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Oversigt over KF23 forudsætningsmaterialet 
9 sektorforudsætningsnotater (samt intro-notat)

KF23 nr. CCS KF22 nr.

CCS Notat 7E

KF23 nr. Affald KF22 nr.

Intro og opsummering Nyt

Kap. 1 Affaldsforbrænding Notat 9A

Kap. 2
Øvrigt affald (deponi, 
kompostering og spildevand) Notat 9B

KF23 nr. Landbrugsprocesser, 
landbrugsarealer og skov 

KF22 nr.

Intro og opsummering Nyt

Kap. 1 Landbrugsprocesser Notat 10B

Kap. 2 Landbrugsarealer Notat 10C

Kap. 3
Skov og høstede 
træprodukter Notat 10D

Kap. 4
DCE’s beregningsmetoder 
for landbrug og LULUCF Notat 1D1
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Principper for frozen policy

• Gør rede for principperne bag frozen policy tilgangen i KF ift. politik på klima- og energiområdet, politik på andre 
områder samt markedsudviklingen både i Danmark og i EU.

• ”Frozen policy” i KF betyder grundlæggende et ”politisk fastfrossent” fravær af nye tiltag på klima- og energiområdet 
ud over dem, som enten Folketinget eller EU har besluttet før skæringsdatoen den 1. januar 2023 eller som følger af 
bindende aftaler.

• Vedtagen politik, der endnu ikke er understøttet af konkrete virkemidler, vil generelt ikke kunne indregnes i KF. 
Manglende konkretisering af virkemidlerne eller manglende dokumentation for virkemidlets effekt kan ligeledes 
betyde, at et givet tiltag ikke kan indregnes.

Hovedelementer i kapitlet
2: Principper og politikker
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Nationale aftaler, der indgår i KF23 omfatter bl.a.: 
• Aftale om grøn skattereform for industri mv., 2022.
• Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 – Danmark kan 

mere ll.
• Tillægsaftale om Energiø Bornholm 2022 af den 29. august 

2022.
• Kilometerbaseret vejafgift for lastbiler.
• Aftale om udvikling og fremme af brint og grønne 

brændstoffer (Power-to-X strategi).
• Aftale om dansk deltagelse i et "vigtigt projekt af 

fælleseuropæisk interesse" (IPCEI) vedr. brint af 18. juni 
2021.

• Aftale om midlertidig fastholdelse af 
energiafgrødegrænsen.

Derudover indgår bl.a. følgende EU politik: 
• Foreløbig aftale om strengere CO2-emissions-

præstationsstandarder for nye biler og varebiler .
• Foreløbig aftale om revision af EU’s kvotehandelssystem.

Politik og aftaler i KF23
2: Principper og politikker
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Nationale tiltag / aftaler, der ikke indgår i KF23, omfatter bl.a.: 
• Klimaaftale for energi og industri 2020: Energiø Nordsøen.
• Udviklingstiltagene fra aftale om grøn omstilling af dansk 

landbrug 2021 samt midler fra FL21.
• Aftale om etablering af en grøn fond.

EU politik, der ikke indgår i KF23 omfatter bl.a.:
• Separat ETS til vejtransport og opvarmning af bygninger. 
• Rådsforordningerne i EU’s ”REPowerEU”.

De specielle tilfælde: Tiltag og særlige udledninger 

• Regulering af metantab fra biogasanlæg fra Klimaaftale 
om grøn strøm og varme: Den forventede effekt af 
metantabsreguleringen vil indgå i mankoopgørelserne for 
hhv. 2025 og 2030. Indregningen vil ske som partiel 
reduktion ift. de samlede danske udledninger i hhv. 2025 
og 2030 og vil derfor ikke være afspejlet i den 
sektorspecifikke opgørelse af lækage fra biogasanlæg.

• Gaslækagen fra Nordstream 1 og 2 rørledningerne indgår 
ikke i KF23.

Politik og aftaler i KF23
2: Principper og politikker
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Principper for udledningsopgørelsen
Beskriver de overordnede principper for den udledningsopgørelse, der anvendes i KF23. 

KF følger klimalovens bestemmelser om at:  
• Målsætningerne skal som udgangspunkt opfyldes på dansk grund. 
• Udledningerne opgøres i overensstemmelse med FN’s opgørelsesmetoder. 
• Målsætningerne omfatter Danmarks samlede drivhusgasudledninger inklusiv kulstofoptag/-emissioner 

fra jord og skov (LULUCF), negative udledninger fra teknologiske processer (f.eks. lagring af CO2 i 
undergrunden) og indirekte CO2-udledninger (stoffer som senere omdannes til CO2 i atmosfæren). 

Der er ingen metodemæssige ændringer ift. KF22.

Hovedelementer i kapitlet
2: Principper og politikker
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1. Brændselspriser
2. CO2-kvotepris
3. Økonomiske vækstforudsætninger

Priser og vækst
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Brændselspriser

• På kort sigt ligger alle importpriser væsentligt højere i KF23 end i KF22.

• På længere sigt er priserne til KF23 fortsat højere end i KF22 for alle 
brændsler undtagen olie. Det bemærkes bl.a. at kulprisen ligger omkring 
60-65 pct. højere fra 2030 og frem, mens naturgasprisen i samme 
tidsperspektiv ligger omkring 35-45 pct. over priserne i KF22. 

• Olieprisen fremskrives af Finansministeriet, mens de øvrige brændselspriser 
fremskrives af Energistyrelsen. 

• For træflisprisen er der metodeskift ift. KF22 så træflis nu i lighed med de 
øvrige brændsler baseres på forwardpriser i de første år. 

Væsentligste ændringer fra KF22 til KF23
3: Priser og vækst
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Figur 1.7: Fossile brændselspriser i dette og sidste års 
fremskrivning, importpriser (kr./GJ, 2022-priser).
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Figur 1.8: Biomassepriser i dette og sidste års fremskrivning. 
Importpriser for træflis og træpiller og pris ved centralt værk for 
halm (kr./GJ, 2022-priser)
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CO2-kvotepris: 

• I KF23 starter kvoteprisen på et lavere niveau end i KF22.

• Til gengæld stiger kvoteprisen i KF23 lidt mere over fremskrivnings-
perioden end i KF22, hvilket primært skyldes, at renten på 10 årige tyske 
statsobligationer er væsentligt højere i efteråret 2022 end i efteråret 2021. 

• CO2-kvoteprisen fremskrives af Finansministeriet.

• Der er ingen metodemæssige ændringer ift. KF22.

Væsentligste ændringer fra KF22 til KF23
3: Priser og vækst

Figur 2.2: Sammenligning af CO2-kvoteprisen i KF23 og 

KF22 (kr./ton, 2022-priser).

Anm 1. De historiske priser er opgjort som årsgennemsnit. 
Dog er den historiske pris for 2022 alene baseret på priser 
frem til udgangen af oktober 2022. 
Anm. 2: Da kvoteprisfremskrivningerne baseres på senest 
observerede priser svarer dette udgangspunkt ikke til 
årsgennemsnit. Det betyder bl.a., at KF23-
prisfremskrivningen baseret på priser fra oktober 2022, ikke 
er identisk med gennemsnitsprisen for 2022 (beregnet for 
perioden januar-oktober).
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Økonomiske vækstforudsætninger: 

KF23 tager udgangspunkt i den seneste mellemfristede fremskrivning af 
Danmarks økonomi fra Finansministeriet (2030-planforløb fra august 2022).

• Den økonomiske vækst forventes fortsat at være påvirket af Covid-19 
pandemien, om end gennemslaget på væksten i 2020 nu forventes at være 
mindre end ved sidste fremskrivning. 

• Det bemærkes, at givet Planforløbets offentliggørelsestidspunkt i august, er de 
tiltagende udfordringer i andet halvår af 2022 ift. energiforsyningssituationen i 
Europa ikke afspejlet i vækstforløbet. 

Der er ingen metodemæssige ændringer ift. KF22.

Væsentligste ændringer fra KF22 til KF23
3: Priser og vækst
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Figur 3.2: Vækst i bruttonationalprodukt KF22 og KF23 
(realvækst i pct.)
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Figur 3.3: Vækst i offentligt forbrug (realvækst i pct.)

Kilde til begge figurer er: For KF23 2030-planforløb [1], 
for KF22 Opdateret 2025-forløb [9].
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1. Transportmodellen FREM
2. Modeller og metode for vejtransporten
3. Forudsætninger for vejtransporten
4. Banetransport – Metode og forudsætninger
5. Indenrigssøfart – Metode og forudsætninger
6. Indenrigsluftfart – Metode og forudsætninger
7. Øvrig transport – Metode og forudsætninger

Transportsektoren
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Sammenlignet med KF22 forudsætningerne for transport er de væsentligste ændringer:
• Nye politiske aftaler (EU-forordning om CO2-krav for lette køretøjer, kilometerbaseret vejafgift for lastbiler).
• Metodemæssige ændringer (mætningspunkt, brugtvognsimport og lastbilmodel).
• Opdatering af inputparametre (anskaffelsespriser og sortiment, referenceår, brændselspriser).

Med de ændringer, der er foretaget fra KF22 til KF23 forventes udledningerne fra vejtransporten samlet set at 
falde sammenlignet med sidste års fremskrivning. Det er endnu usikkert at vurdere hvor meget.

Overblik
4: Transport

• Transportsektoren omfatter udledninger forbundet med vejtransport (herunder 
grænsehandel), banetransport, indenrigssøfart og –luftfart samt militær og 
fritidsfartøjer. 

• Vejtransporten tegner sig for langt størstedelen af udledningerne (>90%), og heraf 
står personbiler alene for mere end halvdelen af udledningerne. 

• Til illustration af størrelsesorden af sektorens udledninger, udgjorde disse i 2020 
28% af Danmarks samlede udledninger.
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Nye politiske aftaler
• Strammere EU-krav til CO2-reduktioner fra nye person- og varebiler medtaget fra 2035. Det antages, at der 

ikke længere vil blive solgt nye benzin-, diesel og plug-in hybridbiler i 2035 som følge heraf. 
• Nedjustering af vækstrater for lastbilers trafikarbejde samt øget salg af nye og mere energieffektive 

lastbiler, herunder ellastbiler, som følge af den aftalte ’Kilometerbaseret vejafgift for lastbiler’.

Metodemæssige ændringer
• Ændret fremskrivning af samlede personbilsbestand - mætningspunkt for antal af biler pr. person 
• Introduktion af brugtvognsimport i salget af personbiler.
• Fordelingen af nye lastbiler på teknologier og størrelser med udgangspunkt i lastbilvalgsmodel fra 

Transportministeriet.

Opdatering af inputparametre
• Opdatering af anskaffelsespriser og sortiment (modeller af de forskellige teknologier) for personbiler. 
• Opdatering af bestande og salg af køretøjer i de referenceår, som fremskrivningen tager udgangspunkt i.
• Opdatering af brændselspriser samt udvikling i BNP og befolkningens størrelse.

Væsentligste ændringer fra KF22 til KF23
4: Transport
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1. IntERACT
2. Husholdningernes opvarmning
3. Husholdningernes elforbrug til apparater
4. Datacentre (udestår)
5. Cementproduktion
6. Energiforbrug i landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri
7. F-gasser

Husholdningers og erhvervs energiforbrug og procesudledninger
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Sektoren ”Husholdninger og erhvervs energiforbrug og procesudledninger” 
omfatter: 
• Energiforbrug i husholdninger, serviceerhverv (inkl. datacentre), 

fremstillingserhverv og bygge-anlæg (inkl. cementproduktion), samt i landbrug, 
gartneri, skovbrug og fiskeri.

• Procesudledninger fra fremstillingserhvervene samt F-gas-udledninger fra 
husholdninger og erhverv.

• Til illustration af størrelsesorden af sektorens udledninger, udgjorde disse 21% af 
Danmarks samlede udledninger i 2020 jf. KF22.

Overblik
5: Husholdninger og erhvervs energiforbrug og procesudledninger

Sammenlignet med KF22 forudsætningerne for sektoren omfatter væsentlige ændringer bl.a.:
• Grøn skattereform (herunder ift. cementproduktion, fiskeri, almindelig proces mv.).
• Finansministeriets fremskrivning af økonomisk vækst er lavere for perioden 2021-2030.
• En ny detaljeret kortlægning af produktionserhvervenes energiforbrug og –energibesparelsespotentiale.
• For landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri forventes en lidt lavere økonomisk aktivitet i fremskrivningsperioden end i KF22.
• En opjustering af de forventede udledninger for F-gasser, pga. forventning om at kølemidler med F-gasser udfases 

langsommere end tidligere forventet. 
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Husholdninger
Opvarmning
• Husholdningernes samlede varmegrundlag for enfamiliehuse er steget 

marginalt i hhv. 2025 og 2030 ift. KF22. Årsagen er opdaterede BBR-data, der 
samlet giver flere opvarmede kvadratmeter i kombination med SMILE-
fremskrivning.

• Følgende puljer og ordninger er modelleret til KF23: 
• Bygningspuljen
• Skrotningsordningen
• Fjernvarmepuljen
• Afkoblingsordningen.

Elforbrug til apparater
• Forudsætningerne for husholdningernes apparatforbrug er ikke ændret ift. KF22. 
• El-forbruget til apparater vil blive påvirket af opdateret datagrundlag herunder 

økonomisk vækstforløb, Energistatistik 2021 samt af nye elpriser (som er et 
resultat i KF23 og derfor endnu ikke kendes).

Væsentligste ændringer fra KF22 til KF23
5: Husholdninger og erhvervs energiforbrug og procesudledninger

Figur 2.4: Sammenligning af samlede varmegrundlag for 
husholdninger i udvalgte år brugt i KF22 og KF23 opdelt 
på hhv. enfamiliehuse og etageboliger
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Cementproduktion
• Grøn skattereform: Struktureffekter af aftalen om en grøn skattereform skønnes 

at medføre en reduktion i produktionsniveauerne i 2030 ift. KF22 på hhv. 38 pct. 
for hvid cement og 32 pct. for grå cement (jf. Skatteministeriets beregninger).

• Brændselssammensætning ift. KF22: 
• Forventning om senere overgang til gas (pga. de forventede gaspriser). 
• Forventning om højere andel af alternative brændsler fsva. grå cement 

sammenlignet med KF22 (skyldes den konkurrencedygtige pris på alternative 
brændsler, samt investeringsplaner hos Aalborg Portland ift. håndtering og 
udnyttelse af alternative brændsler). 

• Hurtigere indfasning af salget af FutureCEM (en mere klimavenlig cement) ift. 
KF22 bl.a. pga. øgede krav til mindre klimabelastende byggematerialer i 
Danmark.

Væsentligste ændringer fra KF22 til KF23
5: Husholdninger og erhvervs energiforbrug og procesudledninger

Figur 5.4: Sammenligning med KF22 af forudsatte 
produktionsniveauer for hvid og grå cement
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Energiforbrug i landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri
• Opdateret landbrugsfremskrivning fra IFRO til KF23.

• Den centrale driver for energiforbruget er aktivitetsniveauet i 
sektoren, som i KF23 forventes at være lavere end i KF22.

Herudover vil energiforbruget i sektoren også afspejle:  

• Grøn skattereform (herunder ift. fiskeribranchen). 
• Ny, detaljeret kortlægning af produktionserhvervenes 

energiforbrug og –energibesparelsespotentiale.
• Tilskudspuljer (fra Energiaftale 2018 og Klimaaftale for energi 

og industri mv 2020) målrettet konverteringer væk fra 
anvendelse af fossil energi og til energieffektivisering af 
processer inkl. ændringer i tildelingskriterier (fra nov. 2022). 

Væsentligste ændringer fra KF22 til KF23
5: Husholdninger og erhvervs energiforbrug og procesudledninger

Figur 6.2 Sammenligning af forudsætninger for den udviklingen i den økonomiske aktivitet 
for landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri mellem KF22 og KF23 (Indeks 100 = 2015)
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1. Landbrugsprocesser
2. Landbrugsarealer
3. Skov og høstede træprodukter

Landbrugsprocesser, landbrugsarealer og skov mv.
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• Udledningerne fra landbrugsprocesser og –arealer samt skov stammer 
primært fra husdyrenes fordøjelse, gødningshåndtering, gødskning på 
marker samt kulstofrig jord.

• Samtidig optages CO2e fra skov og høstede træprodukter.

• Udledningerne fra landbrugsprocesser og landbrugsarealer afhænger 
grundlæggende af aktivitetsniveauet i landbruget, og sammensætningen 
af denne aktivitet.

• Til illustration af størrelsesorden af sektorens udledninger, udgjorde disse i 
2020 35 % af Danmarks samlede udledninger.

Overblik
10: Landbrugsprocesser, landbrugsarealer og skov

Sammenlignet med KF22 er de væsentligste ændringer:
• En væsentlig nedjustering af den fremskrevne udvikling i antal køer.
• På kort sigt forventes færre grise i KF23. Sidst i fremskrivningsperioden forventes flere søer og smågrise i KF23 end i KF22, 

mens antal slagtesvin er lavere i hele KF23 fremskrivningsperioden

Skovfremskrivningen fra KF22 genanvendes til KF23.
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Sammenlignet med KF22 er de væsentligste ændringer:

• Nedjustering i det forventede antal køer ift. KF22 som følge af opdatering af 
udbudsfunktionen for mælk. Udbudsfunktionen er opdateret på baggrund af 
seneste års udvikling efter mælkekvote systemets ophør i 2015. Ændringen 
indebærer en svagt stigende tendens i omkostningerne ved mælkeproduktion i 
landbrugsfremskrivningen, hvor der var fremskrevet en svagt faldende tendens 
i KF22. 

• Udviklingen i antal grise pr. årsso er ændret i AGMEMOD så den fremskrevne 
årlige vækst er lavere end den historiske vækst.

• På kort sigt forventes færre grise i KF23 end i KF22, bl.a. som følge af gen-
etableringen af den kinesiske svineproduktion efter det kinesiske udbrud af 
afrikansk svinepest. 

• I de sidste år af fremskrivningsperioden forventes der at være flere søer og 
smågrise i KF23 end i KF22, mens antal slagtesvin er lavere i hele KF23 
fremskrivningsperioden. Dette skyldes bl.a. en stigende andel producerede 
grise, der eksporteres til opfedning og slagtning i Tyskland og Polen pga. 
lavere lønudvikling i slagtesvinsproduktionen i udlandet end i Danmark

Landbrugsprocesser
10: Landbrugsprocesser, landbrugsarealer og skov

Figur 1.3: Forventede trends for antallet af kvæg i Danmark til 
2035 i KF23 ift. KF22. (2021=100).

Kilde til begge figurer er: Jensen (2022; 2023) og 
oplysninger fra DCE.

Figur 1.4: Forventede trends for antallet af grise i Danmark 
til 2035 i KF23 ift. KF22. (2021=100).
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For landbrugsarealer er de væsentligste ændringer ift. KF22:

• Det samlede landbrugsareal reduceres lidt mindre end i KF22 
pga. LBSTs revurdering af udtagningsarealer.

• Øget efterafgrødeareal pba. LBST vurdering. 

• Et større landbrugsareal vil i Landbrugssektoren alt-andet-lige 
føre til øget CO2e-udledningen, imens det i LULUCF-sektoren vil 
bidrage med et optag.

• En mere virkelighedstro implementering af efterafgrøder 
forventes ligeledes at øge CO2e-udledninger. 

• Der forventes ikke at være store udsving i CO2e-udledningen i 
KF23 ift. KF22.

For skov genanvendes skovfremskrivningen fra KF22 til KF23.

Landbrugsarealer og skov
10: Landbrugsprocesser, landbrugsarealer og skov

Figur 2.2. Det samlede landbrugsareal i KF22 og KF23. 

Kilde: (Jensen, 2023)
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1. Olie- og gasindvinding
2. Raffinaderier
3. Biogasproduktion
4. Power-to-X

Produktion af olie, gas og VE-brændstoffer
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Sektorens direkte udledninger stammer fra: 
• Olie og gasindvinding: Forbrug af naturgas på platformene og flaring.
• Raffinaderier: Forbrug af fossile brændsler (især raffinaderigas) og flaring.
• Biogas: Lækage fra biogasanlæg.
Til illustration af størrelsesorden af sektorens udledninger, udgjorde disse 4% af Danmarks 
samlede udledninger i 2020 jf. KF22.

Sammenlignet med KF22 forudsætningerne for sektoren er de væsentligste ændringer:
• Indvinding: Lavere forventet egetforbruget af fossile brændsler på platformene i Nordsøen. 
• Raffinaderier: Lavere forventet egetforbrug af raffinaderigas på raffinaderierne. 
• Biogasproduktion: Lavere samlet biogasproduktion i KF23 end i KF22, til gengæld forventes en lidt større 

levering af opgraderet biogas til gasnettet.
• PtX: Større udbygning med ny elektrolysekapacitet fra 2023 og frem. I 2035 resulterer dette i en samlet 

kapacitet på omkring 1.650 MW i KF23 mod ca. 250 MW i KF22.

Overblik
6: Produktion af olie, gas og VE-brændstoffer 
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Olie- og gas-indvinding
Reduceret egetforbrug af naturgas på platformene ift. KF22 
som følge af nedjusteret produktionsprognose.

Nedjustering af produktionsprognosen afspejler bl.a. den 
anden udskydelse af genopbygningen af Tyra fra sommeren 
2023 til vinteren 2023/2024 og revurderinger af flere 
udbygningsprojekter.

Grøn skattereform: Produktionsprognosen bygger bl.a. på 
rapporteringer fra rettighedshaverne, der er indsendt inden 
aftalen var indgået. Prognosen er en niveaufremskrivning og 
ikke en effektvurdering, men bygger på rettighedshavernes
vurderinger af fremtiden, herunder effekter af politikker.

Væsentligste ændringer fra KF22 til KF23
6: Produktion af olie, gas og VE-brændstoffer 

Figur 1.3: Sammenligning mellem KF23 og 
KF22 for egetforbrug og flaring [mia. Nm3].

Figur 1.4: Sammenligning mellem KF23 og KF22 
for olieproduktion fra Nordsøen [mio. m3].

Figur 1.5: Sammenligning mellem KF23 og 
KF22 for gasproduktion fra Nordsøen [mia. 
Nm3].
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Raffinaderier

Grøn skattereform: Forventning om aftagende egetforbrug af 
raffinaderigas følger indregning af lavere aktivitetsniveau og 
teknisk omstilling fra Aftale om Grøn skattereform.

• Egetforbruget af raffinaderigas er fremskrevet fladt (som i 
KF22) herefter korrigeret for effekten af Grøn Skattereform 
jf. Aftale om grøn skattereform for industri mv.

Væsentligste ændringer fra KF22 til KF23
6: Produktion af olie, gas og VE-brændstoffer

Figur 2.4: Sammenligning af fremskrevet egetforbrug af raffinaderigas i KF22 
og KF23 grundforløbene [PJ] 
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Biogas
Lidt lavere samlet biogasproduktion ift. KF22, men øget opgradering. 

Skyldes bl.a.: ”Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022”:
• Fremrykning af planlagt støtteudbud for grønne gasser fra 2026 til 

2025  fremrykker alt andet lige den forventede produktion og 
øger mængden af biogas i 2025. 

• Nedskalering af puljen fra 150 mio. kr. til 120 mio. kr.,  mindsker 
den forventede produktion af biogas ift. KF22 i perioden frem til 
støtteordningernes ophør. 

Herudover er er den nuværende produktion lavere end forventet i 
KF22 (hvilket giver et lavere udgangspunkt) og der er nu endelig 
afklaring af antal anlæg og tilhørende årsnorm på de lukkede 
støtteordninger for opgradering og elproduktion. 

Væsentligste ændringer fra KF22 til KF23
6: Produktion af olie, gas og VE-brændstoffer 
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Figur 3.3 og 3.4: Biogasproduktion; KF22 og KF23 (PJ/år)
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Væsentligste ændringer fra KF22 til KF23
6: Produktion af olie, gas og VE-brændstoffer

Figur 4.2: Samlet elektrolyse inputkapacitet PtX (MW, ultimo året)

*Anm.: Tal til KF23 er endnu foreløbige

Power-to-X
Øget PtX udbygning ift. KF22 – i KF23 forventes elektrolyse-
kapacitet på ca. 900 MW i 2030 og 1650 MW i 2035

Den øgede PtX-udbygning skyldes bl.a.: 
• ”Aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer”
• ”Klimaaftale om grøn strøm og varme”
• Flere tilsagn om EU-støtte herunder i forbindelse med IPCEI.

Den øgede PtX- udbygning skal ses i sammenhæng med 
opjustering af VE-kapacitet (dvs. havvind, landvind og solceller) i 
KF23 ift. KF22 (hvor KF22 forudsatte, at PtX-udbygningen ikke 
medførte yderligere VE-kapacitetsudbygning). 

KF22 forudsatte heller ingen øget udenlandsk efterspørgsel af PtX
i Danmark.
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1. Ramses modellen
2. DH-Invest modellen
3. Udenlandske elproduktionskapaciteter mv.
4. Danske interkonnektorer
5. Havvind
6. Landvind
7. Solceller
8. Termisk produktionskapacitet (ekskl. affaldsforbrænding)

El og fjernvarme
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• Udledningerne fra el- og fjernvarmesektoren stammer fra den termisk baserede 
(primære)produktion af el- og fjernvarme. Udledningerne fra affaldsforbrænding 
afrapporteres i KF23 under affaldssektoren.

• Til illustration af størrelsesorden af sektorens udledninger, udgjorde disse i 2020 
9 % af Danmarks samlede udledninger.

Ift. KF22 vedrører de væsentligste ændringer udbygningen med vedvarende energi 
(havvind, landvind og solceller) jf. tabel.

Herudover anvendes i KF23 ENTSO-E’s Distributed Energy scenarie fsva el-
produktionskapaciteter i udlandet på længere sigt efter 2030 (hvor der til KF22 
blev anvendt National Trends scenariet). 

Opdateringer til Ramses modelplatformen forventes ikke at have væsentlig 
betydning for KF23 resultaterne og der er ingen væsentligste ændringer i DH-
invest-modellen.

Overblik
7: El og fjernvarme

[TWh] Udgave 2025 2030 2035

Havvind KF23 11,3 59,6 57,8

KF22 14,0 30,6 28,8

Landvind KF23 12,9 15,8 18,4

KF22 12,2 14,3 15,1

Solceller KF23 7,0 16,0 25,0

KF22 5,6 10,5 14,2

Tabel 2: Kapaciteter for havvind, landvind og solceller i 
hhv. KF23 og KF22

Note: Tal til KF23 for landvind og solceller er foreløbige 
og opdatering kan først finde sted i ultimo januar 2023. 
Havvindtal viser grundforløbet uden Energiøen i 
Nordsøen.
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• Figur viser samlet havvinds kapacitet i hhv. KF23-
grundforløbet og KF22, samt indikation af den samlede 
kapacitet fra havvind i det partielle alternativforløb med 
energiøen i Nordsøen. 

• Kapaciteten er opgjort ultimo året, dvs. den udvidede 
kapacitet indgår i det år, hvor kapaciteten opstilles.

Væsentligste ændringer mellem KF22 og KF23 
• Udbygning med 3 GW havvind fra Energiø Bornholm.
• Udbygning med op til 4 GW havvind fra ”Klimaaftalen om 

grøn strøm og varme 2022”.

Der er ingen metodemæssige ændringer ift. KF22.

Havvind
7: El og fjernvarme

Figur 5.3: Samlet kapacitet fra havvind i KF22 og KF23 (MW), inkl. eksportkapacitet fra 
energiøen i Nordsøen tilsluttet til Danmark og udlandet i det partielle alternativforløb. 
Opdateres ultimo januar 2023 pba. nyt stamdata.
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• Metoden i KF23 er overordnet den samme som i KF22, men er 
blevet suppleret med en øget kobling af VE-udbygning til PtX-
udbygning. 

• Figur viser samlet kapacitet for landvind i hhv. KF23 og KF22.

• Kapaciteten er opgjort ultimo året, dvs. at den udvidede 
kapacitet indgår i det år, den etableres. 

Væsentligste ændringer mellem KF22 og KF23 
• Noget større udbygning med ny kapacitet fra 2024 og frem. 
• Skyldes primært at udbygningen med kommercielle møller er 

opdateret med: 
• En kobling til øgede forventninger om udbygning af PtX

og afledte konsekvenser for VE-udbygningen.
• Nyeste viden om projekter i pipeline.

Landvind
7: El og fjernvarme
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• Metoden i KF23 er overordnet den samme som i KF22, men er 
blevet suppleret med en øget kobling af VE-udbygning til PtX-
udbygning. 

• Figur viser den samlede solcellekapacitet i hhv. KF23 og KF22. 

Væsentligste ændringer mellem KF22 og KF23 
• En noget større udbygning med ny kapacitet fra 2024 og frem.

• Udbygningen med markanlæg er opdateret med nyeste 
viden om projekter i pipeline og er suppleret med en 
kobling til øgede forventninger om udbygning af PtX og 
afledte konsekvenser for VE-udbygningen. 

• For taganlæg skyldes det en ændret markedssituation som 
medfører en højere fremskrivning.

Solceller
7: El og fjernvarme
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• Udgangspunktet er den seneste opgørelse for eksisterende kapaciteter.

• Der tages højde for kendte projekter, der er etableret siden 2021 eller er 
under planlægning og har en høj sandsynlighed for at blive 
gennemført. Denne pipeline af fremtidige projekter dækker udviklingen 
i perioden 2022-2024. 

• For perioden derefter laves en vurdering af nye investeringer og 
lukninger med brug af. modellen DH-Invest. Modelberegninger 
suppleres i videst mulig omfang med konkret viden om de specifikke 
områder og eksisterende værker. 

• Den termiske kondenskapacitet er ikke omfattet af DH-Invest 
simuleringer og fremskrives fladt. Påvirkningen af dette på sektorens 
udledningsresultat er ubetydelig.  

Væsentligste ændringer mellem KF22 og KF23 
• Figurerne til højre viser den kortsigtede udvikling i varmekapacitet i 

varmepumper og elkedler sammenholdt med KF22.

Termiske produktionskapacitet
7: El og fjernvarme

Varmepumper

Elkedler
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• Forudsætninger om elproduktionskapaciteter, elforbrug og 
eltransmissionskapacitet i udlandet indgår i Ramses, og omfatter 23 lande 
aggregeret i 21 elhandelszoner. 

• For perioden frem til 2030 anvendes nyeste version af ”European 
Resource Adequacy Assessment” (ERAA) fra ENTSO-E. Bemærk at data for 
2025 og 2030 på figurerne pt. er baseret på ERAA21, da ERAA22 fortsat er 
ved at blive implementeret. ERAA22 vil blive anvendt i endelig KF23.

• Efter 2030 anvendes nyeste version af TYNDP. (Ten-Year Network 
Development Plan). KF23 baseres på TYNDP22 scenariet ”Distributed 
Energy”, som opfylder de europæiske mål om 55 pct. CO2-reduktion i 
2030 og klimaneutralitet i 2050. 

Sammenlignet med KF22 er de væsentligste ændringer:
• Anvendelse af TYNDP ”Distributed Energy” scenarie fremfor ”National 

Trends” scenarie på længere sigt efter 2030.

• Et højere elforbrug på længere sigt – elforbruget i udlandet forudsættes i 
KF23 at være omkring 16% højere i 2035 end i KF22.

• Forventninger om markant større elektrolysekapacitet.

Udviklingen i el-produktionskapaciteter i udlandet 
7: El og fjernvarme
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• Mulighederne for at handle el med vores nabolande afhænger af, hvordan Danmark er elektrisk forbundet med 
andre lande. 

• Forudsætninger for interkonnektorer spiller derfor en væsentlig rolle i forhold til modelleringen af elmarkedet i 
Ramses.

Ændringer i forudsætningerne om danske interkonnektorer

• Metoden i KF23 er grundlæggende den samme som i KF22 og forudsætningerne for import- og eksportkapaciteter 
er identiske med undtagelse af: 

• en tidsmæssig forskydning af udvidelsen af Jylland-Tyskland forbindelsen
• en opdatering af forventningerne til udbygning af forbindelserne til energiøerne, på baggrund af de 

nyeste forventninger til projekternes udvikling. Sidstnævnte betyder at:
• Energiø Bornholm (EØB) forventes forbundet med en forbindelse til Sjælland (DK2) på 1.200 MW og en 

forbindelse til Tyskland på 2.000 MW fra primo 2029. 
• Nye interkonnektorer, til Energiø Nordsø, indgår ikke i KF23 grundforløbet, men vil indgå i et alternativforløb, 

hvor øget havvind fra Energiø Nordsøen også indgår. 

Danske interkonnektorer (nyt kapitel ift. KF22)
7: El og fjernvarme
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CCS
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• Reduktioner fra CCS fordeles fortsat ikke på sektorer i KF23.

• Derfor indgår reduktionerne heller ikke som en integreret del 
af systemberegningerne til KF23  afledte effekter som fx 
energiforbrug m.v. ikke er indregnet i KF23-resultaterne.

Overblik og væsentlige ændringer
9: CCS

Sammenlignet med KF22 er de væsentligste ændringer:
• CCUS-puljen: Er besluttet opdelt i 2 udbudsfaser, og effekten 

beregnes derfor i to ”trin” i KF23 (hvor KF22 forudsatte en 
gradvis indfasning). KF23-forudsætninger for reduktioner fra 
første del af CCUS-puljen fastlægges til februar, hvor 
resultatet af udbuddet forventes kendt. 

• NECCS-puljen forventes først at levere reduktioner fra 2025 
(hvor KF22 forventede reduktioner fra 2024).

• GSR-puljen (fra Aftale om Grøn skattereform) var ikke 
besluttet forud for KF22. 

* Resultatet af udbuddet af første del af CCUS-puljen kendes endnu ikke, og CO2-
reduktionerne vil derfor blive fastlagt til februar, hvor resultatet af udbuddet forventes 
kendt. Den forventede effekt af CCUS-puljens anden udbudsrunde anslås til 
yderligere 0,5 mio. ton per år fra 2029.
Udbuddet vil tidligst blive afgjort i februar 2023. Hvis det er tidsmæssigt muligt, vil 
resultatet af udbuddet blive indregnet i KF23.

Tabel 1: Samlet forventet CO₂-reduktion fra CCS-anlæg, mio. ton pr. år.
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Opfordring! 
Der er kort tid til, at energibalancen lukkes og derfor har vi brug for jeres 

eventuelle kommentarer hurtigst mulig og senest på tirsdag den 31. januar.

Proces for koordinering og høring af KF23 forudsætningsnotater

Bemærk, at der sideløbende med denne offentlige høring 
kører intern og interministeriel konsolidering og på den 
baggrund kan der forekomme ændringer til materialet.



Spørgsmål?


