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Beregningsmetode til samfundsøkonomiske omkostninger ved 
virkemidler i klimaplan  

 

14. august 2013 

 

Dette bilag beskriver de væsentligste metodemæssige overvejelser for analyserne af forskellige 

mulige reduktionsvirkemidler til brug for klimaplanen.  

Overordnet bruges samme metode som anbefalet af Finansministeriet.  

Virkemidler til reduktion af drivhusgasudledningen  

Et virkemiddel består enten af et instrument alene eller af et teknisk tiltag med tilhørende in-

strument.  

Beregningerne tager udgangspunkt i et virkemiddel, der skal forstås enten som: 

1. Et adfærdsregulerende instrument alene (fx i form af lovgivning, beskatning, tilskudsord-

ning), som direkte medvirker til, at markedet reguleres.  

2. En kombination af dels et teknisk tiltag, der medfører CO2-reduktion, dels et adfærdsregu-

lerende instrument. Et virkemiddel kan således bestå af eksempelvis skovrejsning som det 

tekniske tiltag, mens det adfærdsregulerende instrument som fx tilskud er reguleringen, der 

skaber incitamentet til at plante skoven.  

For hvert virkemiddel beregnes en velfærdsøkonomisk CO2-skyggepris ud fra de samfundsøko-

nomiske omkostninger og reduktionen i udledningen af drivhusgasser angivet som kr. per ton 

CO2-ækvivalent reduceret.  

Ad 1) Ved indførsel af et adfærdsregulerende instrument alene, fx en afgift, er det op til forbru-

gerne/virksomhederne at beslutte, hvilke tekniske tiltag der benyttes. Det er dermed alene in-

strumentets samfundsøkonomiske effekt, der er relevant at beregne. Denne tilgang benyttes, hvis 

der ikke er specifikt fokus på, hvordan reduktionen sker.  

Ad 2) Fokus på implementeringen af et specifikt teknisk tiltag betyder, at såvel det tekniske tiltag 

som det adfærdsregulerende instrument skal inkluderes i den samfundsøkonomiske vurdering af 

virkemidlet, samt ved beregningen af virkemidlets omkostningseffektivitet. Det skyldes, at de 

tekniske tiltag kan implementeres ved hjælp af flere adfærdsregulerende instrumenter, der med-

fører varierende grad af samfundsøkonomiske omkostninger eller gevinster (f.eks. i form af for-

vridningstab eller administrative omkostninger).  Det adfærdsregulerende instrument vælges ud 

fra en gennemgang af, hvilke barrierer der vurderes at eksistere på området.   

 

Reference   

Alle ændringer beregnes i forhold til en referencesituation, der beskriver forholdene i fraværet af 

det reducerende virkemiddel. Referencesituationen tager udgangspunkt i, hvordan verden ser ud i 

dag og tager derfor ikke højde for ændringer i efterspørgsel og udbud som følge af fremtidige poli-

tiske beslutninger.  
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Som referencesituation anvendes Energistyrelsens basisfremskrivning efterår 2012 inkl. efterføl-

gende justeringer, jf. boks side 20 i klimaplanen. I denne indgår Transportministeriets transport-

fremskrivning 2012 og på landbrugsområdet DCE’s fremskrivning af drivhusgasser 2012. 

Det forudsættes, at tiltag vedr. Grøn Vækst aftalen er indeholdt i referencen (som fx bioafgas-

ning), dog ekskl. effekterne af endnu ikke konkret implementerede tiltag vedr. kvælstofreduktio-

nen på 10.000 ton N per år.   

 

Metode for beregning af velfærdsøkonomisk skyggepris på drivhusgasreduktion 

De samfundsøkonomiske omkostninger ved et drivhusgasreducerende virkemiddel beskrives 

hensigtsmæssigt ved, at der tages udgangspunkt i virkemidlernes nutidsværdi. Nutidsværdien 

udtrykker den tilbagediskonterede værdi af fordele (”benefits”) og omkostninger (”costs”) ved et 

givet virkemiddel.  

Når r udtrykker diskonteringsraten og T virkemidlets tidshorisont, kan virkemidlets nutidsværdi 

NNV beregnes ved følgende formel: 
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Hvor Bt og Ct afspejler henholdsvis virkemidlets gevinster og omkostninger i periode t. ∆COt
2 

angiver ændringen i udledningen af drivhusgasser som følge af virkemidlet i periode t. Denne 

størrelse opgøres som negativ, hvis udledningen reduceres. r angiver diskonteringsraten. PCO2 

beskriver skadesomkostningen ved en udledning af CO2. 

De globale skades- og reduktionsomkostningerne ved klimaforandringer, PCO2, er komplicerede at 

fastlægge. Idet der for drivhusgasser er fastsat absolutte bindende mål, kan de samfundsøkono-

miske omkostninger derfor med fordel i stedet udtrykkes ved reduktionsomkostningen per enhed 

CO2-ækvivalent (CO2-skyggeprisen).  

Skyggepris 

Sættes nutidsværdien til nul i ovenstående formel, kan enhedsomkostningen ved at reducere 

drivhusgasudledningen (CO2-skyggeprisen) ved hjælp af det konkrete virkemiddel beregnes. Om-

kostningen findes ved at isolere prisen på den CO2-ækvivalente reduktion, idet denne antages at 

være konstant over tid: 
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For at kunne beregne enhedsomkostningerne ved det pågældende reduktionsvirkemiddel er det 

nødvendigt at bestemme følgende: 

 Diskonteringsfaktor  

 Effekten på udledningen af drivhusgasser 

 Budgetøkonomiske udgifter og en vurdering af hvilke aktører der afholder udgifterne.  

 Samfundsøkonomiske direkte omkostninger og forvridninger, C.  
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 Samfundsøkonomiske konsekvenser af eventuelle positive eller negative sideeffekter ud 

over CO2-reduktion, B.  

De enkelte fordele og omkostninger henføres så vidt muligt til de årlige tidsperioder, de rent fak-

tisk falder i. Dette kan være af betydning, fordi der sker en diskontering af fremtidige effekter. 

Parametrene indsættes i formlen og enhedsprisen for CO2-ækvivalent reduktion kan bestemmes. 

 

I følgende afsnit beskrives parametrene mere indgående: 

 

Diskonteringsfaktor -  r samt tidsaspektet T 

Der anvendes en fælles samfundsmæssig kalkulationsrente på  4,00 pct., som anbefalet af Fi-

nansministeriet.  

Nutidsværdien beregnes for den 30-årige periode 2013-2042. Der er valgt en 30-årig periode, 

fordi den tidsmæssige dimension bør være tilstrækkelig lang til, at alle væsentlige fordele og om-

kostninger ved virkemidlet medtages og beskrives, herunder den tekniske levetid for anlægsinve-

steringer samt reduktion af drivhusgasser efter 2020. Det er vigtigt, at alle tiltag diskonteres over 

den samme periode for at kunne sammenlignes på tværs.  

Der regnes i 2012-priser. 

 

Ændringen i CO2-udledningen – ∆COt
2 

Med udtrykket ∆COt
2 beskrives den årlige ændring i udledningen af drivhusgasser, som virkemid-

let giver anledning til i forhold til den sektorspecifikke basisfremskrivning. Reduktionen beskrives 

pr. år, da fremtidige reduktioner på grund af diskontering ikke vejer så tungt som nutidige reduk-

tioner.  

Der anvendes de nye emissionsfaktorer og Global Warming Potentials (GWP) fra IPCC-guideliens 

2006/2007.  

Reduktionen af andre drivhusgasser end CO2 (fx metan og lattergas) sættes i forhold til CO2 og 

opgøres som CO2-ækvivalent. Der omregnes til CO2 –ækvivalent ved at multiplicere CH3-

emissionerne (metan) med 25 og N2O-emissionerne (lattergas) med 298 (kilde DCE).  

 

Kvoteomfattet og ikke-kvoteomfattet område 

Den nationale 40 pct. målsætning skelner ikke mellem det kvoteomfattede og ikke-

kvoteomfattede område. Der foretages beregninger af virkemidler både inden for og uden det 

kvoteomfattede område, dvs. at der beregnes en CO2 –skyggepris også på det kvoteomfattede 

område.  Ligeledes vil nogle af virkemidlerne have effekter  på både på det kvote-omfattede og de 

ikke-kvoteomfattede område ( fx varmepumper i husholdninger).  

I beregningen af CO2 –skyggeprisen til brug for klimaplanen er det den totale CO2 –mængde, dvs. 

både kvoteomfattet og ikke kvoteomfattet CO2 -reduktion,  der skal indgå (nævneren i skyggepri-

sen).  

Dette adskiller sig fra tidligere beregninger, hvor der blev regnet CO2 –skyggepris vedr. en mål-

sætning alene på det ikke-kvote omfattede område, hvor CO2 –reduktioner på det kvoteomfattede 

område ikke talte med, men indgik som en sideeffekt værdisat med CO2 –kvoteprisen (på linje 

med øvrige sideeffekter som fx reduceret kvælstofudledning).  
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For beregningen af 40 pct. målsætningen til brug for klimaplanen skal værdien af CO2 -kvoterne 

ikke indgå i de samfundsøkonomiske nettoomkostninger (tælleren i skyggeprisen).  

Elprisen indeholder værdien af CO2 –kvoterne. Dette skal der tages højde for i beregningen, såle-

des at kvoteværdien ikke medregnes. Det er derfor nødvendigt at trække værdien af CO2 –

kvoterne ud af beregningen vedr. el. Denne værdi findes som CO2-mængden vedr. elproduktion 

gange med CO2 –kvoteprisen. CO2-emissionsfaktoren for el findes i Energistyrelsens Forudsæt-

ninger for  samfundsøkonomiske analyser, fra april 2011 eller nyere udgave. Ved beregning af 

havvindmøller opgøres i tælleren nettoomkostningerne, dvs. investering, drift etc. fratrukket vær-

di af den fortrængte elproduktion. Hertil skal lægges værdi af kvoterne beregnet som kvotepris 

gange CO2 –emission fra den fortrængte elproduktion (for at opveje at kvoteværdien er indeholdt 

i elprisen). I nævneren for skyggeprisen indgår den fortrængte CO2 –mængde.  

I den budgetøkonomiske analyse skal værdien af kvoterne derimod indgå for den relevante part. 

Derfor kan elprisen (som indeholder værdien af kvoterne) godt anvendes til denne beregning.  

 

CO2 fra el 

Med hensyn til emissionsfaktorer til effektvurderingen vedr. el er det vanskeligt at vælge en kor-

rekt metode. På kortere sigt vil en øget elproduktion fra fx vindmøller antageligt fortrænge pro-

duktion fra eksisterende kapacitet (i Danmark eller udlandet). Effekten på CO2-udledningen vil 

dermed være bestemt af den marginale elproduktion (også ved påvirkning af udenlandsk kapaci-

tet, da der i klimaplanssammenhæng regnes med elhandelskorrigerede emissioner). Det er emis-

sionerne fra den marginale elproduktion, der er lagt til grund for elhandelskorrektionen i basis-

fremskrivningen, som danner grundlaget for klimaplanen, og denne er derfor også i vidt omfang 

anvendt ved dette tiltag. På længere sigt vil ekstra vindkraftkapacitet imidlertid betyde en æn-

dring i behovet for ny kapacitet. Qua regeringsmålsætningen om fossilfri elproduktion i 2035 må 

ny kapacitet i meget stort omfang antages at skulle være fossilfri. Dermed bliver CO2-effekten af 

den ekstra vindkapacitet på langt sigt meget lille. Sat på spidsen indebærer regeringsmålsætnin-

gen, at der skal opføres væsentlig flere vindmøller inden 2035, og der alene er tale om at frem-

skynde investeringen. Sammenlignet med den gennemsnitlige el, der p.t. indgår i forudsætnin-

gerne bliver konsekvensen, at ekstra vindkapacitet har højere CO2-effekt på kort sigt, men lavere 

CO2-effekt på lang sigt.  

På denne baggrund er derfor valgt at anvende emissionsfaktorer fra marginal elproduktion frem 

til 2025, hvorefter den eksisterende fossile kapacitet gradvist forventes udfaset, og der derfor 

gradvist anvendes – lave - emissionsfaktorer for den langsigtede marginale elproduktion. 

 

 

Antagelser om CO2 –reduktion for tiltag vedr. bioenergi og husdyrgødning m.m.  

For energipil skal der ikke medregnes en forøget CO2-fortrængning ved en større produktion af 

pileflis i Danmark, selvom det antages, at den producerede pileflis anvendes i den danske kraft-

varmesektor. Det skyldes, at kraftværkerne frit kan vælge mellem dansk produceret og impor-

teret træflis mv. ved opfyldelse af krav vedr. andelen af vedvarende energi i produktionen. En 

øget dansk produktion af pileflis forventes heller ikke at resultere i (væsentligt) lavere priser 

på flis. Pileflis handles på linje med træflis/skovflis i kraftvarmesektoren. Da der importeres 

træflis (og træpiller) fra en række lande, må priserne i udenrigshandelen derfor antages at væ-

re bestemmende for prisen på skovflis her i landet og dermed også for prisen på pileflis. Det 

samlede forbrug af flis i den danske kraftvarmesektor antages derfor ikke at blive påvirket af æn-

dringer i den danske produktion af pile- eller skovflis. Fortrængning af fossilt brændsel i kraft-
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varmesektoren skal derfor ikke medtages i de velfærdsøkonomiske beregninger. Drivhusgaseffek-

ten ved energipil stammer således alene fra kvælstofanvendelse og kvælstoftab, som har konse-

kvenser for lattergasemissioner, brændstofforbrug  og kulstoflagring i jorden. Dette svarer til for-

udsætningerne i IFRO-rapport nr. 205 ”Økonomiske analyser for landbruget af omkostningsef-

fektive klimatiltag, 2010”. 

For halm til brændsel i kraftvarmesektoren er problemstillingen en anden end for energipil. Det 

skyldes, at transportomkostningerne er væsentligt højere for halm end for træflis. Det udelukker 

ikke handel mellem regioner og over landegrænser, men lokal anvendelse indebærer en ikke uvæ-

sentlig økonomisk fordel i form af sparede transportomkostninger. Halm er derfor ikke en inter-

nationalt handlet vare på linje med pileflis. Den mængde halm, der anvendes i kraftvarmesekto-

ren, antages derfor at stamme fra danske leverandører. Det antages endvidere, at kraftvarmesek-

torens efterspørgsel efter halm til brændsel overvejende vil være bestemt af politiske krav, samt at 

krav om øget anvendelse af halm i kraftvarmesektoren vil være forbundet med et krav om en til-

svarende forøgelse af biomasseanvendelsen i denne sektor. Under disse forudsætninger antages 

den øgede anvendelse af halm at fortrænge naturgas i kraftvarmesektoren. Effekten vil blive 

reduceret, evt. elimineret, hvis kraftværkerne frit kan vælge mellem halm og anden biomasse 

som fx træflis ved opfyldelse af krav vedr. andelen af vedvarende energi i produktionen. I 

beregningerne på landbrugsområdet forudsættes som udgangspunkt, at der ikke er frit brænd-

selsvalg, og der udføres en selvstændig beregning af tiltaget frit brændselsvalg.   

For tiltaget husdyrgødning til biogas antages, at øget biogasproduktion i fuldt omfang reducerer 

anvendelsen af fossile brændsler i kraftvarmesektoren. Det skyldes, at biogas er en voluminøs 

råvare, som det ikke er økonomisk at transportere over større afstande (medmindre det bliver 

muligt at distribuere biogas via naturgasnettet). Øget produktion af biogas må derfor ske i sam-

menhæng med en tilsvarende forøgelse af biogasforbruget i kraftvarmeproduktionen. Fremme af 

biogasanvendelse af husdyrgødning antages således at fortrænge fossil energi. Dette svarer ligele-

des til forudsætningerne i IFRO-rapport nr. 205.  

For plantemateriale og øvrige restprodukter til forgasning gælder samme forudsætninger som for 

anvendelse af husdyrgødning til biogasproduktion, dvs. at disse tiltag antages at reducere anven-

delsen af fossil energi i form af naturgas i kraftvarmesektoren. 

Bioethanol er et internationalt handlet energiprodukt, hvor transport og lageromkostninger er så 

lave i forhold til produktets værdi, at det ikke gør nogen nævneværdi økonomisk forskel, om 

ethanolen er fremstillet i Danmark eller i udlandet. Det kan derfor ikke forventes, at igangsætning 

af bioethanolproduktion her i landet vil have nogen nævneværdi effekt på prisen og dermed for-

brugets størrelse. Dansk produceret bioethanol vil blot erstatte importeret biobrændstof. Det an-

tages derfor, at der ikke er nogen CO2 –effekt af  øget dansk produktion af halm til bioethanol.  
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Budgetøkonomiske udgifter 

Der opgøres de budgetøkonomiske udgifter for hver af de relevante parter, herunder de statsfi-

nansielle konsekvenser. Relevante parter kan være husholdninger, landbrug, stat, kommuner, 

industri etc. De budgetøkonomiske omkostninger danner udgangspunkt for beregningen af de 

velfærdsøkonomiske omkostninger C, som behandles i næste afsnit. 

Der vises de  budgetøkonomiske omkostninger, dvs. de direkte meromkostninger for hhv. staten, 

husholdningerne og erhverv (som kan være f.eks. industri, handels- og serviceerhverv, landbrug, 

energisektor etc.). De budgetøkonomiske omkostninger opgøres som årlige omkostninger fordelt 

ligeligt over den 30-årige periode 2013-2042, dvs. som annuitet i mio. kr. per år.  

 

Omkostninger/”Costs”, herunder forvridningseffekter - C 

Virkemidlets nettoudgifter – angivet som ændring er i forhold til referencesituationen – samt 

udgifter til administration eller lignede forbundet med introduktion af det pågældende virkemid-

del skal inddrages i de omkostninger, der indgår i beregningen. 

En del af virkemidlernes økonomiske konsekvenser henfører til forvridninger i forbrugernes valg. 

I beregningerne skal der derfor i det omfang, det er muligt, tages højde for disse forvridninger.  

Til dette formål benyttes regnemetoder angående nettoafgiftsfaktoren og trekantstab som følge af 

forvridninger på varemarkedet (forbrugsforvridning) og forvridninger af arbejdsudbuddet, jf. 

uddybning i bilag 1. 

Arbejdsudbudsforvridning (skatteforvridning) skal beregnes som 10 pct., hvis det berører alle 

(dvs. personer i og uden for arbejdsstyrken), og som 20 pct., hvis det kun er personer i arbejde, 

der berøres. Finansministeriet vil i den nye vejledning nærmere redegøre for disse forudsætnin-

ger.     

For priser på energi benyttes priserne fra Energistyrelsens basisfremskrivning september 2012. 

Der benyttes fremskrivningen af realpriserne i perioden frem til 2035. Efter 2035 forudsættes 

konstante realpriser. 

Priser på transportområdet hentes fra transportøkonomiske enhedspriser, hvor seneste version er 

fra juli 2010, 

http://www.dtu.dk/centre/Modelcenter/Samfunds%C3%B8konomi/Transport%C3%B8konomis

ke%20Enhedspriser.aspx  

For priser på landbrugsprodukter bruges samme fremgangsmåde som i IFRO-rapport nr. 205 

”Økonomiske analyser for landbruget af omkostningseffektive klimatiltag, 2010”. Der benyttes 

prisfremskrivninger for EU og Danmark foretaget med AGMEMOD modellen, hvis verdensmar-

kedsprisforudsætninger bygger på fremskrivning udarbejdet af det amerikanske Food and Agri-

cultural Policy Research Institute (FAPRI, 2009). Der benyttes opdaterede AGMEMOD-

prisfremskrivninger, der er foretaget i 2012 af IFRO. Fremskrivningerne omfatter realprisudvik-

lingen for landbrugsprodukter i Danmark frem til 2020. Derefter forudsættes konstante realpri-

ser.  

 

Behandling af barriereomkostninger  

Dette afsnit omhandler problemstillingen behandling af, hvorfor et tiltag ikke implementeres af 

sig selv uden styringsinstrument i de tilfælde, hvor der er budgetøkonomisk overskud for bor-

ger/erhverv (”guld på gaden”).  

http://www.dtu.dk/centre/Modelcenter/Samfunds%C3%B8konomi/Transport%C3%B8konomiske%20Enhedspriser.aspx
http://www.dtu.dk/centre/Modelcenter/Samfunds%C3%B8konomi/Transport%C3%B8konomiske%20Enhedspriser.aspx
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Det er vanskeligt at give en ”korrekt” skyggepris på de tiltag, der høster ”guld på gaden”, dvs. hvor 

der er budgetøkonomisk overskud uden instrument, og som derfor burde ske af sig selv.*  

I disse tilfælde er der barrierer til stede, som bevirker, at tiltaget ikke sker af sig selv.  

Barrierer bør opdeles i to kategorier. Der kan være barrierer, som fx gener ved at få haven gravet 

op, besværet/tidsforbrug på håndværkere, etc. Dette er udtryk for reelle omkostninger og kaldes 

ægte transaktionsomkostninger. Den anden type barrierer er manglende information eller koor-

dination e.lign., som bevirker, at borgere/virksomheder ikke reagerer på givne prissignaler, som 

en rationel og fuld oplyst agent ville gøre. Dette er også barriereomkostninger, men er ikke udtryk 

for reelle omkostninger ved at håndtere barrieren.  

Som udgangspunkt bør de ægte transaktionsomkostninger opgøres og medregnes i det velfærds-

økonomiske regnestykke.  Hvis det ikke kan lade sig gøre at opgøre dem, kan de sættes til en an-

del af værdien af det budgetøkonomiske overskud, en andel der dog ikke umiddelbart kendes. 

Dette udtrykker de omkostninger, der som minimum bør medtages. Dette skævvrider dog i for-

hold til regnestykker for tiltag med budgetøkonomisk underskud, hvor der må formodes også at 

kunne eksistere barriereomkostninger, som ikke opgøres.  

I tilfælde af informationsbarrierer, jf. ovenfor, kan der argumenteres for, at barrieren kun kan 

fjernes ved et instrument (som fx normer, regulering e.lign.), og i disse tilfælde skal barriereom-

kostninger ikke indgå. Det kan være informationsbarriere som manglende viden og opmærksom-

hed, eller manglende tillid til et marked eller manglende koordination. Her kan instrumentet net-

op være det, der skal til for at overvinde barrieren, så barriereomkostningen neutraliseres ved 

instrumentet. Eller sagt på en anden måde, instrumentet giver en gevinst, som modsvarer barrie-

reomkostningen. I visse tilfælde kan barriereomkostningen være stor for den enkelte aktør, men 

relativ billig at overvinde for staten gennem f.eks. normer, lovgivning, information. 

Det kan være meget vanskeligt i praksis at opdele barrieren i, hvad der skyldes reelle transakti-

onsomkostninger, og hvad der er informationsbarrierer. I mange tilfælde er det en blanding af 

begge, og man befinder sig måske midt i mellem.  

For afgiftsinstrumentet gælder, at barriereomkostninger allerede implicit indgår i regnestykket gen-

nem efterspørgselskurven, da man antager, vi er i optimum. For tiltag med instrumenter som krav, 

normer, oplysning og vejledning håndteres barriereomkostningerne af instrumentet. For tiltaget til-

skud til varmepumper/fjernvarme kan barrieren være manglende information, manglende tillid til 

markedet eller modvilje mod have graves op, støj, tidsforbrug på håndværkere m.m. For dette tiltag er 

det søgt at opgøre  de ægte transaktionsomkostninger, og de indgår dermed i beregningen af skygge-

prisen.  

 

 

Fordele/”benefits” – B 

De fordele ved virkemidlet, der handler om den direkte effekt i form af reduceret drivhusgasud-

ledning, indgår i tallet for CO2-ækvivalent reduktion. Størrelsen B i formlen udtrykker de andre 

fordele, der eventuelt gør sig gældende. 

Det kan dreje sig om miljømæssige sideeffekter – herunder for eksempel reduceret udledning af 

kvælstof, SO2, NOX og partikler og forbedret biodiversitet. Det kan også være trafikrelaterede 

                                                           

* Udfordringen mht. at give en ”korrekt” skyggepris vil principielt også kunne findes, hvor en beregning af tekniske omkostnin-

ger ved et tiltag viser et budgetøkonomisk underskud.   
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sideeffekter som færre støjgener, mindre trængsel eller om sundhedsmæssige sideeffekter som 

eksempelvis færre syge og trafikskader samt færre dødsfald.  De væsentligste miljømæssige side-

effekter af de relevante landbrugstiltag er mindre belastning af vandmiljøet med kvælstof, reduce-

rede lugtgener, lavere pesticidforbrug og større biodiversitet.  

Såfremt der foreligger robuste resultater for værdien af sideeffekter, er disse værdisat i analysen.  

Flere af virkemidlerne har en positiv afledt effekt på Danmarks internationale målsætning for 

vedvarende energi og/eller energibesparelsesmålsætninger. Disse sideeffekter er dog ikke mulige 

at værdisætte og er derfor fremhævet kvantitativt ved vurdering af virkemidlerne.   

For priser på afledte sideeffekter anvendes retningslinjerne i boks 1 i overensstemmelse med Fi-

nansministeriets anbefalinger. 
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Boks 1. Retningslinjer for priser på afledte sideeffekter 

Hvis der er en bindende målsætning for det pågældende stof, vælges den højeste af følgende to 

priser  

 De marginale reduktionsomkostninger i Danmark til at nå den bindende målsætning 

  Skadesomkostninger for danskere 

Hvis der ikke er en bindende målsætning, anvendes skadesomkostning for danskere som pris.  

Hvis den bindende målsætning er overopfyldt, anvendes skadesomkostning for danskere som 

pris.  

Ovenstående pris for emissionen ganges på den totale emission, dvs. både den andel, der kun 

berører Danmark og den udenlandske del. Den nationale afgrænsning er således reflekteret ved 

prissætningen af emissionen. 

 

Værdien af effekter i udlandet skal opgøres særskilt, men skal som udgangspunkt ikke indgå i 

skyggeprisen i det centrale estimat.  

 

I det følgende redegøres for priserne på de afledte effekter.  

For NOx, SO2, fosfor, kvælstof og ammoniak er der bindende målsætninger. For partikler er der 

bindende målsætning vedr. luftkvalitet i byer, mens den bindende målsætning ifølge Gøteborg-

protokollen først får effekt om nogle år.   

For ammoniak (NH3) bruges den marginale reduktionsomkostning på 55  kr./kg N (opgjort i vel-

færdsøkonomiske 2012-priser). Kilden er IFRO.  

For Kvælstof (N) bruges den marginale reduktionsomkostning på 54 kr./kg N opgjort i forbindel-

se med Kvælstofudvalgets arbejde. Prisen er opgjort velfærdsøkonomisk og i 2012-priser. Kilden 

er IFRO. For NOx foreligger ikke opdaterede opgørelser af marginal reduktionsomkostning. Der-

for anvendes afgiftssatsen på 25 kr./kg NOx(2012-priser) som pris. Opgjort velfærdsøkonomisk 

(dvs. forhøjet med nettoafgiftsfaktoren bliver prisen 33 kr./kg NOx. Afgiftssatsen udtrykker den 

højeste omkostning, som der vil blive gennemført reduktionstiltag til. Reduktionstiltag, som er 

dyrere end afgiftssatsen, vil ikke blive gennemført, da det bedre kan betale sig at betale afgiften.   

For partikler (PM2,5) foreligger endnu ikke beregninger over de marginale reduktionsomkostnin-

ger.  Miljøministeriet forventer at igangsætte et projekt herom, men resultatet herfra når ikke at 

komme med i denne analyse. På den baggrund anbefales at bruge den nationale skadesomkost-

ning. For punktkilder er prisen opgjort til 11 og 36 kr./kg PM2,5 for hhv. land og by (opgjort i vel-

færdsøkonomiske 2012-priser), jf. bilag 2.  

For SO2 er målsætningen overopfyldt, og der anvendes den nationale skadesomkostning. For 

punktkilder er prisen opgjort til 5 og 26 kr./kg SO2 for hhv. land og by (velfærdsøkonomiske 

2012-priser), jf. bilag 2.  

For transport anvendes Transportministeriets nøgletalskatalog. Der foretages korrektion i over-

ensstemmelse med ovenstående retningslinjer i boks 1 for priser på afledte sideeffekter, herunder 

særskilt opgørelse af effekter i udlandet.  

I nogle tilfælde kan værdien af sideeffekterne dominere den værdisatte gevinst ved selve CO2-

reduktionen, således at CO2-reduktion ikke kan siges at være den primære effekt ved det pågæl-

dende virkemiddel. Hertil kommer, at opgørelsen af sideeffekter kan være forbundet med betyde-

lig usikkerhed om konsekvenser og værdisætning og dermed forekomme ufuldstændig. Dette 
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medfører, at usikkerheden i den enkelte beregning varierer betydeligt, og usikkerhederne reduce-

rer muligheden for konsistens på tværs af sektorer og virkemidler. Usikkerhederne kan for sideef-

fekterne reduceres ved at se på skyggeprisen uden sideeffekter, men information vedrørende pri-

mært afledte miljø- og sundhedseffekter går tabt. Der opgøres også skyggepris uden værdi af side-

effekter. 

 

Øvrige forudsætninger 

 

Nettoafgiftsfaktoren 

Der anvendes en nettoafgiftsfaktor på 1,325 i overensstemmelse med anbefalingerne fra Finans-

ministeriet.  

 

Jordrente 

For de tiltag, der medfører ændringer i den nuværende anvendelse af landbrugsjord, opgøres de 

økonomiske omkostninger som ændringer i jordrenten. Jordrenten repræsenterer nettoafkastet 

til produktionsfaktoren landbrugsjord. Den opgøres som forskellen mellem afgrødens 

(salgs)værdi og de samlede omkostninger ved dyrkning af afgrøden, herunder udsæd, gødning, 

kemikalier, aflønning af arbejdskraft (inkl. ejerens) samt afskrivninger og forrentning af maskiner 

og udstyr. Principielt svarer jordrenten til den forpagtningsafgift, der kan betales for jord af en 

given dyrkningsværdi. 

Jordrenten er opgjort som ”dækningsbidrag efter maskin- og arbejdsomkostninger” for diverse 

afgrøder i publikationen Budgetkalkuler fra Dansk Landbrugsrådgivning. Ændringer i indkomst 

er således baseret på ændringer i dækningsbidrag efter maskin- og arbejdsomkostninger , hvor 

både variable omkostninger og kapacitetsomkostninger er afholdt. For perioden 2013-20 benyttes 

prisfremskrivninger fra AGMEMOD modellen for de relevante afgrøder som beskrevet ovenfor. 

Efter 2020 antages som nævnt konstante priser i reale termer.  

For noget landbrugsproduktion har  jordrenterne hidtil været negative i Budgetkalkuler. I IFRO 

rapport nr. 205 ”Økonomiske analyser for landbruget af omkostningseffektive tiltag”, 2010, er der 

en diskussion og mulig forklaring på disse negative jordrenter. De seneste års prisstigninger på 

afgrøder har imidlertid betydet, at der ikke længere forekommer negative dækningsbidrag II for 

de almindeligste afgrøder. Der er ligeledes sket en forbedring af økonomien i mælke- og svine-

produktionen, således at der også er opnået et positivt nettooverskud efter aflønning af kapital og 

arbejdskraft. De forskellige produktionsgrenes indtjening er stærkt præget af store svingninger i 

både salgspriser og inputpriser. Fx vil stigende afgrødepriser forbedre planteproducenternes ind-

tjening, men samtidig føre til øgede foderomkostninger, som (på kort sigt) vil forringe husdyr-

producenternes indtjening.  

I tilfælde af negative jordrenter anbefales som udgangspunkt at anvende samme metode som i 

IFRO-rapport nr. 205, dvs. sætte jordrenten i nul. IFRO vil dog tage stilling i beregningen af de 

konkrete  virkemidler. De nye fremskrivninger med AGMEMOD har imidlertid vist, at problem-

stillingen med negative dækningsbidrag ikke længere er aktuel.  



  

11 

 

 

 

Afledte økonomiske effekter 

Der medtages ikke afledte økonomiske aktivitetseffekter ifm implementering af virkemidler (fx 

reduktion i beskæftigelse). Analysen følger hermed principperne i Finansministeriets vejledning. 

Hvis der kendes en konkret beskæftigelseseffekt af et tiltag kan denne godt nævnes i forbindelse 

med tiltaget, men beskæftigelseseffekten skal ikke søges økonomisk værdisat i beregningerne. 

 

Behandling af tilskud 

Produktions- og miljøtilskud behandles forskelligt i hhv. de drifts- og velfærdsøkonomiske analy-

ser. I de drifts-/budgetøkonomiske analyser indgår alle tilskud som bidrag til bedrifternes samle-

de indtjening. I de velfærdsøkonomiske analyser udelades tilskud fra den danske statskasse, da 

der er tale om transfereringer mellem grupper i det danske samfund. Tilskud fra EU repræsente-

rer derimod en gevinst for Danmark. Den marginale effekt af de modtagne tilskud på Danmarks 

betalinger til EU er nær nul. EU-finansierede tilskud indgår derfor med det fulde beløb i de vel-

færdsøkonomiske beregninger.  

 

Følsomhedsanalyser 

Følsomhedsberegningen i den samfundsøkonomiske analyse tester resultaternes robusthed over-

for større eller mindre ændringer i centrale, usikre forudsætninger.   

Der skal udføres følgende følsomhedsberegninger 

 kalkulationsrente på henholdsvis 3 og 6 pct. 

 Højere hhv. lavere energipriser 

 Højere hhv. lavere priser på centrale afledte effekter som fx  kvælstof, NOx etc.  

Endelig kan der udføres break-even analyser, hvor det undersøges, hvornår resultatet ”tipper”, 

dvs. ændres fra samfundsøkonomisk underskud til overskud. Dette kan sige noget om hvad vær-

dien af de ikke-værdisatte parametre (fx biodiversitet) skal være for at ændre resultatet. 
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Oversigt over forudsætninger  

 Anvendt forudsætning Kilde 

Centrale forudsætninger   

Kalkulationsrente 4,00 pct. Finansministeriet 

Nettoafgiftsfaktor 1,325 Finansministeriet 

Prisniveau 2012-priser  

Tidsperiode for skyggepris 30 årig periode  2013-

2042; tilbagediskonteres til 

2013 

 

Priser    

CO2 –kvotepris  ENS basisfremskrivning sept. 2012 

Brændselspriser  ENS basisfremskrivning sept. 2012 

Priser på landbrugsprodukter  AGMEMOD modellen 

Priser transport  Transportøkonomiske enhedspriser, juli 

2010 

Pris på kvælstoftab til vandmil-

jøet (opgjort velfærdsøkono-

misk) 

54 kr. pr. kg N  IFRO 

Pris på SO2 (opgjort velfærds-

økonomisk) 

For punktkilder (stationæ-

re anlæg): 5  kr./kg for 

land; 26 kr./kg for by 

MIM 

Pris på NOx (opgjort velfærds-

økonomisk) 

34  kr./kg MIM 

Pris på PM2,5 (opgjort vel-

færdsøkonomisk) 

For punktkilder (stationæ-

re anlæg): 11 kr./kg for 

land; 36 kr./kg for by  

MIM 

Pris Ammoniaktab (NH3) (op-

gjort velfærdsøkonomisk) 

55 kr. pr. kg N IFRO 

Arbejdsudbudsforvridning 20 pct. ved skatteændrin-

ger (fx residualskat) 

For påvirkning af de relati-

ve priser dog 10 pct.  

Finansministeriet 

Fremskrivning   

Energi Energistyrelsens basis-

fremskrivning sept. 2012 
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inkl. efterfølgende juste-

ringer 

Landbrug AGMEMOD modellen  

Transport TRMS fremskrivning 2012  
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Bilag 1 Forvridning 

 

Beregning af den forvridende effekt af et instrument 

Det valgte adfærdsregulerende instrument forvrider forbrugerens valg, afhængigt af instrumen-

tets art, og af hvem der afholder udgifterne, jf. boks 2. Metoderne uddybes nedenfor.  

 

Boks 2. Korrektioner ved opgørelsen af omkostninger ud fra forskellige typer af adfærdsregule-

rende instrument 

Adfærdsregulerende instrument:  Opgørelse af omkostninger og forvridninger 

Offentlige udgifter (fx investeringer 

eller tilskud) 

Opgøres i markedspriser og forhøjes med skatteforvridningstabet på 20 

pct. Faktorpriser korrigeres med nettoafgiftsfaktoren på1,325. 

Ændring i statens provenu fra afgif-

ter og skatter 

Alene 20 pct. af provenutabet fra det direkte marked indgår i de samfunds-

økonomiske beregninger svarende til skatteforvridningen.  

Provenutabet på det afledte marked og trekantstabet (dødvægtstabet på 

varemarkedet) påvirker ligeledes arbejdsudbudsbeslutningen og indgår 

med skatteforvridningen på 20 pct. Desuden indgår provenutabet på det 

afledte marked og skatteforvridningen fuldt ud i de samfundsøkonomiske 

analyser svarende til belastningen af borgeren. Samlet set indgår disse 

elementer således med 120 pct. i analysen. 

Private udgifter (og indtægter) Opgøres i markedspriser. Faktorpriser korrigeres med nettoafgiftsfaktoren 

på 1,325. 

Punktafgifter Det såkaldte dødvægtstab på varemarkedet beregnes. For en forhøjelse af 

en eksisterende afgift består dødvægtstabet for det første af trekantstabet 

(fra den eksisterende situation til den nye). Dertil lægges ændringen i af-

giftsgrundlaget som følge af afgiftsforhøjelsen (fra situationen med den 

eksisterende til situationen med den nye) gange den eksisterende afgifts-

sats (dvs. afgiftssatsen før den foreslåede forhøjelse). Det samlede død-

vægtstab på varemarkedet forhøjes med 20 pct. for at tage højde for effek-

ten fra forvridningen på arbejdsudbuddet.  

Normfastsættelse og informations-

kampagner 

Ved indførelse af normer skal forvridningseffekten også opgøres, idet for-

brugernes og virksomhedernes adfærd påvirkes bort fra, hvad der ellers 

ville være økonomisk optimalt. Forvridninger som følge af påvirkning af 

forbrugernes adfærd er som udgangspunkt opgjort i markedspriser. For-

vridninger af beslutningen i private virksomheder, korrigeres med nettoaf-

giftsfaktoren på 1,325 for at omregne til værdien i markedspriser.  Forvrid-

ningen forhøjes med skatteforvridningsfaktoren på 20 pct. for at tage højde 

for effekt på arbejdsudbuddet. 

Såfremt der kan argumenteres for, at reguleringen alene sikrer en overvin-

delse af informationsbarrierer eller lignende, skal forvridningen udelades – 

der er med andre ord alene tale om, at forbrugerne vælger det optimale 

varebundt uden de informationsbarrierer, der tidligere fandtes. 
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I det følgende gennemgås den forvridende effekt på vare- og arbejdsmarkedet fra skattefinansie-

ring, punktafgifter og direkte regulering.    

Det bemærkes, at satsen for arbejdsudbudsforvridning som tidligere nævnt er ændret. 

Arbejdsudbudsforvridningen opstår via enten ændringer i priser eller ændringer i skattesats. Beg-

ge disse forhold kan påvirke den disponible løn og dermed arbejdsudbuddet. 

Hvis der sker en ændring i prisniveauet, rammer det både folk i arbejde og folk uden for ar-

bejdsmarkedet. For sidstnævnte folk opstår der ikke en arbejdsudbudsforvridningseffekt, da de jo 

netop ikke er i arbejde. Personer i arbejde vil dog opleve, at fx prisstigninger reducerer deres real-

løn, og de vil derfor arbejde mindre. Den samlede arbejdsudbudseffekt opgøres som 10 pct. af 

prisstigningen inkl. nettoafgiftsfaktoren. Ændring i prisniveauet kan forekomme ved ændringer i 

afgiftssatser, brugerbetaling og administrative tiltag som normer. 

Hvis der sker en ændring i skattebetalingen, påvirker det alene personer i arbejde. Øget skat vil 

betyde lavere disponibel løn og mindre incitament til at arbejde. Forvridningsomkostningen be-

stemmes til 20 pct. af det statslige finansieringsbehov inkl. nettoafgiftsfaktoren. Ændring i skat-

tebetalingen kan forekomme ved brug af residualskat som bundskat. 

Det nye ved denne tilgang er blandt andet, at administrative tiltag eller brugerbetalingstiltag nu 

også skal medregnes en arbejdsudbudsforvridningseffekt. Administrative tiltag eller brugerbeta-

lingstiltag har ikke nødvendigvis statslige budgetkonsekvenser, men de påvirker arbejdsudbud-

det, da de medfører stigende priser i økonomien. Pointen er også, at brugerbetaling dermed kan 

være mere forvridende end skattefinansiering, da brugerbetaling også skaber forvridning på va-

remarkedet. 

 

 

 

Arbejdsudbudsforvridninger pga. statsfinansielle konsekvenser af virkemidlet  

I samfundsøkonomiske analyser antages det normalt, at der skal være budgetbalance for de of-

fentlige finanser. Virkemidler, som samlet set belaster de offentlige finanser, kan enten finansie-

res via øgede skatter og afgifter eller lavere udgifter. Den kompenserende ændring i bundskatten 

giver anledning til en skatteforvridning, idet den forvridende effekt på arbejdsudbuddet fra bund-

skatten ændres. Arbejdsudbuddet afhænger af den marginale reale disponible indkomst, idet 

denne angiver det ekstra forbrug, i form af købekraft, der kan opnås ved at udbyde en times eks-

tra arbejdskraft. Forøgelsen af bundskatten reducerer den mængde forbrugsgoder, der kan købes 

for forbrugerens lønindkomst. Når gevinsten ved at arbejde reduceres, vil arbejdsudbuddet alt 

andet lige falde. 

Effekten på arbejdsudbuddet opstår som følge af to effekter, indkomsteffekten og substitutionsef-

fekten. Indkomsteffekten trækker i retning af, at forbrugeren vil arbejde mere for, at hans lønind-

komst kan dække samme forbrugsmulighed som hans lønindkomst kunne før skatteforhøjelsen. 

Substitutionseffekten trækker i retning af, at forbrugeren vil arbejde mindre, idet gevinsten ved at 

arbejde er blevet mindre (svarende til at fritid er blevet relativt billigere). 

Hvis udgifterne finansieres ved bortfald af andre udgifter, indebærer det, at de dermed forbundne 

gevinster bortfalder. 

Ændringen i statens provenu estimeres ud fra nettonutidsværdien af strømmen af indtægter og 

udgifter for staten. De fordele og ulemper, der ikke har budgetmæssige konsekvenser for staten, 

inddrages således ikke i dette regnestykke. Eksempelvis vil de værdisatte fordele ved opnåede 
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tidsbesparelser, reduktioner af luftforurening og reduktion af antal ulykker ikke skulle medregnes 

i denne sammenhæng.  

Skatteforvridningstabet opgøres ved at skattefinansieringsbehovet korrigeres med den sam-

fundsmæssige marginalomkostning ved skattefinansiering, som er fastsat til 20 procent, idet det 

er antaget, at bundskatten er det finanspolitiske residualinstrument, der ændres med et tilsvaren-

de beløb.  Den beregnede skatteforvridning indgår herefter som en omkostning i den samlede 

vurdering, dvs. i C i ovenstående formel. 

Omkostningerne ved skattefinansiering kan få stor betydning for resultatet af den samfundsøko-

nomiske vurdering. Antag eksempelvis, at et virkemiddel har behov for skattefinansiering på 100 

mio. kr., og marginalomkostningerne for samfundet ved at hæve forvridende skatter er 20 øre pr. 

krone opkrævet i skat. Tages der hensyn til forvridningsomkostningerne ved skattefinansiering, 

vil den relevante projektomkostning ikke være 100 mio. kr., men derimod 120 mio. kr. 

Statens finansieringsbehov skal også korrigeres med nettoafgiftsfaktoren med henblik på fuldt ud 

at afspejle den mistede forbrugsmulighed, jf. ovenfor. Inkludering af nettoafgiftsfaktoren på 32,5 

pct. afspejler, at for at skattefinansiere offentlige udgifter på 100 mio.kr. er det nødvendigt at op-

kræve et beløb på 132,5 mio.kr. Dernæst beregnes skatteforvridningstabet ved at multiplicere 

skattefinansieringsbehovet inkl. nettoafgiftsfaktoren med den samfundsmæssige marginalom-

kostning ved skattefinansiering på 20 procent. I eksemplet skal skattefinansieringstabet således 

beregnes på baggrund af det samlede opkrævningsbehov på 132,5 mio.kr., hvorved skatteforvrid-

ningstabet bliver 26,5 mio.kr. Det beregnede skatteforvridningstab indgår herefter som en om-

kostning i den samlede vurdering. 

Punktafgifters forvridnings-/trekantstab på varemarkedet  

Som udgangspunkt antages, at husholdninger (virksomheder) har sammensat deres forbrug (for-

hold mellem produktionsfaktorer) således, at de maksimerer deres velfærd givet budgetrestrikti-

onen (minimerer omkostningerne givet produktionen). I markedsligevægten uden markedsbase-

ret regulering i form af afgifter mv. opnår man således et (privatøkonomisk) optimalt niveau af 

forbrug (produktion). For den sidst købte enhed er gevinsten i form af ekstra velfærd for hus-

holdningerne derfor lig med prisen på varen. Tilsvarende vil det, hvad angår virksomheden for 

den sidste solgte enhed af varen, gælde at marginalomkostningerne er lig med salgsprisen. 

Punktafgifter påvirker det relative prisforhold mellem afgiftsbelagte varer og øvrige varer, og der 

opstår en forskel på den pris, som køberen skal betale (prisen inklusive skat), og den pris, som 

sælgeren opnår (prisen eksklusiv skat). Som resultat af den forhøjede pris på den afgiftsbelagte 

vare vil forbrugeren substituere over mod andre varer. Afgifter forvrider således forbrugssam-

mensætningen væk fra det markedsmæssige optimum og giver et nettotab for samfundet (tre-

kantstabet). Størrelsen af trekantstabet afhænger blandt andet af forbrugets følsomhed overfor 

prisændringer på den aktuelle vare (varens egenpriselasticitet).  

Situationen er illustreret i figur 1 nedenfor, hvor MC angiver prisen uden afgifter, MC+ τ1 angiver 

prisen, hvor der er pålagt en afgift, og MC+ τ1+τ2 angiver prisen, hvor den allerede pålagte afgift 

forhøjes.  
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Figur 1 Illustration af forvridninger på varemarkedet fra en punktafgift 

Trekantstabet, der relaterer sig til den direkte forvridende effekt fra afgiften eller skatten, er in-

kluderet i de velfærdsøkonomiske beregninger:  

 Indførelse af en ny skat eller afgift: Tabet beregnes som ½ * afgiftssatsen * mængdeæn-

dring (det såkaldte trekantstab). Mængdeændringen er afgiftens forventede ændring af af-

giftsgrundlaget (A i figur 1). 

 Forhøjelse af en eksisterende skat eller afgift: Tabet beregnes fra den eksisterende situation 

til den nye (½ * afgiftsforhøjelsen * mængdeændring). Dertil lægges tab af samfundsøko-

nomisk overskud på det eksisterende forbrug (det reducerede afgiftsgrundlag * den gamle 

afgiftssats). Før afgiftsforhøjelsen udgøres forvridningstabet fra afgiften af trekanten A. Ef-

ter afgiftsforhøjelsen udgøres forvridningstabet af A + B (trekantstabet) + C (mistet afgifts-

provenu som følge af reduktion i forbrug). I beregningen af de samfundsøkonomiske kon-

sekvenser af afgiftsforhøjelsen indgår forøgelsen af trekantstabet svarende til B + C. 

Punktafgifters forvridnings-/trekantstab ved påvirkning af andre markeder 

Det er ud fra et væsentlighedskriterie vurderet, hvorvidt punktafgiften har en væsentlig afledt 

effekt på andre markeder. I praksis ses der på andre markeder, hvor ændringer vil have væsentli-

ge statsfinansielle effekter (fx pga. ændret efterspørgsel på en vare, der er væsentlig anderledes 

beskattet end varer gennemsnitligt betragtet).  

Denne situation opstår eksempelvis ved komplementære goder, der efterspørges i mere eller min-

dre bestemte mængdeforhold, som eksempelvis biler og brændstof. Dette skal forstås på den må-

de, at en afgift på motorbrændstof (marked 1) også vil påvirke efterspørgslen efter biler (marked 

2). Herved sker en skatte- eller afgiftsprovenuændring på marked 2. I dette eksempel vil tabet af 

provenu fra afgifter på salg af biler indgå som trekantstab med den fulde værdi (som C i figuren). 

Udover beslægtede markeder er det også relevant at se på virkningen på arbejdsmarkedet: 

Tab af arbejdsudbud 

Udover trekantstabet fra forvridning af sammensætning af forbruget giver punktafgifter også an-

ledning til et reduceret arbejdsudbud (større forbrug af fritid). Som anført ovenfor i tilfældet med 

en forøgelse af bundskatten, er der derfor beregnet et reduceret arbejdsudbud fra forhøjede 

punktafgifter.  

Mængde 

Pris 

MC 

MC + τ1 

MC + τ1 + τ2 

A 

B 

C 
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Det antages, at der skal være budgetbalance for de offentlige finanser. En provenugevinst, der 

opstår som følge af forøgede indtægter fra afgifter, vil derfor – før eller siden – blive udlignet ved 

at sætte andre skatter eller afgifter ned (eller ved højere offentlige udgifter). Det finanspolitiske 

residualinstrument (der normalt antages at være bundskatten) vil derfor reduceres med et tilsva-

rende beløb. Den kompenserende reduktion i bundskatten giver anledning til en skatteforvrid-

ningsgevinst, idet den forvridende effekt på arbejdsudbuddet fra bundskatten reduceres. 

Effekten på arbejdsudbuddet er i dette tilfælde negativ fra forbrugerens forhøjede udgift til afgif-

ter, men positivt fra den alternative finansiering, der holder statens provenu uændret. Det vigtige 

er altså, at de to effekter på arbejdsudbuddet altid har modsat fortegn. Er fordelingsprofilen fra 

afgiften og residualinstrumentet/den alternative vare ens, vil de to effekter netop modsvare hin-

anden. Der vil dog vedvarende være selve trekantstabet (A eller B+C i figuren). 

For nogle afgiftstyper kan der argumenteres for, at virkningen af punktafgiften på arbejdsudbud-

det bør være anderledes end den forvridning, som en proportional skat såsom bundskatten giver 

anledning til. I tilfælde, hvor der ikke er særlig viden om afgiftens karakter, er det forudsat, at 

afgiften svarer til en proportional skat af forbruget.  

Afgiftspolitiske virkemidler er dermed (som en – undertiden grov – antagelse) anset for nogen-

lunde arbejdsudbudsneutrale, når der tages hensyn til den kompenserende finansiering.  

Dog vil der være en arbejdsudbudseffekt fra selve trekantstabet, fra både det direkte og det afledte 

marked. Ovenstående trekantstab er derfor forhøjet med 20 pct. for at tage hensyn til det reduce-

rede arbejdsudbud fra trekantstabet.  

Forvridning ved direkte regulering (krav og kampagner) 

Overordnet set kan regulering anskues på samme måde som målrettede afgifter. Indføres der 

f.eks. regulering med krav om anvendelse af en bestemt miljørigtig teknologi, der er dyrere end 

den nuværende teknologi, medfører det umiddelbart en fordyrelse af den pågældende aktivitet. 

Herved opstår - på samme måde som ved en afgift – et vareforvridningstab (trekantstab), idet 

forbrugeren substituerer forbruget væk fra det markedsmæssige optimum. Omfanget vil afhænge 

af den eksisterende afgiftsbelastning på den vare, forbruget forskydes bort fra, både på det direkte 

marked og eventuelt også på afledte markeder.  
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Effekten fra direkte regulering på et afgiftsbelagt marked er groft illustreret i figur 2, hvor q1 illu-

strerer efterspørgslen efter indførsel af det direkte reguleringsvirkemiddel. Der opstår et tab i 

konsumentoverskud på B og i statens provenu på C, hvilket giver et samlet forvridningstab fra en 

reduceret vareefterspørgsel på B+C. 

   

Figur 2 Illustration af forvridning på varemarkedet fra et krav 

B er dog sjældent mulig at estimere, da hældningen på forbrugerens efterspørgselskurve ofte er 

ukendt. Idet forvridningen af en afgift tilnærmelsesvis kan vurderes, skaber dette en inkonsistens 

mellem de samfundsøkonomiske omkostninger af forskellige instrumenter. Ved en sammenlig-

ning bør der derfor tages højde for dette.  

Tab af arbejdsudbud 

Effekten på forbrugerens arbejdsudbud afhænger, som anført ovenfor, af effekten fra virkemidlet 

på den reelle disponible indkomst. En regulering, der kræver en adfærdsændring væk fra forbru-

gerens ønskede vareforbrug, vil reducere nytten og direkte påvirke arbejdsudbuddet, idet der ses 

bort fra de to specielle tilfælde, der er angivet nedenfor.  

Hertil kommer, at adfærdsændringen samtidig kan medvirke til et provenutab hos staten, hvis 

forbruget af en afgiftsbelagt vare både på det direkte og eventuelt på et afledt marked reduceres. 

Under antagelse af balance i statens budget vil dette provenutab finansieres af anden vej og give 

en forvridning af arbejdsudbuddet. Dette er også gældende, selv om virkemidlet ikke direkte på-

virker forbrugerens nettobelastning som i de to specielle tilfælde ovenfor. For forvridningen på 

det direkte marked (C) og effekter på afledte markeder indgår hele provenueffekten som en del af 

dødvægtstabet på varemarkedet, som det også er tilfældet ved opgørelsen af forvridningen ved en 

afgiftsforhøjelse på det direkte marked og indvirkning på det afledte marked. 

Arbejdsudbuddet påvirkes både af det eventuelle nyttetab samt af afgiftsprovenutabet for staten, 

idet det antages, at dette skal finansieres andet sted.  

Hertil kommer, at der kan eksistere forvridninger, der ikke er omfattet af de tilgængelige regne-

metoder, herunder forvridninger fra direkte krav og ikke-markedsomsatte barrierer for forbruge-

rens valg (transaktionsomkostninger).  

Mængde 

Pris 

MC 

MC + τ1 
B 

C 

Reduceret efterspørgsel 
som følge af krav 

q1 q0 
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Forvridninger og transaktionsomkostninger  

Ved en ideel samfundsøkonomisk analyse vil transaktionsomkostningerne kunne værdisættes, og 

der kan indregnes en samlet omkostning for samfundet fra virkemidlerne. Transaktionsomkost-

ninger kan opstå ved virkemidler, hvis der eksisterer barrierer for at ændre adfærden i udgangs-

punktet. Forvridning på varemarkedet, vil opleves som et nyttetab for forbrugeren, idet der i sam-

fundsøkonomiske analyser antages, at forbrugeren handler rationelt og optimerer nytten ud fra 

sin budgetrestriktion. Såfremt forbrugeren havde større nytte af at vælge den påkrævede miljørig-

tige teknologi, ville han have valgt denne løsning også uden reguleringen.  

Vurdering af specifikke instrumenter bør altid bero på en vurdering af de barrierer, der er skyld i, 

at forbrugeren ikke opfører sig på den måde, der vurderes optimal.  Der kan derved eventuelt 

være mulighed for at værdisætte barriererne. Foreligger der solid information om de reelle trans-

aktionsomkostninger, kan disse benyttes til at estimere dele eller hele nyttetabet.  

Tages der ved reguleringen ikke højde for barriererne, vil den samfundsøkonomiske konsekvens 

af tiltaget afvige fra det antagne. Tabet fra forvridninger i forbindelse med krav og kampagner, 

der går ud over den direkte økonomiske belastning er svært at fastsætte, men er ikke desto min-

dre vigtige for at klarlægge det adfærdsregulerende instruments reelle omkostning for samfundet. 

Vurderes det, at forbrugeren er i en situation, hvor et krav vil kunne ændre hans adfærd, kan det-

te skyldes, at værdien af tjenesteflowet fra den krævede teknologi er lavere end den teknologi, der 

ville være valgt uden kravet. Men at det ikke har været muligt at værdisætte den reducerede vær-

di. Andre forhold kunne være privatøkonomiske beslutninger, fx i forhold til afkast af investerin-

ger og løsning af finansieringsbehov, samt transaktionsomkostninger ved virkemidler, fx besværet 

ved at gennemføre teknologiinvesteringen. 

Der kan i enkelte tilfælde opstå positive effekter af det valgte adfærdsregulerende instrument, der 

i udgangspunktet var årsag til, at forbrugeren fravalgte aktiviteten. Gevinsten ved dette bør også 

kvantificeres og forsøges værdisat. En positiv effekt kunne være, at der findes store informations-

barrierer på et område. Kravet eller information kan her netop være, hvad det skal til at fjerne 

informationsbarrieren, og forbrugeren kan opleve en nettogevinst, der også vil indgå som en ge-

vinst i den samfundsøkonomiske analyse. Der kan derfor ses bort fra forvridninger på varemar-

kedet fra kravet.  
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Forvridning på landbrugsområdet 

Det gælder generelt, at en øget afgift eller anden meromkostning vil medføre stigende forbruger-

priser og dermed forvridningstab for forbrugerne – det såkaldte trekantstab. Samtidig vil det, 

såfremt varen, der forbruges, er afgiftspålagt (hvilket typisk er tilfældet) også være tale om et tab 

for staten, idet statens afgiftsindtægter mindskes. 

Det er dog i modsætning til på andre produktmarkeder typisk ikke muligt for landmanden at 

overvælte de øgede omkostninger i forbrugerpriserne, da landbrugerhvervets varer er konkurren-

ceudsatte på de internationale markeder, og landmanden dermed er pristager.  Derfor gælder 

særlige regneregler for tiltag på landbrugsområdet. 

For tiltag, som påvirker husdyrholdet eller lign, vil landmanden have mulighed for at tilpasse 

produktionen. Dette kan betyde, at den samlede produktion af f.eks. svin eller mælk vil falde. Så-

fremt dette produktionstab er for lille til at estimere med nogen sikkerhed, så vil denne forvrid-

ning ikke skulle indgå i de samfundsøkonomiske beregninger. Såfremt landmanden ikke (signifi-

kant) kan tilpasse produktionen, da vil de øgede omkostninger ligeledes føre til et indkomsttab for 

landmanden, som vil medføre et mindre provenu for staten. 

Når der er tale om tiltag, som direkte berører, hvor profitabelt det er at drive jorden, da vil en øget 

omkostning betyde, at forrentningen af jorden (i form af jordrenten) bliver lavere. Da jordprisen 

er bestemt af den tilbagediskonterede værdi af jordrenten, så vil det også – alt andet lige – føre til 

lavere jordpriser. Samlet set påvirker en lavere jordrente statens indtægter igennem både ind-

komstskatter, afgiftsbetalinger, jordskatter og ejendomsavancebeskatningen. 

Forvridning på landbrugsområdet beregnes på følgende måde: Omkostningen for landmanden 

ved reguleringen opgøres i faktorpriser (eksklusiv nettoafgiftsfaktoren). Ud fra denne omkostning 

kan tabet for staten beregnes i form af lavere skatteindtægter (også kaldet tilbageløbet), som ud-

gør 68 pct. Derefter skal statens finansieringsbehov forhøjes med nettoafgiftsfaktoren. Endelig 

opgøres arbejdsudbudsforvridning som ca. 20 pct. af dette samlede merfinansieringsbehov for 

staten. Samlet set betyder det et samfundsøkonomisk tab på 18 pct. af den omkostning, som på-

lægges landmanden opgjort budgetøkonomisk, jf. tabel 1. 

 

Tabel 1 Effekt af tiltag, som påvirker jordrenten via øget omkostninger, kr. 

Øgede omkostninger/fald i jordrente 100 

Reduceret statslige indtægter (se nedenfor) 68 

Statens merfinansieringsbehov (Inkl. nettoafgiftsfaktor) 92 

Forvridningstab, som følge af omkostning (20 % af merfinansieringsbehov på 92) 18 

 

Tilbageløbet for afgifter eller omkostninger, som pålægges landbruget er relativt højt – 68 pct. 

Det skyldes dels virkningen gennem landmandens indkomst og forbrug, men også via grundskyl-

den.  I alt vil statens miste indtægter via grundskylden (14 pct.), andre markeder (24,5 pct.) og 

indkomstskatter (50 pct.). I alt giver dette en belastning på ca. 68 pct.  
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For direkte regulering (krav, normer, påbud etc.).  

Reguleringen bevirker, at jordrenten sænkes, uden at staten får et direkte provenu. Dog kan der  

være afledte provenuændringer på andre markeder. Det betyder, at såfremt der er tale om direkte 

regulering i form af regler og påbud, da vil staten ikke få et provenu til at modgå forvridningen og 

derfor skal forvridningstabet medregnes i beregninger. 

Forvridningen for regler og påbud beregnes ved at tage forvridningstabet i forhold til omkostnin-

gerne for landmanden (beregnet i faktorpriser). Forvidningstabet er estimeret til 18 pct. Hvis den 

direkte regulering betyder en øget omkostning for landmanden på 100 kr. i faktorpriser, da vil 

forvridningstabet i de samfundsøkonomiske beregninger udgøre 18 kr. 

 

 

Afgiftsinstrumentet 

Hvis reguleringen sker i form af øgede skatter eller afgifter vil man forvente en adfærdsændring, 

således at beskatningsgrundlaget formindskes i forhold til udgangspunktet. Hvis området allerede 

er afgiftsbelagt vil denne adfærdsændring også ramme de gamle afgifter/skatter og således vil der 

opstå et forvridningstab (firkantstabet). 

Afgiften påfører landbruget nogle meromkostninger, dels i form af omkostninger til adfærdsæn-

dring ( for de landmænd der ændrer adfærd pga. afgiften), dels i form af udgifter til den nye afgift 

(for de landmand, der vælger ikke at ændre adfærd, men i stedet betale afgiften). I dette tilfælde 

skal der alene beregnes forvridning af adfærdsomkostningerne og ikke af den nye afgift. Forvrid-

ningen er altså 18 pct. af landbrugets adfærdsomkostninger.  

Hvis afgiften betyder adfærdsomkostninger (i faktorpriser) for landbruget på 100 mio. kr. og pro-

venu på 200 mio. kr. fra afgiften, da er forvridningen 18 pct. af 100 mio. kr., dvs. 18 mio. kr.   

 

Om trekantstabet ved afgift på landbrugsområdet 

Det gælder, at tabet af producentoverskud kan ikke opgøres som et trekantstab under forud-

sætning om, at der er konstante marginalomkostninger. På landbrugsområdet forudsættes de 

marginale omkostninger at være konstante op til et teknisk bestemt maksimum, hvorefter den 

marginale omkostningskurve (i princippet) forudsættes at være lodret. Tabet af producent-

overskud under disse forudsætninger bliver adfærdsændringen gange gennemsnitsomkostnin-

gen, altså et firkantstab.  

For eksempel gælder for afgift på foder uden fedt: De marginale omkostninger forudsættes 

ved den givne ændring i fodersammensætningen pga. afgiften at være konstante op til et tek-

nisk bestemt maksimum på 80 % af den konventionelle malkekobestand, hvorefter den mar-

ginale omkostningskurve (i princippet) forudsættes at være lodret. Tabet af producentover-

skud under disse forudsætninger er illustreret i figur 3. Producenterne kan vælge mellem at 

ændre fodersammensætningen, som øger de marginale omkostninger pr. ko fra MC0 til MCf, 

eller betale afgiften t pr. ko. Da t > MCf−MC0 for 80 % af bestanden, vælger producenterne at 

skifte fodersammensætning for denne del af malkekobestanden. Tabet af producentoverskud 

skal således beregnes som antal køer, der tildeles fedt, gange gennemsnitsomkostningen pr. 

ko ved ændret fodersammensætning.  
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Figur 3. Principskitse af reduceret producentoverskud ved tiltaget ændret foder til malkekvæg 

 
Kilde: IFRO 

 

Afgiftstiltagene på landbrugsområdet (Ændret foder til andre typer kvæg, Ændret foder til 

malkekøer, nitrifikationshæmmere og afgift på husdyrgødning, der ikke bioafgsses) er alle 

regnet på denne måde, idet ræsonnementet være det samme som i figur 3 ovenfor. 
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Bilag 2. Beregning af national skadesomkostning for PM2,5 og SO2 for punktkilder 

 

National skadesomkostning for PM2,5 

For land er den totale skadesomkostning 88 kr./kg (2012-priser) og 87 pct. skønnes at blive på-

ført udlandet. Det giver en national skadesomkostning på 11 kr./kg PM2,5 (velfærdsøkonomiske 

2012-priser).  

For by er den totalt skadesomkostning 111 kr./kg PM2,5, og 68 pct. skønnes at blive påført udlan-

det. Den nationale skadesomkostning bliver 36 kr./kg PM2,5 (velfærdsøkonomiske 2012-priser).  

Kilden er tabel 2.3 og tabel 2.4 i "Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner", faglig rap-

port nr. 783, 2010, DMU. 

 

 

National skadesomkostning for SO2 

For land er den totale skadesomkostning 73 kr./kg SO2 (2012-priser) og 93 pct. skønnes at blive 

påført udlandet. Det giver en national skadesomkostning på 5 kr./kg SO2 (velfærdsøkonomiske 

2012-priser).  

For by er den totale skadesomkostning 94 kr./kg SO2, og 72 pct. skønnes at blive påført udlandet. 

Den nationale skadesomkostning bliver 26 kr./kg SO2 (velfærdsøkonomiske 2012-priser).  

Kilden er tabel 2.3 og tabel 2.4 i "Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner", faglig rap-

port nr. 783, 2010, DMU. 

 


