 0 -1 0 -12 -29.405 0 -29.405
2018 0 0 -12 0 4 0 0 -1 0 -9 -22.499 0 -22.499
2019 0 0 -9 0 2 0 0 -1 0 -7 -15.453 0 -15.453
2020 0 0 -4 0 1 0 0 0 0 -3 -7.726 0 -7.726
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NNV 402 22 -237 0 135 0 0 -18 0 304 -510.580 0 -510.580

 
Anm: et positivt fortegn angiver en samfundsøkonomisk omkostning og vice versa 
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Bilag C. Skønnet CO2-reduktion fra yderligere energitiltag 
 
Nedenstående tabel viser en række tiltag, der ikke er regnet økonomi på, men som også har haft væ-
sentlige konsekvenser for CO2-reduktionen.  
 
Effekten af disse i 2010 er anslået ud fra energistatistikken for 2001 kombineret med beregnings-
forudsætninger fra regeringens klimastrategi. 
 

Tabel C1. Oversigt over skønnet CO2-reduktion fra yderligere energitiltag 

Overslag over 
CO2-reduktion 
i 2010 
 

Overslag over 
CO2-reduktion 
i 2010 fra 
1990’ernes 
energipolitik 

Tiltag 

mio. tons CO2 mio. tons CO2

Central kraftvarme (kul-KV) til erstatning af individuel oliefyring  1,8 0 

Omstilling af central elproduktion fra kul til naturgas 1,4 1,4 

Etablering af øvrig decentral kraftvarme der ikke indgår under tiltag 
"Udbygning med kraftvarme (herunder også industriel KV, biogas 
KV og affalds-KV)* 

2,7 1,2 

Separat fjernvarmeproduktion fra biomasse 0,7 0,7 

Udnyttelse af industriel overskudsvarme til fjernvarme 0,3 0,1 

Separat fjernvarmeproduktion fra affald 0,4 0 

Naturgasforsyning til individuel bygningsopvarmning 1,2 0,6 

Naturgasforsyning til industriel proces 1,1 0,6 

I alt 9,6 4,6 

*Dette tiltag medfører en forøget udledning af drivhusgassen metan. I overslaget over den samlede CO2-reduktion (de 
2,7 mio. ton) er der medregnet øget metan svarende til 0,3 mio. ton CO2-ækvivalenter, og i bidraget fra 1990’ernes 
energipolitik (de 1,2 mio. ton) er der medregnet øget metan svarende til 0,1 mio. ton CO2-ækvivalenter.   
Note: Af tabellens i alt 4,6 mio. ton anslås de 0,6 mio. ton at tilfalde udlandet, svarende til 50 pct. af de 1,2 mio. ton 
vedrørende øvrig decentral kraftvarme. 
 
Det skal understreges, at denne tabel kun giver et groft overslag over de ”yderligere” tiltags reduk-
tion af CO2-udledningen. I den sidste søjle er angivet den del af den yderligere CO2-fortrængning, 
som skønnes at være et resultat af 1990’ernes energipolitik (i alt 4,6 mio. ton CO2-ækvivalenter). 
 
Ovenstående liste er ikke udtømmende i den forstand, at der f.eks. også har været en række tiltag på 
energibesparelsesområdet, som ikke er regnet med. 
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