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RESUME 
 
 
Dette års rapport til Det Miljøøkonomiske Råd indledes i 
kapitel I med emnet trafikstøj. De samlede omkostninger 
ved trafikstøj karakteriseres i såvel omfang som struktur, og 
principperne for indsatsen til begrænsning af trafikstøj 
behandles. Herefter følger i kapitel II en analyse af sam-
spillet mellem traditionel regulering og forskningsstøtte på 
miljø- og energiområdet, og det undersøges, om der er 
teoretisk og empirisk belæg for den særligt omfattende 
offentlige støtte til forskning på netop disse områder. I 
kapitel III analyseres systemet af energi- og CO2-afgifter, 
og konsekvenserne af forskellige afgiftsomlægninger be-
regnes med særlig fokus på opnåelse af målene for CO2-
udledning uden for kvotesektoren. 
 
Trafikstøj 
 
Næsten alle mennesker udsættes for støj i dagligdagen, 
enten i hjemmet, på arbejdet, i skolen eller i dag-
institutionen, ved færdsel i trafikken eller ved færdsel i 
naturen. Støj kan virke forstyrrende ved f.eks. samtale, søvn 
og afslapning og derved give anledning til irritation og 
stress. Forskning på området tyder på, at langvarig støj-
relateret stress kan føre til forhøjet blodtryk og hjertekar-
sygdomme. 
 
Trafikstøj følger af aktiviteter forbundet med transport af 
varer eller personer og indebærer en negativ påvirkning 
gennem gene- og helbredseffekter. Trafikstøj er et typisk 
miljøproblem, hvor den enkelte borger ikke har tilstrækkelig 
tilskyndelse til at nedbringe den støj, der fremkommer ved 
egen transport, og som påvirker andre. Resultatet er, at der 
er for meget trafikstøj i forhold til det samfundsøkonomisk 
hensigtsmæssige niveau. 
 
 
 
 
Resumeet er færdigredigeret den 7. februar 2011. 
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Trafikstøj er udbredt og forventes at være fortsat stigende, 
idet såvel trafikomfanget som trafiktætheden er voksende. 
Seneste tal fra Miljøstyrelsen viser, at 30 pct. af alle boliger 
i Danmark er belastede af vejstøj. I tæt bebyggede områder 
er tallet højere, f.eks. er 60 pct. af boligerne på Frederiks-
berg støjbelastede. 
 
Omkostningerne ved trafikstøj 
 
For at belyse størrelsesordenen og karakteren af skades-
omkostningerne er der gennemført en værdisætning af de 
negative effekter af trafikstøj i form af gene- og helbreds-
omkostninger. 
 
Geneeffekter opstår som en direkte effekt af trafikstøj. De 
dækker eksempelvis over effekter som irritation, søvn-
forstyrrelser og koncentrationsbesvær. Geneeffekterne 
medfører omkostninger for folk gennem forringet livs-
kvalitet og fysiologisk stress. Det er i sundhedsvidenskaber-
ne en anerkendt hypotese, at der er negative helbreds-
effekter, primært forhøjet blodtryk og hjerte-karsygdomme 
forbundet med længerevarende fysiologisk stress.  
 
Analyserne af gene- og helbredsomkostningerne viser, at de 
samlede omkostninger stiger mere end proportionalt med 
støjen. Det betyder, at den ekstra omkostning, der er for-
bundet med en forøgelse af støjniveauet, er større, jo mere 
støj der allerede er. Endvidere findes det, at de samlede 
omkostninger pr. husstand ved støj over 55 dB er væsentlig 
større for huse end for lejligheder, jf. figur A.  
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Figur Aa Omkostninger pr. hus pr. 
år fordelt på dB 

 Figur Ab Omkostninger pr. lejlighed 
pr. år fordelt på dB 

>7674727068666462605856

25000

20000

15000

10000

5000

0

50000

40000

30000

20000

10000

0

dB (Lden)

Kr.

Antal huse (h.akse)
Samlet omkostning

 

>7674727068666462605856

25000

20000

15000

10000

5000

0

50000

40000

30000

20000

10000

0

dB (Lden)

Kr.

Antal lejligheder (h.akse)
Samlet omkostning

 
Anm.: Akkumuleret omkostning over 55 dB, som er det niveau, hvor støjkortlægningen starter. 2010-

priser. Lden er en sammenvejet indikator for støjbelastningen over døgnet. 
Kilde: Egne beregninger og Tetraplan (2009). 
 

 
 
Med udgangspunkt i de samlede omkostninger pr. husstand 
og det samlede antal af støjbelastede boliger fordelt på dB 
er det muligt at beregne de samlede omkostninger for sam-
fundet fordelt på støjniveau. De samlede omkostninger ved 
trafikstøj for boliger med en støjbelastning over 55 dB er 
beregnet til ca. 2,1 mia. kr. pr. år, jf. figur B. Fordelingen på 
helbreds- og geneomkostninger er beregnet til omkring 0,6 
mia. kr. pr. år i helbredsomkostninger og ca. 1,5 mia. pr. år i 
geneomkostninger. 
 
Godt halvdelen af de samlede akkumulerede omkostninger 
ved trafikstøj er knyttet til de syv pct. af boligmassen, der er 
mest belastet af vejstøj. Det svarer til de boliger, der er 
belastet med over 68 dB. Dermed er omkostningerne ved 
vejstøj koncentreret på relativt få husstande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samlede 
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Figur B Samlede omkostninger fordelt på dB 
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Anm.: 2010-priser. 
Kilde: Egne beregninger. 

 
 
I Danmark anvendes en grænseværdi på 58 dB, for hvornår 
en bolig er støjbelastet. Beregninger viser, at bruttogevinsten 
ved at reducere støjen ved alle boliger ned til grænseværdien 
på 58 dB ned til grænseværdien er 1,8 mia. kr. pr. år, jf. tabel 
A. Herfra skal trækkes omkostningerne ved de tiltag, der skal 
føre til støjreduktionen, for at opgøre samfundets netto-
gevinst. Tilsvarende er gevinsten ved at reducere støjen ved 
alle de stærkt belastede boliger (over 68 dB) til et støj-
belastningsniveau på mindre end 68 dB knap 0,4 mia. kr. om 
året. Beregninger viser desuden, at en reduktion af støj-
niveauet på én dB ved alle boliger belastet med mere end 55 
dB vil give en samlet gevinst på 0,3 mia. kr. pr. år, jf. tabel A. 
 
 
Tabel A Samlet gevinst ved at reducere støjen  
 Mia. 
Støjen reduceres til 55 dB 2,1 
Støjen reduceres til 58 dB 1,8 
Støjen reduceres til 68 dB 0,4 
Støjen reduceres med 1 dB ved alle boliger 0,3 
Kilde: Egne beregninger. 
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For at skabe den rette balance mellem muligheden for 
transport og de eksterne omkostninger ved trafik, herunder 
belastningen af trafikstøj, er det hensigtsmæssigt med 
regulering fra de offentlige myndigheder. Trafikstøj er på 
den politiske dagsorden både i EU og i Danmark. De nu-
værende politiske målsætninger og indsatser tager udgangs-
punkt i antallet af støjbelastede boliger defineret efter de 
vejledende grænseværdier. 
 
I Danmark har støjbelastningstallet (SBT) hidtil været 
anvendt til at tage højde for, at støjgenen er stigende med 
støjniveauet. Nærværende analyse har beregnet en egentlig 
efterspørgselskurve efter fravær af støj, som viser sammen-
hængen mellem priser og dB niveau. Denne kan direkte 
benyttes til at vurdere de samfundsøkonomiske konse-
kvenser af større trafikprojekter, hvorfor brugen af SBT 
overflødiggøres. 
 
Regulering af trafikstøj 
 
Det kan umiddelbart virke oplagt at reducere den samlede 
trafikmængde for at reducere støjens omkostninger. En 
sådan reduktion vil dog næppe være samfundsøkonomisk 
hensigtsmæssig, da der skal meget store reduktioner til, for 
at det slår igennem på støjniveauet. En 10 procents reduk-
tion af den samlede trafikmængde vil således kun føre til en 
reduktion på 0,5 dB. Det giver en gevinst på ca. 170 mio. 
kr. om året, hvis det gennemføres nationalt. Det er dog 
usandsynligt, at gevinsterne på 170 mio. kr. om året vil 
overstige omkostningerne ved at reducere trafikomfanget 
med 10 pct., idet det også skal bemærkes, at effekterne på 
andre eksterne effekter af trafikken ikke er medtaget her. 
 
En indsats rettet mod fordelingen af trafikken kan derimod 
være hensigtsmæssig vurderet ud fra effekten på den sam-
lede støjbelastning. Det kan være fordelagtigt at koncentrere 
trafikken på veje med få eller ingen beboere, men selv når 
der er beboelse involveret, kan der være en samfunds-
økonomisk gevinst ved at føre trafik fra mindre befærdede 
til mere befærdede veje. Den enkelte bil bidrager relativt 
meget til støjen der, hvor der i forvejen kører få biler. Hvis 
den flyttes til en større vej, bliver det marginale bidrag fra 
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dagsorden både i 
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Reduktion i samlet 
trafikmængde ikke 
effektivt over for 
støj 

Støjgevinst ved 
koncentration af 
trafikken på få veje 



 

 6 

bilen langt mindre, og den samlede støjbelastning reduceres. 
Trafikken kan f.eks. omfordeles gennem trafikplanlægning. 
Det er dog vigtigt at afveje gevinsterne i form af mindre støj 
mod omkostningerne ved øget trængsel, som vil være en 
naturlig følge af at koncentrere trafikken. 
 
Regulering af trafikstøj kan ske ved støjkilden, under ud-
bredelsen af støjen og ved modtageren. Der er stor forskel på 
effekten, og omkostningerne ved de enkelte tiltag afhænger 
af, hvor de virker. Da der er mange forskellige forhold, som 
har betydning for omkostningerne ved trafikstøj, må valget af 
tiltag altid komme an på en konkret vurdering i hvert enkelt 
tilfælde. Det er dog muligt at pege på nogle løsninger inden 
for alle tre typer af tiltag, som potentielt kan føre til en om-
kostningseffektiv reduktion af trafikstøj.  
 
Det er muligt at mindske støjen pr. bil direkte gennem æn-
dringer i køretøjets eller vejens udstyr. Eksempelvis kan en 
standard på dæk være effektiv, da den virker ved støjkilden 
og derfor vil reducere støjen overalt. Hvis alle køretøjers 
dækstøj kunne reduceres svarende til en forbedring på 1 dB, 
vil det medføre en bruttogevinst på ca. 340 mio. kr. om året. 
Et sådant tiltag vurderes teknisk muligt, bl.a. på grundlag af 
analyser udarbejdet ifm. EU's initiativer på dette område. 
 
Støjsvag asfalt og støjvolde reducerer støjpåvirkningen fra 
trafik under udbredelsen af støjen. Denne indsats bør ske 
der, hvor gevinsterne ved reduktionen er størst givet om-
kostningerne. Gevinsten afhænger ikke kun af støjniveauet, 
men også af boligtype og befolkningstæthed. På baggrund 
af de udførte analyser i denne rapport er det muligt at kort-
lægge gevinsterne (se afsnit I.5 for et kort over Københavns 
kommune). Det giver et forbedret beslutningsgrundlag til at 
prioritere indsatsen. Dog er det i forbindelse med priori-
tering af indsatsen også relevant at inddrage den del af 
omkostningerne ved trafikstøj, der ikke er knyttet til boliger, 
f.eks. i form af gener for andre trafikanter og støjbelastning 
af rekreative områder. 
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Trafik har udover støj en række andre negative, eksterne 
effekter: luftforurening, trængsel, ulykker og CO2-
udledning. En kørselsafgift, der medtager alle de eksterne 
effekter, kan være en god ide, hvis den udformes rigtigt. Det 
er vigtigt, at støj indgår i en samlet kørselsafgift, da støj og 
trængsel er modsatrettede eksterne effekter. Årsagen er, at 
en kørselsafgift, der kun tager højde for trængsel, potentielt 
kan øge trafikken på de mindre veje, hvor den enkelte bil 
påvirker det samlede støjniveau væsentligt.  
 
En politik eller et anlægsarbejde, der omfordeler støj-
belastningen, har både samfundsøkonomiske og privat-
økonomiske konsekvenser. Rent samfundsøkonomisk vil 
der ske en ændring i den samlede gene- og helbreds-
omkostning. For den enkelte boligejer vil der være et pri-
vatøkonomisk tab eller en privatøkonomisk gevinst som 
følge af ændringen i boligens værdi ved den ændrede støj, 
hvis trafikændringerne ikke var kendte på købstidspunktet. 
Det har betydning for, hvorvidt personer bør kompenseres 
ved øget støj, samt for hvordan en evt. tilskudsordning til 
reduktion af trafikstøj skal udformes. En politik målrettet 
mod en koncentration af trafikken vil betyde, at nogle 
husstande, der i forvejen er støjbelastede, vil opleve en 
forøgelse af støjen og dermed få et kapitaltab. Det samme 
gør sig gældende ved et øget støjniveau som følge af nyan-
læg af en vej. I disse tilfælde bør der ud fra et fordelings-
mæssigt hensyn gives tilskud til støjisolering eller kom-
pensation svarende til de omkostninger, de påføres, når 
husstandene bliver udsat for et øget støjniveau. 
 
Isolering af boligen reducerer støjen inden i boligen, hvilket 
også giver en samfundsøkonomisk gevinst som ovenfor. 
Rent privat vil boligejerne opleve en gevinst ved iso-
leringen, som består af ændringen i boligens værdi efter 
isoleringen, samt reduktionen i gene- og helbredseffekten, i 
det omfang boligejerne er klar over sidstnævnte. Boligejere 
forventes at gennemføre isolering af boligen, hvis summen 
af gevinsterne er større end omkostningen ved isoleringen, 
og der er derfor en del ejere, som af sig selv vil mindske 
deres støjudsættelse. Imidlertid kan der også være et argu-
ment for at give delvist tilskud til isolering, hvis den sam-
fundsøkonomiske gevinst overstiger den privatøkonomiske 
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de berørte 
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gevinst, f.eks. hvis helbredseffekterne ikke internaliseres til 
fulde i huspriserne. Anlægges et synspunkt om fordelings-
mæssig neutralitet bør tilskuddet ikke overstige forskellen 
mellem den samfundsøkonomiske og den privatøkonomiske 
gevinst. Tilskud kan med fordel tilbydes til alle uanset 
støjniveau for at udnytte, at mere støjfølsomme personer, 
som er bosat mindre støjudsatte steder, har en relativt højere 
betalingsvilje for at reducere støjbelastningen i boligen. 
 
De offentlige tiltag, som i dag anvendes til at reducere 
omkostningerne ved trafikstøj, følger i høj grad de prin-
cipper, der er skitseret ovenfor, og er overordnet set fornuf-
tige. Givet at administrationsomkostningerne ved at indføre 
en trafikregulering baseret på afgifter, eksempelvis som et 
element i en kørselsafgift, på nuværende tidspunkt over-
stiger gevinsterne, bør indsatsen overfor støj fokuseres på at 
forbedre standarderne på f.eks. dæk og asfalt. Endvidere 
skal der arbejdes med trafikplanlægning som koncentrerer 
trafikken i kombination med tilskud til lokale initiativer, der 
afhjælper kommende øgede støjgener. Hvis der senere 
indføres en afgiftsbaseret trafikregulering, bør støjhensynet 
inddrages i afgiftsfastsættelsen.  
 
 
Afgifter kontra forskningsstøtte i klima-
politikken 
 
Det danske samfund står ligesom resten af verden over for 
store udfordringer i forhold til at løse klimaproblemerne og 
nå målsætningen om at reducere afhængigheden af fossile 
brændsler. Dette forudsætter teknologiske fremskridt inden 
for vedvarende energi. Kapitlet om afgifter kontra forsk-
ningsstøtte i klimapolitikken handler om rollefordelingen 
mellem miljø- og forskningspolitiske virkemidler, hvis de 
klimapolitiske mål skal nås billigst muligt. 
 
I sidste halvdel af 00’erne er en øget del af de samlede offent-
lige bevillinger til forskning blevet øremærket til energi-
forskning. Stigningen er sket ved en forøgelse af strategiske 
programmidler til energiforskning, som søger at fremme 
forskning på bestemte områder. Til sammenligning er basis-
midler til mere grundlæggende forskning på universiteter og 
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Øget støtte til 
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forskningsinstitutioner inden for energi ikke øget tilsvarende. 
Fra at udgøre halvdelen af de samlede offentlige bevillinger 
til energiforskning indtil midten af 00’erne, er programmid-
lernes andel øget til omkring 90 pct. i 2010, jf. figur C. 
 
 
Figur C Finanslovsbevillinger til energiforskning 
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Kilde: Finansministeriets forskningsdatabase. 
 
 
Samtidig er fokus i programmidlerne i højere grad blevet 
rettet mod demonstration, markedsmodning og forskning, 
der har et umiddelbart kommercielt potentiale, frem for 
mere grundlæggende forskning og udvikling. Midlerne er 
også i højere grad blevet rettet mod støtte til private virk-
somheder. 
 
 

Til sammenligning udgør offentlige midler til miljøforsk-
ning (udover klimabegrundet energiforskning) en lavere 
andel af de samlede offentlige forskningsmidler end i sidste 
halvdel af 1990’erne, jf. figur D. 
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Figur D Finanslovsbevillinger til FoU, andel af natio-
nale bevillinger 
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Kilde: SourceOECD, Main Science and Technology Indicators 2009, 

Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
Der har med andre ord været en stigende øremærkning af 
programmidler til energiforskning, og midlerne er samtidig 
blevet mere erhvervsrettede, og forskningsstøtten har der-
med fået mere karakter af erhvervsstøtte. Derimod er der 
ikke givet væsentligt flere basismidler til egentlig grund-
forskning inden for energi. Endelig er andelen af offentlige 
midler til miljøforskning set over en længere periode faldet. 
Denne udvikling er ikke hensigtsmæssig. 
 
I stedet for erhvervsfremme bør klima- og forsknings-
politikken have fokus på at afhjælpe markedsfejl i form af 
manglende incitamenter for private aktører. De væsentligste 
markedsfejl på energiområdet er den negative eksternalitet 
fra udledningen af CO2 og den positive eksternalitet i form af 
spillover-effekter ved privat forskning. De positive spillover-
effekter ved en virksomheds forskning er udtryk for, at også 
andre virksomheder kan få gavn af den nye viden. 
 
Dette medfører, at den samfundsøkonomiske gevinst ved 
forskning overstiger den privatøkonomiske. Udledningen af 
CO2 bør afhjælpes ved en passende CO2-afgift eller lign-
ende regulering som f.eks. omsættelige CO2-kvoter, mens 
markedsfejlen i form af positive spillover-effekter bør 
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afhjælpes ved generelle subsidier til virksomhedernes 
forskning, der modsvarer spillover-effekternes størrelse. 
 
Udenlandske erfaringer peger i retning af, at CO2- og andre 
miljøafgifter giver en vigtig tilskyndelse til udvikling af 
mindre CO2-udledende og mere miljøvenlig teknologi. 
Hensigtsmæssigt indrettede miljøafgifter tilskynder således 
til privat forskning og vil ofte være en forudsætning for, at 
virksomheder og borgere ønsker at anvende de nye mindre 
miljøbelastende teknologier. I det omfang, der er korrekt 
fastsatte afgifter på CO2, er forskning til udvikling af min-
dre CO2-udledende teknologier ikke understimuleret i 
forhold til anden forskning. Støtte til virksomhedernes 
forskning bør i givet fald udelukkende afspejle størrelsen af 
spillover af viden til andre virksomheder. Det betyder, at 
særlig støtte til privat energiforskning kun er velbegrundet, 
hvis der er større spillover-effekter af energiforskning 
sammenholdt med øvrig privat forskning. 
 
Der er i rapporten udført en empirisk analyse af betyd-
ningen af forskning og spillover-effekterne mellem virk-
somheder for udviklingen i produktiviteten i danske virk-
somheder med henblik på at undersøge, om der er større 
spillover-effekter af energiforskning. Analysen tyder ikke 
på, at dette skulle være tilfældet. Faktisk synes det modsatte 
at være gældende. Der er således tegn på, at spillover-
effekten af energiforskning ligefrem er lavere end spillover-
effekten af virksomhedernes øvrige forskning. I så fald har 
den øgede støtte til privat energiforskning ført til et lavere 
samfundsøkonomisk afkast af de investerede midler. 
 
Analysen bekræfter til gengæld, at der generelt er positive 
spillover-effekter af privat forskning. Der er en vis usikker-
hed om størrelsen af denne effekt, men resultaterne peger i 
retning af, at ca. 14 pct. af det samlede samfunds-
økonomiske afkast ved virksomheders forskning kan til-
skrives afsmitning af viden mellem virksomheder, og dette 
formodes endda at være et underkantsskøn. Den resterende 
del af afkastet tilfalder den udførende virksomhed. Ana-
lysen peger således på, at det er hensigtsmæssigt at støtte 
privat forskning i et vist omfang. 
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Man bør dog være opmærksom på, at det ikke er uden 
problemer at give støtte til privat forskning. Hvis støtten 
gives helt generelt til al forskning f.eks. som subsidier til – 
eller som ekstra skattefradrag for – forskningsudgifter, kan 
det potentielt give problemer i forhold til omfakturering af 
udgifter. Hvis støtten gives i form af tilskud til enkelt-
projekter, kan det være vanskeligt at identificere projekter 
med det højeste samfundsøkonomiske afkast. 
 
Det bør ikke være et selvstændigt mål, at ny miljøvenlig 
teknologi skal udvikles i Danmark. Det er derimod centralt, 
at man når en given miljømålsætning billigst muligt. I nogle 
tilfælde vil det kunne nås ved at importere og tilpasse 
teknologi, der er udviklet i udlandet. I andre tilfælde vil det 
kunne nås, ved at teknologien udvikles i Danmark. En 
kombination af en passende høj afgift på CO2 og generel 
støtte til privat forskning (dvs. ikke øremærket til f.eks. 
energiteknologi) vil give de rette incitamenter til enten selv 
at udvikle eller importere teknologi. 
 
For nogle drivhusgasser kan det være teknisk vanskeligt at 
pålægge en målrettet afgift i forhold til udledningen eller 
skadesvirkningen. Det gælder bl.a. for en række ikke energi-
relaterede emissioner af drivhusgasser fra landbruget, som 
f.eks. udledninger fra dyrehold. Det samme er tilfældet ved 
en række lokalt varierende miljøproblemer, hvor det også er 
vanskeligt at pålægge en målrettet miljøafgift, f.eks. lokal 
luftforurening, pesticidforurening og udvaskning af nærings-
stoffer til vandmiljøet.  
 
Når det ikke er muligt at pålægge en målrettet miljøafgift, 
mangler der et incitament til at udføre privat forskning, der 
kan afhjælpe miljøproblemet. I disse tilfælde kan det være 
hensigtsmæssigt at øremærke forskningsmidler. Man skal 
dog være opmærksom på, at udvikling af renere teknologi 
ikke i sig selv er særligt effektiv, hvis der ikke er nogen 
regulering, som giver incitament til, at den udviklede tekno-
logi efterfølgende tages i brug. Når afgifter ikke er mulige, 
må denne regulering ske på anden måde, f.eks. i form af 
påbud om at anvende en mere miljøvenlig nyere teknologi. 
Under alle omstændigheder bør det kun overvejes at give 
særlig støtte til privat miljøforskning, når det ikke er muligt 
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at pålægge målrettede miljøafgifter eller gennemføre til-
svarende regulering. 
 
Det er vanskeligt at give et præcist bud på, hvor mange 
forskningsmidler det er hensigtsmæssigt at øremærke til 
miljøproblemer, der ikke kan reguleres med afgifter eller 
lignende regulering. Det er imidlertid problematisk, at en 
større del af de offentlige forskningsmidler går til energi-
forskning, da det er relativt enkelt at lægge en målrettet 
afgift på de fleste udledninger af drivhusgasser. Set over en 
10-årig periode har der til gengæld været et fald i andelen af 
forskningsmidler til miljøforskning, hvor det i mange til-
fælde netop er vanskeligt at pålægge en målrettet miljøaf-
gift. Dette kan meget vel være en uhensigtsmæssig drejning 
af forskningsstøtten til energi- og miljøområdet. Det bør 
kun komme på tale at give særlig høj støtte til forskning på 
områder, hvor det er svært at pålægge en målrettet miljø-
afgift, som det f.eks. er tilfældet for en række lokale miljø-
problemer, eller hvor de positive spillover-effekter kan 
sandsynliggøres at være særligt store. 
 
Som et yderligere virkemiddel til at reducere forbruget af 
fossile brændsler kan det muligvis være hensigtsmæssigt at 
give støtte til produktion af vedvarende energi med ny 
teknologi. Produktionsstøtten skal dog i så fald være midler-
tidig og bør være begrundet med en positiv eksternalitet i 
form af oplagte læringseffekter. Det er imidlertid ofte 
vanskeligt at fastslå, om produktivitetsfremskridt skyldes 
læringseffekter, forskning eller tilgang af viden fra f.eks. 
udlandet. Pres fra interessegrupper kan også gøre det van-
skeligt at afvikle støtte, så støtten bliver permanent i stedet 
for midlertidig. Der er således en stor risiko for regulerings-
fejl. Man bør derfor være meget forsigtig med at give pro-
duktionsstøtte til ny teknologi. 
 
Som nævnt har den øgede offentlige støtte til privat energi-
forskning især været rettet mod programmer, der har et 
betydeligt fokus på markedsmodning og på forskning med 
et umiddelbart kommercielt potentiale, og som derfor har 
karakter af erhvervsfremme. Afgifter på CO2 er i sig selv 
netop med til at skabe et marked for ny teknologi, som er 
tæt på at kunne konkurrere med konventionelle forurenende 
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teknologier, mens afgifter formentlig har mindre effekt på at 
fremme mere grundlæggende forskning. Dette taler for at 
omlægge dele af støtten til mere grundlæggende forskning. 
 
Danmark er langt fra det eneste land, der er i gang med at 
satse på energiteknologi som et potentielt vækstområde. I 
adskillige andre lande er andelen af de offentlige forsk-
ningsudgifter øremærket til energi også steget siden midten 
af 00’erne. Det kan gøre det mere fordelagtigt fremover at 
importere energiteknologi fra udlandet, da denne må for-
modes at blive relativt billig. Det er i hvert fald ikke hen-
sigtsmæssigt at øge støtten til energiforskning ud fra en 
betragtning om, at man skal “matche” støtten i andre lande. 
 
Generelt synes danske virksomheder at have klaret sig godt 
inden for udvikling og eksport af energiteknologi og til dels 
miljøteknologi. Antallet af patentansøgninger inden for især 
vedvarende energi er relativt højt, og der er tegn på, at 
patenterne har relativt høj videnskabelig værdi. Den energi-
teknologiske succes i Danmark er allerede påbegyndt, før 
støtten til energiforskning for alvor begyndte at stige. Der 
kan således argumenteres for, at de danske virksomheder 
allerede ved det tidligere, mere beherskede støtteniveau på 
egen hånd har været i stand til at udnytte det potentiale, der 
ligger inden for energiteknologi. Selv hvis selektiv er-
hvervs- og teknologistøtte bidrager til høj eksport, beskæfti-
gelse og patenter i grønne industrier, er dette ikke ens-
betydende med, at støtten er en succes. Uden støtte ville 
arbejdskraft og kapital blive anvendt i andre sektorer, hvor 
de potentielt kunne have givet et større afkast.  
 
Den øgede støtte til erhvervsrettet energiforskning er for-
mentlig motiveret ud fra en forestilling om, at energi-
teknologi er et fremtidigt vækstområde. Det er imidlertid 
tvivlsomt om politikere og embedsmænd er bedre end 
aktørerne på markedet til at udpege fremtidige vækst-
områder, hvor danske virksomheder vil kunne begå sig med 
succes. Man bør ikke søge at favorisere en bestemt branche 
frem for en anden, med mindre der er særlig gode argu-
menter herfor, f.eks. i form af særligt store spillover-
effekter. Analyserne i kapitlet har ikke fundet belæg for den 
særlige støtte til erhvervsrettet energiforskning. 
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Afgiftsstruktur og klimamål 
 
Formandsskabet har tidligere anbefalet at omlægge det 
danske energi- og CO2-afgiftssystem. Anbefalingen bygger 
bl.a. på, at de nuværende afgifter på energiområdet ikke er 
indrettet, så de reducerer udledningen af drivhusgasser på den 
billigst mulige måde. Det skyldes for det første, at afgifterne 
på energiprodukter er differentierede i forhold til energi-
indhold og anvendelse og ikke er målrettet CO2-udledningen. 
For det andet er en del udledning af drivhusgasser, bl.a. de 
ikke-energirelaterede udledninger, ikke beskattet. 
 
Hvis energiafgifter skal understøtte en omkostningseffektiv 
opnåelse af Danmarks CO2-mål, skal beskatningen af CO2-
udledning være ens på tværs af sektorer, anvendelser og 
brændsler. Fordelen er, at den skaber en ensartet til-
skyndelse til at reducere udledningen af CO2. Det medfører, 
at reduktionerne af CO2-udledningen kommer til at foregå, 
hvor det er billigst. 
 
Udledningen af CO2 i Danmark er opdelt i udledninger fra 
henholdsvis den kvoteomfattede og den ikke-kvoteomfattede 
sektor. I kapitlet ses på den del af politikområdet, som ligger 
inden for ikke-kvotesektoren, der består af landbrug, hus-
holdninger, transport og virksomheder med lav energi-
intensitet. Danmark har forpligtet sig til at reducere CO2-
udledningen i den ikke-kvoteomfattede sektor med 20 pct. i 
2020 i forhold til niveauet i 2005. I den anvendte energi-
fremskrivning vil Danmark ved en fastholdelse af de gæld-
ende afgiftsprincipper mv. i 2020 have et udledningsniveau, 
der er 6 mio. ton for højt i forhold til denne målsætning. Det 
er op til Danmark selv at bestemme, hvilke midler der skal 
bruges til at nå målet i den ikke-kvoteomfattede sektor, 
hvilket kan ske ved at reducere udledningen indenlandsk eller 
ved at købe udledningsrettigheder i udlandet. 
 
Formålet med kapitlet er at præsentere analyser af forskel-
lige omlægninger af energi-, CO2- og transportrelaterede 
afgifter med henblik på at vurdere, hvordan Danmark mest 
hensigtsmæssigt kan opfylde sin EU-forpligtelse om at 
nedbringe drivhusgasudledningen i ikke-kvotesektoren.  
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For at kunne vurdere virkningen af forskellige afgiftsændringer 
er opstillet en partiel model, hvor forbruget af forskellige 
energityper afhænger af priserne på såvel den pågældende 
energitype som forskellige alternative former for energi-
forbrug. Der tages således ikke højde for, hvordan afgifterne 
påvirker andre faktorer end forbruget af energiprodukter. 
 
En grundlæggende problemstilling er, om den danske for-
pligtelse skal nås ved indenlandske reduktioner eller ved 
opkøb i udlandet. Det samfundsøkonomisk mest effektive vil 
være at sætte en ensartet afgift på alle indenlandske drivhus-
gasudledninger, som er lig med prisen på at købe udlednings-
rettigheder i udlandet. En eventuelt resterende indenlandsk 
manko bør dækkes ved, at staten køber udledningsrettigheder 
i udlandet. Udover at være samfundsøkonomisk hensigts-
mæssigt for Danmark, vil denne løsning også være til gavn 
for det land, som udledningsrettighederne købes af, fordi 
landet derved opnår en højere pris for rettighederne, end det 
koster for landet at reducere udledningerne. 
 
Da der i Danmark kan være et politisk ønske om, at dele af 
reduktionen under alle omstændigheder skal ske indenlands, 
foretages beregninger på ingen, delvis og fuld indenlandsk 
reduktion.  
 
Analyserne betragter alene omlægninger inden for de eksi-
sterende rammer for energi- og CO2-afgifter, mens der ikke 
er taget stilling til, om opkrævning af specifikke energi-
afgifter overhovedet er en god ide i forhold til alternative 
offentlige indtægter. Det er ikke særlig sandsynligt, at 
specifikke energiafgifter hører til de mindst forvridende 
skatter. Endvidere berøres heller ikke fordelingsmæssige 
konsekvenser af afgiftsændringerne mellem forskellige 
indkomstgrupper i befolkningen. 
 
CO2-beskatningen bør også omfatte landbrugets ikke-
energirelaterede udledninger. Der er nogle praktiske ud-
fordringer forbundet med at udforme en ensartet drivhus-
afgift på landbrugets ikke-energirelaterede udledninger, da 
udledningerne ikke er direkte målbare. En mulighed er at 
opstille et drivhusgasregnskab for hver enkelt landbrugs-
bedrift, der opgør drivhusgasudledningen på baggrund af 
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bedriftens produktionsforhold og videnskabeligt udledte 
standardsammenhænge mellem de forskellige processer i 
landbrugsproduktionen og drivhusgasudledning. Et sådant 
system vil kunne medvirke til omkostningseffektive reduk-
tioner, men vil kræve en vis administrativ indsats til regi-
strering og kontrol af drivhusgasregnskaberne. En stor del 
af dette registrerings- og kontrolapparat eksisterer dog 
allerede i form af gødningsregnskaber mv. En alternativ 
løsning kan være enkle afgifter på landbrugets kvælstof-
input og dyrehold. I begge tilfælde vil afgiftsordningen 
kunne suppleres med en kompensationsordning, så det 
enkelte landbrug ikke opstår en unødig økonomiske belast-
ning, men alligevel oplever en økonomisk tilskyndelse til at 
reducere udledninger af drivhusgasser. Det kan eksempelvis 
ske ved et bundfradrag på linje med andre erhverv.  
 
Pålægges landbruget en drivhusgasafgift på samme niveau 
som de øvrige udledningskilder i ikke-kvotesektoren, vil der 
stadig være behov for yderligere tiltag svarende til 5,2 mio. 
ton CO2-udledninger, inden Danmark opfylder sin mål-
sætning. Beregningerne i kapitlet bekræfter det generelle 
princip om, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved at 
nå den resterende målsætning er lavest ved at købe udled-
ningsrettigheder i udlandet i en situation, hvor såvel prisen 
på udenlandske udledningsrettigheder som den danske CO2-
afgift i den ikke-kvotebelagte sektor svarer til prisen på 
CO2-kvoter. Hvis prisen på udenlandske udlednings-
rettigheder skulle afvige fra prisen på CO2-kvoter, vil det 
være mest hensigtsmæssigt, at Danmark lader CO2-afgiften 
i ikke-kvotesektoren følge samme niveau som den uden-
landske pris på udledningsrettigheder og fortsat opfylder 
den resterende forpligtigelse ved køb i udlandet. 
 
Vælger man i stedet for at finde halvdelen af den op-
rindelige manglende målopfyldelse, altså 3 mio. ton CO2-
ækvivalenter, ved yderligere indenlandske reduktioner og 
kun resten ved køb af udledningstilladelser i udlandet, 
beregnes CO2-afgiften i Danmark at skulle stige til godt 900 
kr. pr. ton CO2 mod en antaget kvotepris/pris på uden-
landske udledninger på knap 250 kr. pr. ton CO2. Der vil i 
dette tilfælde være et effektivitetstab i forhold til at udnytte 
muligheden for international samhandel fuldt ud. Det er 
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således forbundet med omkostninger for Danmark, hvis der 
er et politisk ønske om, at en bestemt del af reduktionsmålet 
skal nås ved indenlandske reduktioner. 
 
Vil man udelukkende opfylde den danske målsætning ved at 
foretage indenlandske reduktioner, kan omkostningerne 
blive langt højere end ved at nå målsætningen ved uden-
landske køb under de anvendte beregningsforudsætninger. I 
dette tilfælde vil det være nødvendigt med en dansk CO2-
afgift på godt 2.100 kr. pr. ton for at nå målsætningen. Det 
vil skabe en voldsom skævhed mellem udlednings-
omkostningerne i kvote- og i ikke-kvotesektoren. 
 
Diskussionen om køb af udledningsrettigheder i udlandet er 
funderet i et ønske om, at Danmark selv skal levere de 
krævede reduktioner gennem indenlandske initiativer. Dette 
er imidlertid heller ikke tilfældet i de scenarier, hvor Dan-
mark afstår fra at købe udledningsrettigheder. Her vil Dan-
mark nemlig øge importen af drivhusgasintensive varer fra 
udlandet, men vores egen produktion forskydes over mod 
produkter med et mindre drivhusgasindhold. Danmark 
opnår derved indirekte – og omkostningstungt – at flytte 
drivhusgasudledninger til udlandet, selv om målet er at afstå 
fra direkte køb af udledningsrettigheder i andre EU-lande. 
 
Uanset hvor store reduktionerne indenlands er, vil det altid 
være forbundet med det laveste effektivitetstab, at alle 
indenlandske udledninger af klimagasser i ikke-
kvotesektoren pålægges den samme afgift pr. ton CO2-
ækvivalent. Undtages nogle udledere fra afgifter, må man 
hæve afgiften for de øvrige sektorer, hvilket vil presse 
omkostningerne i disse sektorer yderligere op og bevirke, at 
samfundet kommer til at betale unødigt meget for de sidste 
nødvendige reduktioner. Undtages eksempelvis landbrugets 
ikke-energirelaterede udledninger i en sådan situation fra en 
afgift ud over 250 kr. pr. ton CO2, skal den nødvendige 
CO2-afgift i de øvrige ikke-kvotebelagte sektorer med de 
anvendte forudsætninger være knap 2.500 kr. pr. ton CO2, 
hvis hele reduktionen skal opnås indenlands. 
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Hverken konkurrenceevnehensyn eller andre hensyn bør føre 
til, at erhvervslivet eller dele heraf undtages for CO2-afgifter. 
Til gengæld kan der være argumenter for at tilgodese er-
hvervslivet, når provenuet fra CO2-afgifterne skal anvendes. 
 
Mere generelt opkræves der også en række andre energi-
relaterede afgifter i Danmark, som udelukkende har til 
formål at skaffe et provenu. Sådanne afgifter pålægges i dag 
både forbruget i private husholdninger og i erhvervene, dog 
med betydelige fradrag for erhvervslivet. Effektivitets-
hensyn tilsiger, at disse afgifter bør pålægges, hvor forvrid-
ningen ved højere beskatning er mindst. Overordnet taler 
det for, at virksomhederne af hensyn til konkurrenceevnen 
ligesom i dag bør pålægges lavere energiafgifter end hus-
holdningerne, men ikke helt fritages. Udgangspunktet er 
således, at virksomhederne på den ene side betaler en for-
vridende energiafgift og på den anden side får tilbageført 
provenu i form af (ikke forvridende) bundfradrag. Man kan 
således opnå en mere effektiv kompensation af erhvervene 
ved at reducere deres energiafgift end ved tilbageførsel i 
form af bundfradrag. 
 
Da skattebaser alt andet lige bør være så brede som muligt, og 
givet at man vil opkræve et vist provenu fra energiafgifter, bør 
energiafgiften som udgangspunkt pålægges alle former for 
energiforbrug. Dette princip har også betydning for, hvorvidt 
henholdsvis energiforbrug fra kvotesektoren (el og fjern-
varme) og energiforbrug fra biobrændsler bør afgiftsbelægges.  
 
Forbruget af el og fjernvarme er pålagt forskellige afgifter 
(CO2-/energispareafgift og elafgift) ud over kvotebetalin-
gen. Disse afgifter virker forvridende, idet kvoterne i sig 
selv sikrer, at CO2-udledningerne i den samlede kvotesektor 
i EU netop får det niveau, som er ønsket af EU. Samtidig 
bevirker disse afgifter, at forbruget af el og fjernvarme alt 
andet lige bliver dyrere, hvilket flytter energiforbrug over i 
ikke-kvotesektoren. En omlægning af energiafgifterne fra el 
og fjernvarme over imod olie, gas og kul vil derfor reducere 
CO2-udledningerne i ikke-kvotesektoren. I en beregning, 
hvor Danmark ønsker at reducere de indenlandske CO2-
udledninger med yderligere 3 mio. ton, betyder dette, at 
CO2-afgiften ”kun” skal stige til 770 kr. i stedet for godt 
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900 kr. pr. ton CO2, hvis provenuet fra den bruges til ude-
lukkende at nedbringe el- og fjernvarmeafgiften i stedet for 
at nedsætte alle energiafgifter (inklusive afgifter på fossile 
brændsler) proportionalt. Desuden findes det, at for-
vridningstabet er betydeligt i tilfældet med en selektiv 
nedsættelse af el- og fjernvarmeafgiften. Beregningerne 
tyder dermed ikke på, at det er en samfundsøkonomisk 
fordel at undtage energi fra kvotesektoren fra energiafgifter. 
 
Tilsvarende gælder for biobrændsler, som er CO2-neutrale 
og derfor er fritaget fra CO2-afgift. De er ligeledes fritaget 
fra øvrige energiafgifter, hvilket ikke nødvendigvis er 
hensigtsmæssigt. Princippet om at anvende en bred skatte-
base betyder, at alle typer energiforbrug som udgangspunkt 
bør beskattes i et vist omfang, givet at man overhovedet vil 
have energiafgifter i det danske skattesystem. 
 
En beskatning af biobrændsler kan dog føre til, at Danmark 
får problemer med at leve op til EU-forpligtelsen om, at 
andelen af vedvarende energi bør være på mindst 30 pct. i 
2020. Omvendt virker det som udgangspunkt ikke hensigts-
mæssigt at forskelsbehandle de forskellige former for vedva-
rende energi, når de alle i lige høj grad (målt pr. energienhed) 
tjener til at opfylde VE-målet. Det kan derfor overvejes at 
erstatte de forskellige ordninger med et ensartet subsidium pr. 
energienhed VE for alle fremadrettede investeringer. Det vil 
sikre, at det er de mest omkostningseffektive måder at frem-
stille VE på, der vil blive taget i anvendelse. 
 
I det følgende gives et samlet overblik over kapitlets kon-
klusioner og anbefalinger. 
 

• Afgift på alle drivhusgasudledninger i ikke-
kvotesektoren bør være lig med prisen på uden-
landske udledningsrettigheder 

 
- Landbrugets udledninger af metan og latter-

gas bør derfor afgiftsbelægges på linje med 
den almindelige CO2-afgift på udledninger 
af drivhusgasser 

Energiafgifter skal 
også omfatte 
biobrændsler 

VE-andel på 30 pct. 
i 2020 skal dog 
sikres 

Opsummering af 
anbefalinger 
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- Drivhusgasregnskab for hver bedrift kan 
være et middel hertil. Kompensation kan 
ske på linje med øvrige erhverv 

- Erhverv bør ikke fritages fra CO2-afgift af 
konkurrencehensyn 

- Evt. kompensation/tilbageførsel af CO2-
afgifter bør ske ved nedsættelse af for-
vridende skatter, ikke ved bundfradrag 

 
• Manglende indenlandsk målopfyldelse i ikke-

kvotesektoren bør imødegås ved køb i udlandet 
 
- Hvis udenlandske køb ikke er mulige – el-

ler er uønskede af politiske grunde – skal 
den indenlandske reduktion ske ved en for-
højet ensartet CO2-afgift på alle ud-
ledningskilder  

- Bedre at bruge egentlig benzin- og diesel-
afgift end kørselsafgift, hvad CO2-mål an-
går 

 
• Rene provenuhensyn varetages bedre ved bolig- 

og/eller indkomstbeskatning, som er mindre for-
vridende end energiafgifter, når disse ikke er direkte 
beregnet på at skabe en mere hensigtsmæssig ad-
færd 

 
- Erhverv bør beskattes relativt lempeligt, 

men dog positivt, mht. energiafgifter, givet 
at man overhovedet vil have energiafgifter 

- Dobbelt CO2-regulering bør undgås, sådan 
at el- og fjernvarmeproduktion, der i for-
vejen er kvotebelagt, ikke også pålægges 
CO2-afgifter 

- Forbrug af el og fjernvarme skal imidlertid 
ikke fritages fra energiafgifter generelt, gi-
vet at man overhovedet vil have energi-
afgifter, og den samlede afgiftsbelastning af 
de to energityper bør ikke nødvendigvis 
være mindre end i dag  
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- Som udgangspunkt bør VE-mål nås ved 
ensartet VE-støtte i stedet for nuværende 
specifikke støtteordninger 

- PSO-tariffen bør afskaffes som særlig øre-
mærket afgift, og VE-støtten finansieres via 
det generelle statsbudget 

 
• EU bør omdesigne kvote- og ikke-kvoteregler, så 

marginalomkostningerne bliver mere ensartede  
 

- Medlemslandene bør kunne opfylde deres 
målsætning for ikke-kvotesektoren ved køb 
af kvoter 

- Mulighederne for handel med udlednings-
rettigheder mellem medlemslandene i ikke-
kvotesektoren bør gøres mere fleksible 

- Landbrug og andre drivhusgastunge virk-
somheder kan omfattes af kvotesystemet 
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KAPITEL I  
 
TRAFIKSTØJ 
 
 
I.1 Indledning 
 
Støj er betegnelsen for uønsket lyd, der er fremkommet ved 
menneskelig aktivitet. I modsætning til lyd, som er et fysisk 
fænomen, opfattes støj subjektivt, og støjopfattelsen varierer 
afhængigt af, hvor støjen fremkommer og på hvilket tids-
punkt. Hvorvidt lyde opfattes som støj eller ej afhænger 
således af “ørerne der hører”. En motorcyklist kan f.eks. 
synes, at motorstøjen er en del af motorcyklistens oplevelse, 
mens det kan være til stor gene for andre. 
 
Udsættes man for støj, kan det virke forstyrrende ved f.eks. 
samtale, søvn og afslapning og derved give anledning til 
irritation og stress. Der er forskning, der tyder på, at lang-
varig støjrelateret stress kan føre til forhøjet blodtryk og 
hjertekarsygdomme. Således påvirker støj andre mennesker 
end de, der udsender støjen, og på denne vis har støj en 
negativ påvirkning på samfundets velfærd som helhed. 
 
I kapitlet fokuseres på trafikstøj, dvs. støj der opstår som 
følge af transport af varer eller personer. Formålet med 
kapitlet er at belyse omkostningerne for samfundet som 
følge af trafikstøj med henblik på at vurdere, om den nu-
værende indsats på området er hensigtsmæssig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitlet er færdigredigeret den 7. februar 2011. 

Støj opfattes 
subjektivt 

Støj er en kilde til 
gener og kan 
påvirke helbredet 
negativt 

Analyserer 
omkostninger ved 
trafikstøj 
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Næsten alle mennesker udsættes for støj i dagligdagen, 
f.eks. i hjemmet, på arbejdet, i skolen eller i daginstitu-
tionen, ved færdsel i trafikken eller ved færdsel i naturen. 
Nedbringelse af støjen til et ønskværdigt lydniveau betegnes 
her som fravær af støj, som ikke er det samme som stilhed. 
Stilhed er et unikt gode, jf. De Økonomiske Råd (2010). 
Undersøgelser har vist, at stilhed vægtes højt i danskernes 
bevidsthed i forbindelse med naturoplevelser, og stilhed kan 
således være et værdifuldt gode, jf. Kaae og Madsen (2003). 
Tab af stilhed vil ofte ske i forbindelse med større infra-
strukturændringer og er irreversibelt i praksis. Det er derfor 
relevant at inddrage hensynet til stilhed i forbindelse med 
trafikplanlægning. Stilhed gøres dog ikke til genstand for 
videre analyse i dette kapitel. 
 
Den samlede støj fra trafik udgøres af fly-, tog- og vejstøj, 
hvor sidstnævnte dækker over støj fra biler mv. Trafikstøj er 
udbredt og må forventes at være fortsat stigende, idet såvel 
trafikomfanget som trafiktætheden generelt er voksende. I 
henhold til Danmarks Statistiks opgørelse er vejtrafikken 
steget med godt 10 pct. over de seneste 10 år, og der er 
grund til at tro, at danskernes eksponering for trafikstøj 
fortsat vil stige, såfremt den støjbegrænsende indsats ikke 
forøges som en følge af den øgede trafik. Seneste tal fra 
Miljøstyrelsen viser, at 30 pct. af alle boliger i Danmark er 
støjbelastede, jf. Jensen (2010). I tæt bebyggede områder er 
tallet højere, f.eks. er 60 pct. af boligerne på Frederiksberg 
støjbelastede, jf. Frederiksberg Kommune (2009). 
 
Sammensætningen af støjen på tid og sted kan have betyd-
ning for problemets omfang. Som nævnt vil generne ved 
støj være afhængige af, hvor og hvornår man udsættes for 
støjen. Støj om natten og støj, der opleves steder, hvor man 
ikke forventer det, vil opleves som mere generende end støj, 
der opleves under færdsel i trafikken. Desuden opleves den 
samme støjmængde målt i dB ofte forskelligt af forskellige 
modtagere. Dertil kommer, at genen kan afhænge af kilden 
til støjen. Tidligere undersøgelser indikerer, at støj fra fly 
opfattes som værende mere generende end støj fra biler, 
mens togstøj opleves som mindre generende end både fly- 
og vejstøj, jf. afsnit I.2. I nærværende analyse undersøges 
denne sammenhæng nærmere. 

Danskerne har stor 
glæde af stilhed 

Trafikstøj er 
stigende 

Generne afhænger 
af tid og sted … 
 
 
 
 
 
… og evt. af kilden 
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I kapitlet opgøres trafikstøjens omkostninger for danskerne, 
og omkostningerne sættes i forhold til myndighedernes 
indsats. Der gennemføres to analyser af omkostningerne ved 
trafikstøj, dels en opgørelse af geneomkostningerne baseret 
på folks betalingsvilje for fravær af trafikstøj i boligen, dels 
en opgørelse af omkostningerne for samfundet, som følger 
af de langsigtede påvirkninger af helbredet ved eksponering 
for trafikstøj.  
 
Kapitlet indledes med en gennemgang af effekterne af 
trafikstøj, som beskrevet i den videnskabelige litteratur, 
samt en kort beskrivelse af den eksisterende indsats på 
området. Derefter følger en opgørelse af helbreds- og gene-
omkostningerne, og til sidst gives anbefalinger for tilrette-
læggelse af den fremtidige politik på området.  
 
 
I.2 Effekter af trafikstøj 
 
Trafikstøj følger af aktiviteter forbundet med transport af 
varer eller personer og indebærer en negativ påvirkning af 
menneskers velfærd gennem gene- og helbredseffekter. 
Trafikstøj er et eksempel på et klassisk miljøproblem, hvor 
den enkelte borger ikke har tilstrækkelig tilskyndelse til at 
nedbringe den støj, der fremkommer ved egen transport, og 
som påvirker andre. Resultatet er, at der kommer for meget 
trafikstøj i forhold til det niveau, der er samfundsøkonomisk 
optimalt. 
 
For at skabe den rette balance mellem muligheden for 
transport og belastningen af trafikstøj, er det hensigts-
mæssigt med offentlig regulering. Teoretisk kan der regu-
leres ved at indføre priser på støj i form af afgifter på 
støjemissioner eller tilskud til støjdæmpning. Derved vil de, 
der frembringer støjen, og de, der udsættes for støj, tage 
højde for støjens omkostning. Det samfundsøkonomiske 
optimale niveau af trafikstøj findes der, hvor omkostningen 
ved at reducere støjen med en ekstra enhed er lig med 
skadesomkostningen ved at øge støjen med en ekstra enhed. 
 

Analyse af skades-
omkostninger og 
prioritering af 
indsatsen 

Dispositionen i 
kapitlet 

Trafikstøj 
mindsker vores 
velfærd 

Offentlig 
regulering kan 
skabe balance 
mellem transport 
og støjudsendelse  
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Sammenhængen mellem trafikmængden og støj er relativt 
simpel, jf. figur I.1. En halvering af trafikmængden svarer 
til en støjreduktion på 3 dB uafhængigt af den initiale 
trafikmængde. Således vil en reduktion af støjniveauet på 3 
dB have forskellig konsekvens på antallet af berørte trafi-
kanter – som typisk skal flyttes til andre veje – afhængig af, 
hvor mange bilister der i forvejen er. Eksempelvis vil en 
reduktion af støjniveauet på 3 dB på en motorvej, som i 
forvejen er meget trafikeret og har et højt støjniveau, be-
tyde, at relativ mange trafikanter bliver berørt, i forhold til 
en reduktion på 3 dB på en villavej, hvor trafikmængden er 
begrænset, og støjniveauet i forvejen er lavt. 
 
 
Figur I.1 Den funktionelle sammenhæng mellem trafik 
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Anm.: Figuren viser støjniveauet som en funktion af trafikmængde.  
Kilde: Nilsson og Stenman (2007). 

 
 
Oplevelsen af trafikstøj 
 
Lyd måles i decibel (dB), og når lyd opfattes som generen-
de, bliver lyd til støj. Støj varierer dels over året, dels over 
døgnet. F.eks. er støjen fra trafikken typisk højere i myldre-
tiden end i aften- og nattetimerne, mens geneefffekten 
formentlig er større, når støjen forstyrrer nattesøvnen. Til 

En halvering af 
trafikmængden 
reducerer støjen 
med 3 dB 

Støjniveauet 
beregnes ud fra 
EU’s støjindikator 
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beregning af støjniveauet benyttes EU’s støjindikator Lden,1 
som er en sammenvejning af det gennemsnitlige støjniveau 
fra dag, aften og nattetimer over et år, korrigeret for den 
ekstra geneeffekt, der typisk opleves i aften- og natte-
timerne, jf. boks I.1. 
 
Nogle mennesker er mere støjfølsomme end andre. Folk har 
forskellig tolerancetærskel for, hvornår de føler sig generet 
eller stærkt generet, jf. figur I.2. Heraf ses det, at flere folk 
føler sig generede, jo mere støj der er. Ved kraftig trafikstøj 
(over 68 dB) vil over halvdelen af de generede føle sig 
stærkt generet. Andelen af de stærkt generede stiger med 
støjniveauet. 
 
 
Figur I.2 Sammenhæng mellem dB (Lden) for vejstøj og 

den oplevede gene 
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Anm.: Overkanten på søjlen svarer til alle de, der føler sig generede. En 

stigende andel føler sig stærkt generede, når støjniveauet stiger. 
Kilde: European Commission (2002). 

 
 

 
1) Betegnelsen står for day, evening og night. 

Støj opfattes 
forskelligt 
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Boks I.1 Decibel og støjindikator 

Decibel: Lyd måles i decibel (dB). Decibel følger en logaritmisk skala og udtryk-
ker en relativ ændring. Skalaen viser forskellen på den kraftigste og den svageste 
lyd, det menneskelige øre kan opfatte. En lydstyrkestigning på 1 dB svarer til den 
mindste ændring, det menneskelige øre kan opfatte, når de to lydniveauer sam-
menlignes umiddelbart efter hinanden, jf. Vejdirektoratet (1998). Tabel A giver et 
indtryk af lydniveauet ved forskellige dB-niveauer. 
 
 
Tabel A Eksempler på lydniveauer  

Lydstyrke 
(dB) 

 

120 Smertetærskel; luftværnssirene, 30ma) 
110 Rekordhøjt barneskrig, 1ma); Høj diskoteksmusik 
100 Udendørs rockkoncert (ved tilhørerne) 
90 Høj hjemmestereo 
80 Hårtørrer, 0,3ma) 
70 Håndmixer, max hastighed, 1ma) 
60 Emhætte, 0,5m; Normal tale, 1ma) 

50 Opvaskemaskine; baggrundsstøj i et villakvarter langt fra store 
veje 

40 Hvisken, 0,3ma) 
30 Bærbar computer, 1m; Køleskab, 1ma) 
20 Stille soveværelse 
0 Høretærskel 

a) m angiver afstand i meter til lydkilde. 
Kilde: www.delta.dk. 
 
 
Støjindikatorer: Til beregning af støjniveauet benyttes EU’s fælles støjindikator 
Lden, som er en sammenvejning af det gennemsnitlige støjniveau fra dag-, aften- 
og nattetimer over et år, angivet ved hhv. Lday, Levening og Lnight. Støjen i aften-
perioden tillægges 5 dB, og støj i natteperioden tillægges 10 dB, for at tage hen-
syn til den særlige støjfølsomhed mennesker føler i aften- og nattetimerne, jf. 
Miljøministeriet (2006). Korrektionen er administrativt fastsat.  

 
 

 
 



 

 29 

Undersøgelser har påvist, at støj i aften- og nattetimerne 
virker mere generende end støj i dagtimerne, jf. blandt andet 
Gunnarsson (2008). Befolkningen er udsat for støjgener 
både på land og i by, dog er støjeksponeringen generelt 
mere udtalt i byerne, hvor befolkningstætheden er høj og 
trafikken relativt koncentreret. Omvendt vil genen ved en 
given støjpåvirkning typisk være betydelig større, når den 
opleves under en skovtur end ved færden i et byområde. 
 
Endelig har undersøgelser vist, at støjen fra de forskellige 
kilder kan opfattes forskelligt af modtageren. Resultatet i 
litteraturen har indtil nu været, at flere mennesker føler sig 
belastet af støj fra fly end den samme støjmængde fra 
vejtrafik, som igen opfattes som mere generende end støj fra 
jernbaner, jf. blandt andet European Commission (2002), 
Miedema og Vos (2007). 
 
Problemets omfang 
 
De officielle tal for trafikstøjproblemets omfang tager 
udgangspunkt i opgørelser af boligernes støjniveau, hvilket 
sammenholdes med de vejledende grænseværdier for trafik-
støj. Hvis støjniveauet ved facaden af boligen ligger over 
grænseværdien, opfattes boligen som støjbelastet. Der 
skelnes mellem støjbelastede og stærkt støjbelastede boli-
ger, hvor sidstnævnte er boliger med en belastning på 
mindst 10 dB mere end den gældende grænseværdi. 
 
Miljøstyrelsen har fastsat de vejledende grænseværdier for 
trafikstøj. Disse udtrykker en støjbelastning, der efter Miljø-
styrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt 
acceptabel. Grænseværdierne varierer for forskellig anven-
delse samt for de forskellige støjkilder. Eksempelvis er 
grænseværdien i kontorbygninger højere end i boliger, 
ligesom grænseværdien er højere for togstøj end for støj fra 
vejtrafik. Grænseværdierne er fastsat således, at en mindre 
del af befolkningen ved de givne støjniveauer stadig vil 
opleve støjen som generende, men risikoen for helbreds-
effekter forventes at være meget lille eller nul, jf. 
Miljøstyrelsen (2007).  
 

Genen varierer i 
forhold til tid og 
sted 

Genen kan variere i 
forhold til kilde 

Støjproblemet 
opgøres i forhold til 
grænseværdierne 

Grænseværdier 
varierer efter sted 
og kilde 
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Som følge af krav fra EU er der udarbejdet en detaljeret 
støjkortlægning for Storkøbenhavn og områder med væsent-
lig vej-, tog- og flytrafik. Derudover er der for vejstøj 
udarbejdet en national kortlægning, hvor kortlægninger fra 
modelkommuner opskaleres til hele Danmark. Det samlede 
antal boliger, der kan betegnes som belastede af vejstøj i 
forhold til de relevante grænseværdier, er opgjort på bag-
grund af den nationale kortlægning. 
 
I henhold til kravene fra EU er Københavns lufthavn Ka-
strup, Roskilde Lufthavn og Billund Lufthavn blevet støjkort-
lagt. Opgørelsen viser, at op mod 2.000 boliger er belastet 
med støj fra lufthavnene over den vejledende grænseværdi 
(Lden 55 dB), hvoraf stort set alle vedrører Kastrup Luft-
havn, jf. Miljøcenter Roskilde (2010), Roskilde Kommune 
(2008) og Billund Kommune (2009). Næsten 70 pct. af dem 
ligger i intervallet 55-60 dB, mens godt 20 pct. ligger i inter-
vallet 60-65 dB. Tallene for de støjkortlagte jernbane-
strækninger viser, at ca. 4.000 boliger er belastet med et 
støjniveau over den tilladte grænseværdi for togstøj (Lden over 
64 dB), jf. Banedanmark (2009).2 Opgørelsen dækker som 
nævnt ikke alle jernbaner og lufthavne i Danmark.  
 
Nye tal fra den nationale støjkortlægning viser, at næsten 
800.000 boliger, svarende til 30 pct. af alle boliger i Dan-
mark, er støjbelastede i forhold til de fastsatte grænse-
værdier for vejtrafikstøj (Lden over 58 dB), jf. Tetraplan 
(2009). Andelen af boliger, der betragtes som stærkt støj-
belastede, er 7,5 pct., hvilket vil sige, at deres bolig er 
belastet med Lden på mere end 68 dB, jf. figur I.3. Målt i 
antallet af boliger udgør vejstøj det helt overordnede pro-
blem i forhold til trafikstøj. Derfor er vejstøj det primære 
fokus for dette kapitel. 
 
 

 
2) Antallet af boliger, der har et støjniveau fra jernbanerne på mere 

end 55 dB er 22.000.  

Støjen er kortlagt 
for vej-, tog- og 
flytrafik 

6.000 boliger er 
belastet af tog- eller 
flystøj over 
grænseværdierne 

800.000 boliger er 
belastet af vejstøj 
over 
grænseværdien 
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Figur I.3 Andel af boliger belastet med Lden over 58
dB fra vejtrafik 
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Anm.: Ekskl. boliger i landdistrikter. De markerede søjler angiver 

værdien for, hvornår en bolig angives som støjbelastet, hhv. 
stærkt støjbelastet. 

Kilde: Tetraplan (2009), Statistikbanken og egne beregninger. 

 
 
Som tidligere nævnt er grænseværdierne for vejstøj bestemt 
således, at en mindre del af befolkningen føler sig generet af 
trafikstøj på grænseniveauet. Det betyder, at der er personer, 
der bor i en bolig, der er belastet af støj over grænse-
værdien, men ikke føler sig generet af støjniveauet, ligesom 
der er nogen, som bor i boliger, der ikke er definerede som 
støjbelastede, som alligevel føler sig generede. Ved at 
sammenholde genekurven for vejstøj fra figur I.2 og antallet 
af de støjbelastede boliger fra vejtrafikken, er det beregnet, 
at minimum 11 pct. af de beboere, der bor i boliger belastet 
med mere end 55 dB fra vejtrafikken, føler sig generet ved 
den nuværende støjfordeling.3 Antallet af generede vil dog 
afhænge af støjfordelingen for de boliger, der er udsat for 
mindre støj end Lden på 55 dB. Det maksimale antal støj-
belastede beboere kan beregnes ved at antage, at de reste-
rende boliger er udsat for en støjbelastning på lige under 55 
dB. Derved vil de føle sig næsten lige så generede som de, 
der er udsat for præcis 55 dB. Således viser beregningen, at 
 
3) Under en antagelse af, at alle beboere i boliger, der er udsat for 

mindre støj end Lden på 55 dB ikke oplever en geneeffekt. 

Beregninger viser, 
at mellem 11 pct. 
og 22 pct. føler sig 
generet af vejstøj 
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maksimalt 22 pct. af danskerne føler sig generet af støj. En 
tilsvarende beregning for antallet af danskere, der føler sig 
stærkt generet af støj ligger mellem 5 pct. og 9 pct. med den 
nuværende støjfordeling. 
 
Til sammenligning har Statens Institut for Folkesundhed i 
en spørgeskemaundersøgelse fundet, at knap 8 pct. af den 
danske befolkning i 2005 følte sig “meget generet” eller 
“lidt generet” af trafikstøj, mens det tilsvarende tal i 2000 
var 6½ pct., jf. Statens Institut for Folkesundhed (2006). 
 
I tæt bebyggede områder er andelen af støjbelastede boliger 
fra vejstøj generelt højere end i resten af landet. Eksempelvis 
er 60 pct. af boligerne i Frederiksberg Kommune og til-
svarende i Københavns Kommune belastet med mere end 58 
dB, jf. Frederiksberg Kommune (2009) og Københavns 
kommune (2010). Andelen af støjbelastede boliger fra vejstøj 
i de mindre byer (op til 20.000 indbyggere samt land-
distrikterne) ligger på ca. 15 pct., jf. figur I.4. Tilsvarende ses 
det, at andelen af stærkt støjbelastede boliger er relativt lille i 
de mindste byer, mens den i byer med over 100.000 ind-
byggere samt i Hovedstadsområdet udgør ca. 15 pct. 
 
 
Figur I.4 Andel af vejstøjsbelastede boliger indenfor 

hver bykategori 

Hovedstadsområdet i øvrigt
Hovedstadsområdet (14 kommuner)

Over 100.000 indb.
20.000-100.000 indb.

Under 20.000 indb.

70

60

50

40

30

20

10

0

Pct.

>58 dB (Lden)
>68 dB (Lden)

 
Anm.: Landdistrikter indgår i bykategorien “Under 20.000 indb.”. 
Kilde: Tetraplan (2009), Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Eksisterende regulering 
 
Trafikstøj er på den politiske dagsorden både i EU og i 
Danmark. De nuværende politiske målsætninger og ind-
satser tager udgangspunkt i antallet af støjbelastede boliger 
defineret efter de vejledende grænseværdier.  
 
Det første støjinitiativ i EU-regi blev taget i 1970 med et 
direktiv, der fastsatte grænseværdier for det tilladte støj-
niveau for motordrevne køretøjer, jf. EF (1970). Ligeledes 
er der vedtaget et direktiv med nye minimumskrav til støj 
fra dæk, som er standardiseret for alle medlemslande, jf. EU 
(2009b). I Danmark er der dog en vis skepsis overfor, om 
kravene til dækstøj vil have særlig stor effekt, da de fleste 
dæk på markedet allerede lever op til de nye krav, jf. 
Lopdrup (2010) og Jensen (2010). EU har desuden vedtaget 
at indføre en mærkningsordning af dæk, som blandt andet 
indeholder en indikator for støjniveauet, jf. EU (2009a). 
 
I 2002 fremlagde EU et nyt støjdirektiv, jf. EU (2002). Med 
støjdirektivet ønskede EU at skabe en fælles ramme og 
fremgangsmåde for at mindske støjgener og sundheds-
skadelige virkninger af støj. I henhold til direktivet kræves 
det, at medlemslandene kortlægger støjen og på baggrund af 
resultaterne vedtager støjhandlingsplaner, som skal ligge til 
grund for landenes indsats for at forebygge og reducere 
ekstern støj. Der er særlig fokus på de tilfælde, hvor støjen 
vil medføre sundhedsskadelige virkninger. De relevante 
myndigheder skal udarbejde støjkort og støjhandlingsplaner 
for større byområder, større veje, større jernbaner og større 
lufthavne. 
 
EU's støjdirektiv fra 2002 er implementeret gennem støj-
bekendtgørelsen fra 2006, jf. Miljøministeriet (2006). Af 
bekendtgørelsen fremgår regler og krav til støjkortlægning 
samt retningslinier til kommuner og andre myndigheder for 
udarbejdelse af støjhandlingsplaner. Kortlægningen af 
trafikstøj tager udgangspunkt i modelberegninger, hvor der 
tages højde for trafikmængde, -type og -intensitet, vejr-
forhold og diverse lokale forhold med betydning for støjens 
udbredelse, som f.eks. vejbelægning eller graden af slitage 
på jernbaneskinner. Det forsøges i modelberegningerne at 

Trafikstøj 
behandles både i 
EU og i DK 

EU har krav til støj 
fra motorer og til 
dækstøj 

EU's støjdirektiv 
kræver 
støjkortlægning og 
handlingsplaner 

Modelberegninger 
ligger til grund for 
støjkortlægningen 
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gøre forskellige støjkilder sammenlignelige ved at beregne 
årsdøgngennemsnit for støjpåvirkningen. Imidlertid må det 
forventes, at støj målt ved Lden fra forskellige støjkilder 
opfattes forskelligt selvom måleenheden er den samme. Det 
vil sige, at 65 dB togstøj formentlig opfattes anderledes end 
65 dB vejstøj eller flystøj.  
 
Handlingsplanerne skal blandt andet indeholde en vurdering 
af problemets størrelse, dvs. antallet af støjbelastede boliger 
og personer, den hidtidige indsats samt forventninger om 
den fremtidige indsats. Herunder beskyttelse af stille-
områder, et skøn over effekten af indsatsen samt en strategi 
på langt sigt, jf. Støjbekendtgørelsen fra 2006. Imidlertid er 
handlingsplanerne i højere grad hensigtserklæringer om, 
hvad myndighederne agter at gøre – og de forventede virk-
ninger heraf – end egentlige initiativer. Implementeringen af 
tiltagene kræver, at initiativerne indarbejdes i kommune- og 
lokalplaner, før de er gældende. 
 
Udover de faste krav til indholdet i handlingsplanerne, 
fremgår det af EU’s støjdirektiv, at landene – i det omfang 
der foreligger tal, og det er relevant – kan vælge at kort-
lægge, hvor mange boliger og beboere, der er særligt støj-
isolerede, samt antallet af boliger og beboere, der har en 
stillefacade.4 I henhold til støjbekendtgørelsen har kom-
munerne i øvrigt mulighed for at udarbejde supplerende 
støjkort for andre typer ekstern støj, ligesom de ved eget 
initiativ kan udpege stilleområder. Disse områder kan 
herefter skrives ind i kommuneplanen, hvorefter kommunen 
forpligter sig til at tage højde for stilleområdet i forbindelse 
med byfornyelse, nye anlægsinvesteringer m.m. 
 
Udover de kommuner, der er dækket af EU’s støjdirektiv og 
for hvilke en støjhandlingsplan er påkrævet, har kommuner 
mulighed for at udarbejde en støjhandlingsplan på eget 
initiativ, hvilket f.eks. Furesø Kommune har gjort, jf. 

 
4) En stillefacade er defineret ved, at støjniveauet er under den 

relevante grænseværdi og 20 dB lavere end støjen på den mest 
støjudsatte facade. Der er ingen præcis definition af støjisolering, 
jf. Jensen (2010).  

Handlingsplaner er 
hensigts-
erklæringer 

Kommunerne har 
mulighed for at 
udvide 
støjkortlægningen 

Kun få kommuner 
har gennemført 
udvidede 
kortlægninger 
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Furesø Kommune (2009).5 Nogle kommuner, herunder 
blandt andet Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune, 
Odense Kommune og Aabenraa Kommune, agter at udpege 
stilleområder, jf. Frederiksberg Kommune (2009), Hvidovre 
Kommune (2010), Odense Kommune (2010) og Aabenraa 
Kommune (2009). Ingen kommuner har kortlagt boliger 
med støjisolering, og kun enkelte kommuner har kortlagt 
stillefacader, jf. Jensen (2010). 
 
Udover støjbekendtgørelsen, som implementerer EU’s 
støjdirektiv, findes der i dansk lovgivning i forvejen en 
række relevante regler på støjområdet. Det vedrører blandt 
andet bestemmelser fra planloven, kommune- og lokal-
planer, bygningsreglementet, samt regler for ekspropriation. 
 
Det fremgår blandt andet af Planloven, at støjfølsom anven-
delse (f.eks. boligbenyttelse) ikke må forekomme i støj-
udsatte områder, medmindre den fremtidige anvendelse kan 
sikres mod støjgener, jf. Miljøministeriet (2009). Det bety-
der, at der f.eks. ikke må planlægges boligbebyggelse i 
støjbelastede områder, med mindre der indføres regler for 
støjafskærmning i områderne. Betingelsen for støj-
afskærmning er imidlertid mildt formuleret. Det er således 
ikke en betingelse, at støjafskærmningen nødvendigvis skal 
sænke støjen til under grænseværdien. 
 
Bygningsreglementet indeholder krav om, hvordan boligen 
skal udformes, så beboerne ikke oplever støj fra eksterne 
kilder. I nye bygninger, der anvendes til overnatning, må 
den indendørs støj fra trafikken ikke overstige Lden 33 dB, 
når vinduerne er lukkede, jf. Økonomi- og Erhvervsministe-
riet (2010). Hvis bygningsreglementet ikke er opfyldt, kan 
der ikke gives tilladelse til byggeriet. I 2007 blev der indført 
en ny vejledende grænseværdi på 46 dB (Lden) for indendørs 
støj med åbne vinduer, jf. Miljøstyrelsen (2007). Ifølge 
WHO’s anbefalinger om støjniveauet udenfor soveværelses-
vinduet, bør støjen ikke overstige 40 dB om natten, jf. 
World Health Organisation (2009).  

 
5) Kortlægningen vedrører vejstøj i 15 kommuner i Hovedstadsom-

rådet, kortlægning af de større veje i 20 andre kommuner samt 
kortlægning af statens større veje. 

Danmark har 
selvstændige 
retningslinier 

Regler for 
støjafskærmning er 
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Krav til indendørs 
nattestøj med og 
uden åbne vinduer 
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I forbindelse med kommune- og lokalplaner skal det vur-
deres, om ændringer i arealanvendelse kræver en særskilt 
miljøvurdering. Det er ofte et krav at foretage såkaldte 
VVM-analyser. VVM står for Vurdering af Virkninger på 
Miljøet og bruges til at redegøre for projektets påvirkning af 
miljøet, herunder støjpåvirkningen. I forbindelse med f.eks. 
anlæg af større veje (f.eks. motorveje og motortrafikveje) og 
anlæg af overordnede veje gennem naturområder er der 
pligt til at vurdere projektets virkninger på miljøet. 
 
Endeligt er det værd at nævne reglerne for erstatningskrav. 
En grundejer kan tildeles erstatning ved nye vejanlæg samt 
ved udvidelser af eksisterende veje for f.eks. varige støjgener. 
Erstatningen udmåles af Ekspropriationskommissionen, og 
der tages udgangspunkt i en konkret vurdering i hver enkelt 
sag. I vurderingen skal blandt andet indgå trafikintensitet på 
vejen, områdets karakter samt ejendommens beliggenhed og 
karakter, jf. Baumgarten og Eriksen (2002). 
 
Nuværende indsats 
 
Regeringens overordnede mål med Vejdirektoratets støj-
handlingsplan er at reducere støjgenerne for flest mulige 
boliger langs de mest støjbelastede strækninger, jf. Sauer 
mfl. (2009). Fokus er størst på de boliger, der er udsat for et 
støjniveau på 68 dB eller derover, jf. Ohm og Rasmussen 
(2003). Den nuværende indsats bliver prioriteret efter det 
såkaldte støjbelastningstal (SBT), jf. boks I.2. 
 
Støjindsatsen kan foregå på tre forskellige måder. Enten kan 
den målrettes støjkilden, støjens udbredelse eller rettes mod 
at mindske påvirkningen hos modtageren. Derudover kan 
indsatsen benytte tre forskellige virkemiddeltyper. Virke-
midlerne kan opdeles efter tekniske tiltag, planlægnings-
tiltag eller økonomiske tiltag. I forbindelse med vejstøj, 
både i statsligt og kommunalt regi, er der foretaget flest 
initiativer af teknisk karakter, som primært har været mål-
rettet støjens udbredelse, jf. tabel I.1. De tekniske virke-
midler dækker over f.eks. støjskærme, facadeisolering, brug 
af støjreducerende asfalt m.m. Der er desuden benyttet 
økonomiske virkemidler i form af tilskud til facadeisolering. 

VVM analyser 
vurderer bl.a. 
støjpåvirkningen 

Det er muligt at 
opnå erstatning 

Der prioriteres 
efter SBT 

Udpræget 
anvendelse af 
tekniske tiltag 
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Støjdæmpende asfalt benyttes typisk ved renovering af veje. 
Af planlægningsmæssige tiltag har kommunerne blandt 
andet benyttet sig af hastighedsbegrænsninger, omlægning 
af tung trafik, mens EU har opsat krav til støjudsendelse fra 
motor og dæk m.m. Dette er tiltag, som dels regulerer for 
støjen ved kilden, dels under udbredelsen. I forbindelse med 
togstøj er der eksempler på tiltag som udskiftning af gamle 
godstog og slibning af skinner. 
 
Der er stor forskel på, hvor mange ressourcer, der er afsat 
på det statslige hhv. de kommunale budgetter. Rambøll 
vurderede i 2010, at kommunerne tilsammen har brugt 
omkring 10 mio. kr. årligt i perioden 2003-2008, jf. Jensen 
(2010). Til sammenligning har staten fra 1992-2009 haft et 
budget på ca. 20 mio. kr. årligt, mens beløbet for 2009-2014 
er hævet til 80 mio. kr. årligt, målrettet støjbekæmpelse ved 
statslige veje og fra togtrafikken. 
 
 

Staten bruger flest 
ressourcer på 
støjreduktion 
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Boks I.2 Støjbelastningstal (SBT) 

Støjbelastningstallet, SBT, er en indikator for, hvor stor en gene folk oplever ved 
et givet dB-niveau fra en eller flere støjkilder. Den oplevede støjgene stiger mere 
end proportionelt med dB-niveauet. SBT er lavet for, at man i planlægnings-
indsatsen kan tage højde for den højere gene, folk føler, jo højere dB er.  
 
Ved beregningen af SBT bliver støjbelastningen for forskellige boliger sammen-
vejet med en fastlagt genebelastning for forskellige niveauer af støj. Stærkt støj-
belastede boliger tildeles således en højere vægt end mindre støjbelastede boliger. 
Ved at summere det vægtede antal boliger er det muligt at beregne effekten på 
antallet af genebelastede boliger ved et givet støjtiltag. Således fremkommer SBT 
for det pågældende støjtiltag. Genevirkningen er eksponentielt stigende med støj-
niveauet, jf. figur A.  
 
 
Figur A Genefaktorkurven for støjeksponering 

80757065605550

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

dB (Lden)

SBT-vægt pr. bolig

 
Kilde: Ohm og Jensen (2003). 
 
 
SBT kan anvendes til at prioritere indsatsen mellem forskellige områder. Hvis der 
eksempelvis er et område med 1.000 boliger, der er belastet med 58 dB og et 
område med 500 boliger belastet med 71 dB, kan det være svært umiddelbart at 
vurdere, hvor en given indsats har størst effekt. 
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Boks I.  Støjbelastningstal (SBT), fortsat 

Ved at aflæse SBT-kurven, ses det, at en belastning på 71 dB skal ganges med en 
faktor 0,5, således vil de 500 boliger få et SBT på 250, mens de 1.000 boliger skal 
vægtes med 0,08, således får de et SBT på 80. I dette eksempel vil prioriteringen 
således være på de 500 boliger, der er meget støjbelastede. Der skulle være mere 
end 3.000 boliger belastet med 58 dB for at kunne overgå de 500 boliger belastet 
med 68 dB. 
 
Den funktionelle sammenhæng mellem støjniveauet og støjgenen er baseret på 
danske interviewundersøgelser, jf. Vejdirektoratet (1989). På baggrund af infor-
mationer om, hvor mange mennesker, der ved et givent dB-niveau, føler sig 
stærkt generet, er der estimeret en genekurve. Herfra har man opstillet en formel 
for genen (SBT) som funktion af støjniveauet. I 2010 blev formlen opdateret, 
således, at den tager højde for støjniveauet målt i Lden. SBT pr. bolig beregnes ud 
fra følgende formel, jf. Miljøstyrelsen (2010): 
 
Genefaktor (SBT vægt pr. bolig) = 10/)44(22,401,0 −⋅ denL  
 
hvor Lden angiver støjniveauet målt i dB ved facaden. 
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Forskellige myndigheder har benyttet tilskudsordninger til 
boligejeren for støjreduktion ved boligen, som er beskrevet 
nærmere i boks I.3 om støjpartnerskaber. Partnerskaber 
betyder, at de offentlige myndigheder dækker en andel af 
omkostningerne ved støjreducerende tiltag. Ved støj-
isolering af privat grund fra eksisterende veje tilfalder der 
en gevinst til boligejeren i form af en kapitalgevinst på 
boligen. Dette kan begrunde, at boligejeren skal bære en del 
af omkostningen, selv om ejeren ikke er en støjforvolder. 
Synspunktet forudsætter, at ejeren købte boligen efter støjen 
opstod og af den grund fik boligen billigere. Dette disku-
teres nærmere i afsnit I.6. 
 
Der er imidlertid også eksempler på, at der er benyttet til-
skudsordninger ved nyanlæg af veje og udvidelse af eksiste-
rende veje. Der er pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse i 
forbindelse med nyanlæg og udvidelse af vejnettet. Den skal 
redegøre for projektets støjpåvirkning af omgivelserne, og der 
skal lægges en plan for, hvilke støjreducerende tiltag der 
gennemføres. Det betyder, at der er en mere målrettet indsats 
ved nyanlæg end for eksisterende trafikstøj. 
 
 

Omkostning til 
støjreduktion kan 
deles mellem bolig-
ejer og myndighed 

Tilskudsordninger 
benyttes også ved 
nyanlæg og 
udvidelser af 
eksisterende veje 
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Boks I.3 Støjpartnerskaber – ved eksisterende veje 

Støjpartnerskaber er aftaler mellem den støjplagede beboer og myndighederne om 
at indgå et samarbejde om støjbekæmpende tiltag med privat medfinansiering. 
Udgangspunktet for partnerskabsaftalerne er, at alle involverede partnere har en 
gevinst af tiltaget. Den private boligejer har en gevinst ved at få nedbragt støj-
niveauet ved sin bolig og en deraf afledt kapitalgevinst. Kommunens gevinst er 
sundere borgere og et mere attraktivt boligområde. Partnerskaberne vedrører ty-
pisk støjbekæmpelse ved facaden af boligen, men tiltag som støjskærme og på-
lægning af støjisolerende asfalt kunne også indgå i partnerskabsaftaler. Herunder 
gives to eksempler på partnerskabsaftaler. 
 
Forsøgsprojekt om støjpartnerskaber 2005 – 2007. I perioden 2005-2007 havde 
Miljøstyrelsen et forsøgsprojekt om 5 støjpartnerskaber i 4 kommuner. Projektet 
omfattede støjisolering af særlig støjudsatte boliger ved blandt andet at opstille 
støjskærme, inddække altaner, udskifte vinduer med støjisolerende vinduer samt 
pålægge støjreducerende asfalt. Projektet omfattede både lejligheder og parcel-
huse samt lejer-, ejer- og andelsboliger. Forsøgsprojektet kostede i alt 13,1 mio. 
kr. og blev finansieret med 4 mio. kr. fra Miljøstyrelsen, 3,7 mio. kr. fra kom-
munerne og 5,4 mio. kr. fra de private boligejere, jf. Miljøstyrelsen (2008). 
 
Banedanmark. Siden 1986 har Banedanmark afsat 1 pct. af deres anlægs-
investeringer – ca. 15 mio. kr. årligt – til en støjpulje.6 De støjisolerende arbej-
der består typisk i at forbedre eller udskifte vinduer og døre til konstruktioner 
med bedre lydisolering samt at forbedre lette tagkonstruktioner eller lette yder-
vægges lydisolering med forsatsbeklædninger af gips. Tilskudsordningens stør-
relse afhænger af boligens belastning, der bliver inddelt i tre kategorier, nemlig 
Lden på hhv. 68-72 dB, 72-78 dB og over 78 dB.7 De boliger, der ligger i den 
mindst belastede kategori er berettiget til 50 pct.’s tilskud til facadeisolering, 
mellemkategorien er berettiget til 75 pct.’s tilskud, mens de mest støjbelastede 
boliger får tilbudt en medfinansiering på 90 pct. af isoleringsomkostningen. Fra 
1987-2007 blev der i hele Danmark tilbudt tilskud til støjisolering til i alt 13.418 
boliger, hvoraf ejerne af 4.648 boliger valgte at tage mod tilbuddet, jf. Bane-
danmark (2009). 

 

 
6) Tilskuddene til støjisolering af boliger blev udelukkende rettet mod boliger opført før april 

1984, da nyere boliger skal være konstrueret, så de vejledende grænseværdier for støj er over-
holdt, jf. Økonomi- og Erhvervsministeriet (1982). 

7) Størrelsesordningerne er her omregnet fra årsmiddendøgnsværdien (LAeq) til Lden. 
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Omkostninger ved trafikstøj 
 
Belastningen fra trafikstøj kan påvirke den enkelte persons 
velfærd negativt, hvilket gør, at der opstår en række sam-
fundsøkonomiske omkostninger. For at kunne sige noget 
om størrelsesordenen og fordelingen af disse skades-
omkostninger, værdisættes de negative effekter af trafikstøj. 
I afsnit I.3 og I.4 præsenteres analyser af henholdsvis de 
potentielle langsigtede helbredseffekter af trafikstøj samt de 
mere kortsigtede gener, som samlet set giver et estimat af 
skadesomkostningerne.  
 
Geneeffekter opstår som en direkte effekt af trafikstøj. De 
dækker over kortsigtede effekter som irritation, søvn-
forstyrrelser og koncentrationsbesvær. Geneeffekterne 
medfører omkostninger for folk gennem forringet livs-
kvalitet og fysiologisk stress. Helbredseffekterne frem-
kommer ved fysiologisk stress, dels direkte fra trafikstøj, 
dels som følge af geneeffekten. Helbredseffekterne dækker 
primært over risikoen for udvikling af hjertesygdomme og 
forhøjet blodtryk. Gene- og helbredseffekterne behandles i 
dette kapitel som to adskilte kilder til omkostninger, selvom 
de ikke kan adskilles med stor præcision, hverken empirisk 
eller begrebsmæssigt. Således fører dårligt helbred som 
følge af trafikstøj til tab af livskvalitet og produktivitetstab, 
ligesom kortsigtede gener kan gøre det, jf. figur I.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trafikstøj 
reducerer velfærd 

Kortsigtede 
geneeffekter og 
langsigtede 
helbredseffekter 
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Figur I.5 Oversigt over trafikstøjens velfærdseffekter 

 
 
 
Formålet med at værdisætte trafikstøjens negative effekter 
er at besvare en række spørgsmål om, hvordan trafikstøj 
påvirker de mennesker, der udsættes for den. For at regulere 
trafikstøj på en hensigtsmæssig måde er det nødvendigt at 
vide, hvordan effekterne udvikler sig ved forskellige støj-
niveauer. Analyserne i dette kapitel søger at vurdere, om 
omkostningerne ved en stigning i trafikstøjen på 1 dB er den 
samme ved forskellige dB-niveauer, eller om der findes en 
tærskelværdi, hvor ekstraomkostninger ved en mindre 
stigning i trafikstøjen over tærskelværdien er markant 
højere end omkostninger for en lille stigning i trafikstøj 
under tærsklen. Derudover er det interessant at se på, om 
trafikstøj fra biler, tog og fly har forskellige effekter på 
velfærden ved de samme dB-niveauer. 
 
 
I kapitlet anvendes to separate værdisætningsmetoder til at 
sætte tal på trafikstøjens omkostninger. For helbreds-
effekterne, som belyses i afsnit I.3, anvendes eksisterende 
epidemiologiske studier af sammenhængen mellem ud-
sættelse for trafikstøj og forekomsten af åreforkalkning og 

Værdisætningens 
formål 

Omkostningerne 
estimeres separat 

Trafikstøj 

Geneeffekt: 
Irritation og 

søvnforstyrrelse 

Fysiologisk 
stress 

Tabt livskvali-
tet og produk-
tivitet 

Belastning: 

Helbredseffekt: 
Forhøjet blodtryk og 

åreforkalkning 

Behandling og 
pleje samt for 
tidlig død 

 Effekt: 

Samfunds- 
omkostninger: 



 

 45 

forhøjet blodtryk. Til at værdisætte generne udføres en analy-
se i afsnit I.4 baseret på huspriser, hvor forskelle i huspriser 
som følge af boligernes støjpåvirkning udnyttes. Analysen 
udnytter, at faldet i en boligs pris som følge af trafikstøj 
afspejler markedets betalingsvilje for at undgå trafikstøj. De 
samlede omkostninger for trafikstøj opgøres herefter som 
summen af helbredsomkostningerne og geneomkostningerne. 
 
I det omfang befolkningen generelt er oplyst om risikoen 
for helbredseffekter ved længere tids udsættelse for trafik-
støj, kan husprisanalysen komme til at afspejle både gene- 
og helbredseffekter. I så fald må det forventes, at hus-
standene tager højde for helbredseffekterne ved købet af en 
bolig, hvorfor prisdifferencen mellem en bolig med og uden 
trafikstøj også vil afspejle den opfattede helbredsrisiko ved 
at bo støjudsat. Der er derfor en risiko for, at de udførte 
analyser fører til en vis dobbelttælling af omkostningerne og 
dermed overvurderer de samlede omkostninger ved trafik-
støj. Det er imidlertid en uundgåelig konsekvens af at 
opgøre omkostningerne hver for sig, og med en udeladelse 
af den separate opgørelse af helbredsomkostningerne havde 
der tilsvarende været en sandsynlighed for at underestimere 
de samlede omkostninger. 
 
 
I.3 Helbredsomkostning ved trafikstøj 
 
I hidtidige analyser af de samfundsøkonomiske omkost-
ninger ved trafikstøj har helbredseffekterne spillet en stor 
rolle for de samlede omkostninger jf. Ohm mfl. (2003) og 
Jensen (2010). Hypotesen er, at trafikstøj kan føre til mere 
alvorlige påvirkninger af helbredet, når det står på over lang 
tid, jf. oversigterne i Babisch (2006), Babisch og van Kamp 
(2009). Hvis trafikstøj påvirker helbredet negativt, medfører 
det omkostninger for samfundet blandt andet på grund af for 
tidlig død, tabt livskvalitet og øgede udgifter i sundheds-
væsnet. I det følgende gennemgås undersøgelserne af sam-
menhængen mellem trafikstøj og helbred med særlig fokus 
på hjertekarsygdomme. Desuden gennemgås, hvordan de 
samfundsøkonomiske omkostninger opstår, og der gives et 
estimat af deres størrelse.  
 

Risiko for 
dobbelttælling 
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Beskrivelse af helbredseffekter 
 
Sammenhængen mellem personers støjpåvirkning og hel-
bredseffekter er kompleks. Den grundlæggende hypotese er, 
at trafikstøj påvirker helbredet gennem gener f.eks. irritation 
og afbrudt søvn samt forstyrrelser i aktiviteter og kommuni-
kation gennem dagen. Dette kan føre til stress jf. figur I.6, 
jf. Babisch (2006). Hvis kroppen udsættes for stress gennem 
lang tid, fører det til nogle dokumenterede biologiske reak-
tioner i kroppen, blandt andet ændringer i blodsammen-
sætningen, som igen kan føre til en række sygdomme i 
hjertekarsystemet.8 I det følgende fokuseres på forhøjet 
blodtryk og åreforkalkning i hjertet, som er de mest under-
søgte sammenhænge. Ifølge en ny dansk undersøgelse er 
der en sammenhæng mellem trafikstøj og risikoen for 
slagtilfælde, jf. Sørensen mfl. (2011). Undersøgelsens 
resultater skal dog underbygges af andre studier, før der kan 
drages nogle konklusioner, og sammenhængen er derfor 
ikke taget med her. Årsagssammenhængen mellem trafik-
støj og sygdom er ikke fuldt afklarede. Størstedelen af 
litteraturen har fokuseret direkte på sammenhængen mellem 
trafikstøj og overhyppighed af sygdomme uden at doku-
mentere leddene i årsagskæden, jf. Sørensen mfl. (2011), 
Järup mfl. (2008) Barregard mfl. (2009), Bluhm mfl. 
(2007), de Kluizenaar mfl. (2007), Bodin mfl. (2009), 
Selander mfl. (2009), Beelen mfl. (2009). 
 
 

 
8) Der findes også undersøgelser af andre helbredseffekter, blandt 

andet psykiske effekter og effekter på indlæring hos børn. Der er 
få undersøgelser af hver af disse effekter, og der er således endnu 
ikke tilstrækkelig evidens for andre effekter end påvirkning af 
hjertekarsystemet. Støjniveauet fra trafik er ikke højt nok til, at 
der er direkte effekter på hørelsen. 

Støj kan give stress, 
som kan føre til 
hjertekar-
sygdomme 
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Figur I.6 Model for helbredseffekter af trafikstøj 
 Støjeksponering 

Forstyrrelse af aktiviteter og søvn 
Kognitiv og følelsesmæssig respons 

Gene-
effekt 

Stressreaktion
Påvirkning af nervesystem og 

hormonproduktion 

Forhøjede risikofaktorer 
Påvirkning af blodtryk, blodlipider, 

blodviskositet,  blodsukker mv.  

Hjertekarsygdomme
Forhøjet blodtryk, åreforkalkning af 

hjertet, slagtilfælde mv.  

 

Kilde: Tilpasset fra Babisch (2006). 
 
 
Støjbelastning kan øge sandsynligheden for at få hjertekar-
sygdomme. Omfanget af effekten undersøges ved at studere 
store befolkningsgrupper for at se, om personer, der lever i en 
støjbelastet bolig, har en større hyppighed af hjertekarsyg-
dom. Mange undersøgelser viser en overhyppighed af til-
fælde af forhøjet blodtryk og åreforkalkning af hjertet blandt 
personer, som bor støjbelastet, jf. Babisch (2006), Babisch og 
van Kamp (2009). Resultaterne i litteraturen varierer meget, 
men når mange undersøgelser sammenholdes i en meta-
analyse,9 ser der ud til at være en signifikant overhyppighed i 
forekomsten af forskellige sygdomme som åreforkalkning i 

 
9) En metaanalyse er en statistisk metode, hvor resultaterne fra 

mange separate analyser sammenstilles og testes samlet. 

Overhyppighed af 
forhøjet blodtryk 
og åreforkalkning 
af hjertet 
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hjertet og forhøjet blodtryk bland støjudsatte personer, jf. 
European Environment Agency (2010).  
 
Der er dog nogle systematiske problemer ved den type 
undersøgelser, der bruges til at undersøge helbredseffekten 
(epidemiologiske undersøgelser). De er baseret på statis-
tiske analyser, hvor støjudsatte og ikke-støjudsatte befolk-
ningsgrupper sammenlignes mht. hyppigheden af forhøjet 
blodtryk eller åreforkalkning. Principielt bør de to befolk-
ningsgrupper være ens på alle karakteristika undtagen 
eksponering for støj, da forskelle i hyppigheden af hjerte-
karsygdomme ellers kan skyldes andre faktorer. Hvis det 
ikke er opfyldt, fører det til selektionsskævhed på grund af 
estimationsskævhed. Mulige årsager til estimationsskævhed 
gennemgås i boks I.4. De fundne helbredseffekter af støj 
kan i princippet skyldes andre forhold (f.eks. livsstil), 
således at der slet ikke er en egentlig effekt af vejstøj. 
 
 

Forskelle mellem 
grupperne fører til 
selektionsskævhed 
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Boks I.4. Selektionsskævhed i epidemiologiske studier af trafikstøj 

Når man sammenligner helbredet hos en støjudsat befolkningsgruppe med hel-
bredet hos en gruppe, der ikke er støjudsat med henblik på at identificere en effekt 
af støj på helbredet, bør de to grupper ideelt set være ens på alle andre områder. 
Hvis det er tilfældet, kan effekten af støj på helbredet bestemmes direkte ud fra 
forskelle i helbredet mellem de to grupper. Når det ikke er tilfældet, kan der opstå 
problemer med selektionsskævhed, dvs.for lave/høje estimater af effekten af støj-
udsathed på helbredet. 
 
For at illustrere hvordan udvælgelsen af analysepopulation kan give selektions-
skævhed gives her et tænkt eksempel på to nabolag med befolkningsgrupper, der 
er lidt forskellige mht. f.eks. indkomst og alder i udgangspunktet. Det ene nabolag 
udsættes nu for en øget støjmængde, f.eks. på grund af at en lufthavn pludselig 
ændrer landingsbanernes placering, så flyene nu letter og lander hen over dette 
nabolag. De forskelle i helbred, der eksisterer mellem de to grupper, afhænger af 
forskellene i støjbelastning, men også af forskellene i indkomst og alder. Der 
findes forskellige metoder, der tager højde for forskellene i indkomst og alder, og 
således isolerer effekten af støjbelastning, jf. f.eks. Greene (2000). Metoderne 
kræver dog, at man har information om indkomst, alder samt andre forskelle, der 
eventuelt har betydning for helbredet. Hvis der ikke tages højde for, at de to grup-
per er forskellige, kan det medføre selektionsskævhed. 
 
Med tiden flytter beboerne ind og ud af begge områder. I det støjbelastede område 
vil der ske en ændring i befolkningssammensætningen på baggrund af, hvordan 
den øgede støj påvirker folks præferencer for bolig. Et eksempel kan være, at 
personer, som er meget bevidste om sundhed, vil vælge at flytte til et mere stille 
område for at undgå den negative påvirkning fra støjen på deres stressniveau og 
generelle velbefindende. Disse personer lever samtidig sundt mht. anden livsstil. 
Andre personer, som ikke har den slags præferencer, flytter derimod ind i det 
støjbelastede område, f.eks. fordi boligerne er billigere, og de har samtidig en 
mindre sund livsstil generelt. Når der observeres, at de støjudsatte i højere grad 
får hjertekarsygdomme, kan det ikke umiddelbart opgøres, om det skyldes støj 
eller livsstil generelt. Man ville igen ønske at kontrollere for sidstnævnte, men 
forskelle i den grundlæggende livsstil er i høj grad uobserverbare, og er derfor en 
yderligere kilde til selektionsskævhed. 
 
I enhver analyse af helbredseffekterne af trafikstøj vil der potentielt være selek-
tionsskævhed. Dette gør, at analysernes resultater skal behandles med en vis for-
sigtighed. De fundne helbredseffekter af støj kan i princippet skyldes andre for-
hold (f.eks. livsstil), således at der slet ikke er en egentlig effekt af vejstøj. 
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Luftforurening er en anden kilde til estimationsskævhed, da 
den også er en miljøpåvirkning fra trafik, som kan føre til 
hjertekarsygdomme, jf. Hoffman mfl. (2006). Det betyder, 
at det er vigtigt at tage højde for luftforurening, når hel-
bredseffekterne af trafikstøj undersøges. Der findes en 
række studier, der inkluderer begge miljøpåvirkninger, men 
de kommer frem til blandede resultater. Når der tages højde 
for luftforurening, finder nogle studier, at helbredseffekten 
af trafikstøj enten reduceres eller helt forsvinder, jf. Beelen 
mfl. (2009) og Selander mfl. (2009). Andre finder, at hel-
bredseffekten af trafikstøj øges, når man tager højde for 
luftforurening, jf. de Kluizenaar mfl. (2007). De fleste 
studier af trafikstøj og hjertekarsygdomme inkluderer ikke 
luftforurening, og det er derfor svært at sige, hvordan det 
påvirker det overordnede resultat. Det er sandsynligt, at 
luftforurening og trafikstøj samvarierer en del, og at der 
derfor er risiko for dobbelttælling, når helbredseffekterne 
opgøres separat.  
 
Med de nævnte forbehold refereres nu de mest benyttede 
estimater af sammenhængen mellem trafikstøj og helbred. 
Resultaterne stammer fra to metaanalyser af henholdsvis 
åreforkalkning i hjertet og forhøjet blodtryk, jf. figur I.7 og jf. 
Babisch (2006) samt Babisch og van Kamp (2009). De to 
studier danner blandt andet grundlag for estimater af hel-
bredseffekter i EU’s nye guidelines for trafikstøj, jf. European 
Environment Agency (2010). Resultaterne angives som 
overhyppigheden af en helbredseffekt, når personen er udsat 
for et givet støjniveau. Overhyppigheden er den relative risiko 
i forhold til et basisscenarie og stiger med støjniveauet. Det 
centrale estimat for dosisresponsfunktionen for forhøjet 
blodtryk viser, at personer der bor i boliger med et støjniveau 
over 50 dB, har en overhyppighed af forhøjet blodtryk i 
forhold til personer, der bor i boliger med et støjniveau under 
50 dB, jf. Babisch og van Kamp (2009)10. Overhyppigheden 
stiger med 13 pct. pr 10 dB (en overhyppighed på 13 pct. 
svarer til en relativ risiko på 1,13). Helt generelt er der en stor 
spredning i estimaterne af helbredseffekten af trafikstøj i de 
epidemiologiske undersøgelser. Undersøgelserne varierer 

 
10) Dosisresponsfunktionen er den kvantitative sammenhæng mellem 

støj og helbredseffekten. 

Luftforurening kan 
også føre til 
hjertekar-
sygdomme 

Støjstigning på 10 
dB giver 13 pct. 
overhyppighed af 
forhøjet blodtryk 



 

 51 

meget mht. både den nedre grænse for helbredseffekterne, 
størrelsen af effekterne, og hvorvidt tilvæksten i overhyppig-
heden af sygdommen er marginalt stigende (eller konstante) 
med støjniveauet. Resultaterne for forhøjet blodtryk er be-
stemt med et 95 pct. konfidensinterval på 1,00 til 1,28 pr. 10 
dB, jf. Babisch og van Kamp (2009). Det betyder, at resulta-
terne kan svinge mellem ingen effekt (en relativ risiko på 1) 
og en effekt, der er dobbelt så stor som det centrale estimat. 
Dette er angivet i figuren som det højeste og det laveste 
estimat. Metaanalysen bygger på studier af flystøj, men i en 
ny rapport fra EU vurderes det, at den også kan bruges for 
andre typer af trafikstøj, jf. European Environment Agency 
(2010). 
 
 
Figur I.7 Dosisresponsfunktion for forhøjet blodtryk 
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Anm.: Overhyppigheden angivet som er relativ risiko for forhøjet 

blodtryk. Den findes ved at sammenligne personer, der bor ved et 
støjniveau over 50 dB, med personer bosat ved et støjniveau 
under 50 dB. 

Kilde: Babisch og van Kamp (2009) og egne beregninger. 
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Dosisresponsfunktionen fra metaanalysen af åre-
forkalkning i hjertet har et andet forløb end dosisrespons-
funktionen for forhøjet blodtryk, jf. Babisch (2006). Meta-
analysen viser, at overhyppigheden af åreforkalkning i 
hjertet først starter ved et støjniveau på 60 dB, jf. figur 8. 
Overhyppigheden stiger til 25 pct. ved 76 dB. Der er tale 
om en mindre overhyppighed pr. dB på åreforkalkning i 
hjertet i forhold til forhøjet blodtryk, og den starter ved et 
højere støjniveau. Resultaterne for åreforkalkning i hjertet 
er desværre angivet uden konfidensinterval, jf. Babisch 
(2006). Det antages i det følgende, at estimaterne for 
forhøjet blodtryk har en usikkerhed, der svarer til spred-
ningen på de fundne estimater i litteraturen. Herved ind-
drages der usikkerhed der generelt findes i de epidimio-
logiske undersøgelser. Spredningen er angivet i figuren 
ved det højeste og det laveste estimat. Metanalysen bygger 
primært på studier af vejstøj, men eksperter fra EU vur-
derer, at den også kan bruges for andre typer af trafikstøj, 
jf. European Environment Agency (2010).  
 
 
Figur I.8 Dosisresponsfunktion for åreforkalkning i 

hjertet 
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Anm.: Overhyppigheder angivet som relativ risiko for åreforkalkning i 

hjertet. Den findes ved at sammenligne personer der bor ved et 
støjniveau over 60 dB, med personer bosat ved et støjniveau 
under 60 dB. 

Kilde: Babisch (2006) og egne beregninger. 
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Der er forskel på den nedre grænse for det skadelige støj-
niveau fra undersøgelse til undersøgelse. Der er fundet 
negative helbredseffekter fra 45 dB i nogle undersøgelser, 
hvilket er under det normale baggrundsniveau for eksempel-
vis villakvarterer i København langt fra større veje, jf. 
Bodin mfl. (2009). Andre finder først en effekt ved 65 dB, 
hvilket er tæt på niveauet for meget støjbelastede boliger i 
Danmark, jf. Järup mfl. (2008). De centrale estimater fra de 
to metaanalyser, der er refereret ovenfor, viser en over-
hyppighed af forhøjet blodtryk allerede fra 50 dB, men først 
ved 60 dB er der en overhyppighed af åreforkalkning i 
hjertet hos støjudsatte personer. Der er dog væsentlig spred-
ning i resultaterne, og det er derfor svært at bestemme en 
entydig grænse for, hvornår støj har en negativ effekt på 
helbredet. De nuværende grænseværdier for støj ligger på 
58 dB for vejstøj, 55 dB for flystøj og 64 dB for togstøj. Det 
centrale estimat for effekten på forhøjet blodtryk tyder på, at 
der kan være negative effekter ved lavere støjniveauer end 
grænseværdien for togstøj. Desuden viser det centrale 
estimat for åreforkalkning i hjertet også, at der kan være 
negative effekter på hyppigheden af denne sygdom under 
den gældende grænseværdi.  
 
Det er vigtigt at undersøge, om der findes et niveau, hvor 
effekterne stiger voldsomt, en såkaldt tærskelværdi. Hvis 
der findes en tærskelværdi, vil det betyde, at man bør ind-
rette reguleringen efter at undgå, at personer udsættes for 
trafikstøj over det niveau. De fleste undersøgelser finder 
dog en gradvis, stigende marginaleffekt, og det tyder så-
ledes ikke på, at der findes en tærskelværdi.  
 
Helbredseffekter på befolkningsniveau 
 
Dosisresponsfunktionerne kan bruges til at beregne andelen 
af forekomster af forhøjet blodtryk og åreforkalkning, som 
kan tilskrives trafikstøj. Denne andel beregnes ved at tage 
højde for andelen af personer, der bor ved forskellige støj-
belastninger, samt hvor meget deres risiko for at udvikle 
sygdommene er forhøjet, fordi de udsættes for støj. Dette tal 
bruges til at estimere, hvor mange personer, der er berørt af 
trafikstøjsrelaterede sygdomme, hvor mange der dør for 

Ingen entydig 
nedre støjgrænse  

Heller ingen 
tærskelværdi 

Trafikstøj kan 
tilskrives 6 pct. af 
tilfældene af 
forhøjet blodtryk 
og 1 pct. af 
åreforkalkning i 
hjertet 
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tidligt på grund af det, og hvor meget det belaster sundheds-
systemet. På baggrund af de valgte dosisresponskurver kan 
6 pct. af alle tilfælde af forhøjet blodtryk tilskrives trafikstøj 
med et konfidensinterval på 0 til 13 pct. Det samme gælder 
godt 1 pct. af tilfældene af åreforkalkning i hjertet med et 
konfidensinterval på mellem 0 og 2 pct. af tilfældene. Til 
beregningen er benyttet antallet af vejstøjbelastede boliger 
fra den nationale kortlægning fra 2009, der også er gennem-
gået i afsnit I.2, jf. Tetraplan (2009).11 Som vist tidligere er 
vejstøj det helt overvejende problem nationalt, og de 6.000 
boliger, der er belastet af enten togstøj eller flystøj, påvirker 
stort set ikke det samlede helbredsresultat.  
 
Støjpåvirkningens effekt på antallet af sygsomstilfælde kan 
overføres til, hvor mange der dør for tidligt på grund af 
støjrelaterede hjertekarsygdomme, hvis det antages, at sand-
synligheden for at dø af støjrelaterede hjertekarsygdomme 
ikke afviger fra sandsynligheden for at dø af hjertekar-
sygdomme generelt. Overordnet set har antallet af personer, 
der dør af hjertekarsygdomme, været faldende pga. bedre 
behandlingsmuligheder. Det gælder især for åreforkalkning i 
hjertet, hvor antallet af dødsfald er næsten halveret fra 1999 
til 2008. Således døde ca. 5.500 personer af hjertekar-
sygdomme i 2008 i forhold til 9.900 i 1999, ifølge Døds-
årsagsregistret. Antallet af personer, der dør af forhøjet 
blodtryk, steg i samme periode fra knap 600 til knap 900. Det 
betyder, at en uændret helbredseffekt af trafikstøj vil føre til 
færre for tidligt døde absolut, grundet den forbedrede over-
levelse for personer med åreforkalkning i hjertet. Kombi-
nationen af dosisresponsfunktionen og færre dødsfald be-
tyder, at der er ca. 70 personer (med en variation ca. mellem 
0 og 150 personer), der dør for tidligt på grund af støjrelateret 
åreforkalkning i hjertet pr. år, og knap 50 personer der dør for 
tidligt grundet støjrelateret forhøjet blodtryk pr. år (med en 
variation mellem 0 og 90 personer), jf. tabel I.2. 
 
 

 
11) For boliger under 55 dB er der antaget en fordeling svarende til 

fordelingen fra den detaljerede kortlægning af Storkøbenhavn, 
hvor der er målt støj ned til 45 dB Lden for vejstøj. 

Årligt dør knap 120 
personer for tidligt 
på grund af 
trafikstøj 
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Tabel I.2 Antallet af indlagte og for tidligt døde på grund af støj (centrale 
estimater) 

 Indlagtea)  Ambulant be-
handlinga) 

For tidligt dødeb) 
 

Forhøjet blodtryk 300 2.680 70 
Åreforkalkning i hjertet 480 810 50 
Samlet 780 3.440 120 
a) På baggrund af antallet af behandlede i 2007 og forhøjet blodtryk inkluderer nyresyge. 
b) Gennemsnit af antal døde i 2006-2008. 
Kilde: Sundhedsstyrelsen (2008), Statistikbanken, Dødsårsagsregistret, Babisch (2006), Babisch og 

van Kamp (2009) og egne beregninger. 

 
 
Den ændrede behandling af hjertekarsygdomme har også 
medført et fald i antallet af indlæggelser, men en stigning i 
de ambulante behandlinger på sygehusene. I 2007 var der i 
alt 39.000 indlæggelser pga. forhøjet blodtryk og åre-
forkalkning i hjertet (inklusiv blodpropper) og 74.000 
ambulante behandlinger, jf. Danmarks Statistik.12 Bereg-
ningerne viser, at næsten 800 blev indlagt med støjrelateret 
forhøjet blodtryk og åreforkalkning i hjertet, og 3.400 
personer modtog ambulant behandling på sygehus af samme 
grund under den forudsætning, at sygdomsforløb ved trafik-
støjsrelaterede hjertekarsygdomme ikke adskiller sig fra 
sygdomsforløb for hjertekarsygdomme generelt. 
 
Værdisætning af helbredseffekter 
 
I det følgende værdisættes de samfundsmæssige omkost-
ninger ved støjrelateret sygdomme og dødsfald. Miljøstyrel-
sen har tidligere opgjort helbredsomkostningerne af vejstøj, 
jf. Ohm mfl. (2003). De opgør en række forskellige helbreds-
omkostninger fordelt på omkostninger i sundhedssystemet. I 
det følgende benyttes den samme fremgangsmåde til opgørel-
se af de samfundsøkonomiske omkostninger som i Miljøsty-
relsens opgørelse. Der tages dog højde for nogle få ændrede 
forudsætninger fra den seneste opgørelse af trafikkens eks-
terne omkostninger, jf. Transportministeriet (2010). I nærvæ-
 
12) Tallene er overkantsskøn, da de også indeholder behandlinger af 

forhøjet blodtryk, der skyldes nyresygdomme.  

Færre indlægges og 
flere behandles 
ambulant 

Miljøstyrelsens 
metode til 
opgørelse af 
helbredseffekter 
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rende analyse er der lavet få ændringer i antagelserne fra 
Transportministeriet samt en opdatering af data, jf. boks I.5. 
 
Om værdisætningsmetoden 
 
Den væsentligste helbredsomkostning relateret til trafikstøj er 
omkostningen ved for tidlig død. Hvis en person dør for 
tidligt pga. en trafikstøjsrelateret sygdom, fører det til et 
velfærdstab for samfundet. Standardmetoden til at beregne et 
estimat for velfærdstabet er beskrevet i boks I.5.13 Grundlæg-
gende opgøres omkostningen ved dette velfærdstab efter 
denne metode ud fra varigheden af perioden fra påvirkningen 
til personens død (latensperioden) og antallet af tabte leveår 
målt ved den forventede restlevetid på dødstidspunktet. Den 
er i tidligere analyser sat til 10 år, hvilket også benyttes her. 
Antagelsen om latensperioden er central, fordi den påvirker 
nutidsværdien af et tabt leveår gennem diskontering af tabet.  
 
Antallet af tabte leveår beregnes ud fra en forudsætning om, 
at personer, der dør af forhøjet blodtryk og åreforkalkning i 
hjertet som følge af støj, har samme aldersfordeling som 
alle personer, der dør af disse sygdomme. Der tages i bereg-
ningerne højde for den forventede fremtidige stigning i 
levetiden. I afsnittet ovenfor er andelen af dødsfald, som 
følge af forhøjet blodtryk og åreforkalkning i hjertet, der 
skyldes støj, beregnet ud fra dosisresponsfunktionerne. 
Værdien af et tabt leveår er beregnet til en gennemsnitlig 
værdi på 450.000 kr. pr. tabt leveår ved en latensperiode på 
10 år, jf. boks I.5. Med et estimat på 10 tabte leveår pr. for 
tidligt død, giver det en samlet omkostning på 500 mio. kr. 
om året med et konfidensinterval på 0 kr. til 1.100 mio. kr. i 
2010 priser.14 

 
13) Metoden bygger på, at det er muligt at beregne værdien af et fuldt 

statistisk liv ud fra marginale betalingsviljer for mindre ændringer 
i risikoen for at dø. Desuden er der en antagelse om, at værdien af 
tabt leveår er konstant uanset personens alder, og den kan bereg-
nes ud fra værdien af et fuldt statistisk liv. Metoden og begge an-
tagelser er problematiske, men standardmetoden er brugt for at 
gøre resultaterne sammenlignelige med tidligere analysers resul-
tater.  

14) Samlede omkostning beregnes: 120 personer x 10 tabte leveår pr. 
person x 450.000 kr. pr. tabte leveår. I alt: ca. 500 mio.  

For tidlig død 
værdisættes ved 
værdien af tabte 
leveår  

For tidlig død giver 
tab på 500 mio. kr. 
om året 



 

 57 

Boks I.5 Standardmetoden til værdisætning af for tidlig død 

For tidlig død påfører samfundet et tab. Dette tab opgøres med udgangspunkt i 
værdien af et statistisk liv, der oftest er baseret på den betingede betalingsvilje for at 
opnå en given reduktion af sandsynligheden for at dø i en given periode. Betalings-
viljen er et udtryk for værdien knyttet til den mindre risiko. Derved bliver værdien 
af et fuldt statistisk liv (VSL): 
 

100*WTPVSL =  
 

WTP er den marginale betalingsvilje for at undgå en forhøjelse af dødssandsynlig-
heden på 1 pct.point og VSL er derved betalingsviljen for at undgå en ”sikker” død 
i perioden. Betalingsviljen for tabte leveår etableres ud fra værdien af et statistisk 
liv under den forudsætning, at tabet ved for tidlig død afhænger af antallet af tabte 
leveår og værdien af et tabt leveår (VLY): 
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VLY er værdien af et tabt leveår, δ er diskonteringsraten, i er personens alder på 
tidspunktet t, a er personens nuværende alder, T er den øvre levetid og ρi,t+i er den 
aldersbetingede dødssandsynlighed. Det fører til, at det samlede velfærdstab ved 
helbredseffekterne af støj er mindre, hvis personerne dør senere i deres livsforløb. 
For hjertekarsygdomme indtræder døden først efter en sygdomsperiode (latens-
periode), hvilket der også skal tages højde for i beregningen af tabte leveår. Der er 
ikke nogen studier af latensperioden, men den er tidligere blevet sat til 10 år, jf. 
Transportministeriet (2010). Det benyttes også i nærværende beregninger.  
 
Antallet af tabte leveår beregnes ud fra en forudsætning om, at personer, der dør af 
forhøjet blodtryk og åreforkalkning i hjertet som følge af støj, har samme alders-
fordeling som alle personer, der dør af disse sygdomme. Der tages i beregningerne 
højde for den forventede fremtidige stigning i levetiden. De tabte leveår som følge 
af trafikstøj beregnes ud fra de ændrede dødelighedssandsynligheder, hvis trafik-
støjen øges i et enkelt år. Dette gøres for at kunne beregne en isoleret effekt af et års 
øget støjbelastning. Beregningen er lavet på baggrund af de forventede, fremtidige 
dødelighedssandsynligheder frem til 2110 beregnet af DREAM.  
 
For at sikre sammenlignelighed med analysen i afsnit I.4 er en diskonteringsrate på 
3 pct. benyttet. Derudover bruges den samme værdi af et fuldt statistisk liv som for 
de nyeste enhedspriser for trafikkens eksterne effekter, jf. Transportministeriet 
(2010). Der benyttes en værdi på 15 mio. kr. for et statistisk liv. Med en latenstid på 
10 år, en diskonteringsrate på 3 pct. og den gennemsnitlige alder på 35-45 år, bliver 
den gennemsnitlige værdi pr. tabt leveår 450.000 kr. ved 10 tabte leveår. 
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En overhyppighed af tilfælde af forhøjet blodtryk og årefor-
kalkning i hjertet øger omkostningerne i alle dele af sund-
hedsvæsnet, fra medicinudgifter, besøg hos praktiserende 
læge, speciallæger til behandlinger i sygehusvæsnet. En 
tidligere analyse opgjorde de samlede omkostninger i sund-
hedsvæsnet i 2002, jf. Ohm mfl. (2003). Hvis analysens 
resultat fremskrives til 2010, giver det en årlig omkostning på 
80 mio. kr. Usikkerheden på estimatet er her samme niveau 
som for de ovenstående beregninger, hvilket giver et interval 
på mellem 0 og 160 mio. kr. om året. Der er naturligvis en 
stor usikkerhed omkring beløbet. De oprindelige tal byggede 
på andre forudsætninger for dosis-responssammenhængen, 
hvor effekten på åreforkalkning var større, men mindre for 
forhøjet blodtryk i forhold til de nuværende tal i nærværende 
opgørelse. Derudover har behandlingsformerne ændret sig 
væsentligt siden 2002. Antallet af døde er faldet kraftigt i de 
sidste 10 år, hvilket er et udtryk for ændret livsstil og behand-
ling, jf. Sundhedsstyrelsen (2010). Det betyder, at antallet af 
behandlede og antallet af personer, der dør af de to syg-
domme, har ændret sig, uafhængigt af de ændrede estimater 
af trafikstøjens helbredseffekt. Det er svært at sige, om det 
kan forventes, at nuværende omkostninger er højere eller 
lavere end tidligere. Dog udgør det en lille del af de samlede 
omkostninger. 
 
Derudover kan sygdom føre til tab af arbejdsproduktivitet. 
Oftest dør personer med hjertekarsygdomme efter pensions-
alderen, men hjertekarsygdomme kan alligevel godt føre til 
både øget sygefravær og tidligere afgang fra arbejds-
markedet. En måde at opgøre tabt arbejdsproduktivitet på er 
at se på sygefraværet hos personer med enten forhøjet 
blodtryk eller åreforkalkning i hjertet. En tidligere under-
søgelse kom frem til et meget lille tab, som var behæftet 
med stor usikkerhed, jf. Ohm mfl. (2003). Desværre findes 
der ikke data for omfanget af ekstra sygefravær, som skyl-
des de to sygdomme. Grundet den lave værdi fra det tid-
ligere studie og usikkerheden opgøres omkostningerne ved 
tabt arbejdsproduktivitet ikke her, men det vurderes, at der 
er tale om en meget beskeden omkostning.  
 

Omkostninger i 
sundhedsvæsnet på 
80 mio. kr. om året 

Tabt produktivitet 
ikke opgjort 
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De personlige omkostninger ved at blive syg af trafikstøj 
skyldes enten for tidlig død eller tab af livskvalitet ved at 
skulle leve med sygdommen. Næsten 20 pct. af de 45-67-
årige har forhøjet blodtryk, og næsten 10 pct. af denne 
aldersgruppe har en hjertekarsygdom, jf. Statens Institut for 
Folkesundhed (2006). Det er dog særdeles vanskeligt at 
opgøre omkostningen ved den tabte livskvalitet, og der 
findes ingen gængs metode. Derfor er tabet ikke værdisat i 
det følgende, selv om det kan være en væsentlig kompo-
nent, særligt med den tidligere beskrevne forbedring af 
overlevelsesmuligheden ved hjertekarsygdomme. 
 
Samlet set opgøres det centrale estimat af de samfunds-
økonomiske omkostninger ved helbredseffekterne af trafik-
støj til 600 mio. kr. om året, jf. tabel I.3. Det opgøres som 
værende mellem 0 kr. og 1.200 mio. kr. om året på bag-
grund af konfidensintervallet fra de underlæggende dosis-
responsfunktioner. Det afspejler dog ikke nødvendigvis den 
samlede usikkerhed omkring de trafikrelaterede helbreds-
omkostninger, da der også er væsentlig usikkerhed omkring 
de andre antagelser, dvs. antallet af tabte leveår, værdien af 
et tabt leveår, omkostninger i sundhedsvæsnet, andre hel-
bredsproblemer forårsaget af trafikstøj osv. Resultatet 
sammenlignes med andre analysers resultater i afsnit I.5. 
 
 
Tabel I.3 Samlede omkostninger ved helbredseffekter af 

trafikstøj, mio. kr., 2010 priser 
Samlet omkostning Lav Middel Høj 
For tidlig død, årefor-
kalkning 

0 330 650 

For tidlig død, forhøjet
blodtryk 

0 210 410 

Sundhedsomkostninger 0 80 160 
I alt 0 620 1.230 
Kilde: Egne beregninger. 

 
 
 
 

Omkostning ved 
tabt livskvalitet 
ikke opgjort 

Samlet omkostning 
på ca. 600 mio. kr. 
om året, men stor 
usikkerhed om 
resultaterne 
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Opsummering  
 
Mange undersøgelser har fundet, at der er en sammenhæng 
mellem støjbelastning af boligen og forekomsten af hjerte-
karsygdomme. Støj i boligen forstyrrer søvnmønstre og 
aktiviteter, hvilket kan virke stressende. Langsigtet stress 
formodes at føre til en højere forekomst af hjertekar-
sygdomme pga. den fysiologiske respons. Forskning angi-
ver, at overhyppigheden af forhøjet blodtryk starter ved 50 
dB, hvor effekten på åreforkalkning i hjertet først forventes 
ved en støjbelastning af boligen på over 60 dB. Der er dog 
meget stor variation i resultaterne. Det skal også bemærkes, 
at det er svært statistisk at måle, om støj har helbreds-
effekter. Således kan måleproblemer gøre, at den statistiske 
sammenhæng mellem støj og helbred ikke er udtryk for en 
egentlig årsagssammenhæng. 
 
Når resultaterne overføres til generelle dosisrespons-
funktioner, og der tages højde for fordelingen af støj-
belastede boliger i Danmark, viser det, at knap 6 pct. af alle 
tilfælde af forhøjet blodtryk kan henføres til trafikstøj. Det 
samme gælder godt 1 pct. af alle tilfælde af åreforkalkning i 
hjertet. Samlet set er der indikationer af, at støj fører til over 
4.200 behandlinger i sygehusvæsnet og 120 for tidligt døde 
om året. Den samlede årlige omkostning ligger mellem 0 kr. 
og 1.200 mio. kr. Der er en væsentlig usikkerhed omkring 
estimaterne, som blandt andet skyldes manglende viden 
omkring velfærdstabet under sygdom, længden af latens-
perioden mellem sygdomsudviklingen, for tidlig død og 
omkostningerne i sundhedssystemet. Desuden er der usik-
kerhed omkring de underlæggende dosisresponsfunktioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støj kan føre til 
helbredseffekter 

Lave samlede 
omkostninger 
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I.4 Geneomkostninger ved trafikstøj 
 
I dette afsnit søges at værdisætte størrelsen af geneeffekter 
af støj ved en analyse af effekter på boligprisen af trafikstøj 
i hovedstadsområdet. 
 
Der er flere internationale studier, der benytter enten spørge-
skemaer (betingede værdisætningsanalyser) eller huspriser til 
at værdisætte trafikstøj. Generelt finder forskellige inter-
nationale spørgeskemaundersøgelser meget varierende resul-
tater, og det er uklart, om det skyldes metodemæssige pro-
blemer, eller at der er stor variation i de underliggende præfe-
rencer for støj, jf. Nelson (2008).15 Husprisanalyserne giver 
mere ensartede resultater på tværs af analyser og under-
søgelsesområder, jf. oversigt i Navrud (2002). De fundne 
negative effekter af vejstøj på husprisen spænder dog fra et 
fald på knap 0,1 pct. til et fald på ca. 2,2 pct. af husprisen pr. 
dB i forskellige analyser på tværs af landegrænser.  
 
I Danmark er der i årenes løb lavet fire husprisundersøgelser 
af vejstøj, alle sammen i Storkøbenhavn, jf. tabel I.4. Disse 
undersøgelser finder en negativ effekt af trafikstøj på hus-
priserne i samme størrelsesorden som de internationale 
studier. De viser også, at der kan være en forskel på effekten 
på huse og lejligheder. Et studie, der udelukkende inkluderer 
enfamilieshuse, viser således et fald på 1,2-1,4 pct. af hus-
prisen pr. dB, jf. Damgaard (2003). Et studie, der ser på 
lejligheder, viser en mindre effekt på 0,5 pct. af boligens pris 
pr. dB, jf. Bjørner og Lundhede (2003). Denne forskel kan 
muligvis skyldes, at boliger med have er mere generede af 
trafikstøj end lejligheder, hvor udearealer typisk er et af-
skærmet gårdmiljø med mindre støj eller uden udearealer af 
betydning. Forskellen kan dog også skyldes, at husstandene, 
som er bosat i huse har højere indkomster eller på anden 
måde adskiller sig fra husstande bosat i lejligheder. 
 
 
 
15) Betinget værdisætning på baggrund af spørgeskemaer eller 

interviews kan f.eks. være behæftet med usikkerhed, fordi der ik-
ke er nogen garanti for, at folk svarer ærligt på spørgsmålene, li-
gesom spørgsmålenes formulering kan have stor betydning for 
besvarelserne. 

Hvad koster støj? 

Eksisterende 
værdisætning af 
trafikstøj 

Danske studier 
viser effekt af 
vejstøj afhængig  
af boligtype 
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Tabel I.4 Oversigt over eksisterende danske husprisundersøgelser af vejstøj 
Kilde Resultat Data og område 
Hjort-Andersen 
(1978) 

0,5 til 1 pct. pr. dB 
(regneeksempel) 

50 huse i Gladsaxe ved Motorringvejen 

Damgaard 
(2003) 

1,2 til 1,4 pct. pr. dB 
over 55 dB. 

760 enfamilieshuse i hovedstadsområdet 
(eksklusive København) tæt på motor- 
og indfaldsveje. 

Bjørner og 
Lundhede 
(2003) 

0,48 pct. pr. dB over 55 
dB. 

2.505 lejligheder i København.  

Rich og Nielsen 
(2004) 

0,54 pct. pr. dB (huse) 
0,47 pct. pr. dB (lejl.) 
over 55 dB. 

472 lejligheder og 238 huse i Storkøben-
havn. Priser og oplysninger ud fra bolig-
annoncer, dvs. udbudspris i stedet for 
handlet pris. 

 
 
Den eksisterende litteratur beskæftiger sig primært med 
vejstøj, men der findes også enkelte studier af togstøj og 
flystøj. De tyder på, at støjkilden har nogen betydning for 
betalingsviljen ved samme støjniveau. Forskning baseret på 
spørgeskemaundersøgelser har fundet, at folk er mest gene-
rede af flystøj efterfulgt af vejstøj og endelig togstøj, som 
altså skulle være mindst generende, jf. Miedema og Vos 
(2007). I to ud af tre nyere husprisanalyser er der dog fundet 
større effekter af togstøj på boligprisen, end der kunne 
findes af vejstøj, jf. Day mfl. (2007) og Dekkers og van der 
Straaten (2009). En samlet analyse af mange studier af 
flystøj finder, at betalingsviljen pr. dB ligger mellem 0,5 og 
0,7 pct. af husprisen, jf. Nelson (2008). Der er adskillige 
husprisanalyser, der ikke finder nogen betalingsvilje for at 
undgå flystøj, hvilket kan skyldes, at det af tekniske årsager 
er vanskeligt at estimere.16 
 

 
16) Flystøj kommer fra oven, og der er derfor kun meget lidt variati-

on i støjniveauet for forskellige boliger indenfor et område. Der-
for er det svært at adskille flystøjens effekter fra andre lokale na-
bolagseffekter. 

Støjkilden har 
betydning for 
geneomkostningen 
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De eksisterende analyser på danske data giver et estimat af 
den marginale betalingsvilje for at reducere trafikstøjen ved 
en bolig i det pågældende undersøgelsesområde. De er 
derfor velegnede til at vurdere små, lokale ændringer i 
trafikstøjen, men giver ikke et korrekt skøn for velfærdsef-
fekterne ved en stor ændring i mængden af trafikstøj eller 
ved en ændring i mængden af trafikstøj udenfor under-
søgelsesområdet. Det skyldes blandt andet, at de estimerede 
effekter af trafikstøj på boligprisen også afspejler det lokale 
udbud af boliger udsat for trafikstøj. Er der således mange 
boliger, som er belastet af trafikstøj i et område, vil en 
marginal stigning i trafikstøjen ved den enkelte bolig for-
mentlig kun have lille indflydelse på boligens pris, mens en 
lille ændring i mængden af trafikstøj i et ellers stille kvarter 
kan have stor effekt på boligens pris. 
 
Boligpriserne i et område afspejler herudover husstandenes 
betalingsevne, da eksempelvis husstande med høje ind-
komster formentlig også køber dyrere huse. Derudover er 
der en vis sandsynlighed for, at husstande med stor støj-
følsomhed bosætter sig i områder, hvor støjudsættelsen 
generelt er lav. Disse personer har formentlig også en 
betalingsvilje for at undgå støj, som er større end gennem-
snittet. Effekten af støj på boligpriserne i et sådant område 
vil derfor formentlig være større end den gennemsnitlige 
effekt af støj på boligprisen i Danmark generelt. Det be-
tyder, at en husprisundersøgelse foretaget i et område med 
en specifik sammensætning af husstande kan give skæve 
resultater, hvis dens resultater uden videre overføres til et 
andet område med en anden sammensætning. 
 
For at få et nærmere indblik i præferencerne for at undgå 
trafikstøj kan man estimere en generel efterspørgsel efter 
fraværet af støj. Dette sker ved at se på sammenhængen 
mellem husstandens valg af bolig og dermed støjpåvirkning 
og husstandens sammensætning i øvrigt i forhold til f.eks. 
indkomst, alder og antal børn, samt den lokale pris på støj. 
Efterspørgselsanalysen gennemføres for flere markeder 
under ét. Her kan prisen på støj beregnes fra en lokal hus-
prisanalyse, der viser, hvor meget det koster at prioritere 
fraværet af trafikstøj i boligen i det område, husstanden er 
bosat i. Husstandens indkomst og sammensætning må 

Eksisterende 
analyser: Lokale og 
marginale effekter 
… 

… som ikke uden 
videre kan 
generaliseres 

Analyse af 
efterspørgslen efter 
fravær af støj 
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ligeledes forventes at påvirke dens betalingsvilje for at 
undgå trafikstøj, og det skal der derfor tages højde for, når 
efterspørgslen efter fravær af trafikstøj analyseres. På 
baggrund af en efterspørgselsanalyse er det muligt at vur-
dere velfærdseffekten af større, ikke-marginale ændringer i 
trafikstøjen samt generalisere resultaterne til at kunne 
anvendes i analyser uden for undersøgelsesområdet. 
 
I dette afsnit udføres en efterspørgselsanalyse af trafikstøj. 
Analysen består af begge de trin, der er beskrevet ovenfor. I 
første trin fokuseres på at estimere en marginalpris på støj i 
lokalområder, mens andet trin generaliserer resultaterne fra trin 
1 til at omfatte en egentlig efterspørgsel efter fraværet af støj. 
Ingen af de eksisterende danske analyser af trafikstøj udfører 
trin 2 af analysen, hvor der tages højde for betydningen af 
socioøkonomiske forhold for betalingsviljen for at undgå støj. 
Analysens resultater belyser de samlede geneomkostninger af 
trafikstøj i Danmark. Derudover ses der på, om effekten af 
trafikstøj på boligprisen afhænger af støjkilden, samt om den 
marginale geneeffekt er stigende med støjniveauet.  
 
Fra huspriser til priser på støj 
 
En boligs salgspris afspejler en lang række egenskaber ved 
boligen. Dette gælder egenskaber som byggestil og kvalitet, 
beboelsesareal, samt beliggenheden i forhold til transport- 
og indkøbsmuligheder. I husprisanalysen forklares boligens 
salgspris på et givet marked ud fra dens forskellige egen-
skaber med det formål at bestemme køberens betalings-
villighed for hver enkelt egenskab.  
 
Støjniveauet fra trafikken kan være en vigtig faktor, når folk 
beslutter sig for at købe en bolig. Støjudsatte boliger er 
derfor typisk billigere end tilsvarende boliger, der ikke er 
udsat for samme mængde trafikstøj. Det betyder, at det er 
muligt at bestemme personers betalingsvilje for fravær af 
støj i deres bolig gennem en analyse af sammenhængen 
mellem støjniveauet og boligprisen, givet boligens andre 
egenskaber, jf. boks I.6.17  

 
17) Analysen er nærmere beskrevet i et arbejdspapir, som kan fås ved 

henvendelse til De Økonomiske Råds Sektretariat. 

Formålet med 
analysen 

Husprisen afspejler 
boligens 
egenskaber ... 

... herunder 
belastningen fra 
trafikstøj 
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Boks I.6 Værdisætning af trafikstøj ved husprismetoden 

Værdisætning af trafikstøj ved hjælp af huspriser udnytter, at en bolig er et sam-
mensat gode, jf. bla. Sheppard (1999). Prisen på boligen afspejler derfor alle boli-
gens egenskaber lige fra antal badeværelser til beliggenhed i forhold til indkøbs-
muligheder mv. Derfor vil prisen også afspejle køberens betalingsvillighed for at 
undgå generne fra trafikstøj.  
 
Ændringen i boligens pris som følge af en marginal ændring i mængden af en 
egenskab vil afspejle marginalprisen på den pågældende egenskab for boligen. 
Derfor regresseres boligens salgspris Pi på boligens egenskaber, Zi, (størrelse, 
beliggenhed, byggematerialer), en dummy for om boligen er et hus, Dhus, og støj 
fra forskellige kilder, xvej, xtog og xfly for at finde marginalpriser på hver bestanddel 
af det sammensatte gode, 
 

2
4,,3

2
2,1 ,

)(ln
vejivej

xDxDxxZfaP husivejihusivejisi ββββ +++++=  

             iiflyihusiflyitoghusitog xDxxDx εββββ +++++ ,,6,5,4,3  

i = 1, 2, …, N er et indeks for bolig. De estimerede koefficienter, β, for hver egen-
skab afspejler den pågældende egenskabs indflydelse på boligens samlede pris, f(·) 
afspejler den funktionelle form for Zi, og εi er fejlleddet. Der anvendes to forskellige 
funktionelle former for trafikstøjs sammenhæng med boligprisen: En lineær speci-
fikation for fly- og togstøj, som giver en konstant marginalpris og en kvadratisk 
specifikation for vejstøj, hvor marginaleffekten kan afhænge af niveauet for boli-
gens støjpåvirkning. Denne specifikation er valgt, da det kvadrerede led for tog- og 
flystøj ikke kunne identificeres empirisk på grund af færre observationer og mindre 
lokal variation i støjen fra de to kilder i forhold til vejstøj. 
 
Der vil i en husprisanalyse ofte være udeladte variable, som er relateret til boli-
gens beliggenhed og eksempelvis afspejler “godt naboskab” eller andre relevante 
og svært målelige faktorer, som påvirker, hvor attraktivt et boligområde er. For at 
imødekomme problemet med udeladte variable anvendes en “fixed effects estima-
tor” med dummyer for skoledistrikter. De fanger udeladte variable, som er fælles 
for boligernes handelspris i det pågældende skoledistrikt, og er indeholdt i kon-
stantleddet as. 
 
Resultatet af analysen er lokale marginalpriser for Storkøbenhavn, som ikke kan 
generaliseres til større ændringer i støjniveauet eller til resten af landet. Derfor er det 
nødvendigt at gennemføre en analyse af efterspørgslen på fravær af støj ud fra resul-
taterne fra første trin af husprisanalysen. Analysens andet trin er beskrevet i boks I.9. 
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Et muligt problem ved brugen af en husprisanalyse til 
værdisætning af trafikstøj er, at trafikstøjen kan være korre-
leret med andre gener forbundet med nærhed til veje, som 
f.eks. barriereeffekter eller luftforurening18. Det kan bidrage 
til, at effekten af trafikstøj på husprisen overestimeres. 
Enkelte husprisanalyser har forsøgt at inkludere både luft-
forurening og trafikstøj i analysen på en gang, men fandt, at 
de var for stærkt korrelerede til, at adskilte effekter kunne 
estimeres, jf. f.eks. Bjørner og Lundhede (2003). 
 
Husprisanalysen beskæftiger sig med solgte boliger i Stor-
københavn, ligesom de tidligere danske analyser. Det skyl-
des, at der foreligger detaljeret kortlægning af trafikstøjen i 
området, da det er omfattet af EU's krav om støjkortlæg-
ning, jf. afsnit I.2. Grundlaget for analysen er flere typer af 
data: Oplysninger om boligens salgspris og fysiske egen-
skaber, dens støjbelastning samt beliggenhed i forhold til 
f.eks. afstand til centrum af København og skoledistrikt. 
Endelig indgår også personoplysninger på husstandens 
medlemmer, jf. boks I.7.  
 
Undersøgelsesområdet er inddelt i ni markeder, og der 
udføres separate analyser for de forskellige boligmarkeder i 
første trin af analysen. Der estimeres dermed en huspris-
funktion for hvert af de ni markeder med antagelsen om, at 
koefficienterne på boligens egenskaber er ens indenfor det 
enkelte marked, men at markederne afskiller sig fra hin-
anden. Hvis de ni markeder behandles som ét enkelt mar-
ked, vil den estimerede husprisfunktion afspejle et vægtet 
gennemsnit for de markeder, som slås sammen, uden at 
være retvisende for det enkelte marked. Inddelingen i ni 
markeder er foretaget ved hjælp af en klyngeanalyse, som 
identificerer områder, hvor boligerne ligner hinanden mht. 
beliggenhed, alder, størrelse, afstand til centrum af Køben-
havn mv., jf. figur I.9. 
 

 
18) Barriereeffekt er et udtryk for den barriere, som en vej udgør for 

den lette trafikant, der har behov for at krydse vejen. 

Luftforurening og 
barriereeffekter 
kan påvirke 
resultater 

Data fra forskellige 
kilder kombineres i 
analysen 

Undersøgelses-
området deles op i 
9 boligmarkeder 
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Figur I.9 Kort over delmarkeder i analysen 

 
Anm.: Hvid: 1: Nørrebro, Frederiksberg, Vesterbro 

Rød: 2: Vanløse, Brønshøj, Rødovre 
Grøn: 3: Omkring Dyrehaven  
Gul: 4: Indre Amager  
Sort: 5: Hvidovre, Glostrup, Brøndby 
Lilla: 6: Ballerup, Herlev, Gladsaxe 
Pink: 7: Høje Taastrup, Albertslund 
Blå: 8: Ydre Amager, Dragør 
Orange: 9: Østerbro, Kbh. K, Hellerup 
Kun solgte boliger i de pågældende områder vises. 
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Boks I.7 Data til analysen 

I analysen anvendes fire typer af data: Informationer om ejerboliger og salgs-
priser, information om beliggenhed af boligen, trafikstøjdata for hver bolig og 
oplysninger om husstandens socioøkonomiske karakteristika. 
 
Information om boligen stammer fra den Offentlige Informationsserver (OIS), 
som samler oplysninger fra offentlige registre om boliger, herunder salg af lejlig-
heder, rækkehuse og enfamiliehuse. Data dækker godt 100.000 salg i perioden fra 
2000 til 2008. Udover data om salget indgår boligens egenskaber såsom størrelse, 
byggeår mv. i datasættet.  
 
Den geografiske beliggenhed af boligen beskrives ved hjælp af afstandsmålinger 
for hver bolig til forskellige interessepunkter som rekreative områder, afstand til 
centrum af København, togstationer, mv. Afstandene er beregnet ved hjælp af 
Geographical Information Systems (GIS). Datagrundlaget for afstands-
beregningerne er kortmateriale fra Kort- og Matrikelstyrelsen i målestokken 
1:10.000. Desuden benyttes skoledistrikterne for de 15 kommuner som en proxy 
for mere lokale kvarterer.  
 
Den enkelte boligs støjbelastning er kortlagt for alle veje i 15 kommuner i Stor-
københavn samt for større veje og jernbaner på nationalt plan. Derudover er fly-
støj fra større lufthavne kortlagt. Kortlægningen er et EU-krav og administreres af 
Miljøstyrelsen. Vejstøj og flystøj er kortlagt ned til 45 dB, togstøj ned til 55 dB. 
Analysen dækker de 15 kommuner samt Dragør kommune, der indgår i analysen 
af flystøj. Der findes vejstøjsdata for 15 af kommunerne. Der findes kun flystøjs-
data på Amager, mens togstøjen er kortlagt for hele undersøgelsesområdet undta-
gen Amager, hvor de eksisterende data er af ældre dato.  
 
Trafikstøj er modelberegnet i dB på facaden af boligen, jf. Kragh mfl. (2006). 
Baggrundsstøjniveauet er ved egne analyser fundet til at ligge på 50-55 dB af-
hængigt af området. Den negative effekt af trafikstøj estimeres kun for støj, der er 
over baggrundsniveauet.  
 
Husstandsoplysningerne stammer fra Danmarks Statistiks personregistre. Det 
drejer sig om information om husstandens sammensætning, alder, indkomst og 
uddannelse. Husstandene i de handlede boliger i datasættet er hovedsageligt be-
boerne i husene pr. 1. januar, året efter salget har fundet sted. I de tilfælde, hvor 
der ikke har været registreret nogen på adressen, er det i stedet beboeren pr. 1. 
januar i salgsåret eller i sjældne tilfælde pr. 1. januar året før salget. 
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De ni delmarkeder adskiller sig på en række områder. 
Generelt består de centrale markeder (marked 1,2,4 og 9) af 
lejligheder fra starten af det tyvende århundrede. Boligerne 
er relativt små og vejstøjniveauet ligger i gennemsnit om-
kring 60 dB, hvilket betyder, at den gennemsnitlige bolig 
ligger over grænseværdien for støjbelastede boliger. Om-
rådet omkring Dyrehaven (marked 3) har en andel af huse 
på 50 pct. af de solgte boliger, og boligerne er relativt store. 
Det gennemsnitlige vejstøjsniveau er 55 dB. De vestlige 
forstæder (marked 5, 6, 7 og 8) består næsten kun af huse 
bygget efter anden verdenskrig, og støjniveauet er lavere. 
Marked 7 adskiller sig fra de andre forstæder ved at have en 
større andel af lejligheder. Der findes togstøj i alle mar-
keder, men af datatekniske grunde er de ikke tilgængelige 
for boliger på Amager. Det er til gengæld det eneste område 
i analysen med flystøj.  
 
I byerne er der sjældent helt stille, da den høje befolknings-
tæthed og de mange aktiviteter betyder, at der må påregnes 
en vis “baggrundsstøj”. Variationer i trafikstøjen, som er 
lavere end baggrundsstøjniveauet, påvirker ikke bolig-
priserne. Baggrundsstøjen varierer afhængigt af blandt 
andet befolkningstætheden og forekomsten af større veje. I 
litteraturen findes den ofte at være omkring 55 dB, og i 
denne analyse findes der også effekter på alle markeder for 
støj over 55 dB.  
 
Ud fra resultaterne af analysen kan man udlede effekten på 
boligprisen af en marginal ændring i mængden af de for-
skellige støjtyper for hvert delmarked.19 Marginalprisen på 
eksempelvis vejstøj kan beregnes ud fra ændringen i bolig-
prisen som følge af en ekstra dB støj. Prisen for en ekstra 
dB trafikstøj kan dermed beregnes for hver enkelt bolig på 
hvert marked, jf. boks I.8. Generelt er der en negativ effekt 
af vejstøj over 55 dB på boligprisen på alle delmarkeder, og 
der er en større effekt for huse end for lejligheder. Dette er i 
overensstemmelse med, hvad der er fundet i tidligere studi-
er. Der er også en ret stor variation i resultaterne mar-

 
19) Effekten på boligprisen af en marginal ændring i f.eks. vejstøjen 

ved boligen fremkommer ved at differentiere husprisfunktionen i 
boks I.6 med hensyn til vejstøj, jf. også boks I.8. 

Forskelle i alder, 
størrelse og 
støjniveau mellem 
delmarkeder 

Sjældent helt stille i 
byerne 

Negativ effekt ved 
vejstøj over 55 dB 
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kederne imellem, hvilket tyder på, at betalingsviljen for 
fravær af vejstøj varierer i forskellige områder af Stor-
københavn. Forskelle i befolkningstæthed, socioøkonomisk 
baggrund, udbuddet af boliger med meget lidt støj og an-
delen af boliger med have spiller givetvis alt sammen en 
rolle for variation i betalingsviljen mellem delmarkederne. 
Der er fundet negative effekter af vejstøj allerede ved 50 dB 
i området omkring Dyrehaven (marked 3) og delmarked 6, 
som dækker Ballerup, Herlev og Gladsaxe. For begge 
delmarkeder gælder det, at der er mange grønne områder og 
store grundstørrelser, og at der er mange boliger med under 
55 dB trafikstøj.  
 
Betalingsviljen for at undgå en forhøjelse af niveauet for 
vejstøj afhænger af, hvor meget vejstøj, der er i forvejen, jf. 
boks I.8. Det betyder, at det ikke er muligt at give et enkelt 
resultat for hvert marked, men resultaterne kan sammen-
lignes ved eksempelvis at betragte marginalprisen ved 65 
dB for de enkelte markeder, jf. figur I.10. Heraf ses det, at 
effekten af en ekstra dB trafikstøj udtrykt i pct. af husprisen 
svinger fra en reduktion på knap 0,2 pct. til en reduktion på 
1,5 pct. ved 65 dB, og at den er to til fire gange højere for 
huse end for lejligheder. Den større effekt for huse skyldes 
muligvis, at huse, i modsætning til lejligheder, også har en 
have, og at værdien heraf kan påvirkes betragteligt ved 
trafikstøj. Det kan dog også skyldes andre forskelle mellem 
husstande bosat i lejligheder og huse. Marginalprisen stiger 
også hurtigere med støjniveauet for huse end for lejligheder, 
så forskellen på betalingsviljen for at undgå en ekstra dB er 
endnu større ved meget høje vejstøjsniveauer. Resultaterne 
ligger generelt indenfor, hvad der tidligere er fundet i litte-
raturen. Prisen på et hus til eksempelvis 2 mio. kr. vil så-
ledes blive reduceret med mellem 8.000 kr. og 30.000 kr., 
hvis støjen øges med én dB afhængigt af, hvilket marked 
huset ligger i.  
 
 

Større effekt for 
huse påvirket af 
vejstøj 
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Boks I.8 Beregning af prisen på støj i første trin 

Marginalpriser på støj beregnes for hver enkelt bolig på baggrund af dens for-
ventede pris og estimerede koefficienter for trafikstøj fra analysens første trin, jf. 
boks I.6. For vejstøj indgår yderligere mængden af vejstøj i beregningen af mar-
ginalprisen:  

Pris på vejstøj: ( )( ) iivejhushusihusivej
ivej

i
ivej PxDx

dx
dP

p ˆˆ2ˆˆ2ˆ
,,2,1,,21

,
, ββββ +++==  

Den procentvise ændring i boligens pris som følge af en stigning i vejstøjen på 1 dB 
er således ens for huse og ens for lejligheder indenfor et marked ved et givet støj-
niveau. For den enkelte bolig afhænger marginalprisen på vejstøj dermed af, hvilket 
marked boligen ligger i, støjniveauet ved boligen i udgangspunktet, om boligen er 
et hus eller lejlighed samt den forventede pris på boligen givet husprisfunktionen. 
 
For togstøj er den procentvise ændring i boligens pris uafhængig af det initiale støj-
niveau ved boligen og afhænger dermed kun af, hvilket marked boligen ligger i, om 
den er et hus eller en lejlighed, samt boligens forventede pris givet husprisfunktionen: 

Pris på togstøj: ( ) ihustogihustog
itog

i
itog PD

dx
dP

p ˆˆˆ
,,

,
, ββ +==  

 

 
 
Figur I.10 Marginalpriser for vejstøj ved 65 dB 
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Anm.: Figuren viser effekten på husprisen i pct. ved en ekstra dB vejstøj 

fra et udgangspunkt på 65 dB. Effekten af vejstøj er generelt 
signifikant. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Togstøj har ligeledes en negativ effekt på boligprisen på de 
seks markeder, der indgår i analysen, jf. figur I.11. Der er 
langt færre huse, der er påvirket af togstøj end vejstøj. Langt 
de fleste observationer af togstøj findes i de inderste for-
stæder (marked 2), området omkring Dyrehaven (marked 3) 
og på Østerbro (marked 9), hvilket formentlig afspejler, at 
støjhensyn var tænkt mindre ind i planlægningen, da jernba-
nen blev udbygget, end det er tilfældet ved nyere boligområ-
der og infrastrukturanlæg. Der ses en forskel i betalingsviljen 
for huse og lejligheder i fire markeder, som alle finder en 
højere betalingsvilje for at undgå togstøj for huse. Den mar-
ginale pris for togstøj ligger mellem 0 og 2,6 pct. af huspri-
sen. Der er altså mere variation i betalingsviljen for togstøj, 
og den højeste betalingsvilje er dobbelt så stor som for vej-
støj. Den findes for huse i området omkring Dyrehaven.  
 
 
Figur I.11 Marginalpriser for togstøj 
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Anm.: Figuren viser effekten på husprisen i pct. ved en ekstra dB 
togstøj. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Resultaterne fra første trin af analysen tyder på, at der kan 
være grund til at revidere miljøstyrelsens rangordning af 
støjkilder, som de måles i Lden. Selvom spredningen i 
effekten af togstøj på husprisen er stor, er der dog indika-
tioner af, at effekten kan være større end for vejstøj og 

Negativ effekt af 
togstøj på 
boligprisen 

Togstøj måske 
værre end vejstøj 
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dermed, at generne forbundet med togstøj er større end 
generne forbundet med vejstøj. 
 
Der er kun to delmarkeder, som er belastet af flystøj, indre 
og ydre Amager (marked 4 og 8), og der er relativt få obser-
vationer. Der er kun fundet signifikante resultater for huse 
på indre Amager med et fald i husprisen på 0,7 pct. som 
følge af en stigning i flystøjen på 1 dB. Der er ikke fundet 
en betalingsvilje for at undgå flystøj på ydre Amager, 
hvilket sandsynligvis skyldes, at det er vanskelligt at ad-
skille effekten af flystøj fra øvrige geografiske effekter, da 
flystøjen ikke varierer særligt meget for forskellige boliger 
indenfor samme område.  
 
I det følgende ses nærmere på efterspørgslen efter fraværet 
af vejstøj. Der fokuseres på vejstøj, fordi datagrundlaget for 
vejstøj er bedre end datagrundlaget for togstøj og flystøj. 
Dette skyldes det store antal observationer af boliger med 
vejstøj og den store variation i vejstøjen imellem boliger. 
 
Efterspørgsel efter fravær af vejstøj 
 
Prisen på fraværet af vejstøj angiver prisen på at mindske 
eller øge støjbelastningen fra veje med 1 dB. Hvis fraværet 
af støj kan betragtes som et almindeligt gode, forventes en 
negativ sammenhæng mellem prisen på fraværet af støj og 
efterspørgslen efter fraværet af støj. Jo dyrere det er at 
vælge støjen fra, jo mere støj er husstandene villige til at 
acceptere.  
 
I efterspørgselsanalysen relateres støjbelastningen for den 
enkelte husstand til prisen på fraværet af støj fra første trin af 
analysen og oplysninger om husstandens indkomst og sam-
mensætning i øvrigt, jf. boks I.9. Tilstedeværelsen af børn i 
husstanden kan ligesom husstandens alderssammensætning 
have betydning for, hvor meget støj, der kan tolereres. Der-
udover har det betydning, om husstanden bor i hus eller 
lejlighed, formentlig på grund af tilstedeværelsen og karakte-
ren af udearealer. Af den grund er der lavet separate efter-
spørgselsanalyser for husstande bosat i lejligheder og i huse. 
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Boks I.9 Metoden bag efterspørgselsanalysen 

Efterspørgselsanalysen tager de estimerede marginalpriser fra første trin for givet 
og anvender dem som forklarende variable i en regression af efterspørgslen efter 
fraværet af støj på prisen for fraværet af støj, indkomsten og øvrige socio-
økonomiske variable, der kan tænkes at påvirke efterspørgslen efter fravær af støj. 
Analyseenheden er husstanden j bosat i bolig i, og marginalpriserne for bolig i 
tilknyttes husstanden. 
 
På grund af baggrundsstøjen i byerne kan man ikke købe sig til mindre støj end 
baggrundsstøjniveauet. Der estimeres af den grund en model, hvor der tages højde 
for, at data er trunkeret ved baggrundsstøjniveauet. Modellen er estimeret med 
kvantilregression, som er mindre følsom overfor yderligt liggende observationer, 
og som samtidig giver mulighed for at belyse heterogeniteten blandt husstandene i 
relation til efterspørgslen efter fraværet af støj. Konkret estimeres: 
 

jjjtogtogjvejvejjmjvej uSppmq +++++= αγγγγ ,,0, )ln(  
 
hvor qvej,j er fraværet af vejstøj målt som afvigelsen fra baggrundsstøjniveauet på 
55 dB, så eksempelvis 65 dB vil måles som -10 dB. Variablen mj er husstandens 
indkomst, ptog,j er marginalprisen på hhv. vejstøj og togstøj med positivt fortegn, 
jf. boks I.8. Endelig er S en række socioøkonomiske variable som tilstedeværelsen 
af børn, husstandens størrelse og gennemsnitsalder for de voksne beboere. Priser-
ne omregnes til årlige priser ved brug af en diskonteringsrate på 3 pct. og med en 
antagelse om uendelig levetid for boligen. Husstandens indkomst er korrigeret for 
at tage højde for, at husprisfunktionen, som indgår i husstandens budget-
restriktion, er ikke-lineær, jf. Murray (1983). 

 

 
 
Husstande med en stor støjfølsomhed vil formentlig prio-
ritere fraværet af trafikstøj højere, når de køber bolig. Det 
betyder, at fordelingen af husstande på boliger med forskel-
lige støjniveauer ikke er tilfældig, og at der er en sammen-
hæng mellem husstandens støjfølsomhed og dens betalings-
vilje for at undgå støj. Det bør der tages højde for i ana-
lysen, da resultaterne ellers kan give anledning til en over-
vurdering eller undervurdering af betalingsviljen for fra-
været af støj, jf. boks I.10. Imidlertid har det ikke været 
muligt at tage højde for forskelle mellem husstandenes 
præferencer for stilhed i analysen. Derfor må det forventes, 
at resultaterne vil være behæftet med en del usikkerhed. 

Støjfølsomhed har 
betydning for valg 
af bolig 



 

 75 

Der er estimeret en efterspørgselsfunktion for husstande 
bosat i lejligheder og en for husstande bosat i enfamilie- 
eller rækkehuse. Ud fra efterspørgselsfunktionen beregnes 
husstandens betalingsvilje for reduktion af støjniveauet med 
én dB ved forskellige støjniveauer. De resultater, der vises 
nedenfor, er estimeret for en husstand, hvor halvdelen af 
husstandene i datasættet er mere støjbelastede, og halvdelen 
af husstandene er mindre støjbelastede (50. percentil). 
Betalingsviljen er beregnet for medianhusstanden.20 Derud-
over angives betalingsviljer estimeret for husstande udsat 
for relativt mindre og mere støjbelastning som nærmere 
beskrevet nedenfor.  
 
Valget af en bolig med en given støjbelastning afhænger af 
husstandens støjfølsomhed, og der kan være forskel på 
betalingsviljen for at undgå støj for forskellige husstande. 
Man kan estimere betalingsviljen for husstande, der bor 
mindre støjudsat end husstanden med medianstøjudsættelse. 
Dette gøres ved, at vægte husstande, der bor mindre støj-
udsat, højere end husstande, der bor mere støjudsat. På 
samme måde kan man estimere betalingsviljen for hus-
stande, der bor mere støjudsat end medianhusstanden. Det 
giver en idé om, hvorvidt betalingsviljen afviger for hus-
standene afhængigt af, hvor støjudsat den enkelte husstand 
er. Her er betalingsviljen estimeret ved en sådan vægtning 
for husstande, der har mindre støj end 40 pct. af hus-
standene i datasættet (dvs. mere fravær af støj svarende til 
60. percentil). Endvidere er betalingsviljen estimeret for 
husstande, der har mere støj end 60. pct. af husstandene i 
datasættet ved at vægte observationerne tilsvarende (dvs. 
mindre fravær af støj svarende til 40. percentil). 
 
 

 
20) Medianen er betegnelsen for den midterste observation, når 

observationerne sorteres fra den laveste til den højeste. 
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Boks I.10 Estimationsskævhed i estimater af geneomkostninger 

Der er flere potentielle kilder til estimationsskævhed i efterspørgselsanalysen, jf. i 
øvrigt diskussionen af selektionsproblemer i boks I.4 i afsnit I.3 om helbreds-
omkostninger ved trafikstøj. 
 
Estimationsskævhed som følge af målefejl 
En bolig købes som et samlet gode, hvor husstanden selv vælger den konkrete 
sammensætning af godet ud fra, hvad der findes på markedet. En husstand kan 
derfor være begrænset af, hvad der findes, og kan ikke nødvendigvis købe den 
helt ideelle bolig. Det kan betyde, at husstandens efterspørgsel bliver målt med 
fejl. For eksempel kan en husstand have købt en bolig med mere trafikstøj end det 
optimale for husstanden, fordi boligen så lever op til andre ønsker. De ekstra dB 
trafikstøj er en målefejl på husstandens efterspørgsel, og er korreleret med sam-
mensætningen på boligen i øvrigt. Marginalprisen på hver enkelt egenskab ved 
boligen afgøres af hele godets sammensætning, og marginalprisen på fravær af 
vejstøj kan derfor være korreleret med målefejlen, hvilket resulterer i endogenitet. 
 
Dette målefejlsproblem kan i princippet løses ved at finde instrumenter, som er 
variable, der er korreleret med marginalprisen på en egenskab, men ikke korre-
leret med efterspørgslen på den enkelte egenskab. Desværre er det meget vanske-
ligt at finde gode instrumenter. Det har i denne analyse ikke været muligt at finde 
et validt instrument. Derfor er resultaterne her behæftet med en vis usikkerhed, da 
omfanget af eventuelle målefejl ikke er kendt. Imidlertid kan man sige, at en klas-
sisk målefejl vil betyde, at den estimerede efterspørgselskurve bliver fladere end 
den sande sammenhæng mellem pris og mængde. Det vil i denne sammenhæng 
sige, at betalingsviljen kan være overestimeret for høje støjniveauer og under-
estimeret for lave støjniveauer. 
 
Estimationsskævhed som følge af selvsortering 
Nogle folk er mere følsomme overfor støj end andre. Det betyder, at fraværet af 
trafikstøj formentlig vil veje tungere hos nogle husstande, end det gør hos andre. 
Det kan f. eks. betyde, at en støjfølsom husstand foretrækker et stille, men mindre 
hus frem for et stort, men støjpåvirket hus. Det kan af samme grund tænkes, at hus-
standen har en højere betalingsvilje for at undgå støj. Da den estimerede pris på støj 
afhænger af boligens samlede pris og mængden af støj, er der et endo-
genitetsproblem, når efterspørgslen skal estimeres. Husstandene sorterer sig selv, så 
de mest støjfølsomme husstande bor der, hvor der er mindst støj. Hvis husstande 
med stor støjfølsomhed har en større betalingsvilje og bor mindre støjudsat, vil 
estimationen af efterspørgslen efter fraværet af støj føre til en underestimation af 
efterspørgslens prisfølsomhed, hvis ikke der tages højde for selvsortering.  
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Boks I.10 Estimationsskævhed i estimater af geneomkostninger, fortsat 

Det kan resultere i en overestimering af betalingsviljen for støj ved høje støj-
niveauer og en underestimering af betalingsviljen for støj for de lave støjniveauer. 
 
Problemet med selvsortering kunne i princippet løses på to måder, jf. boks I.3. 
Hvis der kunne fås oplysninger om den enkeltes støjfølsomhed, ville man kunne 
inkludere variablen i analysen og dermed tage højde for problemet på den måde. 
Alternativt ville data fra eventuelle kontrollerede eksperimenter kunne løse selv-
sorteringsproblemet; men den type data er yderst sjældne. 
 
Der kan dermed argumenteres for, at de to estimationsskævheder, som er beskrevet 
ovenfor, går i samme retning. Det vil sige, en overestimation af betalingsviljen for 
høje støjniveauer og en underestimation af betalingsviljen for lave støjniveauer. 

 

 
 
Betalingsviljen pr. dB for fraværet af vejstøj er vist for hus-
standen med medianstøj (50. percentil), samt for 40. og 60. 
percentil, jf. figur I.12 og figur I.1321. Her ses, at værdien af 
en reduktion i støjen for medianhusstanden er på knap 600 kr. 
pr. husstand pr. år for en reduktion fra 62 til 61 dB, mens en 
reduktion fra 75 til 74 dB vil være godt 1.300 kr. værd pr. 
husstand pr. år. Når betalingsviljen for husstande med mere 
fravær af støj (60. percentil) ligger over den røde kurve, 
afspejler det, at husstande, som har bosat sig med mindre 
støj, har en højere betalingsvilje for at undgå støj end hus-
stande, som har bosat sig mere støjbelastet. Tilsvarende 
afspejler kurven for de mere støjudsatte husstande (40. per-
centil), at husstande, som bor mere støjbelastet, har en lavere 
betalingsvilje. Det tyder altså på, at husstandene sorterer sig 
selv efter deres støjfølsomhed ved valget af boliger, så de 
mest støjfølsomme bor der, hvor der er mindst støj. Når der 
er forskel på hældningen på de tre kurver afspejler det, at der 
blandt husstandene er forskel på, hvor hurtigt betalingsviljen 
stiger ved forskellige støjniveauer. Fordelingen af hhv. huse 
og lejligheder udsat for mere end 55 dB er ligeledes vist 
nedenfor i figur I.12 og I.13. 
 
 
 
21) Parameteren til prisen på vejstøj er stærk signifikant i regressio-

nen. 
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Figur I.12 Årlig marginal betalingsvilje pr. dB vejstøj –
hus 
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Anm.: Medianhusstanden har en gennemsnitlig alder på 36 år, ingen 

børn og 2 voksne medlemmer. Den er af dansk herkomst og har 
en husstandsindkomst på ca. 430.000 kr. om året. 
Fordelingen af huse ved forskellige dB er beregnet ud fra den 
nationale støjkortlægning og fordelingen af huse og lejligheder i 
datasættet. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Generelt er betalingsviljen lavere for husstande bosat i 
lejligheder end for husstande bosat i hus, ligesom den stiger 
mindre med støjniveauet for lejlighederne. Således er be-
talingsviljen for en reduktion i støjen fra 62 til 61 dB på 
godt 100 kr. pr. husstand pr. år, mens den er ca. 400 kr. pr. 
husstand pr. år for en reduktion fra 75 til 74 dB. Der er 
væsentlig mindre forskel på hældningen på de tre kurver for 
betalingsviljen for husstande bosat mere eller mindre støj-
belastede. Det kan tyde på, at der er mindre variation i 
støjfølsomheden blandt husstande i lejligheder. Ligesom for 
husejerne, er der dog en højere betalingsvilje for husstande, 
som bor mindre støjudsat, jf. figur I.13. 
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Figur I.13 Årlig marginal betalingsvilje pr. dB vejstøj -
lejlighed 
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Anm.: Medianhusstanden har en gennemsnitlig alder på 29 år, ingen 

børn og består af 1 voksen. Den er af dansk herkomst og har en 
husstandsindkomst på ca. 240.000 kr. om året. 
Fordelingen af huse ved forskellige dB er beregnet ud fra den 
nationale støjkortlægning og fordelingen af huse og lejligheder i 
datasættet. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
På baggrund af betalingsviljerne for at reducere støjen med 
1 dB kan det beregnes, hvad den enkelte husstands be-
talingsvilje er for at reducere vejstøjen ved boligen til 
baggrundsstøjniveauet på 55 dB. Den akkumulerede be-
talingsvilje kan dermed kaste lys over det samlede tab af 
boligens værdi og dermed den samlede geneomkostning, 
som følge af at støjniveauet ligger over 55 dB. For et hus 
ved 65 dB giver det dermed anledning til et værditab på 
knap 5.000 kr. om året beregnet ud fra medianhusstandens 
betalingsvilje, jf. figur I.14. Omregnet med en rente på 3 
pct. svarer det til et samlet tab på knap 160.000 kr. i forhold 
til salgsprisen på et tilsvarende hus, som er udsat for bag-
grundsstøj svarende til 55 dB. 
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Figur I.14 Akkumuleret årlig betalingsvilje - huse 
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Anm.: Medianhusstanden har en gennemsnitlig alder på 36 år, ingen 

børn og 2 voksne medlemmer. Den er af dansk herkomst og har 
en husstandsindkomst på ca. 430.000 kr. om året. 
Fordelingen af huse ved forskellige dB er beregnet ud fra den 
nationale støjkortlægning og fordelingen af huse og lejligheder i 
datasættet. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
For lejligheder er den akkumulerede betalingsvilje lavere 
end for husene, jf. figur I.15. For en lejlighed beliggende 
ved et støjniveau på 65 dB er der således tale om en be-
talingsvilje på godt 850 kr. om året beregnet ud fra median-
husstandens betalingsvilje. Det kan omregnes til et tab på 
knap 29.000 kr. på lejlighedens samlede værdi i forhold til, 
hvis den var beliggende ved 55 dB vejstøj. Værditabet for 
lejligheder er således væsentligt mindre end for huse. Det 
kan muligvis skyldes, som diskuteret ovenfor, at huse ofte 
har tilhørende udearealer, hvis værdi reduceres kraftigt af 
trafikstøj. Det skyldes formentlig også, at der er syste-
matiske forskelle på husstande, som bosætter sig i lejlig-
heder, og husstande, der bor i huse, hvilket kan være med-
virkende til forskellen i betalingsviljer. 
 

Lav betalingsvilje 
for lejligheder i 
forhold til huse 
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Figur I.15 Akkumuleret årlig betalingsvilje - lejligheder 
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Anm.: Medianhusstanden har en gennemsnitlig alder på 29 år, ingen 

børn og består af 1 voksen. Husstanden er af dansk herkomst og 
har en husstandsindkomst på ca. 240.000 kr. om året. 
Fordelingen af huse ved forskellige dB er beregnet ud fra den 
nationale støjkortlægning og fordelingen af huse og lejligheder i 
datasættet. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Den samlede geneomkostning ved vejstøj 
 
Ud fra de beregnede akkumulerede betalingsviljer ved 
forskellige støjniveauer, kan der gives et bud på den sam-
lede geneomkostning ved vejstøj i Danmark. Det sker ved at 
tage udgangspunkt i optællingen af støjbelastede boliger i 
hele Danmark, jf. Tetraplan (2009). Denne optælling regi-
strerer ikke fordelingen af boliger på lejligheder og huse. 
Ud fra de boliger, der indgår i analysen, ses der en klar 
tendens til, at lejligheder ligger mere støjbelastet end huse.  
Det er derfor vigtigt at tage højde for fordelingen af hen-
holdsvis lejligheder og huse ved forskellige støjniveauer, 
givet de meget forskellige betalingsviljer for at undgå støj 
for lejligheder og huse. I opgørelsen af den samlede om-
kostning er forekomsten af boliger ved forskellige dB-
niveauer derfor fordelt ud på lejligheder og huse. Dette er 
gjort ved at antage, at overhyppigheden af lejligheder blandt 
de mere støjbelastede boliger, som er observeret i Stor-
københavn, svarer til overhyppigheden af lejligheder blandt 
de støjbelastede boliger i resten af Danmark, jf. figur I.16. 

Lejligheder mere 
støjudsatte end 
huse 
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Der er i beregningen taget højde for, at der er relativt flere 
huse end lejligheder i resten af Danmark i forhold til Stor-
københavn. 
 
 
Figur I.16 Fordeling af huse og lejligheder for bolig-

massen over 55 dB vejstøj  
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Anm.: Fordelingen på landsplan ud fra analysens fordeling af boligtyper. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata og data fra stati-

stikbanken. 

 
 
Et samlet tal for omkostningerne ved vejstøj beregnes her 
ud fra betalingsviljen for husstanden udsat for mediastøj-
niveauet (50. percentil). Den akkumulerede betalingsvilje 
ved hvert støjniveau over baggrundsstøjniveauet giver 
betalingsviljen for en reduktion af støjen til 55 dB for hver 
bolig ved forskellige niveauer for trafikstøj. I alt giver det 
en årlig geneomkostning ved trafikstøj på ca. 1,5 mia. kr. 
knyttet til de i alt 800.000 boliger udsat for støjniveauer 
over grænseværdien. Det svarer til knap 1.800 kr. om året 
pr. husstand i gennemsnit. 
 
Ved større ændringer i vejstøjen giver de akkumulerede 
betalingsviljer en idé om den potentielle gevinst knyttet til 
boligerne ved reducerede gener. Imidlertid er der tale om et 
estimat af de kortsigtede effekter, da analysen er baseret på 
de nuværende boligejeres betalingsvilje. Efter en større 
ændring i mængden af vejstøj, kan der være boligejere, som 

Samlet 
geneomkostning på 
1,5 mia. kr. årligt 

Underkantsskøn 
for gevinsten ved 
stor reduktion 
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ikke længere ønsker at bo i den samme bolig. Isoleret set må 
det forventes, at de husstande, som flytter på grund af en 
ændring i støjniveauet, gør det, fordi de bliver bedre stillet af 
at flytte. Eksempelvis vil en husholdning, der flytter ind, 
formentlig have andre præferencer for støj end den hushold-
ning, der flytter ud. Derfor vil et skøn for den ændrede vel-
færd på baggrund af analysen her give et underkantsskøn for 
den forventede gevinst ved en reduktion af støjen og et 
overkantsskøn for det forventede tab ved en stigning i støjen. 
 
Som angivet ovenfor er der usikkerhed om størrelsen af de 
reelle geneomkostninger ved trafikstøj i forhold til de her 
estimerede. Dels er der forskel på betalingsviljen for forskel-
lige husstande, dels er der som omtalt ovenfor problemer 
med korrekt at estimere betalingsviljen for den enkelte hus-
stand på grund af husstandenes selvsortering på boliger med 
større eller mindre belastning fra trafikstøj. I det omfang 
husstandene fordeler sig efter støjfølsomhed, og de mere 
støjfølsomme husholdninger både har større betalingsvilje for 
fravær af støj og bor mindre støjudsat, vil efterspørgslen efter 
fravær af vejstøj være mere prisfølsom end estimeret her. Det 
betyder, at den reelle betalingsvilje formentlig vil være højere 
end den her estimerede betalingsvilje for at undgå trafikstøj 
ved lave niveauer af støj. Tilsvarende vil den virkelige beta-
lingsvilje være lavere for at undgå trafikstøj ved høje støjni-
veauer, end det her er beregnet. 
 
Da estimatet for de samlede omkostninger er beregnet på 
baggrund af den estimerede betalingsvilje, er det dermed 
også forbundet med usikkerhed. Det er vanskeligt at sige, 
om de samlede omkostninger ved trafikstøj er større eller 
mindre end det her anslåede. Ændringen i de samlede 
geneomkostninger som følge af en større prisfølsomhed kan 
således gå begge veje afhængigt af, om antallet af boliger 
med højere betalingsviljer overstiger antallet af boliger med 
lavere betalingsviljer i tilstrækkelig grad til, at det opvejer 
forskellen i betalingsviljer i forhold til de her beregnede. De 
samlede geneomkostninger er også følsomme overfor 
fordelingen af huse og lejligheder på forskellige støj-
niveauer. Antages en ligelig fordeling af huse og lejligheder 
ved forskellige støjniveauer med uændret prisfølsomhed fås 
således en samlet omkostning på 2,1 mia. kr. årligt i forhold 
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geneomkostning-
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til de 1,5 mia. kr. angivet ovenfor. Endelig har dis-
konteringsraten betydning for estimaterne. Her arbejdes 
med en diskonteringsrate på 3 pct., og en højere dis-
konteringsrate vil give en højere betalingsvilje og dermed 
større samlede geneomkostninger end her beregnet. 
 
Hvis der tages udgangspunkt i betalingsviljen for at undgå 
vejstøj, som beregnet her, er der geneomkostninger ved 
trafikstøj, som ikke er talt med. Analysen er rettet mod at 
bestemme betalingsviljen for at undgå støj ved boligen. 
Derfor vil opgørelsen af den samlene geneomkostning på 
baggrund af denne analyse repræsentere et underkantsskøn. 
Det skyldes især, at den trafikstøj, som personer udsættes 
for ved færdsel uden for hjemmet, ikke medtages, herunder 
trafikstøjens gener for fodgængere og cyklister. Derudover 
er omkostninger ved fly- og togstøj ikke indregnet, men de 
vurderes at være af mindre omfang, da der er relativt få 
husstande, som udsættes for de to støjtyper, jf. afsnit I.2. 
 
Opsamling 
 
Resultaterne af værdisætningsanalysen for geneeffekterne 
ved trafikstøj viser en stigende marginalgene, men der er ikke 
fundet en decideret tærskelværdi for trafikstøj. Der er stor 
variation i forskellige husstandes betalingsviljer afhængig af, 
om husstanden er bosat i en lejlighed eller et hus. Selv blandt 
husstande i lejligheder eller huse er der også fundet indika-
tioner på forskellige betalingsviljer ved samme støjniveau. 
Forskelle i betalingsviljen kan hænge sammen med forskel-
lige grader af støjfølsomhed i de forskellige husstande. 
 
I første trin af analysen er der fundet tegn på, at togstøj kan 
være mere generende end vejstøj. For flystøj har det vist sig 
vanskelligt at estimere en signifikant effekt. Resultaterne fra 
første trin kan dog tyde på, at den eksisterende rangordning 
af støjkilder ikke svarer til den oplevede gene ved forskel-
lige støjniveauer.  
 
De samlede geneomkostninger ved vejstøj er opgjort til 1,5 
mia. kr. årligt. Der findes ikke nogle opgørelser for gene-
omkostningerne ved togstøj og flystøj i Danmark. Der er 
dog relativt få husstande, som er belastet med støj fra de to 
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geneomkostninger 
for andre end 
beboere 
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pr. dB 
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kilder, hvorfor de samlede omkostninger fra de to kilder 
formentlig ikke vil øge omkostningsestimatet betydeligt, 
som det er opgjort for vejstøj. Det skal understreges, at 
opgørelsen her alene beror på de omkostninger, som er 
knyttet til støjudsatte boliger. Omkostninger for personer, 
som færdes i støjbelastede omgivelser udenfor hjemmet, er 
således ikke indregnet. 
 
 
I.5 De samlede omkostninger ved vejstøj 
 
På baggrund af analyserne i afsnit I.3 og I.4 er det muligt at 
give et estimat for de samlede omkostninger ved vejstøj. I 
det følgende afsnit samles de to analysers resultater, og de 
sammenlignes med tidligere analyser. Resultaterne fra de to 
analyser lægges sammen. Det er kun korrekt under an-
tagelsen af, at de to effekter kan værdisættes isoleret fra 
hinanden. I det omfang, at boligkøbere tager højde for 
helbredseffekterne af støj, når de køber bolig, vil en del af 
helbredseffekten være inkluderet i opgørelsen af gene-
effekten, og den samlede omkostning vil være mindre end 
summen af de to analyser. 
 
Omkostningerne ved vejstøj 
 
Analyserne af geneomkostningerne og helbredsomkost-
ningerne viser, at der er en positiv sammenhæng mellem 
omkostningerne og støjniveauet for begge omkostnings-
typer. Ydermere stiger omkostningerne mere ved højere 
støjniveauer. Hvis støjniveauet stiger, vil den ekstra om-
kostning knyttet til boligen således være højere, hvis der 
allerede er meget støj.  
 
Resultaterne viser også, at omkostningerne knyttet til boli-
gerne er højere for huse sammenlignet med lejligheder, jf. 
figur I.17a og I.17b. Da helbredsomkostningerne er ens for 
alle husstande ved et bestemt støjniveau, betyder det, at de 
samlede omkostninger pr. bolig over 55 dB er væsentlig 
større for huse end for lejligheder. Figurerne præsenterer 
desuden fordelingerne af støjbelastede huse og lejligheder.  
 
 

Øget støj er dyrest, 
når der i forvejen 
er meget støj 

Samlede 
omkostninger 
størst for husstande 
i hus 
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Figur I.17a Akkumuleret årlig  
betalingsvilje - huse 

 Figur I.17b Akkumuleret årlig beta-
lingsvilje - lejligheder 
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Anm.: Omkostninger pr. husstand pr. år i kr., 2010-priser. Fordeling af støjbelastede huse og lejlighe-
der som i figur I.16. 

Kilde: Egne beregninger. 

 
 
Omkostningerne kan også betragtes ud fra de samlede om-
kostninger knyttet til alle boliger, der har et bestemt støj-
niveau. Derved ses det, at de største omkostninger samlet set 
ligger ved støjniveauer mellem 65 dB og 73 dB, jf. figur I.18. 
Det ses, at for det interval dominerer den høje omkostning pr. 
bolig det faldende antal støjbelastede boliger. Over 74 dB er 
det til gengæld det lave antal støjbelastede boliger, der domi-
nerer de høje omkostninger, således at den samlede omkost-
ning ved disse støjniveauer er relativt lav.  
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Figur I.18 Samlede omkostninger fordelt på dB 
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Anm.: Akkumuleret omkostning over 55 dB. 2010-priser.  
Kilde: Egne beregninger. 

 
 
De samlede omkostninger ved vejstøj er beregnet til 2,1 
mia. kr. pr. år. Fordelingen på helbreds- og geneomkostnin-
ger er beregnet til 0,6 mia. kr. pr. år i helbredsomkostninger 
og 1,5 mia. kr. pr. år i geneomkostninger. I nærværende 
beregning er geneomkostningerne kun opgjort for boliger 
med en støjbelastning over 55 dB, og derfor afspejler esti-
materne ikke omkostninger for støjniveauer under 55 dB.22  
 
De samlede omkostninger, der er opgjort her, er kun baseret 
på vejstøjbelastningen i boligen. De husstande, der er be-
lastet med tog- og flystøj, har også omkostninger ved støj-
belastningen af deres bolig. Derudover er omkostningerne 
ved at blive udsat for trafikstøj i forbindelse med rekreation, 
transport og andre udendørs aktiviteter ikke inkluderet. For 
at få et fuldstændigt billede af omkostningerne ved trafikstøj 
bør disse kilder selvfølgelig inkluderes, og den samlede 
omkostning må derfor forventes at være højere. 
 

 
22) Omkostningen er knyttet til boligen og bæres ikke nødvendigvis 

af de nuværende ejere, som kan have købt boligen billigt pga. 
støjgenerne. 
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Den nationale opgørelse af antallet af støjbelastede boliger 
viser, at 35 pct. af boligerne i Danmark er belastede med 
mere end 55 dB, jf. Tetraplan (2009). Til disse boliger er 
knyttet en samlet omkostning på 2,1 mia. kr. pr. år. Hvis 
den samlede akkumulerede omkostning opgøres, viser det 
imidlertid, at godt halvdelen af omkostningerne er knyttet til 
de 7 pct. af boligmassen, der er mest belastet af vejstøj, jf. 
figur I.19. Det svarer til antallet af boliger med en støj-
belastning på over 68 dB. Dermed er omkostningerne ved 
vejstøj knyttet til relativt få boliger. 
 
 
Figur I.19 Samlede akkumulerede omkostninger knyttet 

til boliger 
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Anm.: Figuren viser, hvordan de akkumulerede omkostninger knytter sig 

til de mest belastede boliger. Antallet af boliger er angivet i 
procent af den samlede boligmasse, og sorteret efter støjniveau. 

Kilde: Egne beregninger. 

 
 
Gevinsten ved at reducere støjbelastningen 
 
Den samlede omkostning, som er gengivet ovenfor, af-
spejler samtidig den gevinst, der vil være ved at reducere 
støjen ved de mest støjbelastede boliger fra det nuværende 
støjniveau ned til 55 dB. Beregninger viser, at gevinsten ved 
at reducere støjen ved alle boliger belastet med mere end 58 
dB ned til under grænseværdien på 58 dB er 1,8 mia. kr. pr. 
år, jf. tabel I.5. Tilsvarende er gevinsten ved at reducere 
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fordelt på relativt 
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støjen ved alle de stærkt belastede boliger (over grænse-
værdien på 68 dB) til et støjbelastningsniveau på mindre 
end 68 dB knap 0,4 mia. kr. om året. Beregninger viser 
desuden, at en reduktion af støjniveauet på én dB for alle 
boliger belastet med mere end 55 dB, vil give en samlet 
gevinst på 0,3 mia. kr. pr. år. 
 
 
Tabel I.5 Samlet gevinst ved at reducere støjen  
 Mia. 
Støjen reduceres til 55 dBa) 2,1 
Støjen reduceres til 58 dBa) 1,8 
Støjen reduceres til 68 dBa) 0,4 
Støjen reduceres med 1 dB ved alle boliger 0,3 
a) For alle boliger, belastet med et større dB- niveau. 
Kilde: Egne beregninger. 

 
 
Sammenligning med tidligere analyser 
 
De samlede vejstøjsomkostninger i Danmark er tidligere 
blevet opgjort af Miljøstyrelsen i forbindelse med vej-
støjstrategien fra 2003, jf. Ohm mfl. (2003). Her blev de 
opgjort til 8,7 mia. kr. om året i 2003-priser, svarende til 11,6 
mia. kr. om året i 2010-priser. I 2010 blev vejstøjstrategien 
evalueret, og i den forbindelse blev omkostningstallet frem-
skrevet, og der blev taget højde for, at der i dag benyttes en 
anden støjindikator, Lden, end i 2003. Dette gav en samlet 
årlig omkostning på 13,8 mia. kr. i 2010-priser (Jensen 
2010).23 Transportministeriet valgte i 2010 at gennemgå den 
tidligere analyse for at se, om nogle af beregningsforudsæt-
ningerne kunne opdateres på baggrund af ny viden, jf. 
Transportministeriet (2010). I den forbindelse blev de samle-
de årlige omkostninger nedjusteret til 3,5 mia. kr. i 2010-
priser. Der er en lang række årsager til, at der er forskel på 
resultaterne i nærværende analyse og de tidligere analyser. I 
det følgende vil de vigtigste kort blive gennemgået med 
hovedvægt på Transportministeriets opdatering fra 2010. 

 
23) Værdierne er fremskrevet med forbrugerprisindekset til 2010. 
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Tabel I.6 Samlede omkostninger ved vejstøj, mia. kr. pr. 
år 

 Helbred Gene 
Samlet omkostning DØRS  0,6 1,5 
Transportministeriet 2010  1,8 1,7 
Miljøstyrelsen 2003 3,8 7,6 
Anm.: 2010-priser. Centrale estimater af de samlede omkostninger 

sammenlignet med andre analyser. 
Kilde: Transportministeriet (2010) og egne beregninger. 

 
 
En grundlæggende forskel er, at Transportministeriet be-
nytter andre diskonteringsrater end nærværende analyse. 
Transportministeriet har valgt at bruge en diskonteringsrate 
på 5 pct. efter anbefaling fra Finansministeriet, mens nær-
værende analyse benytter en 3 pct. realrente. Derudover har 
Transportministeriet brugt en differentieret privatøkonomisk 
rente i opgørelsen af geneomkostningerne på henholdsvis 4 
pct. for lejligheder og 6,4 pct. for huse, jf. Transport-
ministeriet (2010). Diskonteringsraten har meget stor ind-
flydelse på det samlede resultat. Således viser en grov 
omregning af Transportministeriets geneomkostning til en 3 
pct. diskonteringsrate, at det får geneomkostningen til at 
falde fra 1,7 mia. kr. pr. år til 0,8 mia. kr. pr. år. Miljø-
styrelsens tidligere opgørelse brugte en diskonteringsrate på 
6 pct., hvilket betyder, at de samlede omkostninger for-
dobles alene ud fra den forudsætning.  
 
Den nye analyse af helbredseffekterne som gennemgås i 
afsnit I.3 har resulteret i et lavere estimat af antallet af for 
tidlig døde og ændrede tal for antallet af behandlede. Det 
skyldes for det første en nedjustering af effekten af vejstøj 
på åreforkalkning i hjertet, som er halveret i forhold til 
tidligere. Desuden har ændrede behandlingsmetoder betydet 
gjort, at flere personer behandles ambulant, og færre per-
soner dør af hjertekarsygdomme nu i forhold til for 10 år 
siden. Da antallet af for tidligt døde forårsager størstedelen 
af omkostningerne i begge analyser af helbredseffekter, har 
disse justeringer stor betydning for resultatet.  
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Når der tages højde for forskellen i diskonteringsraten i 
Transportministeriets opgørelse, bliver de samlede geneom-
kostninger fra Transportministeriet væsentligt lavere end 
resultaterne fra analysen i afsnit I.4. Det skyldes, at Trans-
portministeriet har benyttet andre værdisætnings-
undersøgelser som grundlag for omkostningen. De har delvist 
baseret resultaterne på en betinget værdisætningsanalyse, 
som viser meget lavere resultater, men også en anden for-
deling af lejligheder og huse anvendes. 
 
Der er en tradition for at bruge støjbelastningstallet (SBT) 
til at prioritere forskellige typer af tekniske tiltag til reduk-
tion af vejstøj, jf. afsnit I.2. SBT viser en marginalt stigende 
sammenhæng mellem støjniveauet og personers oplevede 
gene. Da de tidligere danske husprisanalyser har brugt en 
model, som er begrænset til at give konstante marginal-
omkostninger pr. dB, har offentlige myndigheder herefter 
brugt den funktionelle sammenhæng fra SBT til at tage 
højde for den stigende marginale geneeffekt.24 Som vist 
ovenfor er både helbredsomkostningerne og gene-
omkostningerne i nærværende analyse marginalt stigende. 
Det understøtter i nogen grad den tidligere brug af SBT. 
Imidlertid vil der ikke være behov for yderligere korrektion 
ved hjælp af SBT, når resultaterne fra nærværende analyse 
bruges til beregning af enhedspriser eller prioritering af den 
offentlige indsats til reduktion af vejstøjen. Den marginalt 
stigende effekt er allerede indregnet i omkostningsestimatet. 
 
 
I.6 Regulering af trafikstøj 
 
I det foregående afsnit blev skadesomkostningerne ved 
trafikstøj beskrevet. Dette afsnit omhandler hvilke prin-
cipper, der skal lægges til grund for regulering af problemet, 
herunder en række mulige tiltag samt de fordelingsmæssige 
aspekter. Muligheden for at transportere personer og varer 
mellem forskellige steder er et gode, som giver en række 

 
24) Konkret er det i Transportministeriet (2010) sket ved, at man har 

minimeret afstanden mellem den lineære omkostningsfunktion og 
den marginalt stigende SBT-funktion ved forskellige dB-
niveauer. 

Lavere 
geneomkostninger 
skyldes anden 
metode 

Nye resultater kan 
bruges i stedet for 
SBT i 
prioriteringen 

Trafikstøj er en 
negativ ekstern 
effekt af trafik 



 

 92 

gevinster for samfundet. Samtidig påfører trafik imidlertid 
en række negative eksterne effekter i form af luftforurening, 
trængsel, ulykker, CO2-udledning og støj, som alle udgør 
omkostninger for samfundet. Regulering af trafikken skal 
sikre den størst mulige samfundsmæssige effektivitet i 
afviklingen af transporten. Da trafikstøj påfører om-
givelserne negative effekter, som trafikanterne ikke selv har 
nogen tilskyndelse til at reducere, er der i fravær af regu-
lering mere trafikstøj, end det er samfundsøkonomisk 
hensigtsmæssigt. I det følgende ser vi på regulering af 
trafikstøj, men det er vigtigt at have de andre omkostninger 
og gevinster ved trafik for øje imens.  
 
Der fokuseres her primært på regulering af vejstøj, men en 
lang række af principperne omkring prioritering af indsatsen 
kan ligeledes anvendes til at mindske omkostningerne ved 
tog- og flystøj. 
 
Den samlede støjudsendelse afhænger blandt andet af 
trafikkens sammensætning, kørselshastighed samt den 
samlede trafikmængde. Omkostningerne ved trafikstøj 
gennem helbreds- og geneeffekter realiseres, når personer 
udsættes for støjen. Det vil sige, at trafikstøj kun har om-
kostninger for mennesker, når trafikken foregår på steder, 
hvor mennesker bor eller i øvrigt færdes. Omkostningerne 
ved den enkelte bils støjudsendelse afhænger derfor af 
befolkningstætheden ved den enkelte vej, tidspunkt på 
dagen og det samlede støjniveau ved vejen. 
 
Omkostningerne ved trafikstøj afhænger af støjniveauet og 
er marginalt stigende med antallet af dB, jf. afsnit I.5. En 
eventuel afgift bør derfor i princippet pålægges støj-
udsendelsen fra den enkelte bil i overensstemmelse med at 
regulere eksternaliteten så tæt ved kilden som muligt. Imid-
lertid er trafikstøj kendetegnet ved, at den enkelte bils 
bidrag til den samlede støjmængde ikke er konstant, men er 
faldende med antallet af biler. Det betyder, at den marginale 
skade, som den enkelte bil forårsager, er mindre, jo større 
den samlede trafikmængde er. Grundlæggende gælder det, 
at en fordobling af trafikmængden på en vej resulterer i en 
stigning i trafikstøjen fra vejen på 3 dB uanset antallet af 
biler, jf. afsnit I.2. Det vil sige, en ekstra bil bidrager relativt 
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meget til at øge støjniveauet, hvis der er få biler i forvejen, 
mens en ekstra bil på en stærkt trafikeret vej stort set ingen 
betydning har for trafikstøjen fra vejen. Når sammenhængen 
mellem støjudsendelsen og trafikmængden kendes, og 
marginalomkostningen pr. dB knyttet til den enkelte bolig 
er kendt, kan marginalomkostningen pr. bil pr. husstand 
beregnes, jf. figur I.20. Selvom de marginale omkostninger 
ved trafikstøj er stigende med støjniveauet, og støjniveauet 
er stigende med trafikmængden, så stiger mængden af støj 
så langsomt pr. bil ved store trafikmængder, at marginal-
omkostningen pr. bil bliver aftagende. Det betyder, at 
størrelsen på en afgift på den enkelte bils støjudledning skal 
afhænge negativt af den samlede trafikmængde. 
 
 
Figur I.20 Årlig marginalomkostning pr. husstand pr. bil 

i forhold til trafikmængden 
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Anm.: Figuren viser udviklingen i marginalomkostningen pr. bil som 

følge af bilens støjudledning i forhold til antallet af biler i døgnet. 
Det er et simplificeret eksempel på baggrund af de samlede 
marginalomkostninger ved forskellige dB, som angivet i afsnit 
I.5, og sammenhængen mellem antal biler i døgnet og støj-
niveauet, jf. afsnit I.2. Bilernes fordeling på døgnets timer er 
indregnet i støjmålet Lden. 

Kilde: Egne beregninger. 

 
En reduktion i den samlede mængde trafikstøj i Danmark 
alene gennem en reduktion i trafikmængden vil være uhen-
sigtsmæssig på grund af det ovenfor nævnte forhold mellem 
trafikmængde og støjudledning. Det ville således kræve en 
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meget stor ændring i den samlede trafikmængde at sænke 
støjniveauet bare en smule, når den samlede trafikmængde er 
stor. Eksempelvis vil en reduktion på 10 pct. af trafik-
mængden give en reduktion i trafikstøjen på blot 0,5 dB, 
hvilket er mindre, end hvad det menneskelige øre kan op-
fatte.25 En reduktion i trafikstøjen på 3 dB vil kræve en 
halvering af den samlede trafikmængde uanset trafik-
mængdens størrelse. Det er klart, at der vil være betydelige 
alternativomkostninger forbundet med en halvering af trafik-
mængden alene i øget transporttid for de berørte trafikanter. 
Gevinsterne ved en reduktion i støjen vil næppe kunne opveje 
de omkostninger, det vil have at gennemføre reduktionen ved 
at reducere trafikmængden. Andre støjreducerende tiltag vil 
således være mere omkostningseffektive. 
 
En reduktion i den samlede trafikmængde vil dog også 
medføre en reduktion i omkostningerne ved andre eksterne 
effekter af trafik. Det kan derfor godt være fornuftigt at 
begrænse trafikmængden af andre årsager. 
 
Det er nærliggende at overveje en generel kørselsafgift, der 
skal regulere alle trafikkens eksterne effekter. En generel 
kørselsafgift bør regulere støj, luftforurening, trængsel, 
ulykker og CO2-udledning.26 Da der er mange forhold, der 
spiller ind for skadesvirkningerne af trafik, vil der være 
behov for en intelligent kørselsafgift, hvor der f.eks. ved 
hjælp af GPS er mulighed for at tage højde for de relevante 
faktorer til bestemmelse af skadesomkostningerne forår-
saget af den enkelte bil. Omkostningerne ved trafikstøj 
udgør formentlig en mindre del af de samlede omkostninger 
ved trafikkens eksterne effekter. Det er dog vigtigt at have 
trafikstøjen med i en generel kørselsafgift, da den optimale 
afgift også må afveje forskellige eksterne effekter ved 
trafik. Således er der især i forbindelse med trængsel et 
modsætningsforhold til trafikstøj, da en afgift alene mål-
rettet trængsel vil sprede trafikken over flere af døgnets 
timer, samt flytte trafik fra større til mindre veje. Disse 

 
25) Den mindste ændring i lyd, som det menneskelige øre kan opfatte 

under kontrollerede forhold, er 1 dB. 

26) CO2-udledningen bør indgå i kørselsafgiften, med mindre den 
reguleres ved en benzin/diesel-afgift, jf. kapitel III i denne rapport. 
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effekter må forventes at øge støjudsættelsen, og skades-
omkostningerne ved støj bør derfor inddrages som en mod-
vægt til trængselsomkostningerne i en generel kørselsafgift. 
 
Det intelligente afgiftssystem, der her beskrives, kan ikke 
implementeres i praksis på nuværende tidspunkt og vil 
formentlig have begrænset betydning for det generelle 
støjniveau. Derfor bør andre virkemidler bringes i an-
vendelse. Der fokuseres i resten af afsnittet på alternative 
virkemidler, som kan bidrage til at minimere skades-
omkostningerne ved trafikstøj for samfundet. Det gælder 
tiltag, som stiler mod at regulere bilens støjudsendelse 
direkte ved hjælp af tekniske virkemidler eller tiltag, som 
koncentrerer trafikken på få veje. 
 
Alle tiltag til reduktion af trafikstøj har direkte eller indirekte 
omkostninger. Reduktionsomkostningerne afhænger i høj 
grad af, hvor virkemidlerne tages i brug. Det er muligt at 
regulere støjen ved kilden, under udbredelsen eller hos mod-
tageren, jf. tabel I.7. En indsats ved kilden består i at reducere 
trafikanternes støjudsendelse gennem en ændring af køre-
tøjernes støjudsendelse. En reduktion af støjudsendelsen har 
effekt alle steder, hvor køretøjet udsender støj. En indsats 
rettet mod støjens udbredelse involverer planlægning af 
mængden af trafik eller trafikkens hastighed og fordeling 
over døgnet og geografisk. Dertil kommer tekniske virkemid-
ler som ændring af vejens udstyr, eksempelvis ved at lægge 
støjdæmpende asfalt eller opsætte støjafskærmning. Når 
indsatsen sker ved at dæmpe støjens udbredelse, kommer den 
typisk både beboere og andre, der færdes i området, til gode, 
der hvor støjen reduceres. Til gengæld kan trafikplanlægning 
føre til øget gene for andre, der færdes, hvor trafikken flyttes 
hen. En indsats hos modtageren sker ved, at den støjudsatte 
persons gene reduceres direkte, f.eks. ved at støjisolere 
facaden på boliger. Denne indsats kommer kun de støjudsatte 
beboere til gavn. Der er altså tale om meget forskellige typer 
af indsatser, som også har meget forskellige omkostninger. 
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Tabel I.7 Forskellige virkemidler til støjreduktion 
 Ved kilden Under udbredelse Hos modtageren 
Effekt Generel Geografisk afgrænset En person eller gruppe 

Virkemidler Differentieret afgift  
på støjudsendelse 
Kørselsafgift 
Tilskud til elbiler  
Standarder for dæk, 
motorer mv. 

Støjreducerende asfalt 
Støjafskærmning 
Trafikplanlægning 
Skinneslibning 
Hastighedsbegrænsning 
 

Støjisolering 
Bygningsreglement 

 
 
En omkostningseffektiv regulering indebærer, at de reduk-
tionstiltag, der fører til den største reduktion i forhold til 
omkostningens størrelse, implementeres først. Det er ikke 
uden videre muligt at sige, om regulering ved støjkilden, 
under støjens udbredelse eller hos støjmodtageren er billigst. 
Det afhænger af antallet af støjudsatte personer i området og 
de øvrige lokale forhold, f.eks. om der er plads til en støj-
skærm. Det er derfor vigtigt i den overordnede planlægning 
af indsatsen, at alle typer af tiltag tages i betragtning. 
 
Da der er et stort antal trafikanter og et stort antal støj-
udsatte personer, er der behov for offentlig koordinering af 
indsatsen til reduktion af støjen, ligesom der er en række 
tiltag, som kun det offentlige kan organisere, såsom støjsvag 
asfalt og andre tekniske løsninger. Så længe reduktions-
omkostningerne er mindre end de velfærdsgevinster, som en 
reduktion af trafikstøjen vil medføre, er der en efficiens-
gevinst for samfundet ved at reducere trafikstøjen. Det 
begrunder en offentlig indsats til reduktion af trafikstøj. 
 
Nedenfor gennemgås først generelle virkemidler, som 
reducerer støjudledningen ved kilden. Derefter diskuteres 
prioritering og koordinering af den mere lokale indsats for 
støjreduktion samt virkemidler under udbredelsen. Endelig 
behandles støjreduktion hos modtageren samt de fordelings-
mæssige aspekter. 
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Begrænsning af støjudledningen fra den enkelte bil 
 
Der findes tiltag, som kan mindske støjudbredelsen pr. bil 
direkte. Det vil resultere i, at kurven i figur I.20 forskydes 
nedad, svarende til at det samlede støjniveau ved en given 
trafikmængde reduceres. Støjudbredelsen pr. bil kan ændres 
ved enten at ændre køretøjets udstyr, nedsætte hastigheden 
eller ændre vejens udstyr. Støjsvag asfalt, der er det mest 
udbredte virkemiddel til reduktion af vejstøj, virker netop 
ved at reducere støjen pr. bil. Det samme gælder hastigheds-
nedsættelse, der reducerer støjen ved at reducere rulle-
modstanden mellem dæk og vej og er mest effektivt ved 
høje hastigheder. Begge disse tiltag hører under den offent-
lige reguleringsindsats. 
 
En støjdifferentieret afgift på dæk kan fremme trafik-
kanternes incitament til at vælge støjsvage dæk. Hvis der 
indføres en fælles afgift for hele EU, kan det øge teknologi-
udviklingen indenfor området. En norsk vurdering er, at det 
tekniske potentiale er 5 til 10 dB, afhængig af dæktype, jf. 
Statens Forurensingstilsyn (2006). Imidlertid er der mange 
andre væsentlige hensyn ved udformningen af dæk og 
motorer som f.eks. trafiksikkerhed, hvorfor standarder 
formentlig er bedre egnet til at regulere køretøjets udstyr 
end en afgift rettet mod enkelte eksterne effekter for sig. EU 
har rettet fokus mod at stramme standarder for dæks støj-
udsendelse. En sådan opstramning vurderes dog kun at give 
en mindre reduktion i støjniveauet, da mange dæk allerede 
har en mindre støjudsendelse end standarden. Samlet set 
vurderes den at kunne sænke støjudledningen med 1 dB i 
Danmark i 2020, jf. Jensen (2010). Det svarer med omkost-
ningsestimatet her i kapitlet til en årlig reduktion i skades-
omkostningerne på 0,3 mia. kr., som opnås ved, at de mest 
støjende dæk udgår af markedet. 
 
Elbiler og hybridbiler har en lavere motorstøj end alminde-
lige biler og kan derfor være med til at reducere trafik-
støjen, især ved lave hastigheder. Motorstøjen for elbiler 
kan være op til 10 dB lavere ved hastigheder under 30 
km/t, men allerede ved 35 km/t er dækstøjen dominerende 
for benzindrevne biler og effekten derfor minimal, jf. 
Nilsson og Stenman (2007). Det betyder, at det største 
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potentiale for støjreduktion gennem støjsvage personbiler 
er ved langsom bytrafik og måske særligt for større køre-
tøjer. For busser har motorstøjen større betydning for den 
samlede støjudledning fra køretøjet, og der er derfor en 
effekt også ved højere hastigheder. Givet forholdet mellem 
trafikmængde og støjudsendelse skal en betydelig andel af 
personbilparken udgøres af elbiler, før det har en mærkbar 
effekt på støjudledningen. Elbiler har dog også andre gode 
egenskaber i forhold til luftforurening og CO2-
udledningen, hvilket samlet set kunne give større gevinster 
ved indførelsen af flere elbiler, end hvis effekten på trafik-
støj betragtes isoleret. Indførelse af elbiler i større skala 
kræver dog også etableringen af den rette infrastruktur i 
form af ladestationer. 
 
Koordinering og prioritering af offentlig indsats 
 
Den enkelte vejmyndighed har ansvaret for den støj-
reducerende indsats for en vej. Imidlertid må det forventes, 
at der er betydelige spillover-effekter mellem trafik på 
statsveje og kommuneveje, hvorfor et samarbejde om 
støjreduktionen kan være hensigtsmæssigt. Statsveje er ofte 
større veje med relativt store trafikmængder, men for at 
komme hen til statsvejene kører bilisterne på mindre, kom-
munale veje. Derfor kan statsvejene føre til øget trafik på 
tilkørselsveje. Vejdirektoratet har alene hjemmel til at 
udføre støjreducerende tiltag på egne veje. På grund af 
sådanne spillover-effekter er det imidlertid hensigtsmæssigt 
at koordinere den offentlige indsats til reduktion af trafik-
støjen mellem kommune og stat. 
 
De offentlige myndigheders indsats i form af tekniske tiltag 
bør prioriteres efter, hvor gevinstpotentialet ved en mindsket 
støjudledning er størst. På baggrund af de beregnede skades-
omkostninger ved trafikstøj og støjkortlægningen kan et kort 
konstrueres, som på et kvadratnet viser, hvor der er størst 
potentiale for at reducere skadesomkostningerne ved en given 
støjreduktion. Det afgørende er dels boligtype og -tæthed 
indenfor det enkelte kvadrat, dels det initiale støjniveau for den 
enkelte bolig. Således kan de største velfærdsgevinster findes i 
støjudsatte områder, hvor boligtætheden er høj, som f.eks. på 
Vesterbro eller langs Jagtvej i København, jf. figur I.21. 
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Figur I.21 Årligt gevinstpotentiale ved 1 dB reduktion i 
Københavns Kommune 

Vesterbro

Jagtvej

Vesterbro

Jagtvej

 
Anm.: Kortet viser gevinstpotentialet i Københavns Kommune ved en 

reduktion på 1 dB fra støjniveauet angivet i støjkortlægningen fra 
2006. Gevinstpotentialet er opgjort på kvadratnet på 250 x 250 m, 
som summen af betalingsviljerne for ændringen i støjniveauet for 
alle boligerne indenfor et kvadrat. 
Gul: <40.000 kr. om året. 
Orange: 40.000 – 80.000 kr. om året. 
Rød: 80.000 – 120.000 kr. om året. 
Violet: 120.000 – 160.000 kr. om året.  
Blå: 160.000 kr. – 200.000 kr. om året. 

Kilde: Egne beregninger og Kort10, Kort- og Matrikelstyrelsen. 

 
 
Prioritering af støjindsatsen er ovenfor direkte koblet til 
antallet af støjudsatte boliger. Imidlertid kan trafikstøj være 
generende for folk, der opholder sig udendørs for eksempel i 
forbindelse med motion eller rekreation. I den forbindelse er 
det væsentligt at skelne mellem fravær af støj og stilhed. 
Fravær af støj kan opleves i f.eks. parker i byerne, hvor lyden 
af trafikken ikke opleves som generende i forhold til bag-
grundsstøjen. Stilhed kræver fraværet af al menneskeskabt 
baggrundsstøj og kan derfor primært opleves væk fra byerne. 
En spørgeskemaundersøgelse har vist, at stilhed kan være et 
værdifuldt element i danskernes oplevelse af naturen, jf. Kaae 
og Madsen (2003). I modsætning til støj er der som udgangs-
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punkt et underudbud af stilhed i forhold til det, der vil være 
samfundsøkonomisk optimalt. Der findes ingen kortlægning 
af områder med stilhed i Danmark, så det er ikke muligt at 
sige, hvor store stilleområderne er. Samtidig er den sam-
fundsøkonomiske værdi af stilhed ukendt.27 Det betyder, at 
der er en stor mangel på viden omkring, hvor truet stilhed er 
af den stadig udbyggede infrastruktur i Danmark. 
 
Stilhed er et sårbart gode. Tab af stilhed kan ske i for-
bindelse med større infrastrukturændringer og vil ofte være 
irreversibelt. Det er derfor vigtigt at sikre beskyttelsen af 
stilhed, som tilvejebringes bedst gennem planlægning af 
infrastrukturen (boliger og trafik), samt ved at stille krav til 
færdslen i og omkring stilleområder, f.eks. forbud mod 
gentagne støjende aktiviteter i skove og i stille natur-
områder. Beskyttelse af stilhed kan sammentænkes med 
beskyttelse af natur og rekreative værdier, jf. De 
Økonomiske Råd (2010). 
 
Begrænsning af udbredelsen af støj 
 
En koncentration af trafikken både geografisk og over 
døgnet kan muligvis medvirke til at nedbringe de samlede 
geneomkostninger. Ved at koncentrere trafikken vil nogle 
boliger blive mere støjudsatte, mens andre boliger vil blive 
mindre støjudsatte. Grunden til, at det alligevel kan være en 
god idé, er relationen mellem trafikmængden og støj-
udsendelsen. Denne betyder, at en forøgelse af trafikmæng-
den, hvor der i forvejen er meget trafik, kun vil have en 
meget lille effekt på støjudledningen. Tilsvarende skal der 
kun en lille ændring i trafikmængden til i områder med 
begrænset trafik for at få en hørbar ændring i støjniveauet. 
Et fald i trafikken fra 2.500 til 1.250 biler i døgnet vil give 
en reduktion på 3 dB. Ved at flytte de 1.250 biler i døgnet 
til en vej med 10.000 biler i døgnet, vil støjen kun stige med 
0,5 dB. En koncentration af trafikken vil derfor kun give en 
mindre forøgelse af støjen. Dermed kan summen af skades-
omkostningerne for begge områder være mindre, når trafik-

 
27) Det er ikke oplagt at hele værdien af stilheden knytter sig til 

bruget heraf. Det er også muligt, at alene muligheden for at opsø-
ge stille områder har en værdi. 
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ken er koncentreret i det ene område. Det kræver dog en 
konkret beregning af de samlede gevinster i et lokalområde 
for at vurdere den samlede effekt. 
 
Trafikplanlægning bruges en del i praksis, f.eks. i Køben-
havns Kommune. Denne praksis betyder, at skades-
omkostningerne koncentreres i enkelte områder. Det ses 
ved, at områder med stort gevinstpotentiale hovedsageligt 
forekommer at være samlet omkring større færdselsårer, jf. 
figur I.21. Her kan en målrettet lokal indsats med støjsvag 
asfalt eller støjisolering med fordel finde anvendelse. 
 
Der er forskellige måder, hvorpå trafikken kan koncen-
treres. Den mest udbredte er trafikplanlægning, hvor trafik-
ken ledes derhen, hvor der er meget trafik i forvejen, f.eks. 
til omfartsveje. Regulering af trafik bør ikke alene til-
rettelægges ud fra hensyn til støj, men bør tage højde for, at 
trafik påfører en række eksterne effekter som luftforurening, 
trængsel og trafiksikkerhed. Når trafikken koncentreres på 
færre veje, kan der opstå problemer med trængsel, ligesom 
der kan være en dårligere trafiksikkerhed. Trafikløsninger 
bør derfor sammentænke de forskellige problemstillinger. 
 
En betalingsring omkring større eller mindre byområder kan 
være et supplement til anden trafikplanlægning. Fordelen 
ved en betalingsring er, at det er muligt at differentiere 
trafikken efter trafikanternes betalingsvilje for at køre ind i 
området. Personer, der skal køre igennem området, og hvis 
alternative rute ikke er meget længere eller langsommere, 
har en lav betalingsvilje for at køre ind i området, og de vil 
derfor vælge en anden rute. Det mindsker trafikmængden. 
Men for at være effektivt overfor skadesomkostningerne 
ved trafikstøj, skal betalingsringen have samme virkning 
som trafikplanlægningen ovenfor: den skal flytte trafik fra 
områder med lidt trafik til områder med meget trafik. Der 
har været regnet på effekten af en betalingsring i et beboel-
seskvarter i Stockholm, jf. figur I.22. Den brugte trafik-
model viste en reduktion på 7-9 dB inde i området mod en 
stigning på ringvejen på 1-3 dB i gennemsnit. Der er dog 
tale om et eksempel, og gevinstpotentialet varierer fra 
område til område, jf. Nilsson og Stenman (2007). 
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Figur I.22  Den potentielle effekt af en betalingsring 

 
Anm.: Den potentielle effekt af en betalingsring for et beboelseskvarter i 

Stockholm. De grønne farver angiver, at der på strækningen 
udledes mindre støj end i udgangspunktet, mens det forholder sig 
omvendt på de røde strækninger. Afgiften opkræves ved indkør-
sel i området. Støjreduktionen kommer primært fra mindre trafik. 

Kilde: Nilsson og Stenman (2007). 

 
 
En betalingsring vil være effektiv til at regulere områder 
med lav trafikmængde, f.eks. beboelseskvarterer. En beta-
lingsring omkring et større område, f.eks. København, vil 
kun føre til en mindre procentvis reduktion i trafikmængden 
ved det samme afgiftsniveau. Det skyldes, at trafikanterne 
skal ind til byen, og at alternativet derfor bliver offentlig 
transport, hvilket kan forlænge rejsetiden. Erfaringen fra 
den store betalingsring omkring Stockholm er, at den kun 
har haft en lille effekt på støjniveauet, jf. Hugosson og 
Sjöberg (2006). For at opnå en større reduktion af støjen vil 
det formentlig være nødvendigt med en meget høj afgift, da 
der skal betydelige reduktioner i den samlede trafikmængde 
til, før støjen reduceres mærkbart. Gevinsterne alene fra 
reduktion af støjen ved en sådan afgift vil næppe overstige 
trafikanternes alternativomkostninger. Der kan dog også 
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være andre gevinster ved at reducere trafikmængden i 
København i form af eksempelvis mindsket trængsel. 
 
De personer, der efter en ændret trafikplanlægning bliver 
mere støjudsatte, bør kompenseres for effekterne af den 
øgede støj. Konkret kan det ske ved hjælp af offentligt 
etablerede støjdæmpende foranstaltninger, der hvor trafik-
ken koncentreres, eller der kan gives tilskud til privat støj-
isolering, så de beboere, der er blevet mere støjudsatte, 
holdes skadesløse ved ændringen. 
 
Hastigheden betyder meget for den samlede støjudledning 
fra en given trafikmængde. Således kan en reduktion i 
hastigheden med 10 km/t reducere den samlede støj fra en 
given trafikmængde med mellem 0,9 og 1,5 dB afhængig af 
hastigheden i udgangspunktet. Den samlede gevinst ved 
reducerede fartgrænser må naturligvis afvejes mod omkost-
ningerne i from af øget transporttid for trafikanterne, men 
på kortere strækninger i byerne kan gevinsterne overstige 
trafikanternes alternativomkostninger. Der kan dog også 
være anlægsomkostninger forbundet med at ændre vejens 
indretning, så hastighedsbegrænsningen forekommer mere 
logisk for trafikanterne. Dette kan være en betingelse for, at 
politiet godkender nedsættelsen af fartgrænsen, jf. Jensen 
(2010). Nedsatte fartgrænser anvendes en del steder i byer-
ne, f.eks. i København i indsatsen mod støj og har ligeledes 
positive effekter på trafiksikkerheden. 
 
Begrænsning af støjen hos modtageren 
 
Den enkelte husstand har mulighed for at støjisolere sin 
bolig for at mindske støjpåvirkningen inden døre. Et sådant 
tiltag vil dog alene komme beboerne til gavn og bør af den 
grund primært finansieres af beboeren selv. En boligejer, 
som køber boligen med et givet støjniveau, er indirekte 
kompenseret for støjens effekter gennem boligens lavere 
pris, i det omfang effekterne er kapitaliseret i prisen. Af 
samme grund vil en reduktion i boligens støjudsættelse 
resultere i en højere værdi af boligen, som kommer ejeren 
til gode. Der kan dog være argumenter for, at der ydes 
tilskud til hele eller dele af de støjreducerende tiltag. Der 
kan være tilfælde, hvor de samfundsøkonomiske omkost-
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ninger ved støjen overstiger de privatøkonomiske omkost-
ninger, f.eks. hvis ikke helbredsomkostningerne er kapita-
liseret til fulde i boligens pris. I disse tilfælde vil et tilskud 
til støjisolering være begrundet. Tilskuddet bør dog ikke 
overstige forskellen mellem den samfundsøkonomiske og 
den privatøkonomiske omkostning.  
 
I tilfælde af nyanlæg af infrastruktur eller ved en væsentlig, 
uventet stigning i trafikmængden, for eksempel som følge af 
trafikplanlægning, bør tilskud til støjisolering tilbydes. Her 
oplever boligejeren ikke alene et velfærdstab som følge af 
øgede gene- og helbredseffekter, men også et kapitaltab, da 
hans bolig mister værdi. Tilskuddet bør kompensere bolig-
ejeren til fulde for det tab, han lider ved ændringen, uanset 
hvad støjniveauet var inden ændringen fandt sted. Det er 
væsentligt, at ændringen i støjudsættelsen er uventet og sker 
efter boligen er købt, da dele af de øgede skadesomkost-
ninger ellers vil have sat sig i boligprisen, så ejeren er 
kompenseret derigennem ved købet. 
 
Hvis den billigste indsats er afhængig af, at mange ejere går 
sammen, kan det offentlige have en koordinerende rolle. Et 
eksempel kan være opsætning af støjafskærmning langs en 
støjende vej, hvor det alene kommer beboerne langs vejen 
til gode. Imidlertid kan der være væsentlige koordinations-
problemer og manglende information, hvilket giver høje 
transaktionsomkostninger, som kan reduceres ved en koor-
dinerende indsats fra det offentlige.  
 
Der findes eksempler på tilskudsordninger til støjisolering, jf. 
boks I.3 i afsnit I.2. For ordningerne gælder det, at de offent-
lige myndigheder dækker en andel af omkostningerne, og at 
de typisk kun tilbydes til boliger over et vist støjniveau. 
Udelukkelse af boliger med lavere støjniveauer forekommer 
ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt, da det udelukker per-
soner med stærke præferencer for stilhed i at deltage i ord-
ningen. I stedet kan omkostningsandelen differentieres efter 
støjniveauet. Det vil øge støjdæmpningen pr. tilskudskrone, 
da folk med stærke præferencer for støjdæmpning vil have en 
højere betalingsvilje for støjreduktion. 
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Fordelingseffekter af støjindsatsen for eksisterende støj 
 
Overordnet set vil der være en samlet velfærdsgevinst på 
2,1 mia. kr. årligt, hvis alle boliger fik reduceret deres 
støjbelastning ned til 55 dB. Velfærdsgevinsten hidrører fra, 
at gene- og helbredsomkostningerne knyttet til de støj-
udsatte boliger bliver reduceret. Hvis det var gratis at fjerne 
støjen, ville samfundet derfor samlet set have en højere 
velfærd. Velfærdsgevinsten vil dog næsten udelukkende 
tilfalde de personer, der bor støjudsat nu. Hvis personerne 
ejer deres egen bolig, vil de i det fleste tilfælde have købt 
boligen til en lavere pris pga. støjen og har derfor fået en 
kompensation for gene- og helbredsomkostningerne i form 
af lavere boligomkostninger. Det samme gælder for leje-
boliger i det omfang, lejen afspejler støjbelastningen. Det  
betyder, at en støjreduktion vil føre til en kapitalgevinst 
samtidig med den lavere gene- og helbredsomkostning, som 
vil tilfalde beboerne. Tilskud til støjisolering af boliger eller 
f.eks. støjvolde på privat grund bør af den grund tage højde 
for andelen af gevinsten, som kan kapitaliseres, ligesom der 
altid bør være en vis egenbetaling, med mindre der er tale 
om uforudsete nyanlæg af infrastruktur eller uventede 
forøgelser i trafikmængden. 
 
 
I.7 Sammenfatning og politikanbefalinger 
 
Trafikstøj følger af transport af varer eller personer og 
medfører en negativ påvirkning af menneskers velfærd 
gennem gene- og helbredseffekter. Trafikstøj er et eksempel 
på et klassisk miljøproblem, hvor den enkelte borger ikke 
har tilstrækkelig tilskyndelse til at nedbringe den støj, der 
fremkommer ved egen transport, og som påvirker andre. 
Resultatet er, at der kommer for meget trafikstøj i forhold til 
det niveau, der er samfundsøkonomisk optimalt. 
 
Den samlede trafikstøjsbelastning er svær at opgøre, da 
både boligen og det offentlige rum er belastet af trafikstøj, 
og vi derfor udsættes for trafikstøj både i og udenfor boli-
gen. I kapitlet sættes der fokus på støjudsættelse i boligen. 
Der er også omkostninger ved trafikstøj udenfor boligen, 
f.eks. ved rekreation og færden på gader og stræder. Trafik-
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støj kan give anledning til irritation og stress, og der er 
forskning, der tyder på, at langvarig støjrelateret stress kan 
medføre forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme. Trafik-
støj er udbredt og er langsomt stigende, idet såvel trafik-
omfanget som trafiktætheden er voksende. Seneste tal fra 
Miljøstyrelsen viser, at 800.000 boliger i Danmark er be-
lastede af vejstøj. Sammenlignet med en tidligere opgørelse 
er niveauet steget en smule.  
 
Trafikstøj fører til samfundsøkonomiske omkostninger, 
fordi der er et velfærdstab gennem henholdsvis en gene-
effekt og en helbredseffekt. Der er i nærværende kapitel 
udført to analyser for at give et bud på de samlede omkost-
ninger af vejstøj. For helbredseffekterne er omkostningen 
opgjort til knap 0,6 mia. kr. om året. Dette skyldes primært, 
at det er estimeret, at knap 120 personer dør for tidligt hvert 
år pga. vejstøj. Omkostningen knyttet til boligen stiger med 
støjniveauet og er ca. 700 kr. pr. bolig om året for en bolig, 
der er belastet med 65 dB.  
 
Stigningen i omkostningerne er større, jo mere støj der er, 
og derfor er den ekstra omkostning højere, når støjen øges 
fra 71 til 72 dB i forhold til fra 61 til 62 dB. Boliger, der er 
belastet med fly- og togstøj er ikke medtaget i beregningen, 
da boligerne udgør en lille del af de samlede støjbelastede 
boliger. De underliggende undersøgelser af helbreds-
effekterne viser dog, at der er effekter for begge støjtyper, 
og det vil sandsynligvis være i samme størrelsesorden pr. 
støjudsat bolig.  
 
Irritation og stress som følge af trafikstøj fører til gene-
omkostninger for de støjudsatte personer. De samlede 
geneomkostninger er opgjort til 1,5 mia. kr. om året, og de 
stiger marginalt med støjniveauet, ligesom det gælder for 
helbredsomkostningerne.  
 
Der er desuden forskel på geneomkostningen knyttet til 
boligen alt efter, om det drejer sig om et hus eller en lejlig-
hed. Den omkostning, der er knyttet til huse, er langt højere 
end omkostningen knyttet til lejligheder. Geneomkost-
ningerne er ikke opgjort for tog- og flystøj. For flystøj har 
det kun været muligt at finde en effekt i et enkelt lokalom-
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råde, og den effekt er usikker. Men for togstøj er der fundet 
signifikante effekter på husprisen for alle de områder, der er 
togstøjsdata for. Det har dog ikke været muligt at kvanti-
ficere denne effekt på efterspørgslen efter fravær af togstøj. 
Resultaterne for togstøj tyder på, at omkostningerne pr. 
bolig er højere for togstøj end for vejstøj.  Det svarer til, at 
togstøj opfattes som mere generende end vejstøj. 
 
I det følgende lægges resultaterne fra de to omkostnings-
analyser sammen. Det er kun korrekt under antagelse af, at 
de to effekter kan værdisættes isoleret fra hinanden. I det 
omfang, at boligkøbere tager højde for helbredseffekterne af 
støj, når de køber bolig, vil en del af helbredseffekten være 
inkluderet i opgørelsen af geneeffekten, og den samlede 
omkostning vil være mindre end summen af de to analyser. 
Med det forbehold kan den samlede skadesomkostning ved 
vejstøj over 55 dB opgøres til 2,1 mia. kr. om året. Omkost-
ningerne er skævt fordelt. Således er halvdelen af de sam-
lede omkostninger knyttet til ca. 7 pct. af boligerne.  
 
Der er dog en del usikkerhed omkring analyser af den type, 
der er brugt til at opgøre de samlede omkostninger ved 
vejstøj. Personers støjfølsomhed er med til at bestemme 
valget af bolig og dermed den støj, den enkelte udsættes for. 
Det samme kan gælde for personers livsstil, så folk med en 
sund livsstil måske er mindre tilbøjelige til at bosætte sig i 
et støjudsat område. I denne rapport argumenteres for, at 
disse underliggende præferencer kan føre til, at sammen-
hængen mellem støjniveau og omkostning ikke kan obser-
veres korrekt. Dette gør, at analysernes resultater skal 
behandles med en vis forsigtighed. Specielt kan de fundne 
helbredseffekter af støj i princippet skyldes andre forhold 
(f.eks. livsstil), således at der slet ikke er en egentlig hel-
bredseffekt af vejstøj. 
 
Den samlede gevinst ved at reducere alle støjbelastede 
boliger ned til 55 dB vil være 2,1 mia. kr. om året svarende 
til, at der er knyttet en omkostning på godt 2.600 kr. til hver 
bolig, der er belastet af vejstøj over 55 dB. En reduktion af 
vejstøj vil også medføre væsentlige omkostninger, som 
afhænger af den gennemførte indsats. Der vil være omkost-
ninger ved etablering af f.eks. støjvolde, ligesom der vil 
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være omkostninger ved forlænget transporttid i form af 
hastighedsnedsættelser og trafikplanlægning. Det er derfor 
vigtigt at sikre, at indsatsen til reduktion af trafikstøj er 
omkostningseffektiv. 
 
Det kan virke oplagt at reducere den samlede trafikmængde 
for at reducere støjens omkostninger. En sådan reduktion vil 
dog næppe være effektiv, da der skal meget store reduk-
tioner til, for at det slår igennem på støjniveauet. En 10 
procents reduktion af den samlede trafikmængde vil således 
kun føre til en reduktion på 0,5 dB. Det giver en gevinst på 
ca. 170 mio. kr. om året, hvis det gennemføres nationalt. 
Samtidig vil en reduktion i trafikmængden formentlig føre 
til alternativomkostninger for trafikanterne f.eks. på grund 
af længere transporttid. Det er usandsynligt, at gevinsterne 
på 170 mio. kr. om året vil overstige omkostningerne ved at 
reducere trafikomfanget med 10 pct.  
 
En indsats rettet mod fordelingen af trafikken kan derimod 
være hensigtsmæssig. Det kan naturligvis være fordelagtigt at 
koncentrere trafikken på veje med få eller ingen beboere, 
men selv når der er beboelse involveret, kan der være en 
samfundsøkonomisk gevinst ved at føre trafik fra mindre 
befærdede til mere befærdede veje. Den enkelte bil bidrager 
relativt meget til den samlede støjbelastning der, hvor der i 
forvejen kører få biler. Hvis den flyttes til en større vej, bliver 
det marginale bidrag til støjbelastningen fra bilen langt 
mindre. Trafikken kan f.eks. omfordeles gennem trafik-
planlægning. Det er dog vigtigt at afveje gevinsterne i form 
af mindre støj op mod omkostningerne ved øget trængsel, 
som vil være en naturlig følge af at koncentrere trafikken.  
 
Regulering af trafikstøj kan ske ved kilden, under udbred-
elsen af støjen eller hos modtageren. Der er stor forskel på 
effekten, og omkostningerne ved de enkelte tiltag afhænger 
af, hvor de er målrettet. Da der er mange forskellige for-
hold, som har betydning for omkostningerne ved trafikstøj, 
må valget af tiltag altid komme an på en konkret vurdering i 
hvert enkelt tilfælde. Det er dog muligt at pege på nogle 
løsninger indenfor alle tre typer af tiltag, som potentielt kan 
føre til en omkostningseffektiv reduktion af trafikstøj.  
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Det er muligt at mindske støjen pr. bil direkte gennem 
ændringer i køretøjets eller vejens udstyr. En standard på 
dæk er effektiv, da den virker ved kilden og derfor vil 
reducere støjen overalt. Hvis alle køretøjers dækstøj kunne 
reduceres svarende til en forbedring på 1 dB, vil det med-
føre en gevinst på ca. 340 mio. kr. om året.  
 
Støjsvag asfalt og støjvolde reducerer støjpåvirkningen fra 
trafik under udbredelsen af støjen. Denne indsats bør ske der, 
hvor gevinsterne ved reduktionen er størst givet omkost-
ningerne. Gevinsten afhænger ikke kun af støjniveauet, men 
også af boligtype og befolkningstæthed. På baggrund af de 
udførte analyser i denne rapport, er det muligt at kortlægge 
gevinsterne (se afsnit I.5 for et kort over Københavns kom-
mune). Det giver et forbedret beslutningsgrundlag til at 
prioritere indsatsen. Dog bør der i forbindelse med priorite-
ring af indsatsen tages højde for, at trafikstøj også har om-
kostninger, der ikke er direkte knyttet til boliger. Et eksempel 
på dette er reduktion af værdien af rekreative områder. 
 
Trafik har udover støj en række andre negative, eksterne 
effekter: Luftforurening, trængsel, ulykker og CO2-
udledning. En samlet kørselsafgift, der medtager alle de 
eksterne effekter, kan være en god ide, hvis den udformes 
rigtigt. Det er vigtigt, at støj indgår i en samlet kørselsafgift, 
da støj og trængsel er modsatrettede eksterne effekter og en 
kørselsafgift, der kun tager højde for trængsel, potentielt 
kan øge trafikken på de mindre veje, hvor den enkelte bil 
påvirker det samlede støjniveau væsentligt.  
 
En politik eller et anlægsarbejde, der omfordeler støj-
belastningen, har både samfundsøkonomiske og privat-
økonomiske konsekvenser. Rent samfundsøkonomisk vil der 
ske en ændring i den samlede gene- og helbredsomkostning. 
For den enkelte boligejer vil der være et privatøkonomisk tab 
eller en privatøkonomisk gevinst som følge af ændringen i 
boligens værdi ved den ændrede støj i forhold til værdien på 
købstidspunktet. Det har betydning for, hvorvidt personer bør 
kompenseres ved øget støj, samt for hvordan en evt. tilskuds-
ordning til reduktion af trafikstøj skal udformes. Eksempelvis 
vil en politik målrettet mod en koncentration af trafikken 
betyde, at nogle husstande, der i forvejen er meget belastede, 
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vil opleve en forøgelse af støjen og dermed få et kapitaltab. 
Det samme gør sig gældende ved et øget støjniveau som 
følge af nyanlæg af en vej. I disse tilfælde bør der gives 
tilskud til støjisolering eller kompensation svarende til de 
samfundsøkonomiske omkostninger, de påføres, når hus-
standene bliver udsat for et øget støjniveau. 
 
Isolering af boligen reducerer støjen inden i boligen, hvilket 
også giver en samfundsøkonomisk gevinst som ovenfor. 
Rent privat vil boligejerne opleve en gevinst ved iso-
leringen, som består af ændringen i boligens værdi efter 
isoleringen, samt reduktionen i gene- og helbredseffekten, i 
det omfang boligejerne er klar over sidstnævnte. Boligejere 
vil gennemføre isolering af boligen, hvis summen af gevin-
sterne er større end omkostningen ved isoleringen, og der er 
derfor en del ejere, som af sig selv vil mindske den støj-
belastning, de udsætte for. Imidlertid kan der også være et 
argument for at give delvist tilskud til isolering, hvis den 
samfundsøkonomiske gevinst overstiger den privatøkono-
miske gevinst, f.eks. hvis helbredseffekterne ikke inter-
naliseres til fulde i huspriserne. Tilskuddet bør ikke oversti-
ge forskellen mellem den samfundsøkonomiske og den 
privatøkonomiske gevinst. Ved tilskud er det vigtigt at 
tilbyde tilskud til alle uanset støjniveau for at udnytte, at 
mere støjfølsomme personer har en højere betalingsvilje for 
at reducere støjbelastningen i boligen.  
 
De tiltag som i dag anvendes i det offentlige til at reducere 
omkostningerne ved trafikstøj, ligner meget det, der er 
skitseret ovenfor, og er overordnet set fornuftige. Givet at 
administrationsomkostningerne ved at indføre en trafik-
regulering baseret på afgifter, eksempelvis bygget ind som 
element i en kørselsafgift, på nuværende tidspunkt over-
stiger gevinsterne, bør indsatsen overfor støj fokuseres på at 
forbedre standarderne på f.eks. dæk og asfalt samt på at 
koncentrere trafikken gennem trafikplanlægning. Hvis der 
senere indføres en afgiftsbaseret trafikregulering, bør støj-
hensynet inddrages i afgiftsfastsættelsen. 
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KAPITEL II 
 
AFGIFTER KONTRA FORSKNINGS-
STØTTE I KLIMAPOLITIKKEN  
 
 
II.1 Indledning 
 
Danmark har forpligtet sig til at reducere udledningen af 
drivhusgasser frem mod 2020, og der er et ønske om at 
blive mindre afhængig af fossile brændsler på længere sigt. 
Det fremføres ofte, at teknologisk udvikling er en vigtig 
forudsætning for at nå disse målsætninger. For at opnå dette 
kræves forskning. 
 
Overordnet er formålet med kapitlet at belyse samspillet og 
rollefordelingen mellem klimapolitiske og forsknings-
politiske virkemidler i forhold til at nå de klimapolitiske mål. 
Mere specifikt vurderes det, hvorvidt den nuværende politik 
med særlig stærk støtte til energiforskning er hensigtsmæssig. 
 
Den teknologiske udvikling kan påvirke udledningen af 
CO2 på forskellige måder. På den ene side fører teknologisk 
udvikling til økonomisk vækst og større velstand, som kan 
være med til at øge brugen af fossile brændsler. På den 
anden side kan teknologisk udvikling inden for f.eks. vedva-
rende energi også være med til at mindske omkostningen 
ved at blive mindre afhængig af fossile brændsler. Tekno-
logisk udvikling kan således gøre det billigere at nå en 
given klimamålsætning eller gøre det muligt at opnå mere 
ambitiøse målsætninger for en given samfundsøkonomisk 
omkostning. En væsentlig reduktion i brugen af fossile 
brændsler vil forudsætte teknologiske fremskridt inden for 
vedvarende energi. 
 
 
 
 
 
Kapitlet er færdigredigeret den 7. februar 2011. 
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I klimapolitikken anvendes en række instrumenter, som har 
indflydelse på den teknologiske udvikling, selv om de i 
første omgang er rettet direkte mod CO2-udledningen. Det 
er f.eks. afgifter på CO2, omsættelige CO2-kvoter og støtte 
til produktion af vedvarende energi. Gennem en forøgelse af 
den relative pris på fossil energi giver dette incitament til at 
udvikle alternativer til fossile brændsler. En række forsk-
ningspolitiske virkemidler påvirker også teknologiudvik-
lingen. Det er f.eks. fordelingen af offentlige midler til 
grundforskning og til mere målrettet strategisk forskning 
samt forskellige generelle og øremærkede støtteordninger til 
forskning udført i private virksomheder. 
 
Der har i de senere år været en stor drejning i støtten hen 
mod energiforskning, og der argumenteres fra forskellig 
side for yderligere stigninger. I mange andre lande ses også 
øget støtte til energiforskning. 
 
Teknologiske fremskidt sker i et samspil med omverdenen. 
Nye klimavenlige teknologier, som er udviklet i Danmark, vil 
også kunne anvendes i andre lande, ligesom Danmark ikke 
nødvendigvis behøver at udvikle teknologi selv, men kan 
importere ny klimateknologi fra udlandet. Hvis der udvikles 
ny klimateknologi i Danmark, vil det kunne lede til øget 
eksport af denne teknologi. På længere sigt er det dog ikke 
sikkert, at klimateknologi udviklet i Danmark også bliver 
produceret herhjemme. Udvikling og produktion af ny klima-
venlig teknologi sker med andre ord på et globalt marked. 
 
Den øgede støtte til energiforskning synes i høj grad at have 
karakter af erhvervsrettet forskning. Således rettes støtten i 
øget omfang mod private virksomheder, og der er fokus på 
at støtte forskning, som har et direkte kommercielt poten-
tiale. Stigningen i støtten synes dermed også at være moti-
veret ud fra erhvervsøkonomiske hensyn. Kapitlet vil derfor 
også vurdere, om det er hensigtsmæssigt at kombinere 
erhvervspolitik og klimapolitik. 
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Kapitlet skal ses i sammenhæng med kapitel III, som analy-
serer en omlægning af CO2- og andre energirelaterede 
afgifter. Nærværende kapitel fokuserer på rollefordelingen 
mellem miljø- og forskningspolitik, mens kapitel III i lyset 
heraf fokuserer på indretningen af CO2-afgifterne. 
 
I det næste afsnit beskrives udviklingen i forskningen i 
Danmark med særlig fokus på forskningen inden for energi 
og miljø. I afsnit II.3 gives en oversigt over litteraturen 
vedrørende samspil og rollefordeling mellem klima- og 
forskningspolitiske instrumenter. Afsnit II.4 indeholder en 
beskrivelse af resultaterne fra en empirisk analyse, som 
sammenligner det samfundsøkonomiske afkast af virksom-
hedernes energiforskning med afkastet af virksomhedernes 
øvrige forskning. Sammenfatning og anbefalinger gives i 
afsnit II.5.  
 
 
II.2 Udvikling i dansk energi- og miljøforskning 
 
Dette afsnit beskriver den danske forskningsaktivitet siden 
midten af 1990’erne, med særlig fokus på udviklingen i 
energi- og miljøforskningen. Der gives en oversigt over den 
innovative aktivitet i Danmark på energi- og miljøområdet, 
og afslutningsvis betragtes udviklingen i de danske virk-
somheders position på det internationale marked for energi- 
og miljøteknologi. 
 
Udviklingen i dansk og international forskning 
 
I 2002 blev der i EU-regi fastlagt en målsætning om, at de 
europæiske investeringer i forskning og udvikling (FoU) 
skulle udgøre mindst 3 pct. af BNP i 2010 – den såkaldte 
Barcelona-målsætning. I 2009 udgjorde de samlede danske 
udgifter til FoU 50 mia. kr., hvilket svarede til 3 pct. af 
BNP. Det er det højeste niveau i perioden 1995 til 2009, jf. 
figur II.1. Dermed efterlevede Danmark i 2009 den euro-
pæiske målsætning.  
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Figur II.1 FoU-udgifter fordelt på udførende sektor 
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Anm.: Oplysninger vedrørende 2009 er foreløbige tal. 
Kilde: Eurostat. 

 
 
Stigningen i de danske FoU-udgifter relativt til BNP er 
navnlig foregået i sidste halvdel af 1990’erne og de første år 
af 00’erne.28 Det er primært forskning udført af den private 
sektor, der har bidraget til væksten. Erhvervslivets FoU er 
steget fra at udgøre 1 pct. af BNP i 1995 til 2 pct. i 2009. 
Den offentligt udførte forskning har svaret til omkring 0,8 
pct. af BNP i perioden 1995-2007, men er steget til 1 pct. i 
2009. Fordelingen af den danske FoU er således i overens-
stemmelse med den europæiske målsætning om, at en 
tredjedel af den samlede FoU – svarende til 1 pct. af BNP – 
skal varetages i offentligt regi, mens den private sektor skal 
stå for de resterende to tredjedele af den samlede forskning 
– svarende til 2 pct. af BNP. 
 
Set i et internationalt perspektiv har den styrkede indsats 
resulteret i et betydeligt løft af det danske FoU-niveau. Fra 
at rangere blandt de EU15-lande, der udførte mindst FoU 
relativt til BNP i midten af 1990’erne, er de danske FoU-
udgifter steget til et niveau, der er højere end EU15-
gennemsnittet i slutningen af 00’erne, jf. figur II.2. Udgif-
terne til FoU udgør imidlertid fortsat en væsentligt lavere 
 
28) Den danske beholdning af FoU, den såkaldte videnkapital, er 

også steget, jf. De Økonomiske Råd (2010).  

Privat sektor 
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andel af BNP i Danmark end i Japan, Sverige og Finland. 
De to sidstnævnte rangerer højest blandt EU-landene. 
 
 
Figur II.2 FoU-udgifter i udvalgte lande 
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Anm.: Seneste observation for USA og Japan er henholdsvis 2008 og 

2007. Oplysninger for 2009 kan være foreløbige værdier. 
Kilde: Eurostat. 

 
 
Dansk energi- og miljøforskning 
 
Da omkring 70 pct. af den danske FoU bliver udført af den 
private sektor, spiller erhvervslivet en afgørende rolle i 
opbygningen af viden i det danske samfund. Fra slutningen 
af 1990’erne og frem til starten af 00’erne steg andelene af 
energi- og miljøforskning ud af erhvervslivets samlede FoU 
svagt, jf. figur II.3. Efter et fald i 2005 er andelene igen 
steget svagt, især for energiforskning. I 2007 udgjorde 
energi- og miljøforskning henholdsvis 3,7 pct. og 2,0 pct. 
svarende til henholdsvis 1,2 mia. kr. og 0,7 mia. kr. 
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Figur II.3 Erhvervslivets energi- og miljøforskning, 
andel af samlet FoU i erhvervslivet 
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Anm.: Figuren angiver den private sektors udførte FoU. For årene 1997 

og 2007 findes der kun oplysninger om forskningsudgifter, 
hvorfor forskningsandele i disse år er beregnet. Fordelingen af 
FoU-udgifter på forskningsområder er baseret på den udførende 
virksomheds egen vurdering, og der kan være overlap mellem 
områderne. Grundet databrud er tallene før 2007 ikke direkte 
sammenlignelige med tal fra 2007. 

Kilde: Center for Forskningsanalyse, Erhvervsstatistikken (årene 1997-
2005), Eurostat (året 2007) og egne beregninger. 

 
 
Det øgede fokus på energi- og miljøteknologi afspejles i 
bevillingerne til FoU på finansloven. Siden 2003 er finans-
lovsbevillingerne til miljøforskning øget med knap 60 pct. 
til godt 350 mio. kr. i 2010, og bevillingerne til energi-
forskning er næsten seksdoblet til godt 900 mio. kr. i 2010.  
 
Det generelle løft af den offentlige støtte til dansk energi- 
og miljøforskning indeholder et skift i tilgangen til grøn 
vækst. Selvom bevillingerne til FoU er steget både på 
energi- og miljøområdet siden midten af 00’erne, er bevil-
lingerne til energiforskning steget langt mere end bevilling-
erne til miljøforskning. Andelen af offentlige midler, der 
allokeres til energiforskning, er mere præcist steget fra at 
udgøre 1,2 pct. af de samlede FoU-bevillinger i 2002 til 5,3 
pct. i 2010, jf. figur II.4. Til sammenligning er de offentlige 
bevillinger til miljøforskning øget fra 1,7 pct. af de samlede 
FoU-bevillinger i 2005 til 2,1 pct. i 2010. Andelen af de 

Øgede offentlige 
bevillinger til grøn 
FoU i Danmark 
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samlede finanslovsbevillinger til FoU, der allokeres til 
miljøforskning, er dog væsentlig lavere i 2010 end i midten 
af 1990’erne, hvor miljøforskning tegnede sig for mere end 
4 pct. af de offentlige FoU-bevillinger. 
 
 
Figur II.4 Finanslovsbevillinger til FoU, andel af natio-

nale bevillinger 
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Anm.: “Energi” er her defineret som alle FoU-aktiviteter med relation til 

produktion og distribution af alle energiformer, herunder FoU 
vedrørende fremtidigt energibehov, energibesparelser og energi-
kilder. “Miljø” defineres som FoU vedrørende forureningsbe-
kæmpelse og naturbeskyttelse, herunder FoU vedrørende luft-, 
vand-, jord,- og støjforurening, samt affald og stråling. 

Kilde: SourceOECD, Main Science and Technology Indicators 2009, 
Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 

 
 
De offentlige udgifter til FoU kan opdeles i basis- og pro-
grammidler afhængigt af støttens karakter. Offentlige basis-
midler er karakteriseret ved, at de gives til løbende gennem-
førelse af grundlæggende forskningsaktiviteter på univer-
siteter, andre læreanstalter og forskningsinstitutioner. På 
energiområdet består basismidlerne overvejende af støtte til 
forskning i regi af Risø DTU. Offentlige bevillinger klassi-
ficeres som programmidler, såfremt bevillingen gives til et 
konkret forskningsprogram, hvis den er tidsbegrænset, eller 
hvis den bevilges efter ansøgning. Programmidlers formål 
er mere strategiske, idet man med disse søger at fremme 
forskning inden for bestemte områder. 

Offentlig støtte til 
generel og 
strategisk FoU 
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Stigningen i de nationale bevillinger til energiforskning har 
især haft karakter af forøgelser af de offentlige program-
midler. Fra at udgøre omkring halvdelen af de samlede 
offentlige bevillinger frem til midten af 00’erne er program-
midlernes andel af den offentlige støtte til energiforskning 
steget til at udgøre 90 pct. eller 800 mio. kr. i 2010, jf. figur 
II.5. Sammensætningen af basis- og programmidler i de 
offentlige bevillinger til energiforskning er således ændret 
betydeligt de seneste år. Til sammenligning har program-
midlernes andel af de samlede offentlige FoU-bevillinger 
ligget på omkring 40 pct. i perioden 2007-10.  
 
 
Figur II.5 Finanslovsbevillinger til energiforskning, 

2010-priser 
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Kilde: Finansministeriets forskningsdatabase. 
 
 
Forøgelsen af de offentlige programmidler til energiforskning 
siden midten af 00’erne har primært været rettet mod to 
programmer: Energiteknologisk Udviklings- og Demon-
strationsprogram (EUDP) samt energiforskning i regi af Det 
Strategiske Forskningsråd (DSF), jf. boks II.1. EUDP blev 
oprettet i 2007 som afløser for Energiforskningsprogrammet 
(EFP). I modsætning til EFP, der overvejende havde fokus på 
forskning og udviklingsaktiviteter, er EUDP rettet mod 
demonstration af ny energiteknologi. Programmet admini-
streres af en selvstændig bestyrelse, og der gives kun støtte til 
forskningsaktiviteter, som har et umiddelbart kommercielt 

Øget støtte til 
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potentiale. I perioden 2008-10 blev 75 pct. af EUDP’s tilsagn 
givet til private virksomheder. Øvrige midler blev udmøntet 
til de danske universiteter.29 Til sammenligning blev 70 pct. 
af EFP’s midler udmøntet til universiteter og forsknings-
institutioner i perioden 1998-2002, jf. Energistyrelsen (2004). 
Oprettelsen af EUDP er således udtryk for et ønske om at 
styrke de sidste dele af energiteknologiens udviklingskæde, 
jf. Energinet.dk mfl. (2010). Dette fokus blev yderligere 
skærpet med oprettelse af Green Labs DK i 2009, og i 2010 
udgjorde støtten til EUDP og Green Labs DK til sammen 472 
mio. kr. svarende til 60 pct. af de offentlige programmidler til 
energiforskning. 
 
Det andet store forskningsprogram, som indgår i de offent-
lige programmidler til energiforskning, DSF, har til formål 
at støtte især anvendelsesorienteret forskning. Midlerne, der 
udmøntes til energiforskning under DSF, er rettet mod 
første led i udviklingen af energiteknologi. Langt største-
delen af bevillingerne tildeles offentlige institutioner. I 2009 
fik private virksomheder kun 3 pct. af bevillingerne fra 
DSF’s Programkomite for Bæredygtig Energi og Miljø, der 
udover energiforskning også indeholder forskning inden for 
både miljø og klimatilpasning. Øvrige midler blev udmøntet 
til offentlige institutioner, herunder især de danske universi-
teter, jf. Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2010b).30 I 
2010 udgjorde den offentlige bevilling til energiforskning i 
regi af DSF omkring 320 mio. kr., hvilket svarede til 40 pct. 
af de samlede offentlige programmidler til energiforskning. 
 
Både EUDP og DSF indgår i opgørelsen over den danske 
erhvervsstøtte, jf. Økonomi- og Erhvervsministeriet (2010). 
Med offentlige bevillinger på henholdsvis 412 mio. kr. og 
320 mio. kr., udgjorde de tilsammen knap 3 pct. af den 
samlede danske erhvervsstøtte på 23,6 mia. kr. i 2010. Der 
kan imidlertid sættes spørgsmålstegn ved, om midlerne fra 
DSF kan karakteriseres som egentlig erhvervsstøtte, givet 
midlernes fokus på starten af teknologiudviklingskæden 

 
29) I perioden 2008-10 finansierede EUDP omkring 40 pct. af de 

støttede projekters samlede budgetter.  

30) I 2009 finansierede DSF omkring 60 pct. af de støttede energi-
projekters samlede budgetter. 
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samt den relativt lave andel af støtte, der tilkommer private 
virksomheder. 
 
Udover bevillinger på finansloven finansieres den danske 
energiforskning også af elforbrugsfinansierede Public 
Service Obligations (PSO), som består af et tillæg til el-
prisen. De PSO-finansierede udgifter til FoU består i faste 
bevillinger, der i 2010 var på 180 mio. kr. Dette beløb udgør 
en forholdsvis beskeden andel af den samlede PSO-pulje, 
der typisk varierer mellem 2 mia. kr. og 4 mia. kr. Største-
delen af PSO-midlerne går i stedet til at dække det pris-
tillæg, der gives til produktion af vedvarende energi. 
 
Medtages både finanslovsbevillingerne til energiforsknings-
programmerne og PSO-midler udmøntet til FoU på energi-
området, var den direkte støtte til energiforskning omkring 
1 mia. kr. i 2010. Dette er i overensstemmelse med tilkende-
givelsen i den energipolitiske aftale fra februar 2008. Både 
EUDP, de PSO-finansierede forskningsmidler og energi-
forskningen i regi af DSF er overvejende rettet mod tekno-
logi til at reducere udledningen af CO2 i forbindelse med 
produktion og forbrug af energi. Midlerne er dermed kun i 
mindre grad rettet mod forskning i ikke-energirelaterede 
udledninger af drivhusgasser fra bl.a. landbruget.  
 
Dansk energiforskning modtager ligeledes støtte fra en række 
offentlige forskningsprogrammer, hvis fokus ikke alene er 
rettet mod energiområdet. Disse omfatter bl.a. Højteknologi-
fonden, Fornyelsesfonden og Vækstfonden, jf. boks II.1. Der 
hjemtages også midler fra EU til dansk energiforskning. 
 
Danske virksomheder og forskningsinstitutioner har også 
adgang til offentlige midler fra en række andre kilder. Disse 
mere generelle tilskud til FoU har bl.a. til formål at fremme 
formidling af viden samt samarbejde mellem virksomheder og 
vidensinstitutioner i form af f.eks. innovationskonsortier, 
højteknologiske netværk og regionale teknologicentre. Til-
skudsordningerne omfatter også støtte til ansættelse og uddan-
nelse af forskningspersonale, f.eks. gennem erhvervsPhD-
initiativet, videnpilotordningen samt forskerordningen, der er 
rettet mod at tiltrække udenlandsk FoU-personale.  
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Den internationale tendens er, ligesom i Danmark, at der er 
sket en stigning i andelen af de offentlige FoU-udgifter, der 
går til energiforskning, mens andelen til miljøforskning er 
stagneret eller faldet, jf. figur II.6a og II.6b. Der er altså 
tegn på, at flere lande investerer mere intenst i FoU på 
energiområdet. Alligevel er Danmark ikke som tidligere 
placeret blandt de lande, hvor den offentlige støtte til ener-
giforskning er lavest. Dette kan tilskrives den meget kraf-
tige forøgelse af de offentlige bevillinger til dansk FoU på 
energiområdet siden midten af 00’erne. 
 
Den offentlige støtte til dansk energiforskning er altså steget 
markant i slutningen af 00’erne, og støtten til energiforskning 
har i højere grad end tidligere fokus på sidste led af tekno-
logiudviklingskæden. Således går de offentlige midler i øget 
omfang til demonstration og markedsmodning af allerede 
udviklet energiteknologi, hvilket i høj grad har karakter af 
erhvervsfremme. Det er imidlertid ikke kun i Danmark, at der 
kan spores en politisk satsning på energierhvervet. Siden 
midten af 00’erne er andelen af de offentlige bevillinger til 
energiforskning også steget i adskillige andre lande. Det 
tyder på, at Danmark følger en international tendens til at 
ville udnytte et erhvervspotentiale på energiområdet. Det kan 
blive et problem for denne bestræbelse, at ikke alle lande kan 
opnå en særlig fordelagtig status på energiområdet. 
 
 

Figur II.6a Andel af offentlige FoU-
udgifter til energiforskning

 Figur II.6b Andel af offentlige FoU-
udgifter til miljøforskning 
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Anm.: Seneste observation for Storbritannien, Tyskland, Sverige og Japan er 2009. 
Kilde: Eurostat. 
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Boks II.1  Offentlige forskningsprogrammer på energi- og miljøområdet 

Specifikke energiprogrammer 
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) blev oprettet i 
2007, som afløser for det tidligere Energiforskningsprogram (EFP). EUDP’s formål 
er at gøre resultaterne af den danske FoU interessante for kommercielle aktører. 
Dermed støtter EUDP navnlig markedsnær udvikling og demonstration af energi-
teknologi. Programmet er under Klima- og Energiministeriets ressort og havde en 
bevilling på 412 mio. kr. i 2010. 
 
Green Labs DK blev lanceret i forbindelse med Erhvervsklimastrategien i 2009 og er 
ligeledes under Klima- og Energiministeriets ressort. Der var i 2010 afsat 60 mio. kr. 
til ordningen, som støtter etablering af faciliteter til demonstration og test af nye 
grønne teknologier især inden for effektiv energianvendelse og vedvarende energi.  
 
Public Service Obligations (PSO) – offentlige forpligtelser 
PSO-midlerne består af opkrævninger hos elforbrugerne og skal finansiere udgifter 
til gennemførelse af “offentlige forpligtelser”. Disse omfatter støtte til miljøvenlig 
elproduktion, forsyningssikkerhed samt FoU. PSO-midlerne udmøntet til FoU 
udgjorde 180 mio. kr. i 2010 og omfatter tilskud til udvikling af miljøvenlige 
elproduktionsteknologier (ForskEl), støtte til forskning inden for effektiv anven-
delse af el (Elforsk) samt udbredelsen af  vedvarende energiteknologier som sol-
celler, bølgekraft og biomasseforgasning (ForskVE). 
 
Specifikke miljøprogrammer 
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) blev oprettet i forlængelse 
af aftalen om Grøn Vækst fra juni 2009. Formålet med programmet er at fremme 
udvikling og demonstration af viden på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akva-
kulturområdet. Programmet havde en bevilling på 229 mio. kr. i 2010 og er placeret 
under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 
 
Handlingsplan for miljøeffektiv teknologi indgår som et led i den samlede danske 
indsats for fremme af grøn teknologi. Handlingsplanen er målrettet udvikling, test 
og demonstration af nye miljøteknologiske løsninger inden for vand, luftforurening 
og affaldsbehandling. Der er afsat 90 mio. kr. til indsatsen over årene 2010-11, og 
tildeling af midler vil ske i Miljøministeriets regi. 

 
Forskningsprogrammer af mere generel karakter 
Det Strategiske Forskningsråd (DSF) har til formål at fremme forskning inden for 
politisk prioriterede og afgrænsede forskningsområder. Energiforskning i regi af  
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Boks II.1 Offentlige forskningsprogrammer på energi- og miljøområdet, fortsat 

DSF foregår i Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø (BENMI), der 
udover midler til forskning i Fremtidens Energisystemer også støttede forskning 
inden for miljøteknologi og Fremtidens Klima i 2009. I 2010 blev der bevilliget 
320 mio. kr. til energiforskning i regi af DSF. Rådet er placeret under Ministeriet 
for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 
 
Højteknologifonden (HTF) er ligeledes placeret under Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling. Fondens vision er at gøre Danmark førende i omsæt-
ningen af teknologi til værdiskabelse inden for strategisk udvalgte områder ved at 
styrke samarbejdet mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner. I 
foråret 2010 var HTF medfinansiør af FoU-projekter til en værdi af 286 mio. kr., 
hvoraf godt en fjerdedel var rettet mod energi- og miljøforskning.  
 
Fornyelsesfonden udspringer af aftalen om fordelingen af globaliseringspuljen i 
efteråret 2009. Fonden er under Økonomi- og Erhvervsministeriets resort og støtter 
danske virksomheder i markedsmodning og kommercialisering af ny teknologi med 
henblik på eksport. Bevillingen i 2010 var på 236 mio. kr., hvoraf 40-50 pct. for-
ventes allokeret til energi- og klimaprojekter.  
 
Vækstfonden er en statslig fond, der har til formål at fremme innovation og fornyelse 
i erhvervslivet. Fonden tilbyder medfinansiering af risikobetonede udviklings-
aktiviteter, som vurderes at have et erhvervsmæssigt potentiale. Fondens vurdering af 
vækstområder har i senere år ledt til et øget fokus på energi- og miljøteknologi.  
  
Forskningsprogrammernes placering i teknologiudviklingskæden er vist nedenfor.  
 

 
Kilde: Eftergjort fra Energinet.dk mfl. (2010). 
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Patentering af energi- og miljøteknologi 
 
Et patent består af eneretten til at udnytte en opfindelse 
kommercielt i en årrække. Det er et krav, at et patent repræ-
senterer en ny opfindelse, der adskiller sig væsentligt fra 
anden kendt teknologi, jf. boks II.2. Patenter bliver derfor 
ofte benyttet som en indikation af innovativ aktivitet. Et 
lands patenteringsaktivitet kan således indirekte benyttes 
som et udtryk for, hvorvidt FoU-indsatsen har resulteret i 
udvikling af ny viden.31 
 
I perioden 2006-08 modtog European Patent Office (EPO) i 
gennemsnit knap 900 patentansøgninger årligt med dansk 
ansøger. Det svarer til en stigning på 51 pct. i forhold til det 
gennemsnitlige årlige antal ansøgninger i perioden 1996-98, 
jf. tabel II.1. Antallet af danske patentansøgninger inden for 
miljøteknologi er steget med 16 pct., mens antallet af patent-
ansøgninger inden for energiteknologi er femdoblet i 2006-08 
i forhold til 1996-98, hvor antallet af danske energipatent-
ansøgninger dog var meget beskedent. Størstedelen af de 
danske energipatentansøgninger i perioden 2006-08 vedrører 
vedvarende energiteknologi. Væksten i antallet af danske 
patentansøgninger har været højere end væksten i det sam-
lede antal patentansøgninger til EPO i perioden 1996-98 til 
2006-08. Det er både tilfældet for patentansøgninger generelt 
og ansøgninger inden for energi- og miljøteknologi. Især 
antallet af danske ansøgninger om patentering af ny energi-
teknologi er steget betydeligt sammenlignet med det samlede 
antal energipatentansøgninger til EPO. 
 
 

 
31) Det er dog ikke al forskning, som søges patenteret, hvorfor 

patentstatistikken ikke er en perfekt indikator for innovativ akti-
vitet, jf. OECD (2009). Resultater af grundforskning kan således 
typisk ikke patenteres. 
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Boks II.2 Patentbeskyttelse 

Et patent har til formål at beskytte en ny opfindelse. Det giver patentholderen ret 
til som den eneste at fremstille, sælge, importere eller bruge den patenterede op-
findelse til kommercielle formål. Et patent gælder i op til 20 år fra ansøgnings-
datoen, jf. Patent- og Varemærkestyrelsen (2008). 
 
For at en opfindelse kan patenteres, skal tre betingelser være opfyldt: Opfindelsen 
skal være ny, have opfindelseshøjde – dvs. den skal adskille sig markant fra andre 
opfindelser, der tidligere er gjort inden for dens område – og kunne udnyttes er-
hvervsmæssigt. Et patent giver kun mulighed for at udelukke en erhvervsmæssig 
udnyttelse af opfindelsen. Det betyder, at patenteret teknologi frit kan udnyttes af 
andre i forbindelse med forsøg og videre forskning, der kan føre til nye patenter. 
 
Et patent gælder for et bestemt geografisk område, og en patentansøgning skal 
derfor i princippet indgives og behandles separat i alle de lande, hvor man ønsker 
opfindelsen beskyttet. En patentansøgning har virkning fra det tidspunkt, den 
første gang bliver indleveret til en patentmyndighed (prioritetsdatoen). Prioritets-
dato for en patentansøgning afgør, hvornår opfindelsen betragtes som “kendt 
teknik” (prior art). Den ansøger, der har den tidligste prioritetsdato, har dermed 
også formelt retten til opfindelsen. Fra prioritetsdatoen har ansøger 12 måneder til 
at beslutte, om opfindelsen skal videreføres internationalt. 
 
Der findes ingen myndighed, som kan give et “verdenspatent”, men i stedet en 
international ordning, Patent Cooperation Treaty (PCT), som har til formål at gøre 
det lettere at opnå patent i flere lande. En PCT-ansøgning kan ikke i sig selv føre 
til udstedelse af et patent, men giver ansøger mulighed for at få en orienterende 
nyhedsvurdering af opfindelsen efter internationale regler. Efter nyhedsvurdering 
skal PCT-ansøgningen videreføres nationalt i hvert af de medlemslande, hvor man 
ønsker, at patentet skal gælde. I denne fase vurderer hver enkelt patentmyndighed 
ansøgningen med udgangspunkt i den internationale nyhedsundersøgelse. World 
Intellectual Property Organisation er ansvarlig for behandlingen af PCT-
ansøgningerne. 
 
Udover PCT findes ordninger, som gør det muligt at opnå regionale patenter. Et 
eksempel herpå er Den Europæiske Patentkonvention, der omfatter en række 
europæiske lande og administreres af European Patent Office (EPO). En ansøg-
ning om et “europæisk” patent indleveres og behandles centralt i EPO, der har 
bemyndigelse til at udstede patenter i medlemslandene. Et patent udstedt af EPO 
er dog først gyldigt, når det er valideret i de medlemslande, hvor opfindelsen 
ønskes patenteret. Danmark er med i både PCT og EPO. 

 

 



 

 134 

Tabel 11.1 Patentansøgninger til European Patent Office (EPO) 
 1996-98 2006-08 Andele  

2006-08 
Ændring fra 
1996-98 til 

2006-08 
 ---------  Gns. antal  --------- --------------  Pct.  -------------- 
Danske patent-
ansøgninger til EPO 

 

Alle teknologier 577,8 872,2 100,0 51 
Miljøteknologi 20,3 23,7 2,7 16 
Energiteknologi 6,5 40,9 4,7 529 

Vedvarende energi 3,3 34,6 84,5 937 
Energieffektivitet 2,8 6,7 16,3 135 
Alt. brændstoffer 0,3 0,0 0,0 - 

Alle patent-
ansøgninger til EPO 

 

Alle teknologier 80.083 103.853 100,0 30 
Miljøteknologi 1.636 1.627 1,6 -1 
Energiteknologi 664 1.447 1,4 118 

Vedvarende energi 162 628 43,4 287 
Energieffektivitet 376 478 33,0 27 
Alt. brændstoffer 130 348 24,0 167 

Anm.: Opgørelsen er baseret på patentansøgninger, fordi tidshorisonten mellem en patentansøgning og 
-bevilling kan være lang (i gennemsnit fire år for EPO-patentansøgninger), jf. Webb mfl. 
(2005). OECD’s opgørelse af patentansøgninger inden for “Pollution abatement and waste 
management” benyttes som mål for patentansøgninger inden for miljøteknologi. OECD’s 
opgørelse af patentansøgninger inden for “Climate Change mitigation” er benyttet som mål for 
patentansøgninger inden for energiteknologi. En patentansøgning kan godt være kategoriseret 
inden for flere teknologiske områder. Derfor svarer summen af det gennemsnitlige antal
patentansøgninger inden for vedvarende energi, energieffektivitet og alt. brændstoffer ikke til
det gennemsnitlige antal patentansøgninger inden for energiteknologi. 

Kilde: OECD, Citations database, June 2010, REGPAT database, June 2010 og egne beregninger. 
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Forholdet mellem energipatentansøgningernes andel af et 
lands samlede antal patentansøgninger og det tilsvarende 
forhold for samtlige patentansøgninger til EPO giver en 
simpel indikation af landets specialisering inden for udvik-
lingen af ny energiteknologi, der er relevant på de euro-
pæiske markeder. En international sammenligning viser, at 
de danske patentansøgninger i høj grad er specialiseret 
inden for energiteknologi, og at denne specialisering har 
været tiltagende siden midten af 1990’erne, jf. figur II.7a. 
Blandt de lande vi normalt sammenligner os med, var 
Danmark i perioden 2006-08 det land, der havde den højeste 
andel af energiteknologi i patentansøgningerne indgivet til 
EPO. Tilsvarende er Danmark også relativt specialiseret 
inden for udviklingen af ny miljøteknologi, jf. figur II.7b.32 
 
 

 
32) Billedet er stort set det samme, hvis specialiseringsgraden i stedet 

opgøres i forhold til ansøgninger indleveret under Patent Co-
operation Treaty. Dette tilsiger, at Danmark også i en global 
sammenhæng er forholdsvis specialiseret inden for udviklingen af 
ny energi- og miljøteknologi. 

Danmark 
specialiseret i 
udvikling af 
energiteknologi 
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Figur II.7a Specialiseringsgrad, 
energipatentansøgninger 

 Figur II.7b Specialiseringsgrad, 
miljøpatentansøgninger 
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Anm.: Figurerne omfatter patentansøgninger indgivet til EPO. Specialiseringsgraden angiver forholdet
mellem andelen af energipatentansøgninger (og miljøpatentansøgninger) i landets samlede antal 
patentansøgninger og andelen af energipatentansøgninger (og miljøpatentansøgninger) i det
samlede antal patentansøgninger til EPO. En værdi på mere end 1 er tegn på, at landets patent-
ansøgninger er relativt specialiserede inden for energi- hhv. miljøteknologi. 

Kilde: OECD, Citations database, June 2010, samt REGPAT database, June 2010 og egne beregninger. 

 
 

Set på tværs af lande synes der at være en nær sammenhæng 
mellem forskningsudgifter og antallet af patentansøgninger, 
jf. figur II.8. I figuren anvendes en tidsforskydning mellem 
erhvervslivets FoU og patentansøgninger. Det skyldes dels 
at forskningsprocessen tager til og dels at der typisk går 12 
måneder fra en patentansøgning indleveres nationalt til den 
videreføres som en international patentansøgning, jf. boks 
II.2. Fastlæggelse af tidsperspektivet fra FoU-udgift til 
anmodning om patentrettighed er dog forbundet med stor 
usikkerhed, hvorfor figuren kun er indikativ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nær sammenhæng 
mellem FoU og 
patenterings-
aktivitet …  
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Figur II.8 FoU-udgifter og patentansøgninger 
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Anm.: FoU-udgifterne er gennemsnitlig FoU udført af den private sektor 

i perioden 2004-06, målt i mio. USD købekraftskorrigerede (PPP) 
2000-priser. FoU-udgifterne for Danmark er fra 2007, for Norge 
og Mexico er de fra 2003. Patentansøgningerne er gennemsnitlig 
antal ansøgninger til EPO i perioden 2006-08. Patenter udtaget af 
offentlige institutioner indgår også i opgørelsen. 

Kilde: SourceOECD, Main Science and Technology Indicators 2009, 
OECD, Citations database, June 2010, samt REGPAT database, 
June 2010 og egne beregninger. 

 
 
En tilsvarende sammenhæng mellem forskningsaktivitet og 
antallet af patentansøgninger kan også spores for energi- og 
miljøforskning, jf. figur II.9a og II.9b.33 Figurerne kunne 
ydermere antyde, at de danske investeringer i FoU inden for 
energi og miljø i særlig grad giver anledning til forholdsvis 
mange patentansøgninger set i en international sammen-
hæng, da Danmark ligger over den stiplede tendenslinje. 

 
33) Oplysningerne i figur II.9 er baseret på to forskellige og ikke 

nødvendigvis sammenfaldende definitioner af energi og miljø, 
hvilket gør sammenligningen usikker. Fra patentstatistikken be-
nyttes “Climate Change mitigation” som mål for patentansøgnin-
ger inden for energiteknologi. “Pollution abatement and waste 
management” benyttes som mål for patentansøgninger inden for 
miljøteknologi. Fra FoU-statistikken benyttes forskning inden for 
“Energy” som et mål for udført energiforskning, mens forskning 
inden for “Environment” bliver brugt som mål for miljø-
forskning. 

… også på energi- 
og miljøområdet 
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Dette skal dog ses i lyset af, at der kun findes oplysninger 
om FoU-udgifter fordelt på energi og miljø for relativt få 
lande. De lande, som i figurerne har relativt få patent-
ansøgninger i forhold til deres FoU-udgift, er mindre vel-
udviklede lande som f.eks. Rumænien og Mexico. 
 
Selvom de simple deskriptive analyser ovenfor indikerer, at 
den danske innovationsaktivitet er forholdsvis høj sammen-
lignet med udgifterne til FoU, siger de ikke noget om vær-
dien af den teknologi, der søges patenteret. Opgørelser over 
patentcitationer bliver ofte brugt som en indikation af et 
patents værdi. Baggrunden er, at indholdet i en patent-
ansøgning bliver betragtet som “kendt teknik” i det øjeblik, 
den bliver indleveret til en patentmyndighed første gang, jf. 
boks II.2. Enhver viderebygning på teknologi, der allerede 
er søgt patenteret, skal derfor citeres i fremtidige patent-
ansøgninger. Antallet af modtagne citationer kan derfor 
betragtes som en indikation af et patents relevans og kvali-
teten af den viden (og dermed indirekte den FoU-aktivitet), 
der ligger bag opfindelsen, jf. OECD (2009). 
 
 

Figur II.9a FoU-udgifter og energipa-
tentansøgninger 

 Figur II.9b FoU-udgifter og miljøpa-
tentansøgninger 
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Anm.: Som figur II.8. FoU-udgifterne for Sverige er fra 2003. De spanske FoU-udgifter er et gennem-

snit af årene 2003 og 2007. 
Kilde: SourceOECD, Main Science and Technology Indicators 2009, OECD, Citations database, June 

2010, samt REGPAT database, June 2010 og egne beregninger. 
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En simpel sammenligning af citationer til danske patenter 
registreret ved EPO med det gennemsnitlige antal givet til 
EPO-patenter fra hele EU15 viser, at danske patenter generelt 
bliver citeret mere, jf. figur II.10. Dette er især tilfældet for 
danske energipatenter, der i perioden 1978-2006 har mod-
taget 60 pct. flere citationer end gennemsnittet for EU15. 
Forskellen er endnu større, hvis man kun betragter perioden 
1997-2006. Det høje antal citationer til danske energipatenter 
skal især tilskrives mange citationer til patenter vedrørende 
vedvarende energiteknologi. Disse fik i gennemsnit 95 pct. 
flere citationer i perioden 1978-2006 end alle EU15-patenter 
inden for vedvarende energi i samme periode. Det gennem-
snitlige antal citationer givet til danske miljøpatenter følger 
det generelle danske niveau. Det er tegn på, at danske paten-
ter er af forholdsvis høj kvalitet, og at især de danske energi-
patenter er meget værdifulde set i et internationalt perspektiv. 
Dette bekræftes af en økonometrisk analyse, jf. boks II.3.  
 
 
Figur II.10 Danske patentcitationer relativt til EU15-

patentcitationer 
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Anm.: Opgørelsen omfatter kun patenter, der er registreret ved EPO. 

Figuren viser det gennemsnitlige antal citationer givet til danske 
patenter i forhold til det gennemsnitlige antal citationer givet til 
EU15-patenter. En værdi på mere end 1 indikerer, at patenterne i 
gennemsnit modtager flere citationer end EU15-patenter inden 
for samme teknologiske område. 

Kilde: OECD, Citations database, June 2010, samt REGPAT database, 
June 2010 og egne beregninger. 

 

Danske 
energipatenter 
citeres meget 
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Boks II.3 Økonometrisk analyse af patentcitationer 

Formålet med den økonometriske analyse er at analysere dybere end figur II.10 i 
sig selv gør det, om danske energi- og miljøpatenter citeres mere end energi- og 
miljøpatenter fra andre lande. Er det tilfældet, kan det tages som et tegn på, at 
patenterne af forholdsvis høj kvalitet.  
 
For at kunne isolere effekten på antallet af citationer af, at et patent er et dansk 
miljø- eller energipatent, er det nødvendigt at kontrollere for andre forskelle i 
citationstilbøjeligheder. Blandt andet skal der tages højde for, at citationskravene 
har ændret sig gennem tiderne, hvorfor den generelle tendens til at citere er steget. 
Derudover har forskellige lande forskellig citationsadfærd, og der er også forskel i 
tilbøjeligheden til at citere på tværs af teknologiske områder, jf. OECD (2009). 
Endelig skal der tages højde for, at ældre patenter har større sandsynlighed for at 
blive citeret mere.  
 
Den empiriske model tager følgende form: 
 

iiiiEEiVEimiljøtIPCi eEUbDKbDKbDKbDKbaaCIT +++++++= 1554,3,2,1  
 
hvor den afhængige variabel, CITi, angiver antal citationer givet til patent i. Alle 
de forklarende variable har karakter af dummy-variable, der antager værdien nul 
eller en. Variablerne aIPC angiver patentets International Patent Classification 
(IPC) og kontrollerer for, om der er tidsinvariante forskelle i tendensen til at citere 
på tværs af teknologiske områder (IPC-kategorier). aIPC består af teknologiske 
områder på et detaljeret niveau, som indeholder mange underkategorier af f.eks. 
“energi” og “miljø”. Variablerne aIPC kontrollerer således også for, om der i Dan-
mark er en anden sammensætning på underkategorier af f.eks. energipatenter end i 
udlandet. Variablen at angiver året for patentets udtagelse, og kontrollerer dermed 
både for ændringer i citationsadfærd over tid, og for at ældre patenter har større 
sandsynlighed for at være citeret end nye patenter. DKi og EU15i angiver, om 
patentet er givet til en dansk ansøger henholdsvis en ansøger fra et EU15-land 
(inklusive Danmark). Disse variable kontrollerer for geografisk betingede for-
skelle i citationstilbøjelighed. Endelig angiver variablene DKmiljø,i, DKVE,i og 
DKEE,i, om det citerede patent har karakter af henholdsvis et dansk miljøpatent, en 
dansk patentering af vedvarende energiteknologi, eller et dansk patent vedrørende 
energieffektivisering. Parametrene b1, b2 og b3 opfanger dermed, om der citeres 
mere til danske patenter inden for henholdsvis miljø, vedvarende energi og energi-
effektivisering, når der kontrolleres for forskelle i citationsadfærd over tid, for-
skelle i citationstilbøjelighed mellem teknologiske områder og det generelle ni-
veau for citationer til danske patenter.  
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Boks II.3 Økonometrisk analyse af patentcitationer, fortsat 

Analysen er foretaget på baggrund af oplysninger fra OECD’s citationsdatabase 
for patenter fra perioden 1997-2006. Estimationen udføres alene på patenter regi-
streret ved EPO, men antallet af citationer stammer fra ansøgninger til patent-
kontorer i hele verden. Estimationsresultaterne er vist i tabel A. Der er medtaget 
to estimationer, hvor den afhængige variabel enten er alle modtagne citationer 
eller antal citationer modtaget de første tre år efter anmodningen om patentering. 

 
Tabel A Estimationsresultater 

 Alle citationer Citationer,  
første tre år 

Dansk miljøpatent (DKmiljø,i) 0,13 0,06 

Dansk VE-patent (DKVE,i) 0,75** 0,86** 

Dansk EE-patent (DKEE,i) 0,03 0,36 

Dansk patent (DKi) 0,27** 0,27** 

EU15 patent (EU15i) -0,15** -0,17** 

Antal observationer (N) 440.246 438.563 

LogL/N -1,630 -1,083 
Anm.: ** angiver, at estimatet er signifikant forskelligt fra 0 på et 1 pct. 

signifikansniveau. Modellerne er estimeret som en betinget 
negativ binomialmodel med 5178 (alle citationer) og 4809 
(citationer, første tre år) fixed effects for IPC-koder. 

Kilde: Kilde: OECD, Citations database, June 2010, samt REGPAT 
database, June 2010 og egne beregninger. 

 
Af tabellen fremgår, at danske patenter generelt citeres mere end andre patenter 
registreret ved EPO. Der er ikke signifikant evidens for, at danske miljøpatenter 
eller danske patenter vedrørende energieffektivisering citeres mere end andre landes 
patenter inden for samme teknologiområde. Endelig viser den økonometriske analy-
se, at danske patenter inden for vedvarende energi citeres signifikant oftere. 
 
Alt i alt bekræfter den økonometriske analyse således, at danske patenter generelt – 
og danske patenter inden for vedvarende energi i særdeleshed – citeres forholdsvis 
meget. Der fås lignende resultater, hvis man betragter perioden 1978-2006. 
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Sammenholdes antallet af patenter med udgifterne til FoU 
fås en indikation af omkostningen ved at opnå et patent. En 
sammenstilling af antallet af danske patenter, der er regi-
streret i perioden 1997-2006, med udgifterne til FoU i 
samme periode viser, at der er registreret færre energi-
patenter pr. mia. kr. investeret i energiforskning sammen-
lignet med det samlede antal registrerede patenter pr. forsk-
ningsudgift, jf. figur II.11. Dette kunne tyde på, at de dan-
ske energipatenter har været forholdsvis dyre at udvikle i 
forhold til andre danske patenter. Yderligere viser figuren, 
at udviklingen af miljøpatenter ikke kræver en tilsvarende 
stor investering i miljøforskning. 
 
Det tager typisk fire år at få en opfindelse patenteret ved 
EPO, jf. Webb mfl. (2005). Det betyder, at der er en for-
holdsvis stor forsinkelse mellem udførelsen af FoU og opnå-
else af patentrettighed. Udover at sammenholde FoU-udgifter 
med patenter over en længere periode, kan der også tages 
højde for denne forsinkelse ved at sammenholde antal patent-
rettigheder med FoU udført i en tidligere periode. Forskellen 
mellem omkostningerne ved at udvikle et energipatent og den 
generelle omkostning ved patentudvikling udlignes, når den 
private sektors FoU i perioden 1997-2001 sammenholdes 
med antal patenter offentliggjort i perioden 2002-2006, jf. 
figur II.11. Der er dog ikke umiddelbart tegn på, at danske 
energipatenter ligefrem skulle være billigere at udvikle og 
slet ikke sammenlignet med danske miljøpatenter.  
 
Set i en international sammenhæng er der således tegn på, at 
de danske patentansøgninger er relativt specialiserede inden 
for energiteknologi. Derudover modtager danske energi-
patenter også forholdsvis mange citationer, hvilket tyder på at 
kvaliteten af den danske energiteknologi er forholdsvis høj.  
 
 

Tegn på af at 
energipatenter er 
dyre at udvikle … 

… men resultatet 
er følsomt over for 
opgørelsesperiode 

Dansk energi-
patenterings-
aktivitet er høj,  
og patenterne er 
værdifulde 
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Figur II.11 Danske patenter i forhold til udført FoU 
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Anm.: Opgørelsen omfatter offentliggjorte patenter registreret i EPO. 

FoU-udgifter er opgjort som FoU udført af erhvervslivet, fordi 
antallet af offentlige patenter udgør en meget lille del af det 
samlede antal patenter. For søjlerne “Tidsforskydning mellem 
FoU og patenter” er den private sektors FoU i perioden 1997-
2001 sammenlignet med antal patenter i perioden 2002-2006. 

Kilde: SourceOECD, Main Science and Technology Indicators 2009, 
OECD, Citations database, June 2010, samt REGPAT database, 
June 2010 og egne beregninger. 

 
 
Eksport af energi- og miljøteknologi 
 
Offentlige bevillinger til FoU på energi- og miljøområdet 
synes at være motiveret ud fra det synspunkt, at danske 
virksomheder har et erhvervsmæssigt potentiale inden for 
energi- og miljøteknologi. Eksportudvikling og eksport-
specialisering benyttes ofte som indikation herpå.34 
 
Andelen af energiteknologi i den samlede danske vare-
eksport er steget fra godt 6 pct. i 2000 til knap 12 pct. eller 
59 mia. kr. i 2009, jf. figur II.12a. Til sammenligning er 
eksporten af energiteknologi og -udstyr i hele EU15 kun 
steget fra at udgøre 5,4 pct. af den samlede vareeksport i 
2000 til at udgøre 6,6 pct. i 2009.  

 
34) Synspunktet her er ikke, at en høj eksportandel er en kvalitet i sig 

selv, men blot at en høj eksportandel kan være tegn på en styrke-
position. 

Eksport som 
indikation af 
erhvervspotentiale  

Dansk eksport af 
energiteknologi er 
steget … 
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En højere andel af energiteknologi i den danske eksport 
sammenlignet med andelen af energiteknologi i eksporten fra 
hele EU15 indikerer, at Danmark er forholdsvis specialiseret 
inden for handel med energiteknologi i forhold til de lande, vi 
normalt sammenligner os med. Ydermere har den relativt 
høje vækst i eksport af dansk energiteknologi sammenlignet 
med væksten i eksporten af energiteknologi fra EU15 resul-
teret i, at den danske eksportspecialisering inden for energi-
teknologi er øget siden 2000. I 2009 var Danmark således det 
land i EU15, der var mest specialiseret i eksport af energi-
teknologi. Energiteknologi er i denne sammenhæng defineret 
som teknologi eller produkter, der reducerer energiforbruget 
hos forbrugere eller virksomheder. Energiteknologi omfatter 
bl.a. vindmøllekomponenter og varmeisolering mv. 
 
Andelen af miljøteknologi i den samlede danske eksport har 
ikke udvist en lige så kraftig stigning som andelen af energi-
teknologi, jf. figur II.12b. Alligevel er Danmark relativt 
specialiseret i eksporten af miljøteknologi sammenlignet 
med landene i EU15. Miljøteknologi er her defineret som 
teknologi eller produkter, der begrænser belastningen af 
miljøet. Miljøteknologi omfatter bl.a. håndtering af affald, 
kemikalier, jordforurening, luftforurening mv. 
 
 

Figur II.12a Andel af energiteknologi i 
eksport 

 Figur II.12b Andel af miljøteknologi i 
eksport  
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Anm.: Der indgår kun vareeksport i opgørelsen (serviceydelser er ekskluderet). Grundet problemer 

med afgrænsning af energi- og miljøteknologi er der et betydeligt overlap mellem opdelingen af
energi- hhv. miljøteknologi. I 2008 var overlappet mellem de to opgørelser for Danmark på 16
mia. kr., svarende til henholdsvis 24 pct. og 37 pct. af eksporten af energi- og miljøteknologi. 

Kilde: Energistyrelsen m.fl., Energierhvervsanalyse 2009 og Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for 
erhvervsøkonomisk forskning og analyse (FORA). 
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Der er altså tydelige tegn på, at danske virksomheder har 
haft succes med både udvikling og afsætning af energi-
teknologi det seneste årti, idet antallet af energipatent-
ansøgninger og eksporten af energiteknologi har været 
stigende, jf. figur II.13. En stor eksport kan være en indika-
tion af et erhvervspotentiale. Men en stor eksport alene 
udgør ikke et tilstrækkeligt grundlag for at formode, at 
offentlig forskningsstøtte øremærket til det eksporterende 
erhverv vil kunne fremme dansk velfærd mere end til-
svarende forskningsstøtte givet til andre danske erhverv.  
 
Yderligere kan det konstateres, at de danske virksomheders 
fremgang inden for udvikling og eksport af energiteknologi 
er foregået i en periode, hvor de offentlige bevillinger til 
energiforskning var markant lavere end niveauet i dag. I 
2006, umiddelbart inden den offentlige støtte til energiforsk-
ning blev forøget kraftigt, var antallet af energipatentansøg-
ninger og den danske eksport af energiteknologi henholdsvis 
80 pct. og 60 pct. højere end niveauet i 2000. Dette peger i 
retning af, at danske virksomheder har klaret sig godt på det 
internationale marked for energiteknologi allerede inden den 
markante stigning i støtten til den erhvervsrettede energi-
forskning.  
 
 

Hverken patent- 
eller eksportsucces 
argument for 
forskningsstøtte i 
særlig grad 

Eksportsucces før 
stigning i støtte til 
energiforskning 
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Figur II.13 Patentansøgninger, eksport og bevillinger til 
FoU inden for energiteknologi 
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Anm.: Den danske eksport af energiteknologi og de offentlige bevillin-

ger til energiforskning (inkl. PSO-finansieret forskning) er 
opgjort i faste 2010-priser. 

Kilde: Energistyrelsen, Energistatistik 2009, Finansministeriets forsk-
ningsdatabase, OECD, Citations database, June 2010, samt 
REGPAT database, June 2010 og egne beregninger. 

 
 
Sammenfatning 
 
I sidste halvdel af 00’erne er den offentlige støtte til dansk 
energiforskning blevet opprioriteret. Stigningen i støtten til 
energiforskning er især sket i form af tilførsel af program-
midler, hvilket er et udtryk for en intensivering af den 
strategiske forskning inden for energi. Ydermere er det 
offentlige fokus i højere grad end tidligere rettet mod de-
monstration og markedsmodning af private virksomheders 
forskningsresultater. Indsatsen er således i stigende grad 
blevet rettet mod de sidste led i energiteknologiens udvik-
lingskæde, frem for mod udvikling af mere grundlæggende 
viden på området. Den øgede offentlige støtte til energi-
forskning kan således siges i høj grad at have karakter af 
erhvervsfremme.  
 
 

Øget offentlig støtte 
til strategisk og 
erhvervsfrem-
mende energi- 
forskning 
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En optælling af danske patentansøgninger viser, at den 
innovative aktivitet på energiområdet er steget – også 
sammenlignet med udlandet. Derudover bliver de danske 
energipatenter citeret relativt meget, hvilket kan betragtes 
som et udtryk for, at den danske innovation er af forholdsvis 
høj kvalitet. Der er dog også tegn på at danske energi-
patenter har været dyre at udvikle, især i forhold til udvik-
lingen af et dansk miljøpatent, når omkostningen måles som 
den udførte FoU på området. Endelig indikerer en stigning i 
dansk eksport af energiteknologi, at danske virksomheder 
har klaret sig godt i den internationale konkurrence.  
 
Alt i alt kan det konstateres, at udvikling og eksport af 
dansk energiteknologi har været stigende over en længere 
periode, hvilket kan ses som en indikation af et erhvervs-
potentiale. Den offentlige støtte til FoU på energiområdet er 
derimod især steget inden for de seneste år. Den relative 
succes for dansk miljø- og især energiteknologi kan således 
ikke umiddelbart tilskrives øget offentlig forskningsstøtte, 
og tilsvarende giver de danske virksomheders succes heller 
ikke anledning til at formode, at energiforskningen i Dan-
mark er specielt understimuleret i forhold til anden forsk-
ning. Udviklingen tilsiger altså ikke, at offentlig forsknings-
støtte øremærket til energiteknologi vil kunne fremme 
værdiskabelsen mere end tilsvarende forskningsstøtte givet 
til andre danske erhverv. Helt generelt udgør erhvervs-
mæssig succes på et bestemt område ikke et argument for 
offentlig støtte i særlig grad til det pågældende område. 
Støtte i ekstraordinær grad bør være begrundet i et særligt 
højt samfundsøkonomisk afkast af pågældende type forsk-
ning. Dette synspunkt uddybes i de næste afsnit. 
 
 
II.3 Samspil mellem klima- og forskningspolitik 
 
I dette afsnit beskrives den økonomiske litteratur ved-
rørende samspillet mellem traditionelle miljøregulerende 
virkemidler og forskningspolitiske virkemidler, som hen-
holdsvis CO2-afgifter og subsidier til energiforskning, i 
forhold til at reducere udledningen af CO2 og afhængig-
heden af fossile brændsler så effektivt som muligt. 
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Der er en gensidig påvirkning mellem regulering af CO2-
udledning og udviklingen af energiteknologi, som det er 
vigtigt at overveje i forbindelse med udformningen af 
klima- og forskningspolitikken. Den teknologiske udvikling 
påvirker CO2-udledning og andre miljøeffekter ved produk-
tion og forbrug. Påvirkningen afhænger af, hvilken form 
den teknologiske udvikling tager. På den ene side kan nye 
teknologier give anledning til nye typer af miljøproblemer, 
men udviklingen af mere miljøvenlig teknologi kan på den 
anden side gøre det muligt at mindske miljøpåvirkningerne 
ved produktion og forbrug. Ny teknologi kan derfor mind-
ske omkostningen ved at nå en given reduktion af CO2-
udledningen eller gøre det muligt at nå en mere ambitiøs 
målsætning til en given samfundsøkonomisk omkostning. 
 
Hovedparten af den samlede forskning foregår i den private 
sektor, jf. afsnit II.2. Fordelingen af den private forskning 
mellem forskningsområder er styret af det forventede afkast 
ved udviklingen af forskellig teknologi. Teknologisk ud-
vikling på energi- og miljøområdet vil derfor afhænge af 
energi- og miljøreguleringen, som gennem højere omkost-
ninger giver udlederne et incitament til at bruge ny og 
mindre miljøbelastende teknologi. En pris på “forurening” 
er derfor væsentlig for tilskyndelsen til at investere i udvik-
lingen af mere miljøvenlig teknologi. 
 
Energiforbrug, teknologisk udvikling og skabelse af ny 
viden i form af forskning er kendetegnet ved forskellige 
typer af markedsfejl, som tilsiger regulering. Overordnet 
kan der skelnes mellem følgende typer af markedsfejl: 
 

• Miljø- og klimaeffekt (negativ eksternalitet) 
• Spillover af forskning (positiv eksternalitet) 
• Learning-by-doing eksternalitet (positiv eksternalitet) 

 
Brugen af fossile brændsler er forbundet med negative 
miljøeffekter i form af bl.a. CO2-udledning. Uden regu-
lering tager virksomheder og forbrugere ikke fuldt ud 
hensyn til de negative klimaeffekter ved deres aktiviteter. 
Dermed bliver udledningen uhensigtsmæssigt stor. 
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Forskning og udvikling genererer ny viden til den forskende 
virksomhed. Denne viden gør det muligt for virksomheden 
at producere billigere eller nye produkter. Viden er imidler-
tid et gode, hvis brug ikke udelukker andres brug af godet 
(ikke-rivaliserende gode). Samtidig er det vanskeligt på 
længere sigt at forhindre andre virksomheder i at bruge den 
nye viden (ikke fuldt ekskluderbart gode). En virksomhed 
vil naturligvis forsøge at holde værdifuld ny teknologisk 
viden for sig selv. Det er en forudsætning for, at virksom-
heden overhovedet vil forske, at den i hvert fald for en 
periode kan ekskludere andre virksomheder fra at bruge den 
nye viden (enten ved at holde den nye viden skjult eller 
fordi den nye viden har højere værdi for virksomheden end 
for andre virksomheder). På sigt vil andre dog også få gavn 
af den nye viden, og viden har således karakter af et offent-
ligt gode. Det betyder, at opbygning af viden er forbundet 
med positive videnseffekter, der kommer andre virksom-
heder til gavn (spillover-effekter). Uden regulering bliver 
den samlede forskningsaktivitet derfor for lav i forhold til 
det samfundsøkonomisk hensigtsmæssige niveau. 
 
Empiriske undersøgelser finder således, at det samfunds-
økonomiske afkast af privat forskning er betydeligt højere 
end afkastet for den forskende virksomhed. Ofte findes 
samfundsøkonomiske afkast af forskning fra 30 pct. til 50 
pct. af udviklingsomkostningerne, hvoraf det privatøkono-
miske afkast ofte udgør mellem 7 pct.point og 25 pct.point, 
jf. Hall mfl. (2009) og Popp (2010). 
 
Den teknologiske udvikling inden for en bestemt produktion 
eller branche kan ud over forskning også blive påvirket af 
produktionserfaringen i den enkelte virksomhed eller pro-
duktionserfaringen i branchen. Ved teknologiske fremskridt 
i form af learning-by-doing vil produktionsomkostningerne 
aftage i takt med, at den samlede (historiske) produktion 
vokser. 
 
Hvis produktionsomkostningen falder som følge af øget 
produktion i hele branchen, vil den enkelte virksomhed ikke 
tage højde for de positive produktivitetsgevinster, der er for 
andre virksomheder i branchen ved øget produktion. En 
sammenhæng fra branchens produktion til den enkelte 

Positive spillover-
effekter af 
forskning 

Learning-by- 
doing … 

… kan være positiv 
eksternalitet  
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virksomheds omkostningsniveau kan f.eks. indtræffe ved, at 
medarbejdere skifter arbejdsplads og tager deres tilegnede 
viden med. Hvis der derimod udelukkende er learning-by-
doing inden for de enkelte virksomheder (dvs. produktions-
omkostningen falder i takt med virksomhedens egen pro-
duktionserfaring i stedet for branchens produktion) vil 
virksomheden tage højde for dette i sin egen tilrettelæggelse 
af produktionen. I så fald er der ikke en positiv eksternalitet. 
 
Der findes også såkaldte netværkseffekter, der er beslægtet 
med learning-by-doing, og som leder til en form for stor-
driftsfordele relateret til antallet af forbrugere af bestemte 
teknologier eller produkter. For eksempel vil det være mere 
attraktivt at have en elbil, når der er mange andre, som også 
har elbiler, fordi det giver flere muligheder for at “tanke” 
elektricitet eller skifte batteri. Learning-by-doing er relateret 
til produktionsprocessen, mens positive netværkseffekter er 
relateret til forbruget af en bestemt teknologi.  
 
Regulering 
 
De forskellige markedsfejl leder uden regulering til et 
uhensigtsmæssigt højt niveau af CO2-udledning, et for lavt 
niveau af privat forskning og en for lav produktion i bran-
cher med learning-by-doing eksternaliteter. 
 
Uden regulering i form af CO2-afgifter og generelle subsi-
dier til forskning er teknologiudviklingen i vedvarende 
energi særlig understimuleret, fordi flere markedsfejl har 
negativ effekt på teknologiudviklingen. Det vil sige, at der 
både mangler et incitament til at mindske udledningen af 
CO2 og til at forske (inden for udviklingen af vedvarende 
teknologi såvel som inden for andre teknologier). 
 
Betydningen af markedsfejlene er ikke ens for alle tekno-
logier. Der vil således i et vist omfang altid være et marked 
for udviklingen af teknologi, som mindsker energiforbruget 
ved en given aktivitet (f.eks. mere energiøkonomiske trans-
portmidler), fordi dette giver brugerne direkte økonomiske 
besparelser. Incitamentet til udvikling af energibesparende 
teknologi i fravær af CO2-regulering vil dog være mindre 
end optimalt. Omvendt vil der ikke være et marked for 
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udviklingen af “end-of-pipe” teknologier, som reducerer 
udledningen af CO2 (f.eks. slutrensning og “carbon capture 
and storage”-teknologi) med mindre, der er regulering, som 
målrettet tilskynder til mindre udledning. 
 
Regulering af CO2-udledningen ved energiforbrug kan ske 
ved en afgift på CO2, jf. kapitel III, som indeholder en 
analyse af beskatning af energi. En sådan afgift giver ud-
lederne et incitament til at reducere udledningen, f.eks. ved 
at anvende teknologier, der forurener mindre. En oversigt 
over hensigtsmæssig regulering af forskellige typer mar-
kedsfejl er givet i tabel II.2. 
 
 

Tabel II.2 Teknologi, markedsfejl og regulering 
Case Markedsfejl Regulering Bemærkninger 
CO2-udledning Negativ  

miljøeksternalitet 
 

CO2-afgift eller 
omsættelige 
kvoter 
 

Incitament til at udvikle 
og anvende miljøvenlig 
teknologi 
 

 

Grundforskning Offentligt gode  
(ikke ekskluderbart) 
 

Offentlig  
produktion 

Ingen privat produktion 
pga. ikke ekskluderbarhed  
og stor usikkerhed 
 

Anvendt  
forskning 

Positiv spillover til 
andre virksomheder 
(delvis eksklu-
derbart) 
 

Subsidium til 
forskning  

Udligne forskel mellem 
privat- og samfunds-
økonomisk afkast 

Produktion af 
ny teknologi 

Learning-by-doing 
eksternalitet  

Subsidium til 
produktion  
(midlertidigt) 
 

Ved learning-by-doing på 
brancheniveau 
(ikke al ny teknologi) 

Forbrug af ny 
teknologi 

Positiv netværks-
eksternalitet 

Subsidium til 
forbrug  
(midlertidigt) 

Gælder kun nogle  
typer ny teknologi 
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Støtte til forskning kan ydes via forskellige kanaler. For det 
første udføres forskning af mere generel og grundlæggende 
karakter i offentligt regi på universiteter mv.  Sammenlignet 
med forskningen i den private sektor har denne forskning 
ofte karakter af grundforskning, som er et offentligt gode 
med særlig grad af ekskluderbarhed. Denne forskning ville 
næppe kunne realiseres på et privat marked uden betydelige 
subsidier, og grundforskning er ofte en forudsætning for 
højt kvalificeret undervisning på højere læreanstalter. 
 
For det andet kan der gives støtte til forskning i private 
virksomheder, f.eks. generel (dvs. ikke formålsbetinget) 
støtte til privat forskning, som det blev anbefalet i Det 
Økonomiske Råd (2003). Der findes ikke en sådan generel 
støtte til privat forskning i Danmark, men der eksisterer 
forskellige programmer og ordninger, som støtter virksom-
hedernes forskning i forhold til forskellige målsætninger, 
f.eks. støtte til innovationskonsortier og støtte til ansættelse 
og uddannelse af forskere, jf. afsnit II.2.  
 
Forskel mellem det privatøkonomiske og det samfunds-
økonomiske afkast af privat forskning tilsiger, at man bør 
støtte den private forskning. Støtte til forskning kan enten 
tage form af generel støtte, f.eks. gennem et skattefradrag 
for udgifter til forskning, eller som tilskud til enkelt-
projekter. Det er dog ikke problemfrit at udforme støtte til 
privat forskning. For det første bør der tages højde for 
omkostningerne ved at administrere en støtteordning her-
under omkostningerne ved at rejse et skatteprovenu. For det 
andet er der en risiko for, at virksomheder omfakturerer 
deres udgifter, så de kategoriseres som “forskning”. Endelig 
vil forskellige modeller for støtte have forskellige effekter 
på forskningen. Støtte gennem fradragsmodellen vil sand-
synligvis resultere i projekter med højere privatøkonomisk 
afkast, men ikke nødvendigvis det højeste samfunds-
økonomiske afkast. I tilskudsmodellen kan man i princippet 
vælge projekter ud fra deres samfundsøkonomiske afkast, 
men det forudsætter en god mekanisme til at sammenligne 
projekter og udvælge de bedste. 
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Endelig findes juridisk regulering i form af patentregler. 
Patentregler sikrer et incitament til forskning, da patent-
systemet giver udvikleren de kommercielle rettigheder i 
patentperioden, jf. afsnit II.2. Patentregler har imidlertid den 
ulempe, at de samtidig giver udvikleren monopol i patent-
perioden. Det medfører, at det udviklede produkt eller den 
udviklede teknologi kan sælges til en relativ høj pris. Den 
nye teknologi bliver i så fald ikke udnyttet i det samfunds-
økonomisk optimale omfang. Alligevel er det sandsynligvis 
hensigtsmæssigt at have et patentsystem som en del af den 
samlede regulering, fordi det på effektiv vis spænder profit-
motivet for den teknologiske udvikling. 
 
Det kan være hensigtsmæssigt at subsidiere produktionen i 
virksomhederne, hvis der er en eksternalitet forbundet med 
learning-by-doing på brancheniveau. Stordriftsfordele af 
denne karakter er mest relevante ved produktion med an-
vendelse af nye teknologier, idet learning-by-doing gevin-
sterne må forventes at aftage over tid, når produktionstekno-
logien er blevet velkendt. Subsidiering af produktion med 
ny teknologi ud fra et argument om learning-by-doing må 
således forventes kun at være hensigtsmæssig i en over-
gangsperiode.  
 
Hvis der er positive netværkseffekter forbundet med for-
bruget af en given teknologi, kan det være hensigtsmæssigt 
at subsidiere forbruget af pågældende teknologier eller 
produkter. Et eksempel er de midlertidige afgiftsfritagelser 
for elbiler, som findes i Danmark. 
 
Et andet argument for at give produktionssubsidier er ønsket 
om at opnå et givet mål for produktionen af bestemte varer. 
Det er f.eks. tilfældet for vedvarende energi, hvor mål-
sætningen er, at vedvarende energi skal udgøre 30 pct. af 
det samlede energiforbrug i 2020. Generelt er sådanne 
delmål ikke hensigtsmæssige i forhold til at nå en samlet 
CO2-reduktion billigst muligt. En høj pris på CO2-udledning 
vil i sig selv bidrage til at øge andelen af vedvarende energi. 
Hvis man alligevel ønsker at nå delmålet, kan det være 
nødvendigt at give et produktionssubsidium, jf. kapitel III. 
 

Patentregler 
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Hvis der er CO2-afgifter (eller omsættelige CO2-kvoter) på et 
hensigtsmæssigt niveau, så markedspriserne afspejler de 
samfundsøkonomiske omkostninger ved brug af fossile 
brændsler, vil den private sektors forskning i vedvarende 
energi og teknologi, der udleder mindre CO2, ikke være 
specielt understimuleret i forhold til anden privat forskning. I 
givet fald er der ikke et oplagt argument for at give støtte 
øremærket specielt til privat energiforskning frem for generel 
støtte til privat forskning, jf. f.eks. Popp mfl. (2009) og 
OECD (2010b). Tilsvarende er der heller ikke noget godt 
argument for øremærket støtte til privat miljøforskning, hvis 
der er målrettede miljøafgifter. Der kan derimod være et 
argument for særlig støtte til f.eks. energiforskning, hvis der 
er større spillover-effekter af energiforskning sammenlignet 
med anden forskning. Dette undersøges nærmere i afsnit II.4. 
 
Årsagen til, at man som udgangspunkt ikke behøver at give 
særlig støtte til privat forskning i teknologi, der udleder 
mindre CO2, er, at en CO2-afgift i sig selv giver et incita-
ment til at udvikle og anvende ny teknologi. Det er således 
relativt veldokumenteret i internationale analyser, at energi- 
eller miljøregulering leder til øget forskning inden for 
energi- eller miljøteknologi. I den økonomiske teori intro-
ducerede John R. Hicks allerede i 1932 hypotesen om, at 
ændringer i priserne på input leder til “induceret inno-
vation”, som mindsker brugen af det dyrere input. Inden for 
de sidste årtier har en række empiriske undersøgelser af 
forskning og innovation inden for energi og miljø bekræftet 
ideen om, at øgede priser og regulering på forurenende 
input leder til teknologisk udvikling, der har til formål at 
erstattede det fordyrede input. Et tidligt eksempel er Newell 
mfl. (1999), som viste, at øgede energipriser og offentlig 
regulering var med til at påvirke udviklingen af energi-
effektive apparater. Et andet fremtrædende eksempel er 
Popp (2002), som undersøgte sammenhængen mellem 
udviklingen i energipriserne og innovationen inden for en 
række energirelaterede teknologier. Popp fandt en signi-
fikant positiv sammenhæng mellem energipriser og antallet 
af amerikanske patenter inden for energiteknologi svarende 
til en langsigtet elasticitet på 0,35, dvs. at en stigning i 
energiprisen på en pct. fører til en stigning i antallet af 
energipatenter på 0,35 pct. 
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Nyere analyser af den internationale udvikling i antallet af 
patenter inden for vedvarende energi og forebyggelse af 
klimaforandringer bekræfter, at energi- og miljøregulering 
har sat skub i teknologiudviklingen. Endvidere er der tegn 
på, at innovationen frem til 1990’erne primært var drevet af 
udviklingen i energipriserne, mens en stigning i inno-
vationen specielt i 00’erne i højere grad synes at være 
drevet af øget brug af miljø- og klimapolitiske reguleringer, 
jf. Dechezleprêtre mfl. (2010) og Johnstone mfl. (2010). 
Oversigter over øvrige undersøgelser af sammenhængen 
mellem energipriser, regulering og teknologisk udvikling 
findes i OECD (2010a), OECD (2010b) og Ambec mfl. 
(2010). Disse viser, at øgede priser eller miljøregulering 
ofte leder til teknologisk udvikling. 
 
Regulering, som understøtter udviklingen af miljøvenlig 
teknologi, kan endvidere medvirke til at gøre det mindre 
rentabelt at forske inden for konkurrerende, forurenende 
teknologier. Det vil på sigt bidrage til at gøre miljøvenlige 
teknologier mere konkurrencedygtige i forhold til for-
urenende teknologier, jf. Gerlagh (2008). Dette synspunkt 
understøttes af en empirisk analyse af fortrængning ved øget 
forskning inden for vedvarende energi i USA. Under-
søgelsen tyder således på, at den øgede energiforskning har 
mindsket anden forskning, men også på at reduktionen 
primært er sket inden for forskning i konventionel energi-
produktion, jf. Popp og Newell (2009). 
 
Implikationen af induceret teknologisk udvikling er, at CO2-
afgifter ikke alene mindsker udledningen af CO2 på kort sigt 
ved at gøre udledningen dyrere, men også leder til tekno-
logiudvikling, som gør det nemmere og billigere at mindske 
CO2-udledningen på langt sigt. Dette vil have betydning for 
niveauet af CO2-afgiften, som er nødvendig for at nå et 
givet reduktionsmål. Når en CO2-afgift leder til “induceret 
innovation”, er det ikke nødvendigt med en ligeså høj afgift 
som i en tænkt situation, hvor en afgift ikke påvirker den 
teknologiske udvikling, jf. Goulder og Mathai (2000) samt 
Gerlagh (2008). Intuitivt svarer dette til, at effekten af en 
afgift er større på langt sigt, fordi prisstigningen på sigt 
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giver ændrede teknologiske muligheder, som gør det lettere 
at substituere væk fra de forurenende input.35  
 
For at CO2-afgifter leder til innovation, er det en vigtig 
præmis, at afgiften forventes at være til stede i lang tid. Det 
vil være tilfældet for afgifter, som er motiveret og under-
støttet af en troværdig, langsigtet politisk forpligtelse til at 
reducere CO2-udledningen, jf. OECD (2010b). Indgåelse af 
en langsigtet og forpligtende international klimaaftale kunne 
derfor give et vigtigt incitament til at forske i CO2-
reducerende teknologier. 
 
Energiforskning i stedet for CO2-afgift? 
 
Det er hensigtsmæssigt at begrænse udledningen af drivhus-
gasser ved brug af CO2-afgifter eller tilsvarende regulering, 
f.eks. omsættelige kvoter. Der kan imidlertid være forskel-
lige begrænsninger, som betyder, at det ikke er muligt at 
pålægge en CO2- eller miljøafgift af den rette størrelse. For 
nogle miljøeffekter er det teknisk vanskeligt at beskatte 
udledningen direkte, og der kan være problemer med at 
lægge afgifter på nogle varer på grund af hensyn til lækage 
(f.eks. udflytning af CO2-intensiv produktion) eller grænse-
handel (f.eks. benzin og diesel). 
 
Det er dyrere at nå en given CO2-reduktion med kun ét 
instrument sammenlignet med en situation, hvor det er muligt 
at kombinere CO2-afgifter med subsidier til forskning. En 
række undersøgelser har belyst effekten på teknologisk 
udvikling og samfundsøkonomisk velfærd af henholdsvis en 
CO2-afgift og støtte til forskning i situationer, hvor disse 
instrumenter ikke begge er til rådighed, jf. boks II.4. 
 
35) Resultatet om lavere påkrævede miljøafgifter ved induceret 

teknologisk udvikling er stærkest, når man skal nå en eksternt 
fastlagt miljømålsætning. Da induceret teknologisk udvikling gør 
det billigere at mindske udledningen, kan det lede til et ønske om 
at nå en mere ambitiøs miljømålsætning (svarende til en afvej-
ning af marginal omkostning og marginal gevinst ved reduktion). 
Hvis den marginale gevinst kurve er aftagende – som det normalt 
antages – vil den optimale miljøafgift altid være lavere, når man 
sammenligner en situation uden induceret teknologisk udvikling 
med en situation med induceret teknologisk udvikling, jf. Goulder 
og Mathai (2000). 
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Hvis man kun kan anvende ét politikredskab, så er en CO2-
afgift generelt det instrument, som det ifølge disse under-
søgelser er mest hensigtsmæssigt at anvende. Det skyldes, at 
en CO2-afgift både giver et målrettet incitament til at mind-
ske CO2-udslippet på kort sigt og samtidig giver incitament 
til forskning i teknologier med mindre eller ingen CO2-
udledning.  
 
Forsknings- eller produktionssubsidier til vedvarende energi 
synes at være dyre virkemidler, hvis de står alene. Forsk-
ningssubsidier eller produktionssubsidier til vedvarende 
energi kan således ikke sættes i stedet for en CO2-afgift. 
Intuitionen bag dette er, at selv om støtte til forskning i 
energi- og miljøteknologi kan bidrage til at udvikle renere 
teknologi, så er CO2-afgifter en forudsætning for, at virk-
somheder og forbrugere ønsker at bruge den renere tekno-
logi. Ligeledes virker støtte til forskning i vedvarende 
energi primært, hvis efterspørgslen efter vedvarende energi 
støttes gennem regulering. Et subsidium til forskning i 
vedvarende energi vil på sigt bidrage til at sænke omkost-
ningen ved at producere vedvarende energi. Men modsat en 
CO2-afgift vil et sådan øremærket subsidium ikke på kort 
sigt bidrage til at få forbrugerne eller forsyningssektoren til 
at skifte over mod brændsler med lavt CO2-indhold. Derved 
bliver reduktionsbehovet større på længere sigt. Det gør det 
nødvendigt med en relativ høj støtte til at udvikle fremtidig 
teknologi sammenlignet med en situation, hvor dele af 
reduktionen i CO2 også sker på kort sigt via en afgift på 
CO2, jf. Schneider og Goulder (1997), Popp (2006) og 
Fischer og Newell (2008). 
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Boks II.4  Analyser af effekten af CO2-afgift versus subsidier til forskning 

I boksen gennemgås hovedresultater fra tre centrale internationale modelanalyser 
af forskellige politikinstrumenter til at opnå reduktion af CO2-udledningen. Mo-
dellerne er dynamiske generelle eller partielle ligevægtsmodeller med endogen 
teknologisk udvikling. Den endogene teknologiske udvikling afhænger af incita-
mentet til forskning i forskellige teknologier, positive spillover-effekter af forsk-
ning samt i den ene af modellerne af learning-by-doing. 
 
Schneider og Goulder (1997) bruger en CGE model for den amerikanske økonomi 
til at analysere omkostningerne ved en 15 pct. reduktion i CO2-udledningen ved 
brug af kombinationer af CO2-afgift, generelle subsidier til forskning og subsidier 
øremærket til forskning i CO2-reduktion. En kombination af en CO2-afgift og gene-
relle subsidier til forskning er den samfundsøkonomisk billigste måde at nå reduk-
tionsmålsætningen. Anvendes udelukkende en CO2-afgift er omkostningen knap 30 
pct. højere. Hvis der i stedet udelukkende anvendes øremærkede subsidier til forsk-
ning i CO2-reduktion, er omkostningen 10 gange højere end ved kombinationen af 
CO2-afgift og generelle subsidier til forskning. Det vil sige, at øremærkede subsidi-
er til forskning isoleret set er et relativt dårligt instrument sammenlignet med en 
CO2-afgift. Anvendes en kombination af CO2-afgift og øremærkede subsidier til 
forskning i CO2-reduktion fås en omkostning, der er godt 30 pct. højere end kombi-
nationen af CO2-afgift og generelle subsidier til forskning. Det vil sige, at generelle 
subsidier til forskning er bedre end øremærkede subsidier. 
 
I Popp (2006) foretages en lignende analyse baseret på den såkaldte ENTICE-BR 
model, som er en videreudvikling af Nordhaus DICE model. I modellen medtages 
en eksplicit bestemmelse af niveauet for forskning og udvikling både i øget ener-
gieffektivitet (dvs. lavere energiforbrug pr. produceret enhed) og forskning i CO2-
frie energiteknologier. Den højeste velfærdseffekt opnås ved kombineret brug af 
CO2-afgift og subsidier til forskning. Anvendes udelukkende en optimal (second 
best) CO2-afgift opnås en velfærdsgevinst svarende til 95 pct. af den optimale 
kombination af instrumenter. Anvendes udelukkende et optimalt (second best) 
subsidium til forskning opnås kun 11 pct. af gevinsten ved den optimale kombi-
nerede politik.  Dette indikerer igen, at subsidier til forskning ikke er et godt alter-
nativ til en hensigtsmæssig CO2-afgift. 
 
I Fischer og Newell (2008) opstilles en mikroøkonomisk model med henblik på at 
sammenligne effekterne af forskellige typer af regulering. I modellen kan omkost-
ningerne ved vedvarende energi sænkes enten ved øget forskning i vedvarende 
energi eller gennem learning-by-doing ved produktion af vedvarende energi.  
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Boks II.4 Analyser af effekten af CO2-afgift versus subsidier til forskning, fortsat 

Der er således tre markedsfejl i modellen: 1) CO2-udledning, som tilsiger en CO2-
afgift, 2) positive videnseksternaliteter, som tilsiger subsidiering af forskning, og 3) 
learning-by-doing ved produktion af vedvarende energi, som tilsiger subsidiering af 
produktionen af vedvarende energi. Modellen bruges til at beregne omkostningen 
ved at sænke CO2-udslippet ved elproduktionen i USA med omkring 5 pct. Kon-
klusionen er, at CO2-reduktionen opnås mest hensigtsmæssigt med en kombination 
af en CO2-afgift, et forskningssubsidium og et produktionstilskud til vedvarende 
energi. Hvis man kun kan anvende ét politikredskab, er en CO2-afgift eller omsæt-
telige CO2-kvoter det instrument, som giver den ønskede CO2-reduktion til den 
laveste samfundsøkonomiske omkostning. Bruges i stedet et produktionssubsidium 
til vedvarende energi bliver den samfundsøkonomiske omkostning ca. 2½ gange 
højere. Produktionssubsidiet til vedvarende energi giver modsat CO2-afgiften ikke 
forbrugerne noget incitament til at mindske elforbruget, da subsidiet til vedvarende 
energi bidrager til at sænke prisen på el. Endvidere giver produktionssubsidiet til 
vedvarende energi ikke producenter, der fremstiller elektricitet på konventionel vis, 
et incitament til at skifte fra brug af brændsler med høj CO2-udledning (f.eks. kul) 
til kilder med lavere CO2-udledning (f.eks. naturgas). 
 
Bruges i stedet subsidier til forskning i vedvarende energi bliver den samfunds-
økonomiske omkostning mere end 12 gange højere end omkostningen ved at nå 
målsætningen ved en CO2-afgift. Subsidiet til forskning i vedvarende energi vir-
ker ved at sænke omkostningerne ved vedvarende energiproduktion på langt sigt. 
Isoleret set er denne politik imidlertid dyr. Dels fordi den ikke bidrager til at sæn-
ke CO2-udslip på kort sigt, hvilket gør det nødvendigt med en meget stor reduk-
tion på langt sigt. Dels fordi støtte til forskning i vedvarende energi ikke bidrager 
til, at producenter af ikke-vedvarende energi skifter til brændsler med relativ lav 
udledning af CO2. Endelig får forskningssubsidier på lang sigt elektricitetsprisen 
til at falde, hvilket trækker i retning af, at forbrugerne øger deres efterspørgsel 
efter elektricitet. 
 
Rangordenen af de forskellige instrumenter (anvendt isoleret) i sådanne typer af 
modeller vil afhænge af en række konkrete modelantagelser bl.a. vedrørende 
effekten af CO2-beskatning på de teknologiske fremskridt, parametre i produk-
tionsfunktionen for frembringelse af ny viden samt antagelser vedrørende stør-
relsen og den konkrete udformning af spillover-effekter. Man skal derfor være 
forsigtig med ukritisk at overføre resultater fra amerikanske eller globale modeller 
til danske forhold. Det er dog et gennemgående resultat, at CO2-afgifter (eller 
lignende regulering) isoleret set er et bedre instrument end subsidier til forskning 
eller subsidier til produktion af vedvarende energi. 
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Hvis det ikke er teknisk muligt at pålægge en målrettet CO2- 
eller miljøafgift, vil der være for lille incitament til at ud-
vikle teknologi, der mindsker udledningen. I så fald kan der 
argumenteres for øremærkning af forskningsstøtte med 
henblik på at fremme teknologi, som mindsker pågældende 
type udledning, jf. Jaffe mfl. (2005a). I tilfældet med CO2-
udledning er det dog teknisk relativt enkelt at udforme en 
målrettet afgift ved at fastlægge denne i forhold til CO2-
indholdet i de fossile brændsler. Til sammenligning er det 
vanskeligere at pålægge målrettede afgifter på udledningen 
af ikke-energirelaterede drivhusgasser fra bl.a. landbruget. 
Det samme gælder for en lang række miljøproblemer, hvor 
skadesvirkningen af øget udledning varierer geografisk, 
f.eks. pesticider, kvælstof mv. 
 
Det fremgik af afsnit II.2, at der har været en stigning i 
andelen af offentlige forskningsmidler rettet mod energi-
forskning. Endvidere er midlerne til energiforskning ikke 
rettet mod forskning inden for ikke-energirelaterede ud-
ledninger af drivhusgasser, ligesom andelen af forsknings-
midler rettet mod andre miljøproblemer set over en 10-årig 
periode er faldet. Det er tvivlsomt, om det er hensigts-
mæssigt at mindske andelen af forskning på områder, hvor 
der på grund af manglende muligheder for at pålægge 
målrettede miljøafgifter mangler et incitament til at udvikle 
mere miljøvenlig teknologi.  
 
Analyserne tyder også på, at det på langt sigt er mere hen-
sigtsmæssigt med generelle forskningssubsidier end forsk-
ningssubsidier øremærket til vedvarende energi, jf. boks 
II.4. Dette skal ses i lyset af, at der forventes positive spill-
over-effekter ved alle typer forskning, både forskning i 
miljøvenlig teknologi og forskning i anden teknologi. Hvis 
støtten til forskning øremærkes til bestemte teknologier, er 
der en risiko for, at der ikke gennemføres så meget forsk-
ning inden for andre teknologier, selv om det samfunds-
økonomiske afkast er højere. Dette skyldes bl.a., at ud-
buddet af højtuddannede vidensmedarbejdere er begrænset 
på kort og muligvis langt sigt, således at øget forskning 
inden for eksempelvis vedvarende energi mindsker anden 
forskning, jf. Popp og Newell (2009). Hvis der er lavere 
samfundsøkonomisk afkast ved forskning i vedvarende 
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energi sammenlignet med anden forskning, kan dette lede til 
lavere vækst og dermed lavere samlet velfærd på langt sigt. 
Dette er uddybet i boks II.5. 
 
Som beskrevet giver CO2- og andre miljøafgifter virksom-
hederne et incitament til innovation og teknologiudvikling 
inden for miljøvenlig teknologi. Det er formentlig primært 
udvikling af næsten markedsmodne teknologier, som frem-
mes gennem afgifter, mens mere banebrydende forskning i 
helt nye teknologier ikke kan forventes at blive foretaget i 
den private sektor på grund af den høje risiko og den lange 
tidshorisont, jf. Johnstone mfl. (2010).  
 
Der kan på den baggrund argumenteres for, at der kan være 
behov for målretning af forskningsmidler til mere grund-
læggende forskning rettet mod at løse klimaproblemerne, jf. 
OECD (2010b). Dette er ikke sket i Danmark, hvor den 
øgede støtte til energiforskning har været rettet mod forsk-
ning med et kommercielt potentiale i stedet for grund-
forskning, jf. afsnit II.2. I forhold til fordelingen af midler 
til forskellige typer grundforskning gælder dog, at man også 
her skal overveje det alternative udbytte (i bred forstand), 
hvis midlerne i stedet blev brugt til andre typer grund-
forskning. Dette er ikke nemt, da udbyttet af grundforskning 
i sagens natur er usikkert og vanskeligt at opgøre. Da global 
opvarmning har store og usikre konsekvenser, har der ud fra 
et forsigtighedsprincip været argumenteret for, at der bør 
allokeres flere midler til grundforskning, som leder til 
mindre brug af fossile brændsler eller mindsker omkost-
ningerne ved klimatilpasning. 
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Boks II.5 Effekter af generel frem for øremærket subsidiering af forskning 

Teoretiske og modelbaserede økonomiske analyser peger i retning af, at det på 
langt sigt kan være bedre at have generelle subsidier til forskning frem for sub-
sidier øremærket udvikling af CO2-besparende teknologi, jf. f.eks. Schneider og 
Goulder (1997), Popp mfl. (2009) og Varga mfl. (2010).  
 
Intuitionen bag dette resultat er anskueliggjort i figur A, som illustrerer en øko-
nomi, hvor man enten kan fremstille varer (x-akse) eller CO2-reduktion (y-akse). 
Det brune område angiver det nutidige produktionsmulighedsområde. De stiplede 
kurver er samfundets indifferenskurver, som angiver kombinationer af CO2-
reduktion og vareforbrug, hvor samfundets nytte er konstant. Den optimale sam-
mensætning af varer og CO2-reduktion i forhold til nutidig teknologi er givet ved 
punkt 1 i figuren. 
 
Forskning kan øge den fremtidige produktivitet. Hvis forskningen alene sker in-
den for udviklingen af CO2-reducerende teknologier, vil det gøre det muligt at 
opnå større CO2-reduktion ved en given produktion. Dette er illustreret ved den 
grønne fremtidige produktionskurve. Hvis forskningen i stedet rettes mod at øge 
produktiviteten for andre varer vil det øge produktionen for en given mængde 
CO2-udledning. Det er illustreret ved den blå fremtidige produktionskurve.a 
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Boks II.5 Effekter af generel frem for øremærket subsidiering af forskning, 
fortsat 

Der opnås størst fremtidig nytte, hvis forskningen sker inden for produktion af var-
er, hvor der (som figuren er tegnet) er en større effekt på produktiviteten. Der, hvor 
indifferenskurven tangerer den blå produktionskurve (punkt 3), opnås både et højere 
forbrug af varer og en større reduktion af CO2 sammenlignet med situationen, hvor 
forskningen blev øremærket forskning i CO2-reduktion (punkt 2). Hvor forskningen 
bør foretages, afhænger i sidste ende af det samfundsøkonomiske afkast ved for-
skellige typer forskning og af de fremtidige præferencer.  
 
Figuren illustrerer således, at det ikke er et tilstrækkeligt argument for støtte til 
forskning i CO2-reducerende teknologi, at det vil sænke de fremtidige omkostninger 
ved at reducere CO2-udledningen. Det bør således overvejes, hvilke produktivitets-
gevinster man kunne have opnået, hvis støtten var gået til anden forskning. 

 
a) Der er i figur A forskel på, hvordan forskning i CO2-reduktion og forskning i almindelig vare-
produktion flytter henholdsvis det grønne og det blå fremtidige produktionsmulighedsområde. Det 
er således antaget, at man ved forskning i almindelig vareproduktion kan producere flere varer, når 
CO2-reduktionen er nul (blå kurve). I modsætning hertil er det antaget, at man ikke kan få mere 
CO2-reduktion ved grøn forskning, når vareproduktionen er nul (grøn kurve). Årsagen til denne 
forskel er, at udledningen af CO2 er forbundet med vareproduktion. Uden nogen vareproduktion 
overhovedet antages, at CO2-reduktionen er maksimal (både ved nuværende og fremtidig teknologi). 

 

 
 
Samspil mellem forsknings- og miljøpolitik i en lille 
åben økonomi 
 
Den ovenstående diskussion af samspil mellem miljø- og 
forskningspolitik tager udgangspunkt i en “stor” økonomi, 
ligesom resultaterne er baseret på modeller for store øko-
nomier, som USA, EU eller hele verden. I det følgende 
overvejes, om de generelle resultater ændrer karakter, når 
man i stedet betragter en lille, åben økonomi som den 
danske, hvor der ydermere er forskel i reguleringen af CO2 
inden for og uden for kvotesektoren. 
 
Det er i den forbindelse afgørende, om viden har karakter af 
et globalt eller et nationalt offentligt gode, dvs. om de 
positive spillover-effekter gælder for hele verden eller – i 
hvert fald delvist – er nationalt afgrænsede.  
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Hvis viden har karakter af at være et globalt offentligt gode, 
så alle virksomheder i hele verden får den samme gevinst af 
ny viden, er det i princippet optimalt for et lille land ikke at 
støtte skabelsen af ny viden i den private sektor, hverken 
inden for energi eller andre teknologiske områder. I så fald 
kan det lille land nyde godt af teknologiske fremskridt som 
foretages i andre lande. I dette tilfælde vil “free-riding” 
kunne gøre det mindre attraktivt for hvert land at forske, 
hvilket vil betyde, at den samlede globale forskning bliver 
for lav. Dette kan imødegås ved indgåelse af internationale 
aftaler om at nå et hensigtsmæssigt niveau af forskning i 
alle lande. Hvis spillover-effekterne ved forskning i ved-
varende energi og reduktion af CO2-udledning har inter-
national karakter, betyder dette, at incitamenter til forskning 
bør koordineres på internationalt niveau for at undgå free-
riding, jf. Golombek og Hoel (2008).36 I den forbindelse er 
der argumenteret for, at den fælles EU-målsætning for 
vedvarende energi er hensigtsmæssig, fordi det deler forsk-
nings- eller læringsomkostningerne ved at udvikle den 
vedvarende energi, jf. Newbery (2010).37 
 
Det er imidlertid næppe realistisk, at ny viden og teknologier 
spredes med det samme til hele verden. På langt sigt er viden 
formentlig noget, der kommer hele verden til gode, men på 
kort og mellemlangt sigt kan der være barrierer, som betyder, 
at ny viden i højere grad er nyttig for virksomheder inden for 
et land. Der er lavet undersøgelser af spillover-effekter af 
privat forskning i mindre lande, som finder, at én virksom-
heds forskning har positiv effekt på produktiviteten for andre 
virksomheder i samme land, jf. f.eks. Bloch og Marino 
(2008) for et dansk eksempel. Dette er tegn på, at spillover-

 
36) Golombek og Hoel (2008) viser, at hvis der både er en global 

CO2-eksternalitet og positive videnspillovers mellem lande, bør 
en optimal klimaaftale inkludere aftaler om både CO2-reduktion 
og støtte til forskning.  Dette er analogt til, at optimal politik in-
den for et enkelt land bør tage højde for både miljøeksternalitet 
og positive spillover effekter. 

37) Dette argument er formentlig baseret på en underliggende 
antagelse om, at der er europæiske/internationale spillovers ved 
produktion af vedvarende energi. I så fald vil de enkelte lande ik-
ke være interesserede i at udvikle vedvarende teknologi, men vil 
hellere free-ride. 
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effekter er delvist nationale.38 En undersøgelse af spillover-
effekter i forhold til vedvarende energi tyder ligeledes på, at 
disse er delvist nationalt afgrænsede, jf. Braun mfl. (2010).39 
 
Givet at der er positive nationale spillover-effekter af forsk-
ning, ændrer det ikke afgørende på den generelle kon-
klusion fra litteraturen angående rollefordelingen mellem 
miljø- og forskningspolitiske virkemidler. Det vil sige, at 
subsidier til forskning alene skal afspejle de positive spill-
over-effekter ved forskningen, forudsat at der er en pas-
sende regulering af CO2- og andre miljøeffekter, som også 
bidrager til at skabe et marked for miljøvenlig teknologi. 
Globale spillover-effekter kan naturligvis fortsat begrunde 
internationale aftaler om at “løfte forskningen i flok.” 
 
Forsknings- eller produktionsstøtte til vedvarende energi, 
som leder til lavere CO2-udledning i den danske kvotesektor 
inden for den nuværende aftalte kvoteperiode, vil ikke på kort 
sigt have nogen betydning for den samlede CO2-udledning, 
som er givet af det aftalte antal kvoter. Den reducerede CO2-
udledning i den danske kvotesektor vil derfor på kort sigt blot 
reducere prisen på CO2-kvoter, hvilket vil gøre det billigere 
at udlede CO2 i andre lande. Dette vil give en fordel til virk-
somheder i de øvrige lande under kvotesystemet, som dermed 
får billigere kvoter. Støtte til forskning inden for kvotesekto-
ren er alene berettiget, hvis der er positive spillover-effekter 
ved pågældende forskning, dvs. i forhold til de samme krite-
rier som al anden privat forskning. Støtte til forskning i 
kvotesektoren bør derimod ikke ske ud fra argumenter om, at 
det reducerer udledningen af CO2. 
 
38) Hvis viden øjeblikkelig blev spredt til hele verden som en fuldt 

global positiv eksternalitet, ville den lille danske mængde af 
forskning ikke have betydning for den samlede beholdning af vi-
den. I så fald skulle forskningsindsatsen i danske virksomheder 
ikke have målbar effekt på produktiviteten i andre danske virk-
somheder. 

39) Endvidere kan det være en forudsætning for hjemtagelse af ny 
viden, at virksomhederne selv har højtkvalificerede medarbejdere 
med forskningskompetencer Det er dog ikke helt oplagt, om 
hjemtagelse af viden genererer en positiv national eksternalitet 
(som berettiger støtte) eller primært er en fordel for den hjem-
tagende virksomhed (dvs. en aktivitet, som ikke begrunder støt-
te). 
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På længere sigt kan forskning og de heraf afledte ændrede 
reduktionsomkostninger derimod forventes at påvirke de 
endelige reduktionsmål samt fordelingen mellem kvote-
sektor og ikke-kvotesektor. 
 
Teknologiske fremskridt inden for vedvarende energi sker i 
et samspil med omverdenen. Alle lande kan drage fordel af, 
at de ikke selv behøver at udvikle al ny teknologi. Danmark 
behøver således ikke udvikle al ny teknologi selv, men kan i 
stedet importere den nye teknologi fra udlandet. Teknologi 
udviklet i Danmark kan også sælges i udlandet. Det er dog 
langt fra sikkert, at det land, som udvikler en given tekno-
logi, også på sigt bliver det land, som producerer den nye 
teknologi. Det kan således være vanskeligt at opbygge 
varige konkurrencefordele gennem høje produktionstilskud. 
Angiveligt har høje produktionstilskud til solceller i Tysk-
land således ikke været succesfulde i forhold til at opbygge 
en solcelleproduktion i Tyskland. I stedet har bl.a. Kina 
kunnet drage fordel af de teknologiske fremskridt i bl.a. 
Tyskland. Trukket skarpt op har tyske elforbrugere ifølge 
Copenhagen Economics (2010) gennem højere elpriser 
indirekte betalt for opbygningen af en relativt effektiv 
kinesisk solcelleindustri, som leverer produkter til lavere 
priser, end tyskerne selv kan producere til. 
 
Energiforskning og miljøregulering som erhvervspolitik 
 
Der er i løbet af de sidste år afsat flere offentlige midler til 
forskning inden for vedvarende energi og reduktion af CO2-
udledning. En væsentlig del af denne støtte er målrettet 
virksomheder ud fra et ønske om at udnytte et kommercielt 
potentiale inden for f.eks. vedvarende energi og energi-
effektivisering, jf. afsnit II.2. Den øgede støtte synes i 
nogen grad at være motiveret ud fra hensyn til erhvervs-
livets eksport og konkurrenceevne, jf. f.eks. Energinet.dk 
mfl. (2009) og Regeringen (2009). Det fremføres undertiden 
også, at miljøregulering kan være til gavn for virksomheder 
og konkurrenceevnen, fordi stram miljøregulering stimu-
lerer innovation, som vil kunne give markedsmæssige 
fordele. Denne tankegang udspringer af den såkaldte Porter-
hypotese, jf. Porter og van der Linde (1995). 
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Ifølge Porter-hypotesen vil miljøregulering ofte være en 
fordel for de regulerede virksomheder. Virksomhederne 
tilpasser sig reguleringen ved at spare på materialer, udvikle 
og indføre ny teknologi samt ved at udvikle miljørigtige 
produkter. Dette vil ifølge hypotesen kunne stille de regu-
lerede virksomheder bedre end før reguleringen. Miljø-
reguleringen skulle således blive en win-win politik, som 
gavner både miljøet og virksomhedernes konkurrenceevne. 
Porter-hypotesen udfordrer det gængse økonomiske syn på 
miljøregulering. Her antages normalt, at miljøregulering har 
en omkostning for de regulerede virksomheder, og at denne 
omkostning bør sammenholdes med miljøgevinsten ved 
reguleringen. Porter-hypotesen forudsætter derimod, at der 
er miljøinvesteringer eller innovationsmuligheder i virk-
somhederne, som ikke realiseres uden et “skub” i form af 
miljøregulering, på trods af at investeringerne allerede er 
profitable uden reguleringen, jf. Stæhr (2007). 
  
Ifølge Porter-hypotesen vil miljøreguleringen få virksom-
heden til at iværksætte tiltag, som reducerer brugen af de 
miljøbelastende materialer. Det kan bl.a. ske ved at virk-
somheden udvikler mindre forurenende produktionsmetoder 
eller produkter. Her er Porter-hypotesen på linje med mere 
gængs økonomisk teori, som ligeledes antager, at virksom-
hederne reagerer på en miljøafgift ved at substituere væk fra 
afgiftsbelagte og dermed dyrere input. Udvikling eller køb 
af nye teknologier, som ikke anvender de dyrere afgifts-
belagte, forurenende inputs, er i realiteten en form for 
substitution. Der er således enighed om, at virksomhederne 
vil tilpasse produktionen med henblik på, at mindske om-
kostningerne ved reguleringen. Ifølge Porter-hypotesen vil 
gevinsterne ved denne tilpasning imidlertid mere end opveje 
omkostningerne ved reguleringen. 
 
Det er urealistisk at tro, at Porter-hypotesen kan gælde for 
alle virksomheder til enhver tid. Hvis det var tilfældet, ville 
miljøregulering kunne lede til en gunstig spirallignende 
udvikling, hvor stadig skærpede miljøkrav alene ville kunne 
øge virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne, 
samtidig med at miljøet forbedres. 
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Et af argumenterne for Porter-hypotesen er, at reguleringen 
giver virksomhederne en fremtidig konkurrencefordel på et 
internationalt marked, hvor miljøhensyn menes at blive en 
stadig vigtigere parameter, jf. Porter og van der Linde (1995). 
Dette argument forudsætter, at der faktisk også kommer til at 
ske lignende former for miljøregulering i andre lande. Det er 
ikke oplagt, at det altid vil ske. Endvidere kan der argumen-
teres for, at internationalt konkurrerende virksomheder 
udmærket selv kan tilpasse deres produktion til forventninger 
om øget fremtidig miljøregulering eller miljøbevidsthed på 
de udenlandske markeder. 
 
Der er gennemført en række undersøgelser, som søger at 
efterprøve Porter-hypotesen empirisk. Overordnet kan disse 
undersøgelser opdeles i to kategorier. Dels undersøgelser, 
som analyserer effekten af miljøregulering på innovation, og 
dels undersøgelser, som analyserer effekten af miljø-
regulering på virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne 
eller overskud. Undersøgelser i den første kategori finder, at 
miljøregulering ofte leder til øget innovation og produkt-
udvikling. Selv om dette er i overensstemmelse med Porter-
hypotesen, er det ikke en sammenhæng, som er i modstrid 
med gængs økonomisk teori, jf. beskrivelsen af induceret 
innovation tidligere i dette afsnit. Øget innovation i for-
længelse af regulering er ikke nødvendigvis udtryk for, at 
regulering og innovation er en fordel for virksomheden, fordi 
innovation er en omkostningsfyldt aktivitet. Øget innovation 
anses ofte for hensigtsmæssig, men innovation bør i denne 
sammenhæng ses som et middel, ikke et selvstændigt mål.  
 
Undersøgelser i den anden kategori finder ikke lige så 
entydige resultater, men i de fleste tilfælde synes miljø-
regulering enten at have negativ eller ikke målbar betydning 
for virksomhedernes produktivitet, konkurrenceevne eller 
afkast, jf. Ambec mfl. (2010) og OECD (2010b). Alt i alt 
synes den empiriske litteratur ikke at understøtte hypotesen 
om, at miljøregulering i sidste ende ligefrem vil være til 
gavn for de regulerede virksomheder. 
 
I forbindelse med formuleringen af Porter-hypotesen indgår 
også en diskussion af, hvordan miljøreguleringen bør ud-
formes, så virksomhederne får mulighed for at reagere 
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hensigtsmæssigt på reguleringen, f.eks. ved at øge inno-
vationen, jf. Porter og van der Linde (1995). I forhold til 
valg og design af virkemidler ligger Porter mere på linje 
med den gængse økonomiske opfattelse. Det fremhæves 
således, at miljøreguleringen skal være målrettet miljø-
effekten, samt at instrumentet bør være fleksibelt – f.eks. i 
form af en miljøafgift – i stedet for at have karakter af 
påbud om valg af en bestemt teknologi. Et påbud vil ikke 
give noget incitament til at udvikle nye teknologier, jf. 
f.eks. Fullerton mfl. (2008). 
 
En nyere empirisk analyse af teknologiudviklingen inden for 
fem forskellige former for vedvarende energi (vind, sol, 
geotermisk varme, havenergi og biomasse/affald) tyder på, at 
fleksibel regulering især vil lede til innovationer i teknologier 
som vind og geotermisk energi, der er tæt på at kunne kon-
kurrere med konventionel energi, jf. Johnstone mfl. (2010). 
 
Der har også været argumenteret for, at man bør beskytte 
nye vækstindustrier i en overgangsperiode, indtil de nye 
industrier bliver konkurrencedygtige. Dette er det såkaldte 
“infant industry” argument.  
 
Infant industry argumentet er nært relateret til forekomsten 
af – eller forventningen om – learning-by-doing effekter, 
dvs. at produktionsomkostningerne ventes at falde i takt 
med øget produktionserfaring. Infant industry tankegangen 
blev især taget i anvendelse i flere udviklingslande, hvor 
nye industrier blev beskyttet af toldmure eller subsidier. I 
mange tilfælde ledte beskyttelsen imidlertid ikke til frem-
komsten af nye konkurrencedygtige industrier. Til gengæld 
har det været fremført, at beskyttelsen ledte til brug af 
ressourcer til lobbyarbejde med henblik på at bevare begun-
stigelsen. Der er dermed risiko for, at beskyttelse af nye 
industrier leder til en mindre effektiv udnyttelse af ressour-
cerne i stedet for de ønskede dynamiske gevinster, jf. f.eks. 
Krueger (1974) og Krueger (1980). 
 
Learning-by-doing eksternaliteter i forbindelse med anven-
delsen af ny teknologi er i princippet et argument for at støtte 
produktionen i nye industrier. Learning-by-doing eksternali-
teter kan forventes at være aftagende i takt med øget produk-
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tionserfaring. Derfor bør støtte motiveret ud fra learning-by-
doing som udgangspunkt være midlertidig. De eventuelle 
positive eksterne effekter ved produktion er dog ikke specielt 
forbeholdt vedvarende energi og miljøvenlige industrier, men 
kan ligeså vel forekomme i andre industrier, som i ligeså høj 
grad kan argumentere for støtte. Endvidere vil det ofte være 
empirisk vanskeligt præcist at adskille, om teknologiske 
fremskridt afhænger af virksomhedernes egen forskning, 
mængden af videnskapital eller af learning-by-doing i pro-
duktionen. Mange empiriske undersøgelser af effekten af 
learning-by-doing medtager ikke en eksplicit beskrivelse af 
forskningsindsatsen i branchen. Derved er der risiko for, at 
effekten af forskning fejlagtigt tilskrives learning-by-doing. 
Der er undersøgelser, som peger i retning af, at det meste af 
de tekniske fremskridt skal tillægges forskning snarere end 
learning-by-doing, men resultaterne er følsomme, jf. 
Söderholm og Sundqvist (2007) samt Popp mfl. (2009). Dette 
gør det vanskeligt i praksis at udforme en hensigtsmæssig 
regulering i forhold til pågældende typer af positive eksterne 
effekter eller stordriftsfordele. Der er dermed en risiko for, at 
reguleringen giver uhensigtsmæssige incitamenter. 
 
Der gives ofte selektiv støtte ud fra en tiltro til, at myndighe-
derne kan identificere områder, hvor støtten vil føre til inno-
vation og øget effektivitet. Det er imidlertid tvivlsomt, om 
dette er realistisk, da myndighederne ikke kan forventes at 
have detaljeret viden om de enkelte virksomheders ud-
viklingsmuligheder. Der er intet belæg for et synspunkt om, 
at politikere og embedsmænd er bedre end aktørerne på 
markederne til at finde frem til “morgendagens vindere”. 
 
Selv om støtte til nogle teknologier kan have ledt til ud-
viklingen af en højteknologisk industri med beskæftigelse 
og eksport, er det ikke nok til at konkludere, at den førte 
politik har været en succes. Uden støtten vil arbejdskraft, 
kapital og viden på langt sigt være blevet anvendt i andre 
sektorer, hvor de potentielt kunne have givet et større sam-
fundsøkonomisk afkast.  
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Opsummering 
 
Det er nødvendigt at anvende flere virkemidler, hvis man 
skal nå en målsætning om en væsentlig reduktion af fossile 
brændsler så effektivt som muligt. Disse virkemidler om-
fatter blandt andet en afgift på CO2-udledning og generelle 
subsidier til virksomhedernes forskning. 
 
Flere markedsfejl vil have en negativ effekt på udviklingen 
af mindre CO2-udledende og renere teknologi, hvis der ikke 
tages højde for disse markedsfejl gennem regulering. Hvis 
der ikke er CO2-afgifter, vil der ikke være et marked for 
udviklingen af teknologi, der udleder mindre CO2. En afgift 
på CO2 (eller en kvotepris) er derfor en afgørende forud-
sætning for udviklingen og anvendelsen af ny teknologi, og 
dermed afgørende for at nå en given CO2-reduktion til den 
laveste samfundsøkonomiske omkostning. 
 
Privat forskning kan ventes at skabe fordele til den for-
skende virksomhed, men den frembragte viden vil også give 
positive spillover-effekter til andre virksomheder. Der kan 
derfor argumenteres for, at den private forskning skal subsi-
dieres. Dette er dog et argument for at subsidiere al privat 
forskning, og ikke i særlig grad forskning i mindre CO2-
udledende eller mere miljøvenlige teknologier, hvis der i 
øvrigt er CO2- og miljøafgifter på et passende niveau. 
Øremærkede subsidier til støtte af miljøvenlige teknologier 
er en dårlig erstatning for CO2- og miljøafgifter. 
 
Øremærket støtte til f.eks. energiforskning er dog berettiget, 
hvis der er større positive spillover-effekter af denne forsk-
ning sammenlignet med anden forskning. I afsnit II.4 præ-
senteres en analyse baseret på danske data med henblik på 
at undersøge, hvorvidt der er højere spillover-effekter af 
energiforskning sammenlignet med anden forskning.  
 
Generelt er der udfordringer forbundet med at finde en 
hensigtsmæssig udformning af støtte til forskning. Ved 
generel støtte er der f.eks. risiko for, at virksomheder om-
fakturerer deres udgifter. Hvis støtten alternativt gives som 
tilskud til enkeltprojekter, kan det være vanskeligt at identi-
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ficere de forskningsprojekter, som har det højeste sam-
fundsøkonomiske afkast.  
 
Støtte til produktion med ny teknologi kan i nogle tilfælde 
indgå som et yderligere virkemiddel til at reducere af-
hængigheden af fossile brændsler, men en sådan produk-
tionsstøtte skal være midlertidig og bør være begrundet i en 
positiv eksternalitet i form af dokumenterede learning-by-
doing effekter. Der er dog en betydelig risiko for regu-
leringsfejl, som leder til forkerte incitamenter. 
 
Selv om CO2- og miljøafgifter ofte leder til innovation, er 
det ikke noget, som generelt kan forventes at forbedre de 
regulerede virksomheders langsigtede produktivitet og 
konkurrenceevne. Miljøregulering vil som hovedregel 
påføre virksomhederne en omkostning. Der er en betydelig 
risiko ved at lave miljøregulering eller give øremærkede 
subsidier til privat energi- og miljøforskning ud fra er-
hvervsfremmende motiver. Det skyldes, at det er tvivlsomt, 
om myndigheder er bedre end virksomheder til at forudsige 
de fremtidige vækstområder. 
 
Støtte til bestemte industrier eller teknologier vil i nogle 
tilfælde kunne føre til øget beskæftigelse og øget eksport i 
de støttede industrier. En høj beskæftigelse og eksport i 
grønne industrier er imidlertid ikke ensbetydende med, at en 
selektiv erhvervs- eller teknologistøtte har været en succes. 
Uden støtte ville arbejdskraft og kapital blive anvendt i 
andre sektorer, hvor de kunne have givet et større afkast. 
Regulering af den private sektor bør rettes mod at korrigere 
fejl i markedet, ikke mod at favorisere en privat branche 
frem for en anden. 
 
 
II.4 Spillover-effekter af virksomheders forsk-
ning 
 
I dette afsnit analyseres effekten af forskning på produk-
tiviteten i danske virksomheder. Der ses både på effekten 
for den enkelte forskende virksomhed og på effekten af 
denne virksomheds forskning for andre virksomheder, dvs. 
spillover-effekten. Spillover-effekten er en positiv ekstern 

Produktionsstøtte? 

Energi- og 
miljøpolitik som 
erhvervspolitik? 

Vigtigt at rette 
markedsfejl 

Effekten af 
virksomhedernes 
forskning 



 

 173

effekt, som gør det samfundsøkonomiske afkast af forsk-
ning højere end virksomhedens eget afkast af forskning. 
Spillover af viden kan ske på en række forskellige måder. 
For eksempel kan forskere udveksle viden gennem deres 
netværk, forskere kan skifte arbejdsplads, eller en virk-
somhed kan bygge videre på viden, som er dokumenteret 
ved patentering eller indlejret i en anden virksomheds 
produkter. 
 
Det vil endvidere blive undersøgt, om der er højere spill-
over-effekter af virksomhedernes energiforskning sammen-
lignet med virksomhedernes øvrige forskning. Hvis det er 
tilfældet, er det et argument for i særlig grad at give øre-
mærket støtte til virksomhedernes energiforskning. 
 
Metode 
 
Opgørelser af spillover-effekt og det samfundsøkonomiske 
afkast af forskning kan overordnet inddeles i to tilgange, jf. 
Hall mfl. (2009): 
 

• Casestudie 
• Estimation af produktionsfunktion 

 
 
Casestudier søger typisk at identificere direkte og afledte 
gevinster for forbrugere og virksomheder af en bestemt type 
forskning eller bestemte forskningsprojekter. Eksempler på 
dette er undersøgelser, der har søgt at opgøre afkastet af 
forskning, som bidrog til at øge landbrugets produktivitet, 
effekterne af teknologiske fremskridt inden for informa-
tionsteknologi eller de samfundsøkonomiske gevinster ved 
forskellige typer af medicinsk forskning. 
 
Tilgangen med estimation af produktionsfunktionen søger at 
fastlægge effekten af FoU på virksomhedernes produktion 
eller produktivitet, efter at der er kontrolleret for andre 
forhold af betydning for produktionens størrelse, f.eks. 
brugen af arbejdskraft og kapital. 
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I casestudier vurderes bestemte typer af forskning. Det er 
imidlertid en ulempe ved denne tilgang, at der fokuseres på 
udvalgte, ofte succesfulde, typer af forskning. Derved kan 
der nemt fås et for optimistisk billede af effekten af al 
forskning, fordi man ikke medtager afkastet af mindre 
succesfuld forskning. I produktionsfunktionstilgangen 
medtages typisk al privat forskning (og til tider også mål for 
den offentlige forskning), dvs. både forskning, som har 
været succesfuld, og forskning, som ikke har ført til noget. 
Dette giver formentlig et mere retvisende billede af den 
samlede spillover-effekt og det samfundsøkonomiske afkast 
af forskning. Det er produktionsfunktionstilgangen, der 
anvendes her.  
 
Der er relativt gængse metoder til at undersøge afkast og 
spillover-effekter af virksomhedernes forskning ud fra 
produktionsfunktionstilgangen, jf. Hall mfl. (2009). Nyere 
danske eksempler er Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
(2010a), som alene ser på effekten på produktiviteten for 
den forskende virksomhed, mens Bloch og Marino (2008) 
også estimerer spillover-effekter af virksomhedernes forsk-
ning, dog uden at skelne mellem f.eks. energiforskning og 
øvrig privat forskning. 
 
Estimationerne af afkast og spillover-effekter af forskning 
er baseret på oplysninger om værditilvækst, arbejdskraft, 
kapital og videnkapital for godt 1.000 forskellige virksom-
heder observeret over perioden 1999 til 2007. Viden-
kapitalen er opgjort som virksomhedens akkumulerede 
investering i ny viden gennem FoU. I opgørelsen af viden-
kapitalen anvendes oplysninger om virksomhedernes FoU-
investeringer tilbage til 1995. En nærmere beskrivelse af de 
anvendte datakilder er givet i boks II.6. 
 
Der er beregnet et mål for spilloverkapitalen for hver virk-
somhed. Spilloverkapitalen angiver, hvor meget af viden-
kapitalen opbygget i andre virksomheder, som en given 
virksomhed potentielt kan anvende i sin egen produktion. 
Dermed er videnkapitalen et mål for beholdningen af viden 
genereret af virksomhedens egen forskning, mens spillover-
kapitalen er et mål for beholdningen af relevant viden 
genereret i andre virksomheder. Hvor stor betydning hen-
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holdsvis videnkapitalen og spilloverkapitalen faktisk har for 
virksomhedernes produktion, bliver fastlagt i forbindelse 
med den økonometriske analyse.  
 
For at kunne undersøge om der er specielle effekter af 
energiforskning, er der yderligere beregnet et mål for hvor 
meget af videnkapitalen og spilloverkapitalen i hver virk-
somhed, som er relateret til energiforskning alene. 
 
Spilloverkapitalen for hver virksomhed er beregnet som en 
vægtet sum af videnkapitalen i andre virksomheder. I litte-
raturen er anvendt forskellige metoder til at sammenvægte 
andre virksomheders forskning. Typisk foretages vægt-
ningen ved at finde virksomheder, som er “nær” hinanden i 
en eller flere dimensioner. Nærhed kan f.eks. være, at 
virksomheder tilhører samme branche, forsker inden for de 
samme områder eller fysisk er lokaliseret tæt på hinanden, 
jf. Hall mfl. (2009) og Griliches (1992). 
 
I den empiriske analyse er spilloverkapitalen beregnet ved 
en kombination af to mål for nærhed: 

 
• Forskningsprofil 
• Geografisk nærhed 
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Boks II.6 Data til estimation af spillover-effekter 

Oplysningerne om virksomhedernes forskning er baseret på opgørelser af er-
hvervslivets forskning og udviklingsarbejde, indhentet af Center for Forsknings-
analyse og fra 2007 af Danmarks Statistik. Statistikken kortlægger omfanget af 
dansk erhvervslivs FoU i form af brugte ressourcer, herunder arbejdskraft og 
udgifter. I analysen, hvor udgifter til FoU skal opdeles i energi og anden forsk-
ning, tages udgangspunkt i indberetninger for årene 1995, 1997, 1998, 1999, 
2001, 2003, 2005 og 2007. For disse år foreligger sammenlignelige oplysninger 
om virksomhedernes udgifter til FoU fordelt på op mod femten forskellige forsk-
ningsområder, hvor energiforskning udgør et af områderne.  
 
Alle virksomheder, der har mere end 249 ansatte, virksomheder inden for bran-
chen Forskning og udvikling samt virksomheder, der tidligere har indberettet 
årlige forskningsudgifter på mindst 10 mio. kr., har fået tilsendt et spørgeskema. 
Derudover er oplysninger om FoU i små og mellemstore virksomheder indhentet 
på stikprøvebasis ud fra kriterier vedrørende størrelse og branche. Opgørelsen af 
den danske forskningsaktivitet er altså delvist stikprøvebaseret, og det var frem til 
2007 frivilligt at deltage i undersøgelsen. Det betyder, at forskningsoplysninger 
ikke nødvendigvis findes for samme virksomheder i alle år, hvorfor det benyttede 
panel er ubalanceret. I analysen er desuden kun medtaget virksomheder, som har 
oplyst, at de har udført FoU. 
 
Der er indhentet oplysninger om værditilvækst, kapitalapparat og forbrug af ar-
bejdskraft fra administrative registre i Danmarks Statistik for de virksomheder, 
som har leveret oplysninger om deres FoU. Oplysninger om virksomhedens vær-
ditilvækst og kapital er hentet for perioden 1999-2007 fra Regnskabsstatistikken, 
der bygger på virksomhedsoplysninger indberettet til Danmarks Statistik. Der er i 
estimationen taget højde for forskelle i arbejdskraftens kvalitet, målt ved forskelle 
i uddannelsesniveau. Kvalitetskorrigeringen af arbejdskraften er foretaget ud fra 
en antagelse om, at forskelle i gennemsnitslønninger mellem uddannelses-
kategorier afspejler forskelle i produktivitet, jf. De Økonomiske Råd (2010) og 
Timmer mfl. (2007). Til brug for kvalitetskorrigeringen er der indhentet oplys-
ninger om uddannelsesniveau for medarbejdere i virksomhederne. Oplysninger 
om antal beskæftigede og deres uddannelsesniveau kommer fra den Integrerede 
Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA). 
 
Der er komplette informationer for i alt 1.028 forskellige virksomheder for perio-
den 2000 til 2007. I gennemsnit optræder hver virksomhed godt fire gange i det 
ubalancerede panel. 
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Nærheden i forskningsprofiler beregnes som korrelationen 
mellem virksomhedernes fordeling af forskning på forskel-
lige forskningsområder. Tilgangen blev oprindelig anvendt 
af Jaffe (1986), men bliver stadig betegnet som “bedste 
praksis”, jf. Bloom mfl. (2007). Nærhed i forskningsprofiler 
kombineres i analysen med et mål for geografisk nærhed. 
For geografisk nærhed er det konkret antaget, at virksom-
hederne kan anvende videnkapital fra andre virksomheder 
beliggende i den samme region i Danmark.40 En del under-
søgelser tyder på, at der især er spillover-effekter mellem 
virksomheder, som er lokaliseret tæt på hinanden. En under-
søgelse tyder således på, at der er spillover-effekter mellem 
virksomheder, som ligger inden for en radius af 100 km, 
men ikke fra virksomheder, som er lokaliseret i en afstand 
på mellem 100 km og 200 km, jf. Mairesse og Mulkay 
(2008). Andre undersøgelser, som tyder på, at spillover er 
geografisk afgrænset, kan f.eks. findes i Autant-Bernard 
mfl. (2007), Jaffe mfl. (2005b) og Jaffe mfl. (1993).  
 
Resultater 
 
Den empiriske model benyttet til analysen og resultaterne af 
estimationen er nærmere beskrevet i boks II.7. Estima-
tionerne bekræfter, at såvel videnkapitalen som spillover-
kapitalen har en positiv effekt på virksomhedens produktion 
og dermed, at der generelt er positive spillover-effekter ved 
forskning i private virksomheder. 
 
Analysen viser også, at der ikke er større spillover fra 
virksomhedernes energiforskning sammenholdt med deres 
øvrige forskning. Faktisk synes det modsatte at være til-
fældet. Der er således tegn på, at spillover-effekten af 
virksomhedernes energiforskning kan være lavere end 
spillover-effekten af virksomhedernes øvrige forskning. Det 
forekommer på den baggrund ikke hensigtsmæssigt at give 
særlig støtte til privat energiforskning. 
 
Analysen kan ikke direkte give svar på, hvad der er årsagen 
til den tilsyneladende lavere spillover-effekt af privat energi-
forskning sammenholdt med anden forskning. Støtten til 

 
40) Dvs. i den samme af de i alt 5 forskellige regioner i Danmark. 
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energiforskning må formodes at have øget den private energi-
forskning. Hvis der er aftagende spillover ved øget forskning 
på et givet forskningsområde, kan det potentielt forklare den 
lavere spillover fra energiforskningen.  
 
Det skal bemærkes, at den empiriske analyse er baseret på 
data fra før den store stigning i de erhvervsrettede program-
midler til forskning, jf. afsnit II.2. Hvis der er aftagende 
spillover-effekter af yderlige privat energiforskning, vil 
dette trække i retning af, at der i dag er endnu lavere spill-
over-effekter af energiforskning sammenholdt med det, der 
er fundet i den empiriske analyse beskrevet i boks II.7. 
 
Den empiriske analyse understøtter formodningen om, at de 
enkelte virksomheders forskning har positive spillover-
effekter på andre virksomheder. Det betyder, at der er en 
positiv eksternalitet ved virksomhedernes forskning. Der-
med er det samfundsøkonomiske afkast ved de enkelte 
virksomheders investering i forskning højere end virksom-
hedens eget afkast af forskning. 
 
Ud fra den estimerede model kan det samfundsøkonomiske 
afkast af en given virksomheds forskning beregnes som 
summen af virksomhedens eget afkast af forskning tillagt 
det eksterne afkast af forskning. Det eksterne afkast er givet 
ved summen af afkastet af forskning for alle øvrige virk-
somheder, som modtager videnkapital i form af spillover fra 
virksomhedens forskning, jf. Hall mfl. (2009). Ud fra de 
estimerede modeller fås et typisk samfundsøkonomisk 
afkast af forskning på omkring 28 pct. Af dette skal om-
kring 4 pct.point tilskrives det eksterne afkast via spillover 
til andre virksomheder, mens ca. 24 pct.point er virksom-
hedens eget afkast af forskningen. Til sammenligning finder 
udenlandske undersøgelser typisk et samfundsøkonomisk 
afkast af privat forskning fra 30 pct. til 50 pct., hvoraf 
virksomhedens eget afkast ofte udgør mellem 7 pct. point 
og 25 pct. point. Det vil sige, at de her estimerede afkast er 
mere moderate sammenlignet med andre udenlandske 
studier, jf.Hall mfl. (2009) og Popp (2010).41 

 
41) Beregningen af det privat- og samfundsøkonomiske afkast af 

forskning er nærmere beskrevet i et arbejdspapir, jf. boks II.7. 
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Boks II.7 Estimation af spillover-effekter 

Ved estimation af betydningen af egen forskning og spillover for virksomhedernes 
produktivitet tages udgangspunkt i en Cobb-Douglas produktionsfunktion, jf. Hall 
mfl. (2009): 
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1,1,1, −−−=  (1) 

Fodtegnene i og t henviser til hhv. virksomhed og tid. Y er output (målt ved værdi-
tilvæksten), A er en konstant, λ er en teknologiparameter, K er fysisk kapital, L er et 
mål for arbejdskraft, R er virksomhedens egen videnkapitel (beregnet ud fra virk-
somhedens investeringer i FoU), og S er spilloverkapitalen. Parametrene α, β, γ og 
η er outputelasticiteter af de forskellige input i produktionsfunktionen. Målet for L 
er kvalitetskorrigeret i forhold til fordelingen af arbejdsstyrken i den enkelte virk-
somhed på forskellige uddannelseskategorier. Endvidere er medarbejdere, som 
udfører forskning, fratrukket L, da disse allerede indgår i opgørelsen af viden-
kapital, dvs. der er korrigeret for dobbelttælling. 
 
Spilloverkapitalen er beregnet som en vægtet sum af andre virksomheders viden-
kapital, hvor vægtningsmatricen er givet ved aji: 
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Der anvendes en vægtningsmatrice, som afspejler nærheden i forskningsprofiler 
mellem virksomheder. Nærheden i forskningsprofiler beregnes konkret som den 
parvise korrelation mellem virksomhedernes forskningsområder: 
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Her er K antallet af forskningsområder, sik er andelen af virksomheds i’s forskning 
inden for forskningsområde k. Der gælder, at 0 ≤ aji ≤ 1, hvor værdien nul svarer til, 
at virksomhederne har helt forskellige forskningsprofiler, mens værdien 1 angiver, 
at virksomhederne har identiske forskningsprofiler. Hvis virksomhed i og j er be-
liggende i forskellige regioner, sættes aji = 0.  
 

Fortsættes 
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Boks II.7 Estimation af spillover-effekter, fortsat 

For at vurdere om energiforskning har speciel betydning for afkastet af egen forsk-
ning eller for spillover, er der i forhold til standardformuleringen i ligning (1) inklu-
deret to brøkled. Disse angiver, hvor stor en del af virksomhedens samlede forsk-
ningskapital, som vedrører energiforskning (RE), samt hvor meget af den samlede 
spillover, som vedrører spillover fra andre virksomheders energiforskning (SE): 
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(2) 

Udtrykket SSS E )( +  er mellem 1 (intet energibidrag i spillover-effekten) og 2 
(hele spillover-effekten er fra energi). Hvis μ > 0 betyder det, at energiforskning har 
ekstra positiv spillover-effekt sammenlignet med anden forskning. Hvis μ < 0 be-
tyder det, at energiforskning har mindre spillover-effekt sammenlignet med anden 
forskning. Udtrykket RRR E )( +  har en analog tolkning i forhold til virksom-
hedens egen forskningskapital. 
 
Estimation af model (1) og (2) foretages efter almindelig logaritmisk transforma-
tion. Teknologiparameteren estimeres som årsdummier (λt), mens der tillades virk-
somhedsspecifikke konstantled (fixed effects model). Resultaterne er vist i tabel A.  
 
Tabel A Estimationsresultater 

 Model 1 Model 2 
 ---  Parm.  --- --  t-værdi  -- ---  Parm.  --- --  t.værdi  --
Ln (Kt-1) 0,10** 8,6 0,10** 8,6 
Ln (L) 0,74** 36,5 0,74** 36,5 
Ln (Rt-1) 0,14** 12,2 0,13** 12,1 
Ln((RE

t-1+Rt-1)/Rt-1)   -0,02 -0,2 
Ln (St-1) 0,3** 2,9 0,02** 2,3 
Ln ((SE

t-1+St-1)/St-1)   -0,34* -2,0 
N obs  4.236 4.236 
R2 samlet 0,9090 0,9092 
R2 within 0,2445 0,2452 
N virks. 1.028 1.028 
Anm.: ** angiver signifikans niveau på 1 pct., mens * angiver signifikans niveau på 5 pct. I estimatio-

nerne indgår 1.028 virksomhedsspecifikke konstanter (fixed effects) og årsdummier.  
 



 

 181

Boks II.7 Estimation af spillover-effekter, fortsat 

Det fremgår af de estimerede parametre til model 1, at både videnkapital og spill-
overkapital har en signifikant positiv effekt på virksomhedens produktion. De 
estimerede produktionselasticiteter til videnkapital og spillover har en størrelse, 
som svarer nogenlunde til de estimater, der typisk findes i litteraturen, jf. f.eks. 
Hall mfl. (2009). 
 
Det fremgår endvidere af de estimerede parametre til brøkleddene i model 2, at 
der ikke er tegn på forskelligt afkast af virksomhedens egen energiforskning 
sammenlignet med virksomhedens øvrige forskning, idet parameteren til 

( )RRRLn E )( +  er insignifikant. Til gengæld er der tegn på, at der er lavere 
spillover-effekt af energiforskning, idet parameteren til ( )SSSLn E )( +  er signi-
fikant negativ. Der er udført en række supplerende estimationer med alternative 
specifikationer af spilloverkapitalen (dvs. forskellige metoder til vægtning af 
forskningen i andre virksomheder) og alternative specifikationer af modellen. Der 
fås generelt en negativ parameter til ( )SSSLn E )( + , men parameteren er ikke 
altid statistisk signifikant, dvs. at resultatet med lavere spillover-effekt af energi-
forskning ikke altid er robust. Samlet er konklusionen derfor, at der ikke er tegn 
på højere spillover-effekt af energiforskning. Tværtimod er det mere sandsynligt, 
at energiforskning ligefrem leder til lavere spillover-effekt.  
 
Estimationerne er nøjere dokumenteret i et arbejdspapir, som kan fås ved hen-
vendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat eller via www.dors.dk. 

 
 
Det privatøkonomiske afkast på ca. 24 pct. af virksom-
hedernes investeringer i forskning kan være et overkants-
skøn. Det skyldes, at der formentlig findes mislykkede 
investeringer i forskning, som ikke er repræsenteret i data. 
Det vil f.eks. være tilfældet, hvis en mislykket investering i 
FoU har ledt til negativ værditilvækst eller ligefrem kon-
kurs. Et privatøkonomisk afkast på ca. 24 pct. forekommer 
noget højt, også selv om afkastet af forskning skal være 
relativt højt sammenlignet med andre investeringer, da der 
må formodes at være betydelig usikkerhed forbundet med at 
forske og dermed en høj risikopræmie. 
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Beregningen af det eksterne afkast af virksomhedernes 
forskning kan omvendt være et underkantsskøn. I analysen 
indgår der således ikke virksomheder, som ikke selv har 
udført forskning. Der er således flere virksomheder, som 
potentielt kunne have nydt godt af en given virksomheds 
forskning. 
 
Der er samlet set nogen usikkerhed om opgørelsen af det 
privat- og samfundsøkonomiske afkast af virksomhedernes 
forskning. De ovennævnte afkast svarer imidlertid nogen-
lunde til det, der tidligere er fundet i litteraturen, om end det 
eksterne afkast af forskning, dvs. forskellen mellem det 
samfundsøkonomiske og privatøkonomiske afkast er i den 
lave ende, jf. Hall mfl. (2009) og Popp mfl. (2009). 
 
Opsummering 
 
På baggrund af data for godt 1.000 danske virksomheder for 
perioden fra 1999 til 2007 er der foretaget en empirisk 
analyse af effekten af egen og andres forskning på virksom-
hedernes produktion. Det er endvidere undersøgt, om der er 
højere afkast og spillover-effekter af energiforskning sam-
menlignet med anden forskning. 
 
Analysen tyder ikke på, at der er større spillover-effekter og 
dermed større samfundsøkonomisk afkast af energi-
forskning sammenlignet med anden forskning. Det modsatte 
er snarere tilfældet. Det vil sige, at det samfunds-
økonomiske afkast af virksomhedernes energiforskning kan 
være lavere end afkastet af anden privat forskning. 
 
 
II.5 Sammenfatning og anbefalinger 
 
Det danske samfund står ligesom resten af verden over for 
store udfordringer i forhold til at løse klimaproblemerne og 
nå målsætningen om at reducere afhængigheden af fossile 
brændsler. Dette vil forudsætte teknologiske fremskridt 
inden for vedvarende energi. Kapitlet om klima- og forsk-
ningspolitik har beskæftiget sig med rollefordelingen mel-
lem miljø- og forskningspolitiske virkemidler, hvis de 
klimapolitiske mål skal nås billigst muligt. 
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I sidste halvdel af 00’erne er en øget del af de samlede 
offentlige bevillinger til forskning blevet øremærket til 
energiforskning. Stigningen er især sket ved en forøgelse af 
de offentlige programmidler til energiforskning, mens 
basismidler til grundforskning inden for energi ikke er øget 
tilsvarende. Fra at udgøre halvdelen af de samlede offent-
lige bevillinger til energiforskning indtil midten af 00’erne, 
er programmidlernes andel øget til omkring 90 pct. i 2010. 
 
Samtidig er fokus i programmidlerne i højere grad blevet 
rettet mod demonstration, markedsmodning og forskning, der 
har et umiddelbart kommercielt potentiale, frem for mere 
grundlæggende forskning og udvikling. Dette synes primært 
at være motiveret ud fra erhvervspolitiske interesser. 
 
Til sammenligning udgør offentlige midler til miljø-
forskning (udover klimabegrundet energiforskning) en 
lavere andel af de samlede offentlige forskningsmidler end i 
sidste halvdel af 1990’erne, selvom andelen er steget inden 
for de sidste par år. 
 
Der har med andre ord været en stigende øremærkning af 
programmidler til energiforskning, og midlerne er samtidig 
blevet mere erhvervsrettede og har fået mere karakter af 
erhvervsstøtte. Derimod er der ikke givet væsentligt flere 
basismidler til egentlig grundforskning inden for energi. 
Endelig er andelen af offentlige midler til miljøforskning set 
over en længere periode faldet. Som det fremgår i det føl-
gende er denne udvikling ikke hensigtsmæssig. 
 
I stedet for erhvervsfremme bør klima- og forsknings-
politikken have fokus på at afhjælpe markedsfejl i form af 
manglende incitamenter for private aktører. De væsentligste 
markedsfejl er den negative eksternalitet fra udledningen af 
CO2 og de positive eksternaliteter i form af spillover-effekter 
ved privat forskning. De positive spillover-effekter ved en 
virksomheds forskning er udtryk for, at også andre virksom-
heder kan få gavn af den nye viden. Udledningen af CO2 bør 
afhjælpes ved en passende CO2-afgift eller lignende regule-
ring som f.eks. omsættelige CO2 kvoter, mens markedsfejlen 
i form af positive spillover-effekter bør afhjælpes ved gene-
relle subsidier til virksomhedernes forskning. 
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Udenlandske erfaringer peger i retning af, at CO2- og andre 
miljøafgifter giver et vigtigt incitament til udvikling af 
mindre CO2-udledende og mere miljøvenlig teknologi. 
Hensigtsmæssigt indrettede miljøafgifter tilskynder således 
til privat forskning og vil ofte være en forudsætning for, at 
virksomheder og borgere ønsker at anvende de nye mindre 
miljøbelastende teknologier. I det omfang, der er korrekt 
fastsatte afgifter på CO2, er forskning i udvikling af mindre 
CO2-udledende teknologier ikke understimuleret i forhold 
til anden forskning. Støtte til virksomhedernes forskning bør 
i givet fald udelukkende afspejle størrelsen af spillover af 
viden til andre virksomheder. Det betyder, at særlig støtte til 
privat energiforskning kun er velbegrundet, hvis der er 
større spillover-effekter af energiforskning sammenholdt 
med øvrig privat forskning. 
 
Man bør dog være opmærksom på, at det ikke er uden prob-
lemer at give støtte til privat forskning. Hvis støtten gives helt 
generelt til al forskning, f.eks. som subsidier eller som ekstra 
skattefradrag for forskningsudgifter, kan det potentielt give 
problemer i forhold til omfakturering af udgifter. Hvis støtten 
gives i form af tilskud til enkeltprojekter, kan det være van-
skeligt at identificere projekter med det højeste samfunds-
økonomiske afkast.  
 
Der er udført en empirisk analyse af betydningen af forsk-
ning og spillover for udviklingen i produktiviteten i danske 
virksomheder med henblik på at undersøge, om der er større 
spillover-effekter af energiforskning. Analysen er over-
vejende baseret på data for en periode inden den nylige 
markante stigning i støtten til energiforskning. Analysen 
tyder ikke på, at der er større spillover-effekter af energi-
forskning. Faktisk synes det modsatte at være gældende. 
Der er således tegn på, at spillover-effekten af energi-
forskning ligefrem er lavere end effekten af virksom-
hedernes øvrige forskning. I så fald kan den øgede støtte til 
privat energiforskning føre til et lavere samfundsøkonomisk 
afkast af de investerede midler. 
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Analysen bekræfter til gengæld, at der generelt er positive 
spillover-effekter af privat forskning. Der er en vis usikker-
hed om størrelsen af denne effekt, men resultaterne peger i 
retning af, at ca. 14 pct. af det samlede samfunds-
økonomiske afkast ved virksomheders forskning kan til-
skrives spillover af viden mellem virksomheder, og dette 
formodes endda at være et underkantsskøn. Den resterende 
del af afkastet tilfalder den udførende virksomhed.  
 
Afgifter på CO2 og andre udledninger giver også et incita-
ment til at importere renere teknologi udviklet i udlandet. 
Det bør ikke være et selvstændigt mål, at ny miljøvenlig 
teknologi skal udvikles i Danmark. Det er derimod centralt, 
at man når en given miljømålsætning billigst muligt. I nogle 
tilfælde vil det kunne nås ved at importere og tilpasse 
teknologi, der er udviklet i udlandet. I andre tilfælde vil det 
kunne nås, ved at teknologien udvikles i Danmark. En 
kombination af en passende høj afgift på CO2 og generel 
støtte til privat forskning (dvs. ikke øremærket til f.eks. 
energiteknologi) vil give de rette incitamenter til enten selv 
at udvikle eller importere teknologi. 
 
Danmark er langt fra det eneste land, der er i gang med at 
satse på energiteknologi som et potentielt vækstområde. I 
adskillige andre lande er andelen af de offentlige forsk-
ningsudgifter øremærket til energi også steget siden midten 
af 00’erne. Det kan gøre det mere fordelagtigt fremover at 
importere energiteknologi fra udlandet, da denne må for-
modes at blive relativt billig. Det er i hvert fald ikke hen-
sigtsmæssigt at øge støtten til energiforskning ud fra en 
betragtning om, at man skal “matche” støtten i andre lande. 
 
For nogle drivhusgasser kan det være teknisk vanskeligt at 
pålægge en målrettet afgift i forhold til udledningen eller 
skadesvirkningen. Det gælder bl.a. for en række ikke ener-
girelaterede emissioner af drivhusgasser i landbruget, som 
f.eks. udledninger fra dyrehold. Det samme er tilfældet ved 
en række lokalt varierende miljøproblemer, hvor det også er 
vanskeligt at pålægge en målrettet miljøafgift, f.eks. lokal 
luftforurening, pesticidforurening og udvaskning af næ-
ringsstoffer til vandmiljøet. I nogle tilfælde kan hensyn til 
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grænsehandel eller lækage gøre det uhensigtsmæssigt at 
pålægge en passende høj afgift på CO2.  
 
Når det ikke er muligt at pålægge en målrettet miljøafgift, 
mangler der et incitament til at udføre privat forskning, der 
kan afhjælpe miljøproblemet. I disse tilfælde kan det være 
hensigtsmæssigt at øremærke forskningsmidler. Man skal 
dog være opmærksom på, at udvikling af renere teknologi 
ikke i sig selv er særligt effektiv, hvis der ikke er nogen 
regulering, som giver incitament til, at den udviklede tekno-
logi tages i brug. Når afgifter ikke er mulige må denne 
regulering ske på anden måde, f.eks. i form af påbud om at 
anvende en mere miljøvenlig nyere teknologi. Under alle 
omstændigheder bør det kun overvejes at give særlig støtte 
til privat energi- og miljøforskning, når det ikke er muligt at 
pålægge målrettede miljøafgifter eller gennemføre tilsva-
rende regulering. 
 
Det er vanskeligt at give et præcist bud på, hvor mange 
forskningsmidler, det er hensigtsmæssigt at øremærke til 
miljøproblemer, der ikke kan reguleres med afgifter eller 
lignende regulering. Det er imidlertid problematisk, at en 
større del af de offentlige forskningsmidler går til energi-
forskning, da det er relativt enkelt at lægge en målrettet afgift 
på de fleste udledninger af drivhusgasser. Set over en 10-årig 
periode har der til gengæld været et fald i andelen af forsk-
ningsmidler til miljøforskning, hvor det i mange tilfælde 
netop er vanskeligt at pålægge en målrettet miljøafgift. Dette 
kan meget vel være en uhensigtsmæssig drejning af forsk-
ningsstøtten til energi- og miljøområdet. Det bør kun komme 
på tale at give særlig høj støtte til forskning på områder, hvor 
det er svært at pålægge en målrettet miljøafgift, som det f.eks. 
er tilfældet for en række lokale miljøproblemer. 
 
Som et yderligere virkemiddel til at reducere forbruget af 
fossile brændsler kan det i princippet være hensigtsmæssigt 
at give støtte til produktion af vedvarende energi med ny 
teknologi. Produktionsstøtten skal dog være midlertidig og 
bør være begrundet i en positiv eksternalitet i form af op-
lagte læringseffekter. Det er imidlertid ofte vanskeligt at 
fastslå, om produktivitetsfremskridt skyldes læringseffekter, 
forskning eller tilgang af viden fra f.eks. udlandet. Pres fra 
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interessegrupper kan også gøre det vanskeligt at afvikle 
støtte, således at den bliver permanent i stedet for midlerti-
dig. Der er således en stor risiko for reguleringsfejl. Man 
bør derfor være meget forsigtig med at give produktions-
støtte til ny teknologi. 
 
Som nævnt har den øgede offentlige støtte til privat energi-
forskning især været rettet mod programmer, der har et 
betydeligt fokus på markedsmodning og på forskning med 
et umiddelbart kommercielt potentiale, og som derfor har 
karakter af erhvervsfremme. Afgifter på CO2 er i sig selv 
netop med til at skabe et marked for ny teknologi, som er 
tæt på at kunne konkurrere med konventionelle forurenende 
teknologier, mens afgifter formentlig har mindre effekt på at 
fremme mere grundlæggende forskning. Der kan derfor 
sættes spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden i det øgede 
fokus på at markedsmodne energiteknologi frem for at 
opbygge generel viden på energiområdet gennem øgede 
bevillinger til mere grundlæggende forskning. 
 
Generelt synes danske virksomheder at have klaret sig godt 
inden for udvikling og eksport af energiteknologi og til dels 
miljøteknologi. Antallet af patentansøgninger inden for især 
vedvarende energi er relativt højt, og der er tegn på, at paten-
terne har relativt høj videnskabelig værdi. Det er imidlertid 
ikke et argument for at give støtte til erhvervsrettet energi-
forskning. Den energiteknologiske succes i Danmark er 
tilsyneladende allerede påbegyndt før støtten til energiforsk-
ning steg. Der kan således argumenteres for, at de danske 
virksomheder på egen hånd har været i stand til at udnytte det 
potentiale, der ligger inden for energiteknologi. Selv hvis 
selektiv erhvervs- og teknologistøtte bidrager til høj eksport, 
beskæftigelse og patenter i grønne industrier, er dette ikke 
ensbetydende med, at støtten er en succes. Uden støtte ville 
arbejdskraft og kapital blive anvendt i andre sektorer, hvor de 
potentielt kunne have givet et større afkast.  
 
Den øgede støtte til erhvervsrettet energiforskning er for-
mentlig motiveret ud fra en forestilling om, at energi-
teknologi er et fremtidigt vækstområde. Det er imidlertid 
tvivlsomt om politikere og embedsmænd er bedre end 
aktørerne på markedet til at udpege fremtidige vækst-
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områder, hvor danske virksomheder vil kunne begå sig med 
succes. Øremærkede forskningssubsidier til en speciel 
teknologi eller branche vil altid være på bekostning af andre 
brancher. Man bør ikke søge at favorisere en bestemt bran-
che frem for en anden, med mindre der er særlig gode 
argumenter herfor, f.eks. i form af særligt store spillover-
effekter. Analyserne i kapitlet har ikke fundet belæg for den 
særlige støtte til erhvervsrettet energiforskning. 
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KAPITEL III 
 
AFGIFTSSTRUKTUR 
OG KLIMAMÅL 
 
 
III.1 Indledning 
 
Dansk energi- og klimapolitik indeholder nogle vigtige 
målsætninger, som blandt andet er afledt af EU’s energi- og 
klimapolitik. Disse målsætninger påvirker systemet af 
energi- og transportrelaterede afgifter. Det er imidlertid ikke 
alle dele af dette afgiftssystem, der virker velbegrundede. I 
dette kapitel analyseres mulighederne for at omlægge af-
giftssystemet, så det bedre understøtter Danmarks målsæt-
ninger og forpligtelser på energi- og CO2-området.   
 
Et dominerende tema i EU’s og dermed Danmarks energi-
politik er hensynet til at reducere udledninger af drivhusgas-
ser, først og fremmest CO2. Udledningen af CO2 i Danmark 
er opdelt i udledninger fra den kvoteomfattede og den ikke-
kvoteomfattede sektor. Danmark har forpligtet sig til at 
reducere drivhusgasudledningen i den ikke-kvoteomfattede 
sektor med 20 pct. i 2020 i forhold til 2005. Målet kan bl.a. 
opfyldes ved at købe udledningsrettigheder i udlandet. 
 
I dette kapitel ses på den del af politikområdet, som ligger 
uden for EU's CO2-kvotesystem, og hvor der gælder natio-
nale målsætninger for reduktion af drivhusgasudledningen. 
Der fokuseres på samspillet mellem energi- og CO2-
reguleringen samt reguleringen af landbrugets drivhusgas-
udledninger. Betydningen af forskellige omlægninger af 
afgifterne og selvpålagte restriktioner på mulighederne for 
at købe CO2-reduktioner i andre EU-lande analyseres. De 
betragtede afgiftsomlægninger analyseres under et kriterium 
om provenuneutralitet og belyser konsekvenserne for ener-
giforbrug, CO2-udledninger og samfundsmæssige omkost-
ninger. 
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Beregningerne tager udgangspunkt i energifremskrivningen, 
som blev præsenteret i De Økonomiske Råd (2010), hvor 
energiefterspørgslen er fremskrevet til 2025. For at kunne 
vurdere virkningen af forskellige afgiftsændringer i forhold 
til niveauet for energiforbrug i energifremskrivningen 
opstilles der i kapitlet en partiel model, hvor forbruget af 
forskellige energityper afhænger af priserne på såvel den 
pågældende energitype som forskellige alternative former 
for energiforbrug. 
 
Nedenfor som afslutning på dette indledende afsnit gen-
nemgås nogle grundlæggende økonomiske principper, der 
vil gælde for et fornuftigt indrettet afgiftssystem på energi-
området. Gennemgangen af disse principper beskriver 
samtidig den tankegang og de beregninger, der præsenteres 
senere i kapitlet. I næste afsnit gennemgås forskellige 
energi- og transportrelaterede afgifter og deres betydning 
for finansiering af de offentlige udgifter i Danmark. Der-
efter følger i afsnit III.3 en beskrivelse af forudsætninger og 
metode for de regneeksempler, som præsenteres i afsnit 
III.4. Regneeksemplerne viser konsekvenserne som følge af 
bl.a. ændringer i energi- og transportbeskatningen under en 
række forskellige forudsætninger. Afsnit III.5 konkluderer 
og fremlægger anbefalinger om afgiftsomlægninger. 
 
Grundlæggende økonomiske principper for afgifter på 
energiområdet 
 
I dette kapitel præsenteres analyser af forskellige omlæg-
ninger af energi-, CO2- og transportrelaterede afgifter. 
Afgifter kan have tre primære formål: adfærdsregulering, 
tilvejebringelse af provenu og omfordeling. I dette kapitel 
berøres omfordelingen ikke, idet dette hensyn bedst vare-
tages af det mere generelle overførsels- og skattesystem. 
Afgrænsningen mellem de to øvrige formål spiller derimod 
en væsentlig rolle i kapitlet, idet de er afgørende for, hvor-
dan forskellige former for energiforbrug bør beskattes. Hvis 
formålet med en afgift er adfærdsregulering, dvs. regulering 
af en ekstern effekt (en eksternalitet), skal afgiften lægges 
så tæt på eksternaliteten som muligt, og dens niveau skal 
afspejle eksternalitetens størrelse. Dermed fås en mere 
korrekt prissætning. Hvis afgiften derimod ikke er begrun-
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det i noget ønske om adfærdsændringer, men udelukkende 
pålægges for at opkræve et provenu til det offentlige, bør 
den helst lægges på endeligt forbrug. Hermed undgår man 
forvridninger i virksomhedernes inputsammensætning og 
minimerer forvridningerne i sammensætningen af forbruget.  
 
I forbindelse med energiområdet mv. kan det diskuteres, 
hvilke eksterne effekter der er til stede, som det er relevant 
at korrigere for via afgifter eller subsidier. En vigtig ekster-
nalitet er her CO2-udledningen, som bidrager til det globale 
klimaproblem. Danmark har over for EU forpligtet sig til at 
medvirke til at nedbringe udledningerne. Dette sker auto-
matisk i kvotesektoren ved hjælp af EU’s kvotesystem. I 
den ikke-kvotebelagte sektor bør udledninger af CO2-
ækvivalenter tilsvarende afgiftsbelægges med en sats, der 
svarer til omkostningen ved den eksterne effekt.  
 
Også i ikke-kvotesektoren er der åbnet mulighed for at 
handle udledningsrettigheder internationalt. Omkostningen 
ved den eksterne effekt i denne sektor kan derfor opgøres 
som pris på at købe sådanne udledningsrettigheder i ud-
landet. Det vil være til gensidig fordel for både Danmark og 
de udenlandske handelspartnere at udnytte sådanne handels-
muligheder. Når omkostningerne ved at foretage yderligere 
indenlandske reduktioner er højere end prisen på at købe 
udledningsrettigheder, kan et land få en samfundsmæssig 
gevinst ved at købe i udlandet i stedet. Hvis omkostningerne 
ved indenlandske reduktioner omvendt er mindre end prisen 
på udledningsrettighederne, vil det være en fordel for landet 
at kunne sælge disse rettigheder. 
 
Også på området vedvarende energi har Danmark forpligtet 
sig internationalt. EU’s energi- og klimastrategi indebærer 
et krav til Danmark om, at den vedvarende energi i 2020 
skal udgøre mindst 30 pct. af det samlede energiforbrug. 
Opfyldes forpligtelsen ikke automatisk, vil det derfor være 
hensigtsmæssigt at stimulere produktionen af vedvarende 
energi, eksempelvis ved hjælp af tilskud.  
 
Der er også en række mere lokale luftforureningsproblemer 
tilknyttet forskellige former for energiforbrug, blandt andet 
udledninger af svovl, NOx og partikler. Alle disse eksempler 
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har negative eksterne effekter, der bør korrigeres ved hjælp 
af passende grønne afgifter. Det samme gælder for forskel-
lige eksternaliteter forbundet med vejtrafik i form af træng-
sel, trafikulykker, trafikstøj og slid på infrastrukturen.  
 
Forsyningssikkerhed fremføres somme tider som en selv-
stændig målsætning, som kan opfattes som en ekstern 
effekt. Det er en politisk vurdering, hvor vigtig en sådan 
målsætning er. I det omfang man opfatter det som berettiget 
at afholde samfundsmæssige omkostninger for at opnå 
større forsyningssikkerhed, bør man eksempelvis snarere 
lægge afgifter på særligt usikre resurser. Derimod er det 
ikke noget berettiget argument for at beskatte energi gene-
relt, uanset dennes oprindelse. I det hele taget er det svært at 
se, at energiforbrug som sådan skulle være forbundet med 
nogle negative eksterne effekter ud over de ovenfor nævnte, 
som muligvis er relaterede til energiforbrug, men som alle 
bør modvirkes ved en afgift så direkte på problemet som 
muligt. Det kan eksempelvis ske ved en afgift på CO2-
indholdet snarere end på energiindholdet i de fossile 
brændsler. 
 
I dette kapitel betragtes CO2-afgifter altså som velbe-
grundede med henvisning til den eksterne effekt, som 
klimaproblemerne udgør. På samme måde opfattes de 
eksisterende afgifter på benzin og diesel her som motive-
rede ud fra de ovenfor nævnte eksternaliteter ved vejtrafik. 
Energiafgifter (inklusive elafgifter, energispareafgift og 
PSO-tarif) betragtes imidlertid i dette kapitel som rent 
provenumæssigt begrundede. Som nævnt indledningsvis er 
sådanne specifikke afgifter, der ikke er begrundet i en 
ekstern effekt, mindre hensigtsmæssige end bredere funde-
rede skatter som moms eller arbejdsmarkedsbidrag. I kapit-
let er det dog valgt kun at se på omlægninger inden for 
energi- og transportområdet. Denne selvpålagte restriktion 
skyldes, at en større omlægning ville indebære en generel 
skattereform og dermed burde baseres på en analyse af hele 
det samlede skattesystem, hvilket ligger uden for kapitlets 
rammer.  
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En særlig problemstilling drejer sig om, hvorvidt erhverv 
skal friholdes fra sådanne forvridende energiafgifter, som 
dermed kun vil blive pålagt privat forbrug, givet at man vil 
opkræve et bestemt provenu fra energiafgifter overhovedet. 
Som tidligere nævnt er det et grundlæggende resultat fra 
skatteteori, at forvridende skatter, som blot har til formål at 
skaffe et provenu, fortrinsvis bør opkræves som en bred skat 
på endelig anvendelse. Det betyder imidlertid ikke, at det 
samme princip automatisk gælder i en situation, hvor man 
på forhånd har begrænset sig til kun at ville beskatte en ret 
specifik vare (energi). Her gør to modstridende hensyn sig 
gældende.  
 
På den ene side er der en dobbelt forvridning ved beskat-
ning af virksomheders input. En sådan skat medfører for det 
første, at virksomheden vil ændre sin inputsammensætning 
hen imod mindre beskattede varer, hvilket i sig selv for-
vrider. For det andet vil påvirkningen af virksomhedens 
omkostninger sætte sig i outputpriserne, så også den ende-
lige anvendelse forvrides. Afgifter, som bliver pålagt virk-
somhedens output (og dermed det endelige forbrug), vil 
også medføre sidstnævnte form for forvridning, men ikke 
den førstnævnte.  
 
På den anden side er det for et givet provenu forbundet med 
de laveste forvridninger at opkræve skatten på en så bred 
base som muligt. Det betyder nemlig, at skattesatsen skal 
være tilsvarende lavere, og forvridningerne stiger mere end 
proportionalt med skattesatsens størrelse for et givet prove-
nu. At friholde virksomhederne for afgifter vil medføre, at 
afgifterne på forbrugerne skal give et tilsvarende større 
provenu, hvilket kan medføre meget store forvridninger her. 
Det sidste hensyn taler for, at virksomheder ikke bør fri-
holdes helt fra provenubegrundede afgifter på deres input, 
mens det første hensyn taler for, at disse afgifter bør være 
lavere end tilsvarende afgifter på forbrugerne. Igen bør det 
nævnes, at dette ræsonnement hviler på en forudsætning 
om, at man overhovedet vil opkræve et givet provenu via 
specifikke afgifter som energiafgifter. 
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III.2 Det danske system af energiafgifter 
 
Dette afsnit behandler først den overordnede regulering af 
og målsætninger for Danmarks udledning af drivhusgasser. 
Herefter behandles indtægterne fra de nuværende energi- og 
transportrelaterede afgifter. Afslutningsvis behandles prin-
cipperne i den nuværende afgifts- og tilskudsstruktur.  
 
Overordnet regulering og målsætninger 
 
De overordnede rammer for regulering af Danmarks udled-
ning af drivhusgasser er bestemt af EU. Udledningerne af 
drivhusgasser er opdelt i to kategorier: Kvoteomfattede og 
ikke-kvoteomfattede. Udledninger fra el- og fjernvarme-
værker samt fra store energitunge virksomheder er kvote-
omfattede.42 Det betyder, at de bliver afkrævet en CO2-
kvote hver gang, de afbrænder fossile brændsler, som giver 
anledning til udledning af et ton CO2. De involverede 
virksomheder får tildelt en vis mængde kvoter gratis. Hvis 
virksomhederne har brug for yderligere kvoter eller har 
nogle i overskud, kan kvoterne købes og sælges på en 
fælles-europæisk børs. Det samlede antal kvoter, som 
sendes på markedet i EU, reduceres frem mod 2020, hvor 
kvoteloftet vil være 21 pct. lavere end udledningen i 2005. 
 
Udledninger fra landbruget, husholdninger, transport og 
mindre energiforbrugende virksomheder er derimod ikke 
kvoteomfattede.43 Danmark har over for EU forpligtet sig til 
senest i 2020 at reducere de ikke-kvoteomfattede udled-
ninger af drivhusgasser med 20 pct. i forhold til 2005. Ved 
fastsættelsen af den overordnede reduktionsmålsætning i 
EU for kvote- og ikke-kvotesektoren var hensigten, at de 
marginale reduktionsomkostninger for EU som helhed i 
ikke-kvotesektoren skulle svare til kvoteprisen, jf. eksem-
pelvis EU-Kommissionen (2008). I fordelingen af reduk-
tionsindsatsen af drivhusgasser i ikke-kvotesektoren mellem 
medlemslandene er der lagt vægt på medlemslandenes 
 
42) Affaldsforbrændingsværker samt mindre el- og fjernvarmeværker 

er ikke kvotebelagte.  

43) En lille del af landbrugsproduktionen er kvoteomfattet, bl.a. en 
del af gartneriproduktionen.  
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relative BNP pr. indbygger, og Danmark har derfor fået en 
relativt stor reduktionsforpligtelse. Hvis landene enkeltvist 
skulle opfylde reduktionsmålsætningen indenlandsk, ville 
de marginale reduktionsomkostninger blive forskellige. I 
Danmarks tilfælde ville den marginale reduktionsom-
kostning i ikke-kvotesektoren overstige kvoteprisen. 
 
Danmark bestemmer selv, hvilke midler der skal bruges til 
at nå målet i den ikke-kvoteomfattede sektor. Det kan både 
ske ved at reducere udledningen indenlandsk eller ved at 
købe udledningsrettigheder i udlandet. Mulighederne for at 
købe udledningstilladelser i udlandet er beskrevet i boks 
III.1. Handel med udledningsrettigheder indgår i EU-
kommissionens analyse af omkostningerne ved at opfylde 
klimamålene, jf. EU-Kommissionen (2010). Tol (2009) 
finder, at prisen på en udledningsrettighed i ikke-
kvotesektoren ville blive ca. 30 euro pr. ton i 2020, hvis der 
var fri mulighed for handel med dem. Til sammenligning 
anvender han en kvotepris på 40 euro pr. ton i 2020. Tols 
analyse forudsiger således, at målsætningen om ens margi-
nale reduktionsomkostninger i kvote- og ikke-kvotesektoren 
ikke bliver opfyldt. 

Danmark 
bestemmer selv 
midlerne i den 
ikke-kvote-
omfattede sektor 



 

 200 

Boks III.1 2020-mål i ikke-kvotesektoren og mulighederne for handel med udled-
ningsrettigheder 

I henhold til EU’s klima- og energipakke er målsætningen, at EU i 2020 samlet 
skal have reduceret drivhusgasudledningen med 20 pct. i forhold til 1990. Det 
svarer til en reduktion i EU’s samlede kvoteomfattede sektorer på 21 pct. i forhold 
til 2005-niveau og en reduktion i EU’s ikke-kvoteomfattede sektorer på 10 pct. i 
forhold til 2005-niveau. EU styrer antallet af kvoter, der gradvist reduceres i peri-
oden 2013-20, mens nationalstaterne er blevet pålagt individuelle reduktionsmål 
for den del af økonomien, der ikke er omfattet af kvotesystemet. Reduktions-
forpligtelsen forøges gradvist fra 2013 til 2020. 
 
I fordelingen af reduktionsindsatsen i den ikke-kvoteomfattede sektor har EU lagt 
vægt på medlemslandenes relative BNP pr. indbygger. Danmark har forpligtet sig 
til at reducere drivhusgasudledningen fra den ikke-kvoteomfattede sektor med 20 
pct. i forhold til 2005. 
  
For at sikre omkostningseffektivitet og prisudligning mellem medlemslandene 
lægger EU op til handel med udledningsrettigheder mellem medlemslandene. Fra 
2013 er det således muligt for EU-landene at handle med deres udlednings-
rettigheder for den ikke-kvoteomfattede sektor. Landene må hvert år ved årets 
begyndelse sælge op til 5 pct. af deres udledningsrettigheder til andre medlems-
lande. Hvis de i slutningen af året har et større overskud end 5 pct., har de mulig-
hed for enten at overføre rettighederne til det følgende år eller sælge overskuddet. 
Der er ikke formuleret begrænsninger for det enkelte lands køb af udlednings-
rettigheder i andre EU-lande. Medlemslande har også mulighed for at bruge op til 
5 pct. af deres egne udledningsrettigheder for året efter.  
 
Ud over handel med udledningsrettigheder mellem medlemslandene er det muligt 
at købe kreditter uden for EU for at imødekomme landenes reduktionsmål. Det 
kan ske gennem bæredygtige udviklingsprojekter i udviklingslande. EU har som 
helhed en målsætning om, at en betydelig del af reduktionerne skal foregå inden 
for EU. Derfor må medlemslandene som udgangspunkt maksimalt årligt købe 
kreditter uden for EU svarende til 3 pct. af deres udledninger af drivhusgasser i 
den ikke-kvoteomfattede sektor i 2005. Visse lande, herunder Danmark, har yder-
ligere mulighed for at købe kreditter svarende til 1 pct. af deres verificerede emis-
sioner i 2005 fra projekter i udviklingslande. Tilsvarende, som for handel med 
udledningsrettigheder, har landene mulighed for at overføre ikke-brugte kreditter 
til det efterfølgende år eller sælge dem til andre medlemslande. Derfor kan Dan-
mark købe sig til muligheden for at hjemtage flere kreditter via projekter uden for 
EU, end Danmark er blevet tildelt i udgangspunktet. 
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Boks III.1 2020-mål i ikke-kvotesektoren og mulighederne for handel med udled-
ningsrettigheder, fortsat 

Det får følgende konsekvenser, hvis et medlemsland ikke er i stand til at over-
holde sin målsætning trods mulighederne for at købe udledningsrettigheder og 
bruge op til 5 pct. af sine egne udledningsrettigheder for året efter.  

 Medlemslandets overskridelse modregnes i dets udledningsrettigheder for 
året efter tillagt en straf på 8 pct. 

 Medlemslandet fratages midlertidigt muligheden for at sælge udlednings-
rettigheder eller rettigheder til at købe udledningsrettigheder gennem pro-
jekter i udviklingslande.  

 Medlemslandet skal udarbejde en plan for, hvordan det vil opfylde sin re-
duktionsforpligtelse fremadrettet.  

 

 
 
Den samlede udledning af drivhusgasser i EU fra den kvote-
omfattede sektor er bestemt af det samlede antal af kvoter. 
En yderligere beskatning af CO2 fra den kvoteomfattede 
sektor i Danmark eller af energi produceret i den kvote-
omfattede sektor vil ikke sænke antallet af kvoter og derfor 
ikke sænke udledningen af drivhusgasser på EU-plan. En 
sådan ekstrabeskatning vil blot flytte CO2-udledning fra 
Danmark til andre EU-lande. Det samme gælder andre 
tiltag, der reducerer udledningerne fra kvotesektoren natio-
nalt, f.eks. tilskud til vindmøllestrøm. Sådanne tiltag skal 
altså være begrundet i andre hensyn end CO2-reduktion. 
 
Ud over CO2-reduktionskravet har Danmark over for EU 
forpligtet sig til, at vedvarende energi (VE) i 2020 skal 
udgøre mindst 30 pct. af det samlede energiforbrug. 
 
Der er flere former for regulering, som kan bidrage til at 
reducere Danmarks udledning af drivhusgasser fra den ikke-
kvoteomfattede sektor. Økonomisk regulering som korrekt 
fastsatte afgifter sikrer, at reduktionerne foretages omkost-
ningseffektivt, dvs. at udledningen af drivhusgasser redu-
ceres billigst muligt. Det skyldes, at den enkelte virksomhed 
eller husholdning selv kan vælge, hvordan de vil reducere 
udledningerne. Hvis alle skal betale den samme afgift for at 
udlede drivhusgasser, vil husholdninger og virksomheder 
gennemføre projekter, som kan reducere udledningen af 
drivhusgasser, hvis prisen på projektet er mindre end de 
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sparede udgifter til afgifter. Det medfører, at reduktioner i 
udledningen af drivhusgasser bliver foretaget af de virk-
somheder eller husholdninger, som kan gøre det billigst 
muligt. 
  
Delmålsætninger som sektoropdelte reduktionsmål sikrer 
ikke, at alle virksomheder på tværs af sektorer får samme 
økonomiske tilskyndelse til at reducere udledningen af 
drivhusgasser. Derfor sikrer delmålsætninger ikke, at en 
samlet målsætning nås billigst muligt. Den overordnede 
opdeling af økonomien i en kvoteomfattet og en ikke-
kvoteomfattet sektor kan således give anledning til forskel-
lige marginale omkostninger ved at reducere udledningen af 
drivhusgasser i de to sektorer, hvilket er uhensigtsmæssigt.  
 
Indtægterne fra det nuværende afgiftssystem  
 
Der er overlap mellem de energi- og transportrelaterede 
afgifter. F.eks. bruges benzin, diesel og gas både til trans-
portformål og andre formål. Herudover er forurenings-
skatter som CO2-afgiften både pålagt brændsler til trans-
portformål og andre brændsler. I denne oversigt henregnes 
afgifter på benzin og diesel samt forureningsafgifterne til 
energiafgifterne. Energiafgifter er således givet den bredest 
mulige definition. 
 
Afgifter relateret til energi og transport indbragte i 2009 
staten 61 mia. kr., hvilket svarer til godt 3½ pct. af BNP og 
knap 8½ pct. af statens samlede indtægter fra skatter og 
afgifter. Provenuet fra transport- og energirelaterede afgifter 
har udgjort en stigende andel af BNP over perioden 1970-
2011, hvilket skyldes de energirelaterede afgifter, jf. figur 
III.1. Indtægterne fra de transportrelaterede afgifter har over 
perioden svinget mellem 1½ og 2½ pct. af BNP, og ud-
svingene har fulgt konjunkturerne i økonomien.  
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Figur III.1 Transport- og energirelaterede afgifter 
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Anm.: Tal for 2010 og 2011 er skøn. Afgifter fra benzin og diesel er 
henført under energiafgifter. 

Kilde: Skatteministeriet, www.skm.dk. 

 
 
De energirelaterede afgifter dækker både egentlige energi-
afgifter relateret til energiindholdet i de forskellige energi-
produkter og afgifter relateret til den forurening, de giver 
anledning til, som f.eks. CO2-afgiften. Et energiprodukt er 
typisk pålagt både energiafgift og et antal forurenings-
afgifter. Indtægterne fra de energirelaterede afgifter domi-
neres af energiafgifterne på de primære brændsler kul, gas, 
visse olieprodukter (herunder diesel- og fyringsolie) og 
benzin. Indtægterne fra disse afgifter forventes at udgøre 
godt 34 pct. af de samlede indtægter fra energi- og trans-
portrelaterede afgifter i 2011, jf. tabel III.1. Elafgiften, som 
er energiafgiften på elektricitet, forventes også at give et 
væsentligt bidrag på 16 pct. af de samlede indtægter. CO2-
afgiften er den af de energirelaterede forureningsskatter, 
som forventes at give det største provenu, og indtægterne 
herfra udgør 9 pct. af de samlede indtægter fra energi- og 
transportrelaterede afgifter. Svovl- og NOx-afgiften for-
ventes kun at bidrage med ca. ½ pct. af de samlede ind-
tægter fra energi- og transportrelaterede afgifter. 
 
 

Energirelaterede 
afgifter domineres 
af afgifter på 
primære brændsler 
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Tabel III.1 Provenu af energi- og transportrelaterede afgifter 
 2001 2006 2011a) 2001 2006 2011a) 
 --  Mio. kr. årets priser  -- ------------  Pct.  ------------ 

Energirelaterede  
afgifter 

 
35.112 36.564 41.834 61,9 50,7 59,7 

Heraf Gas og kul 5.247 5.217 6.700 9,3 7,2 9,6 
Elektricitet 7.733 8.697 11.200 13,6 12,1 16,0 
Visse olie-
produkterb) 7.029 8.204 9.000 12,4 11,4 12,8 

Benzin 10.151 9.256 8.300 17,9 12,8 11,8 
CO2 4.844 5.121 6.304 8,5 7,1 9,0 
Svovlafgift 108 69 75 0,2 0,1 0,1 
NOx-afgift - - 255 - - 0,4 

Transportrelaterede 
afgifter 21.607 35.534 28.239 38,1 49,3 40,3 
Heraf Vægt- og ejerafgifter 7.406 9.221 10.860 13,1 12,8 15,5 

Registreringsafgift 12.358 23.731 14.990 21,8 32,9 21,4 
Ansvarsforsikrings-
afgift 1.526 2.125 2.000 2,7 2,9 2,9 
Vejbenyttelsesafgift 317 457 389 0,6 0,6 0,6 

I alt 56.719 72.098 70.073 100,0 100,0 100,0 
a) 
b) 

2011 er skøn.  
Herunder dieselolie og fyringsolie. 

Anm.: Afgifter på benzin og diesel er henført under energiafgifter. 
Kilde: Skatteministeriet, www.skm.dk.  

 
 
Afgifter relateret til motorkøretøjer forventes i 2011 at 
udgøre godt 40 pct. af de samlede indtægter fra energi- og 
transportrelaterede afgifter. Hvis benzinafgiften, diesel-
afgiften og den del af CO2- og NOx-afgifterne, som stammer 
fra benzin og diesel, regnes som transportrelaterede afgifter, 
er det væsentligt over halvdelen af de energi- og transport-
relaterede afgifter, som kan henføres til transport.44 De 
største indtægter stammer fra registreringsafgiften.  
 
 
44) Den præcise andel kan ikke uddrages af tabel III.1. 

Transportafgifter 
domineres af 
registrerings-
afgiften 
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De energi- og transportrelaterede afgifter bliver først og 
fremmest opkrævet hos forbrugerne, jf. tabel III.2. Det 
skyldes bl.a., at erhvervene kan opnå fradrag i CO2- og 
energiafgifterne. Det næststørste bidrag kommer fra andre 
endelige anvendelser, som bl.a. dækker erhvervenes inve-
steringer i køretøjer. 
 
 

Tabel III.2 Indtægter fra energi- og transportrelaterede afgifter, 2008 
 Energi-

relaterede 
afgifter 

Transport-
relaterede 

afgifter 

Samlet Samlet 

 ----------------  mio. kr.  ---------------- -  Pct.  - 
Forbrug 21.375 13.192 34.567 57 
Andre endelige anvendelser 0 7.816 7.816 13 
Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 998 163 1.161 2 
Industri 2.284 275 2.559 4 
Energi- og vandforsyning 97 65 162 0 
Bygge og anlæg 1.367 593 1.960 3 
Handel, hotel og restauration 2.299 648 2.947 5 
Transport, post og tele 3.428 851 4.279 7 
Finansiering og forretningsservice 1.352 344 1.696 3 
Offentlige og personlige tjenester 3.591 195 3.786 6 
I alt 36.791 24.143 60.934 100 
Anm.: Andre endelige anvendelser dækker bl.a. erhvervenes investeringer. 

De transportrelaterede afgifter dækker ud over afgifterne i tabel III.1 registreringsafgift af fly 
mv., indtægter ved salg af nummerplader, afgift af dæk, passagerafgift, miljøbidrag af biler 
(skrotningsafgift), registreringsafgift for større lystfartøjer og afgift af lystfartøjsforsikring. 

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk, MREG4T. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forbrugerne 
opkræves mest 
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Beregninger i De Økonomiske Råd (2009) viser, at høj-
indkomstgrupper i arbejdsstyrken betaler mere i energi- og 
transportrelaterede afgifter end lavindkomstgrupper i ar-
bejdsstyrken. Det skyldes to forhold. For det første at høj-
indkomstgrupper i arbejdsstyrken generelt har større forbrug 
end lavindkomstgrupper i arbejdsstyrken. For det andet at 
sammensætningen af forbruget er forskelligt mellem ind-
komstgrupperne i arbejdsstyrken. Sættes energi- og trans-
portrelaterede afgifter i forhold til forbrug, vejer energi- og 
transportrelaterede afgifter stadig tungest i højindkomst-
gruppernes forbrug, hvilket skyldes, at transportrelaterede 
afgifter vejer tungest i højindkomstgruppernes forbrug. 
Elafgiften vejer derimod tungest i lavindkomstgruppernes 
forbrug, mens øvrige energiafgifter vejer omtrent lige tungt 
i de forskellige indkomstgruppers forbrug. I De 
Økonomiske Råd (2008) sættes punktafgifter i forhold til 
indkomst i stedet for forbrug, og der ses på fordelingen i 
hele befolkningen, altså ikke blot arbejdsstyrken. Her ana-
lyseres, hvordan ændrede punktafgifter påvirker den såkald-
te gini-koefficient, som angiver ulighed i indkomstfor-
deling. Ifølge denne analyse øger både højere afgifter på 
energiprodukter og højere afgifter på motorkøretøjer ulig-
heden i indkomstfordelingen. Højere afgifter på motorkøre-
tøjer øger dog uligheden i indkomsterne meget lidt og langt 
mindre end højere afgifter på energiprodukter. Begge ana-
lyser peger således på, at energirelaterede afgifter er relativt 
mere regressive end transportrelaterede afgifter, selvom de 
forskellige måleprincipper og forskellig referencegruppe 
giver modsatrettede resultater med hensyn til transport-
afgifternes absolutte fordelingspåvirkning. 
 
Principperne i afgiftssystemet 
 
Hvilke afgifter der betales for de forskellige energiproduk-
ter, afhænger af energiproduktet, og hvad det bruges til. El 
og fjernvarme produceres i overvejende grad i den kvote-
omfattede del af økonomien. Udledninger af CO2 som følge 
af individuel opvarmning med olie- og gasfyr er derimod 
ikke kvoteomfattede. En oversigt over en del af afgiftsstruk-
turen på energiområdet er vist i tabel III.3. 
 
 

Transport-
relaterede afgifter 
rammer 
højindkomst-
grupper relativt 
hårdere end 
energirelaterede 
afgifter 
 

Forskellige afgifter 
for 
energiprodukter 
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Tabel III.3 Udsnit af afgiftsstruktur 
Sektor Brugsformål Brændsler Input Produktion Forbrug 
Kvote- 
sektor 

Elproduktion  Kul, olie og 
gas 

 CO2-kvoter 
Svovlafgift 
NOx-afgift 

Energispareafgift 
Elafgifta) 

PSO-tarif 
  Biobrændsler  Svovlafgift 

NOx-afgift 
Energispareafgift 
Elafgifta) 
PSO-tarif 

 Fjernvarme-
produktion 

Kul, olie og 
gas 

CO2-afgift 
Energiafgift

CO2-
kvoterb) 
Svovlafgift 
NOx-afgift 

 

  Biobrændsler  Svovlafgift 
NOx-afgift 

 

Ikke-
kvote-
sektor 

Individuel 
opvarmning 

Kul, olie og 
gas 

  CO2-afgift 
Energiafgift 
Svovlafgift 
NOx-afgift 

  Biobrændsler    
a) 
 
b) 

For helårshuse, som bliver opvarmet med elvarme eller varmepumper, opnås en rabat på 11,6 
øre pr. kWh i elafgiften på den del af elforbruget, som overstiger 4000 kWh. 
Der opkræves kun CO2-kvoter, hvis fjernvarmen er produceret i den kvotebelagte sektor.  

Kilde: Skatteministeriet, www.skm.dk. 

 
 
I forsyningssektoren ligger energiafgiften for elproduktion 
på forbrugernes forbrug af el, mens den for fjernvarme-
produktion ligger på input til fjernvarmeproduktion.45 
Fjernvarmeværkernes udgifter til energiafgifter bliver 
overvæltet i prisen på fjernvarme.  
 
Hvis fossile brændsler som kul, olie og gas bruges af virk-
somheder eller fjernvarmeværker i den ikke-kvoteomfattede 
sektor, betales fire afgifter: Energiafgift, CO2-afgift, svovl-
afgift og NOx-afgift. Det er her klart energiafgiften, som er 
den væsentligste, herefter kommer CO2-afgiften, jf. tabel 
III.1. Svovl- og NOx-afgifterne er relativt lave. Virksom-

 
45) Affald er dog en undtagelse. Her beskattes den producerede 

mængde fjernvarme.  

El beskattes ved 
output, mens fjern-
varme beskattes 
ved input 

Fossile brændsler 
er pålagt energi-, 
CO2-, svovl- og 
NOx-afgift 
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heder kan som hovedregel opnå fradrag i energiafgifterne på 
92,3 pct. for energi til procesformål i 2011 og 2012. Fra-
draget nedsættes til 74,3 pct. i 2013.  
 
Virksomheder i den ikke-kvoteomfattede sektor kan opnå 
bundfradrag i CO2-afgiften. Bundfradraget i CO2-afgiften 
for virksomheder, der ikke er omfattet af EUs CO2-
kvotesystem, er indført for konkurrencemæssigt at sidestille 
virksomheder inden for og uden for CO2-kvotesystemet. De 
virksomheder, som ikke er omfattet af EUs CO2-
kvotesystem, betaler CO2-afgift af deres brændselsforbrug. 
De virksomheder, som er omfattet af kvotesystemet, betaler 
ikke CO2-afgifter, men skal til gengæld aflevere en CO2-
kvote, hver gang de udleder et ton CO2.46 De kvoteomfatte-
de virksomheder får tildelt gratis kvoter på baggrund af 
deres historiske udledninger af CO2. Bundfradraget i CO2-
afgiften for brændsler brugt til særlige energikrævende 
processer er indført for at kompensere for, at virksomheder-
ne ikke får tildelt gratis kvoter. Udformningen af dette 
fradrag er beskrevet i boks III.2. 
 
 

 
46) Brændsler brugt til fjernvarmeproduktion er dog en undtagelse, 

da der betales CO2-afgift, selvom de bruges i den kvotebelagte 
sektor. 

Virksomheder i den 
ikke-kvoteomfat-
tede sektor kan 
opnå et  
bundfradrag i  
CO2-afgiften 
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Boks III.2 Bundfradrag i CO2-afgift for brændsler brugt til tunge processer i 
virksomheder, der ikke er omfattet af EUs CO2-kvotesystem. 

Der ydes kun bundfradrag for brændselsforbrug brugt til bestemte energi-
krævende processer. Bundfradraget bliver tildelt på baggrund af det gennemsnit-
lige årlige brændselsforbrug og nettoudgift til CO2-afgift i en basisperiode. Som 
basisperiode kan virksomhederne enten vælge 2003-2007 eller 2007. Fjernvarme 
og el brugt til procesformål indgår ikke i CO2-bundfradraget, men der gives fra-
drag efter andre regler i CO2-afgift og energispareafgift, som er den tidligere CO2-
afgift på el, der er blevet omdøbt. Disse regler er omtalt sidst i boksen.  
 
Princippet i bundfradraget er, at virksomhederne får et fradrag, som svarer til 
udgiften til CO2-afgift i 2010 ved uændret brændselsforbrug minus det, der histo-
risk i gennemsnit er blevet betalt netto i CO2-afgift årligt. Der indgår således to 
komponenter til udregning af bundfradraget for 2010. Første komponent er virk-
somhedens gennemsnitlige årlige forbrug af afgiftspligtige brændsler til tung 
proces (bortset fra el og fjernvarme) i basisperioden ganget med de CO2-
afgiftssatser, der gælder for 2010. Anden komponent er virksomhedens gennem-
snitlige årlige nettoudgift til CO2-afgift i basisperioden vedrørende forbrug af 
afgiftspligtige brændsler til tung proces, dvs. den CO2-afgift, der resterer efter 
godtgørelse for tung proces. For virksomheder, der har indgået aftale med Energi-
styrelsen om energieffektivisering, endvidere efter fradrag af et såkaldt CO2-
tilskud. Bundfradraget udregnes som værdien af første komponent minus værdien 
af anden komponent. 
 
Eksempel:47 En virksomhed bruger 2007 som basisperiode og har ikke indgået 
aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. I 2007 brugte virksomheden 
300.000 normalkubikmeter (Nm3) naturgas til tunge processer og havde en netto-
udgift til CO2-afgift for denne naturgas på 16.500 kr. CO2-afgiftssatsen for natur-
gas i 2010 er 0,351 kr./Nm3. 
Udregning af bundfradrag for 2010:  
CO2-afgift ved uændret forbrug: 300.000 Nm3 * 0,351 kr./Nm3 = 105.300 kr. 
Historisk nettoudgift til CO2-afgift: 16.500 kr. 
Bundfradrag i 2010: 105.300 kr. - 16.500 kr. = 88.800 kr. 
 
Bundfradraget i 2010 er udgangspunktet for bundfradraget i de efterfølgende år. 
Bundfradraget opskrives med 1,8 pct. årligt i perioden 2011-2015. Herefter op-
skrives det med nettoprisindeket. Bundfradraget skal udfases i takt med, at CO2-
kvoter overgår fra gratistildeling til bortauktionering. Der er ikke lagt en egentlig 
plan for det. 

 
47) Eksemplet er taget fra www.skat.dk.  
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Boks III.2 Bundfradrag i CO2-afgift for brændsler brugt til tunge processer i 
virksomheder, der ikke er omfattet af EUs CO2-kvotesystem, fortsat 

Bundfradraget er knyttet til de energitunge processer, som i sin tid gav anledning 
til, at en virksomhed opnåede bundfradraget. Bundfradraget kan ikke overstige 
virksomhedens betaling af CO2-afgift. Virksomheden kan altså ikke få udbetalt 
uudnyttet bundfradrag. Uudnyttet bundfradrag kan heller ikke sælges til andre 
virksomheder eller overføres til efterfølgende år. Uudnyttet bundfradrag kan der-
imod overføres til tunge processer i andre dele af virksomheden, så længe de 
oprindelige processer, som oprindeligt gav ret til bundfradraget, opretholdes. Der 
gives ikke ekstra bundfradrag i forbindelse med produktionsudvidelser.  
 
Fjernvarme brugt til procesformål er ikke omfattet af bundfradraget. Ved produk-
tion af fjernvarme betales CO2-afgift. Hvis fjernvarmen produceres i den kvote-
omfattede sektor, betales ydermere CO2-kvoter, og der er således en dobbelt-
beskatning af CO2 ved fjernvarmeproduktion i den kvoteomfattede sektor. Hvis 
en virksomhed bruger fjernvarme fra en kvoteomfattet fjernvarmeproducent til 
procesformål, kan virksomheden få hele den implicitte CO2-afgift tilbagebetalt. 
Der er derimod ingen tilbagebetaling af den implicitte CO2-afgift fra fjernvarme, 
som er leveret fra en ikke-kvoteomfattet fjernvarmeproducent.  
 
Hvis elektricitet bruges til tung proces, kan virksomhederne få tilbagetalt 57,3 pct. 
af energispareafgiften. 

 

 
 
Energiafgiften varierer efter energiindholdet i energipro-
duktet og udgør for primære brændsler, der ikke anvendes 
til transportformål, 58,40 kr. pr. gigajoule (GJ) i 2011. For 
elektricitet er energiafgiften 73,0 øre pr. kWh svarende til 
ca. 200 kr. pr. GJ.48 CO2-afgiften varierer med den CO2-
udledning, som afbrænding af energiproduktet giver anled-
ning til, og udgør 158,2 kr. pr. ton CO2. Biobrændsler er 
fritaget for energi- og CO2-afgifter. Svovl- og NOx-
afgifterne varierer med udledningen af hhv. svovldioxid og 
NOx. Svovlafgiften på fossile brændsler udgør 21,40 kr. pr. 
kg svovl i brændsler. For biobrændsler, der indfyres i pro-
duktionsanlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW, 

 
48) Elafgiften består af en energiafgift på 68,4 øre/kWh, et elspare-

bidrag (ikke at forveksle med energispareafgiften) på 0,6 
øre/kWh og et eldistributionbidrag på 4 øre/kWh. 

Afgiftssatser 
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betales 10,70 kr. pr. kg svovldioxid udledt til luften. NOx-
afgiften udgør 5,1 kr. pr. kg NOx udledt til luften.  
 
Boliger opvarmet med el opnår et fradrag i elafgiften på 
11,6 øre/kWh på den del af elforbruget, som overstiger 
4000 kWh om året. Virksomheder betaler fuld elafgift for 
el, som bruges til rumvarme og varmt vand. For anden 
elektricitet betaler virksomheder 2,6 øre/kWh i elafgift for 
de første 15 mio. kWh.49 Visse liberale serviceerhverv 
betaler den fulde elafgift af alt elforbrug.50  
 
Der er to tilfælde af dobbeltregulering af CO2 i tabel III.3. 
Ved elproduktion i den kvoteomfattede sektor reguleres 
både med CO2-kvoter og energispareafgift, som er den 
tidligere CO2-afgift på el, der er blevet omdøbt. Afgiften 
opkræves stadig med hjemmel i CO2-afgiftloven. Afgifts-
satsen er 6,3 øre/kWh i 2011, og den fastsættes ud fra det 
gennemsnitlige CO2-indhold i elektricitet. Energispare-
afgiften pålægges elektricitet ud over elafgiften. Fjernvarme 
til rumopvarmning produceret ved fossile brændsler i den 
kvoteomfattede sektor er også dobbeltreguleret, fordi der 
både betales CO2-afgift af brændslerne og reguleres med 
CO2-kvoter ved produktion. Dobbeltregulering er uhen-
sigtsmæssigt, fordi de dobbeltregulerede brændsler bliver 
for dyre relativt til den CO2-udledning, de giver anledning 
til. Det bevirker, at en reduktion af CO2-udledningen ikke 
gennemføres billigst muligt.  
 
Som nævnt ovenfor eksisterer der en række afgiftsfritagel-
ser for biobrændsler. Der betales ikke CO2- eller energi-
afgift af biobrændsler. Ydermere betales der ikke svovl- og 
NOx-afgift af biobrændsler brugt til individuel opvarmning. 
Biobrændsler anses for at være CO2-neutrale og vedvarende 
energi. En måde til at opnå både CO2-reduktions-
målsætningen og VE-målsætningen er derfor at bruge 
biobrændsler i stedet for fossilt brændsel. Ved at fritage 
biobrændsler for CO2-afgift gives en omkostningseffektiv 

 
49) Virksomhederne får tilbagebetalt energiafgiften undtagen 1,6 

øre/kWh, hele elsparebidraget og eldistributionsbidraget undtagen 
1 øre/kWh. Opbygning af elafgiften er beskrevet i fodnote 6. 

50) Det gælder advokater, arkitekter, bureauer, revisorer mv. 

Lav elafgift for 
virksomheder og 
boligopvarmning 

To tilfælde af 
dobbeltbeskatning 
af CO2 

Biobrændsler 
fritaget for afgifter 
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tilskyndelse til at skifte fossile brændsler ud med bio-
brændsler. Det er dog ikke omkostningseffektivt ydermere 
at fritage biobrændsler for energiafgifter. Den fritagelse 
indskrænker skattebasen for energiafgifter, hvilket kan 
hæve forvridningstabet ved at opkræve et givet provenu. 
Udledninger af svovldioxid og NOx ville kunne begrænses 
mere omkostningseffektivt, hvis biobrændsler brugt til 
individuel opvarmning ikke var fritaget for svovl- og NOx-
afgift. Boks III.3 beskriver mulighederne for at beskatte 
brugen af biobrændsler.  
 
Ved forbrænding af affald på affaldsforbrændingsanlæg 
produceres el og fjernvarme. Sådanne anlæg er normalt ikke 
kvoteomfattede. CO2-udledningen fra den biologiske del af 
affaldet bliver anset for at være CO2-neutralt, mens den 
resterende del tæller med i Danmarks CO2-regnskab. Af-
faldsforbrændingsanlæggene betaler afgift i forhold til den 
mængde fjernvarme, der produceres. Denne afgiftsstruktur 
tilskynder ikke affaldsforbrændingsanlæggene til at hæve 
virkningsgraden, da de i så fald skal betale mere i afgift. 
Endvidere kan afgiftsstrukturen føre til, at affald med højt 
energiindhold eksporteres ud af landet. 
 
 

Ved affalds-
forbrænding 
betales afgift af 
fjernvarmen 



 

 213

Boks III.3 Beskatning af biobrændsler 

Der er flere grunde til at beskatte afbrænding af biobrændsler. Dels kan det be-
grænse forureningen fra afbrænding af biobrændsler, og dels kan det tilvejebringe 
et provenu. Selvom biobrændsel anses for at være CO2-neutralt, er der forurening 
forbundet med afbrænding af biobrændsel. Forureningen omfatter bl.a. partikler, 
svovloxider og NOx. Ved afbrænding af biobrændsel på kraftværker udledes rela-
tivt få partikler, og der betales svovl- og NOx-afgift. Ved brug af biobrændsler i 
private hjem, f.eks. i brændeovne, betales der ingen afgifter af biobrændslet. Det 
er på trods af, at biobrændsler forurener mere, hvis de brændes af i brændeovne, 
end hvis de brændes af på kraftværker. Særligt er partikelforureningen fra brugen 
af biobrændsel i private husholdninger stor.  
 
Hvor stor partikeludledning, afbrænding af biobrændsler i husholdningerne giver 
anledning til, afhænger af en lang række forhold, bl.a. hvad der fyres med, hvor-
dan der fyres og selve installationen, som biobrændslet forbrændes i. Det giver 
anledning til stor partikelforurening, hvis der fyres med vådt brænde eller affald, 
hvis ilttilførslen er forkert, eller hvis forbrændingstemperaturen er lav. Træpillefyr 
udleder relativt få partikler, mens brændeovne og særligt gamle brændeovne ud-
leder mange partikler.  
 
Partikelforurening påvirker menneskers helbred. Skadesvirkningen af partikler 
afhænger derfor af, hvor mange mennesker som udsættes for dem. Partikler udledt 
i et tæt bebygget område har således større skadesvirkning end samme mængde 
udledt i et tyndt bebygget område.  
 
I modsætning til andre brændsler er biobrændsler ikke belagt med energiafgift. 
Hvis energiafgiften blev udbredt til biobrændsler, ville skattebasen for energi-
afgiften stige. Det kan reducere det samfundsøkonomiske forvridningstab for-
bundet med at rejse et givet provenu fra energiafgifter.  
 
Det vil være relativt nemt at beskatte biobrændsler, som bruges i forsynings-
sektoren eller i virksomheder, men vanskeligere at beskatte biobrændsler i private 
husholdninger. Der er overordnet set to muligheder for at beskatte biobrændsler i 
private husholdninger: Beskatning af brændslet og beskatning af det at have en 
installation til forbrænding af biobrændsel. 
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Boks III.3 Beskatning af biobrændsler, fortsat 

Det er muligt at lægge en afgift på markedsomsat biobrændsel, men selvskovet 
brændsel vil ikke kunne beskattes. Det er således kun muligt at beskatte en del af 
biobrændslet. Beskatning af markedsomsat biobrændsel er ikke målrettet til at 
begrænse forureningen som følge af afbrænding af biobrændsel, fordi forurenin-
gen afhænger af flere faktorer end hvor meget brænde, der fyres med. Der vil 
f.eks. blive udledt flere partikler, hvis en given mængde brænde bliver brændt af i 
en gammel brændeovn end i en moderne brændeovn. Da kun markedsomsat bio-
brændsel kan beskattes, tilskyndes forbrugerne til at bruge ikke-markedsomsatte 
brændsler. Dermed tilskyndes til lavproduktivt gør-det-selv-arbejde i form af 
selvskovning af brænde. Endvidere tilskyndes yderligere til fyring med affald. 
Det kan undgås ved i stedet at beskatte selve ejerskabet af en installation til for-
brænding af biobrændsler. En sådan beskatning kan dog have andre ulemper.  
 
Beskatning af ejerskabet af en installation til forbrænding af biobrændsler kan 
udformes på flere måder. Som udgangspunkt er det en årlig afgift på at eje en 
installation til forbrænding af biobrændsel, f.eks. en brændeovn. En sådan årlig 
afgift vil generelt underbeskatte dem, som bruger mange biobrændsler, og over-
beskatte dem, som bruger få biobrændsler. Det kan føre til underbeskatning af 
boliger med stort opvarmningsbehov og overbeskatning af boliger med lille op-
varmningsbehov. Det problem kan forsøges løst ved at beskatte et estimeret op-
varmningsbehov på baggrund af BBR-oplysninger. Den årlige afgift kan også 
differentieres, så den målrettes til at begrænse forureningseffekterne. F.eks. kan 
den årlige afgift være særligt høj for gamle brændeovne, som udleder mange par-
tikler, eller for ovne, som ligger i byzoner.  

 

 
 
Beskatning af transport 
 
Der er tre former for afgifter forbundet med vejtransport: 
Afgifter forbundet med at købe en bil, dvs. registrerings-
afgift, afgifter forbundet med at eje en bil, f.eks. ejerafgift, 
og afgifter forbundet med at bruge en bil, f.eks. afgifter på 
benzin og diesel. Benzin- og dieselafgifter blev ovenfor 
behandlet som energiafgifter, men indgår her i behandlingen 
af beskatning af transport.  
 
Registreringsafgiften for almindelige personbiler på hvide 
plader er høj i Danmark sammenlignet med andre lande. 
Der betales 105 pct. af den afgiftspligtige værdi op til 
79.000 kr. og 180 pct. af den afgiftspligtige værdi over 
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79.000 kr. Registreringsafgiften for benzinbiler hæves med 
1.000 kr. for hver km, bilen kører under 16 km/l. Derimod 
nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver km, bilen kører 
over 16 km/l. For dieselbiler eksisterer en lignende differen-
tiering i registreringsafgiften. Der opnås fradrag i den 
afgiftspligtige værdi eller i afgiften for bestemte typer af 
udstyr som f.eks. abs-bremser, selealarmer og radio. Regi-
streringsafgiften som sådan begrænser antallet af biler, 
hvilket isoleret set må formodes at reducere bilkørslen og 
dermed CO2-udledningen. På den anden side betyder regi-
streringsafgiften også, at det er dyrt at udskifte en bil, 
hvilket bevirker, at bilparken bliver ældre og dermed min-
dre miljøvenlig og mindre sikker. Progressionen i registre-
ringsafgiften får forbrugerne til at vælge relativt billige 
biler. Det, at registreringsafgiften er differentieret efter, 
hvor langt bilen kører på literen, tilskynder til at vælge 
brændstoføkonomiske biler. Tilskyndelsen er dog ikke 
ensartet. Ved at vælge en bil, som kører 16 i stedet for 15 
km på literen, opnås en besparelse på 1000 kr., mens der 
opnås en besparelse på 4000 kr. ved at vælge en bil, som 
kører 17 i stedet for 16 km på literen.  
 
Der opnås en væsentlig rabat i registreringsafgiften for 
biler, som er indrettet til godstransport. Registrerings-
afgiften er differentieret i forhold til bilens CO2-udledning 
på samme måde som for almindelige personbiler. Den 
lavere registreringsafgift for denne type af biler er indført 
for ikke at belaste erhvervene med den fulde registrerings-
afgift. Afgiftsrabatten kan dog opnås af både virksomheder 
og private. Registreringsafgiften for taxaer er meget lem-
pelig, og der betales ikke afgift ved omregistrering, hvis 
bilen har været anvendt som taxa tilstrækkeligt længe og 
kørt tilstrækkeligt langt.51 
 

 
51) Taxaer betaler ikke registreringsafgift af den afgiftspligtige værdi 

op til 230.000 kr. og 70 pct. af den afgiftspligtige værdi herover. 
Der betales ikke afgift ved omregistrering af en taxa, hvis den har 
været anvendt i mindst 3 år og har kørt mindst 210.000 km, heraf 
mindst 97.000 besatte km, eller har været anvendt i mindst 2 år 
og har kørt mindst 250.000 km, heraf mindst 115.000 besatte km. 
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Ejer-, vægt- og ansvarsforsikringsafgift er afgifter på at eje 
en bil. Der betales ejerafgift af alle personbiler registreret 
første gang 1. juli 1997 eller senere og af varebiler, der er 
registreret første gang den 18. marts 2009 eller senere. 
Ejerafgiften er differentieret i forhold til, hvor langt bilen 
kører på literen. F.eks. betaler en benzinbil, som kører 
mellem 10 og 10,5 km på literen, 2.750 kr. pr. halvår, mens 
en bil, som kører over 20 km på literen, kun betaler 260 kr. 
pr. halvår. Dieselbiler betaler generelt højere ejerafgift 
relativt til, hvor langt bilen kører på literen. F.eks. betaler en 
dieselbil, som kører mellem 10,2 og 11,3 km på literen, 
4810 kr. pr. halvår, mens en bil, som kører mellem 20,5 og 
22,5 km på literen, betaler 1300 kr. pr. halvår. Hvis en 
varebil benyttes til privat kørsel, betales der et tillæg til 
ejerafgiften. Ejerafgiften begrænser antallet af biler, fordi 
den fordyrer bilejerskab. Da ejerafgiften er en afgift på at 
beholde en bil, giver den modsat registreringsafgiften 
tilskyndelse til at skrotte gamle biler. Afgiften giver særlig 
stor tilskyndelse til at skrotte biler, som kører kort på li-
teren, fordi den er differentieret i forhold til brændstof-
økonomien. Differentieringen giver herudover tilskyndelse 
til i købssituationen at vælge biler, som kører langt på 
literen.  
 
Person- og varebiler, der ikke betales ejerafgift for, betales 
der vægtafgift for i stedet. Herudover skal der betales vægt-
afgifter for lastbiler, uanset hvornår de er indregistreret. For 
varebiler, som benyttes til privat kørsel, betales et tillæg til 
vægtafgiften. Vægtafgiften er i lighed med ejerafgiften en 
afgift på at eje en bil. Den reducerer således antallet af biler 
og tilskynder til at skrotte gamle biler. Da afgiften ikke er 
differentieret i forhold til brændselsøkonomi, er der dog 
ikke særlig tilskyndelse til at skrotte biler, som kører kort på 
literen. 52 
 
Benzin- og dieselafgiften samt vejbenyttelsesafgiften for 
større lastbiler er afgifter på at bruge en bil. Både hushold-
ninger og erhverv betaler afgifter af transportbrændsler. Der 
 
52) Ansvarsforsikringsafgiften er ligesom ejer- og vægtafgiften en 

afgift på at eje en bil. Den begrænser derfor bilejerskabet og til-
skynder til at skrotte ældre biler. Der betales ansvarsforsikrings-
afgift for alle registreringspligtige køretøjer samt for knallerter. 
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betales både energi-, CO2- og NOx-afgift af transport-
brændsler. Benzin er hårdere beskattet end diesel, jf. tabel 
III.4. Den lavere energiafgift på diesel skyldes ikke miljø-
hensyn, men formentlig, at diesel er mere grænsehandels-
følsom.  
 
 
Tabel III.4 Afgifter på benzin og diesel, 2011 

 Blyfri benzin Svovlfri diesel 
 -----------------  øre/liter  ----------------- 
Energiafgift 395,1 252,4 
CO2-afgift 37,9 42,0 
NOx-afgift 0,8 0,9 

Afgifter i alt 433,8 295,3 
Anm.: Afgiftssatserne er pr. liter ved dagtemperatur. 
Kilde: www.skm.dk. 

 
 
Lastbiler til godstransport med en tilladt totalvægt på 12 ton 
eller derover betaler vejbenyttelsesafgift. Afgiften betales af 
både danske og udenlandske lastbiler og giver ret til at 
benytte det danske vejnet. Det er muligt at købe retten til at 
benytte vejnettet i et år, en måned, en uge eller en dag, men 
afgiften er ikke differentieret i forhold til, hvor langt der 
køres i perioden. Afgiften er derimod differentieret i forhold 
til antallet af aksler samt lastbilens udstødningsklasse, dvs. 
hvor mange partikler den udleder. Dermed giver afgiften 
tilskyndelse til at benytte typer af lastbiler, som udleder få 
partikler i Danmark.  
 
Transportsektoren tegner sig for en stor del af Danmarks 
udledninger af CO2 og særligt for en stor del af udled-
ningerne i den ikke-kvoteomfattede sektor. Udledningen af 
CO2 er dog kun en lille del af de samlede eksterne omkost-
ninger forbundet med trafik. Lokale eksterne omkostninger 
ved trængsel, støj, luftforurening og ulykker giver anledning 
til væsentligt større eksterne omkostninger. Disse lokale 
omkostninger varierer med tid og sted. Opgørelser viser 
f.eks., at den eksterne omkostning ved kørsel med person-
biler i byer i myldretiden er mere end ti gange større end 

Lastbiler betaler 
vejbenyttelsesafgift 

Transport giver 
anledning til flere 
eksterne 
omkostninger 



 

 218 

omkostningen ved kørsel på landet uden for myldretiden, jf. 
f.eks. De Økonomiske Råd (2006). De gennemsnitlige 
marginale eksterne omkostninger forbundet med transport 
er vist i tabel III.5. 
 
Tilskud til vedvarende energi 
 
Der er tilskud til energiproduktion fra vedvarende energi-
kilder. Tilskuddene er indrettet på flere forskellige måder. 
Tilskudsordningerne er blevet ændret flere gange de seneste 
årtier. Tilskud til elproduktion fra nye anlæg er vist i tabel 
III.6.  
 
 

Tabel III.5 Gennemsnitlige marginale eksterne omkostninger ved trafik 
 Personbil 

benzin 
Personbil

diesel 
Varebil 
benzin 

Varebil 
diesel 

Lastbil 
diesel 

Bus 
diesel 

 ----------------------------------  øre pr. km  -------------------------------- 
Klima (CO2) 2 0 4 3 13 14 
Luftforurening 1 4 2 11 46 85 
Støj 5 5 7 7 10 21 
Uheld 21 21 17 17 125 47 
Trængsel 34 34 47 47 58 63 
Infrastruktur 1 1 2 2 101 55 
I alt 63 66 78 86 352 285 
Anm.: Tabellen angiver gennemsnitlige marginale omkostninger i 2010-niveau. Der vil være forskel i 

omkostningerne afhængigt af f.eks. land/by, myldretid/ikke myldretid og for forskellige 
varianter af køretøjer i de enkelte kategorier. For eksempel er omkostningerne ved luftforure-
ning betydelig lavere for nye dieselbiler sammenlignet med ældre. 

Kilde: Database med transportøkonomiske beregningspriser version 1.3 udarbejdet af DTU Transport 
og COWI for Transportministeriet. 
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Tabel III.6  Støtte til nyetableret elproduktion fra vedvarende energi  
Teknologi Tilskud 
Biomassea) Pristillæg på 15 øre pr. kWh 
Landvindmøller Pristillæg på 25 øre pr. kWh for de første 

22.000 fuldlasttimer. Herefter intet tilskud 
Dog godtgørelse for balanceomkostninger på 
2,3 øre pr. kWh i hele møllens levetid 

Husstandsvindmøllerb) Pristillæg, som sammen med markedsprisen 
sikrer en afregning på 60 øre pr kWh 

Biogas Fast afregningspris på 78,1 øre. pr. kWh. i 
2011d) 

Biogas, som anvendes sammen 
med andre brændsler 

Fast pristillæg på 42,4 øre. pr. kWh. i 2011d) 

Bølgekræftanlæg, solcelleanlæg  
og brændselscelleanlæg, der 
anvender vedvarende energic) 

Pristillæg, som sammen med markedsprisen 
sikrer en afregning på 60 øre/kWh i 10 år og 
40 øre/kWh i de følgende 10 år 

a) 
 
b) 
 
c) 
d) 

Såkaldte elværksfinansierede anlæg er omfattet af en anden tilskudsordning. Der etableres
ikke nye anlæg efter denne ordning. 
Husstandsvindmøller er små møller på 25 kWh eller derunder, som er nettilsluttet i egen 
installation. 
Tilskudsordningen gælder ikke solceller under 6 kWh. 
Prisen opskrives årligt med 60 pct. af nettoprisindekset.  

Kilde: www.ens.dk og www.energinet.dk. 

 
 
Havvindmøller er gennem tiden blevet etableret efter for-
skellige regler. Nye havvindmølleprojekter kan etableres 
efter to forskellige ordninger: “Åben dør”-procedure og 
statslige udbud. Ved åben dør-proceduren søger en virk-
somhed Energistyrelsen om lov til at opstille vindmøller. 
Hvis der opnås tilladelse, får virksomheden et tilskud sva-
rende til tilskuddet til landvindmøller, jf. tabel III.6. Ved 
statsligt udbud udbyder staten en havvindmøllepark og 
garanterer en fast afsætningspris for en given mængde 
strøm. Producerer vindmølleparken mere end denne mæng-
de strøm, sælges den overskydende strøm til markedsprisen. 
Virksomheder byder på havvindmølleparken i form af en 
fast afregningspris. Vinderen af et udbud har hidtil været 
den byder, der kan tilbyde den laveste afregningspris. De tre 
største vindmølleparker i Danmark er alle blevet sendt i 
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udbud af staten. Afregningspriserne for disse vindmølle-
parker er forskellige, jf. tabel III.7. 
 
 
Tabel III.7 Afregningspriser for el fra Danmarks 

tre største havvindmølleparker 
Havvind- 
møllepark 

Afregnings-
pris 

Mængde el, som 
afregnes til  

afregningsprisen 
 -  Øre pr. kWh  - --------  TWh  -------- 
Horns Rev II 51,8 10 
Rødsand II 62,9 10 
Anholta) 105,1 20 
a) Vindmølleparken har været i udbud, men er endnu ikke 

bygget. 
Kilde: Energistyrelsen (2009) og Energistyrelsen (2010). 

 
 
Af tabellerne III.6 og III.7 fremgår det, at der gives forskel-
lige tilskud til produktion af el ved brug af vedvarende 
energikilder. Det giver særlig tilskyndelse til at producere el 
ved brug af bestemte vedvarende energikilder. Hvis et 
tilskud til VE skal føre til, at VE-målsætningen opfyldes 
billigst muligt, skal tilskuddet være ens for alle teknologier. 
 
Støtten til miljøvenlig elproduktion finansieres i langt 
overvejende grad af forbrugerne via PSO-tariffen (Public 
Service Obligation), som er et tillæg til elprisen. Den sam-
lede støtte har i perioden 2001-2008 varieret mellem ca. 1½ 
og 4 mia. kr. årligt. PSO-tariffen er reelt en ekstra afgift på 
elektricitet, hvor provenuet går til at dække udgifterne til 
tilskud til VE. Tariffen ændres hvert kvartal og varierer 
mellem landsdelene. I 2010 var PSO-tariffen i gennemsnit 
knap 10 øre pr. kWh. PSO-tariffen bygger på et omvendt 
“forureneren-betaler-princip”, fordi aftagerne af elektricitet 
fra vedvarende energi selv skal betale tilskuddet til ved-
varende energi. En større VE-andel vil kræve større udgifter 
til VE-tilskud, hvilket vil hæve PSO-tariffen. Hvis VE-
andelen bliver høj, vil el således på en gang blive meget 
miljøvenlig og meget hårdt beskattet. 
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III.3 Analytisk ramme 
 
I dette afsnit beskrives forudsætningerne for de regne-
eksempler, som præsenteres i det følgende afsnit. Bereg-
ningerne viser konsekvenserne for energiforbrug, CO2-
udledninger og samfundsøkonomisk effektivitet af ændrin-
ger i energi- og transportbeskatningen under en række 
beregningsforudsætninger, som uddybes i det følgende. 
 
Der fokuseres på virkningerne i 2020, i hvilket år Danmark 
i EU-sammenhæng har forpligtet sig til at opfylde dels et 
reduktionskrav for den ikke-kvoteomfattede udledning af 
drivhusgasser og dels en målsætning for vedvarende energi. 
Tilpasningen hertil frem mod 2020 behandles ikke.  
 
Beregningerne tager udgangspunkt i den energifrem-
skrivning, som blev præsenteret i De Økonomiske Råd 
(2010). Der er tale om en fremskrivning af energiefter-
spørgslen til 2025, som er foretaget ved hjælp af De Øko-
nomiske Råds energimodel DEMS. Ud fra forudsætninger 
om økonomisk udvikling, energipriser og energieffektivitet 
bestemmes den samlede energiefterspørgsel opdelt på 
forskellige anvendelser og energityper. Husholdninger, en 
række erhverv og forskellige transportformer anvender alle 
energi, opdelt på elektricitet, fjernvarme, olie, gas, kul, 
biobrændsler og benzin/diesel. El- og fjernvarmepriser samt 
brændselsforbrug til produktionen i forsyningssektoren er 
fremskrevet med den tekniske energimodel Balmorel, som 
er beskrevet på www.balmorel.com. Endvidere indeholder 
fremskrivningen en række forudsætninger om ikke-
energirelaterede emissioner af drivhusgasser i de kommende 
år. Disse består først og fremmest af udledninger fra land-
bruget. Energifremskrivningen er nærmere beskrevet i et 
baggrundsnotat, som findes på www.dors.dk.  
 
I energifremskrivningen tager afgiftssatser, kvoteregulering 
og tilskud mv. udgangspunkt i de gældende regler efter den 
energipolitiske aftale fra februar 2008 og Forårspakke 2.0 
fra marts 2009. Det forudsættes, at prisen på CO2-kvoter er 
på 244 kr. i 2020 (målt i 2010-priser). CO2-afgiften på ikke-
kvoteomfattede fossile brændsler forudsættes at følge 
kvoteprisen som fastlagt i den energipolitiske aftale fra 

Der fokuseres på 
2020 

Udgangspunkt i 
energifrem-
skrivning fra 2010 

Energiafgifter mv. i 
fremskrivningen 



 

 222 

2008 og ligger dermed også på 244 kr. i 2020, jf. tabel III.8. 
Med forudsætningerne om pris- og afgiftsudviklingen i 
energifremskrivningen vil forbrugerprisen på en kWh el 
være knap 2,2 kr., og benzinprisen vil være på 12½ kr. i 
2020. I alt er afgiftsprovenuet fra husholdningernes CO2- og 
energiafgifter (inklusive elafgift, benzinafgifter og energiaf-
gifternes momsbelastning) på 31 mia. kr., mens virksomhe-
derne i ikke-kvotesektoren bidrager med omkring 21½ mia. 
kr. i energi- og klimaafgifter. 
 
I energifremskrivningen udleder ikke-kvotesektoren i alt 
36,2 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2020. Godt 40 pct. heraf 
eller knap 15 mio. ton kommer fra transportsektoren. En 
fjerdedel eller godt 9 mio. ton kommer fra landbrugets ikke-
energirelaterede udledninger, hvilket dækker over udlednin-
ger af metan og lattergas, som er relativt potente drivhus-
gasser med større klimaeffekt end CO2. 15 pct. kommer fra 
energiforbruget i virksomheder i ikke-kvotesektoren, og ca. 
det halve fra opvarmning i private hjem (hovedsageligt 
oliefyr og naturgas). De sidste 3,9 mio. ton, svarende til 
godt 10 pct. af alle udledninger, omfatter blandt andet 
forbrænding af ikke-bionedbrydeligt affald, energirelateret 
udledning af metan og lattergas, metanfordampning fra 
lossepladser samt industrigasser. 
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Tabel III.8 Resultater fra energifremskrivningen 
 Niveau 
 -------  Mio. ton CO2-ækvivalenter  ------- 

Erhverv, varme og proces 5,6 
Husholdninger, varme 2,7 
Transport 14,7 
Landbrug, ikke-energirelateret 9,3 
Øvrig drivhusgasudledning 3,9 
I alt 36,2 
 ---------------------  Kr.  --------------------- 
CO2-afgift, husholdninger 244 
Elpris pr. kWh, husholdninger 2,19 
Benzinpris pr. liter, husholdninger 12,5 
 ------------------  Mia. kr.  ------------------ 
Afgiftsprovenu fra husholdninger 31,0 
Afgiftsprovenu fra erhverv 21,4 
Anm.: Tal angiver niveauer i 2020. Alle kronebeløb er i 2010-niveau. 
Kilde: Egne beregninger. 

 
 
I EU-sammenhæng har Danmark forpligtet sig til at redu-
cere drivhusgasudledningerne fra de ikke-kvoteomfattede 
sektorer med 20 pct. i 2020 i forhold til 2005. Med antagel-
serne fra den nævnte energifremskrivning svarer det til, at 
det samlede udledningsniveau herfra ikke bør overstige 30,2 
mio. ton CO2-ækvivalenter i 2020, jf. De Økonomiske Råd 
(2010). I forhold til energifremskrivningen udledes der altså 
6 mio. ton for meget i 2020. Det er således nødvendigt med 
ekstra tiltag for at nå målet. Som nævnt i afsnit III.2 er det 
muligt at nå målet ved at opkøbe udledningsrettigheder i 
udlandet som et alternativ til at foretage indenlandske 
reduktioner.  
 
Den nævnte energifremskrivning adskiller sig fra den tilsva-
rende fremskrivning fra Energistyrelsen, jf. Energistyrelsen 
(2010). Energistyrelsen forventer her, at den samlede man-
ko med hensyn til at nå målet i den ikke-kvoteomfattede 
sektor i 2020 vil være mindre, nemlig 4¼ mio. ton. Det 
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skyldes primært en antagelse om et større fald i udled-
ningerne fra husholdningernes individuelle varmeforbrug og 
mindre udledninger fra transportsektoren.   
 
For at kunne vurdere virkningen af forskellige afgifts-
ændringer i forhold til det niveau for energiforbrug, som er 
indeholdt i De Økonomiske Råds energifremskrivning, er 
der opstillet en partiel model, hvor forbruget af forskellige 
energityper afhænger af priserne på såvel den pågældende 
energitype som forskellige alternative former for energi-
forbrug.  
 
Et afgørende element i beregninger af denne type er, hvor 
stor prisfølsomheden i energiefterspørgslen er. I bereg-
ningerne anvendes egenpriselasticiteterne i efterspørgslen 
efter forskellige energityper, som fremgår af tabel III.9.53 
Disse elasticiteter skal opfattes som langsigtede elasticiteter 
og er inspireret af de tilsvarende estimerede prisfølsom-
heder i DEMS, men dog ikke identiske hermed. I DEMS er 
der således estimeret en samlet elasticitet for varmeforbrug 
uden opdeling på undertyper af brændsel. Estimationerne i 
DEMS er foretaget på baggrund af tidsserier for energiefter-
spørgsel mv. fra perioden 1978-2008, jf. Grinderslev 
(2009). I beregningerne i afsnit III.4 er desuden anvendt 
nogle krydspriselasticiteter, som angiver påvirkningen af 
forbruget af en brændselstype som følge af ændringen i 
prisen på en anden brændselstype. Elasticiteterne er bereg-
net ud fra antagelser om substitutionsmulighederne mellem 
de forskellige brændselstyper samt deres omkostnings-
andele. Antagelser om elasticiteten i benzin- og diesel-
forbruget beskrives i næste underafsnit. 
 
 

 
53) Egenpriselasticiteter angiver den procentvise ændring i forbruget 

af en energitype, når dens pris stiger med en procent. 

Partiel model 
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Tabel III.9 Anvendte egenpriselasticiteter 
 Elektricitet Fjernvarme Olie Naturgas 

mv. 
Kul mv. Bio-

brændsler 
Landbrug -0,42 -0,20 -0,35 -0,46 -0,34 -0,37 
Bygge- 
og anlæg -0,50 -0,20 -0,34 -0,47 -0,47 -0,23 
Industri -0,46 -0,27 -0,29 -0,38 -0,50 -0,21 
Service -0,18 -0,15 -0,11 -0,13 - - 
Offentlig -0,16 -0,18 -0,19 -0,19 - -0,20 
Privat 
forbrug -0,20 -0,62 -0,78 -0,79 0,00 -0,51 
Anm.: Elasticiteterne angiver den procentvise ændring i forbruget af en energitype, når dens pris stiger

med en pct. Energiforbruget i forsyningssektoren indgår ikke i beregningerne i afsnit III.4. 
Derimod indgår også beregninger af ændringer i afgiftsprovenuer fra andre virksomheder i
kvotesektoren. Disse udgør dog mindre end 1 pct. af det samlede afgiftsprovenu i beregninger-
ne. Elasticiteterne for disse virksomheder er ikke angivet i tabellen. En “-” angiver, at den 
pågældende branche ikke efterspørger den pågældende energitype i fremskrivningen i 2020. 

Kilde: Egne beregninger. 

 
 
Der er stor usikkerhed om, hvor prisfølsom efterspørgslen 
efter forskellige energiprodukter er. Der har i tidens løb 
været foretaget mange empiriske undersøgelser, som kom-
mer frem til vidt forskellige resultater. Dette kan skyldes, at 
der anvendes forskellige økonometriske estimations-
metoder, at datakilderne er forskellige, at der kontrolleres 
for forskellige andre variable i de pågældende undersøgel-
ser, at afgrænsningen af de undersøgte energityper og 
sektorer er forskellig, og at tidshorisonten adskiller sig 
mellem de forskellige undersøgelser. Der er heller ikke 
tvingende grunde til at tro, at elasticiteten i efterspørgslen 
vil være konstant over tid og over forbrugsniveauer. De 
estimerede elasticiteter i DEMS bygger typisk på relativt 
små ændringer i priserne i forhold til nogle af de eksperi-
menter, der belyses i kapitlet. Man kan forestille sig, at den 
relative følsomhed vil være anderledes ved meget store 
stød. Generelt kan man altså ikke regne med, at de elastici-
teter, der anvendes i netop disse beregninger, afspejler de 
faktiske forhold præcist, og resultaterne bør derfor tages 
med et væsentligt forbehold. De bør snarere ses som illu-
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strative regneeksempler end som nøjagtige forudsigelser af, 
hvad der vil ske ved en given afgiftsomlægning.  
 
Som eksempel på forskelle kan tages følsomheden i hus-
holdningernes efterspørgsel efter elektricitet. Ifølge tabel 
III.9 er elasticiteten her -0,2, hvilket altså vil sige, at hus-
holdningernes elforbrug falder med 0,2 pct., når forbruger-
prisen på el stiger med 1 pct. Dette er en lidt stærkere effekt 
end langsigts-elasticiteten i DEMS, som på baggrund af 
data fra 1978 til 2008 er estimeret til -0,17. I den anvendte 
generelle ligevægtsmodel MUSE, som De Økonomiske Råd 
tidligere har anvendt til analyser af omlægninger af energi-
afgifter, er elasticiteten -0,22, jf. Barslund mfl. (2010). I den 
makroøkonometriske model EMMA, som Energistyrelsen 
anvender til beskrivelse af sammenhængen mellem økono-
mi og miljø, er den -0,31, jf. Energistyrelsen (2009). Til 
energimodellen Balmorel er tilknyttet en database med ca. 
40 opgørelser af følsomheden i elektricitetsefterspørgslen 
fra både husholdninger og virksomheder. De spænder fra -
0,1 til -1,5. Til sammenligning er det uvejede gennemsnit i 
ikke-kvoteerhvervenes elefterspørgsel i tabel III.9. -0,35.  I 
Bjørner mfl. (2001) er der ud fra danske paneldata på virk-
somhedsniveau estimeret en gennemsnitlig elpriselasticitet 
på -0,49. Generelt ses der at være en tendens til, at de an-
vendte el-priselasticiteter i tabel III.9 ligger i den lave ende i 
forhold til de resultater, som danske og udenlandske under-
søgelser i øvrigt viser. Der er dog i det hele taget meget stor 
spredning i resultaterne, både mht. estimationer af prisføl-
somhed og af substitutionsmuligheder mellem forskellige 
brændsler i forskellige sektorer, jf. Stern (2010). Usikker-
heden gør selvfølgelig, at resultaterne i næste afsnit skal 
tages med tilsvarende stort forbehold. Hvis prisfølsomheden 
med hensyn til alle adfærdsændringer i den partielle model 
eksempelvis er undervurderet med samme proportionalitets-
faktor, vil dette dog ikke påvirke rangordningen af de 
forskellige scenariers hensigtsmæssighed. 
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Antagelser på transportområdet 
 
Adfærdsvirkningen af ændrede afgifter på transportområdet 
er også behæftet med usikkerhed. Hvis afgiften på trans-
portbrændsler hæves, vil salget af benzin falde af flere 
grunde, f.eks. øget grænsehandel, mindre kørsel, mere 
brændselsøkonomisk kørsel, eller fordi der skiftes til mere 
brændstoføkonomiske biler. En kørselsafgift pr. kørt km, 
som er differentieret i forhold til bilens CO2-udledning pr. 
km, vil også få salget af transportbrændsler til at falde, men 
forbrugerne vil ikke tilskyndes til grænsehandel. Kørsels-
afgiften vil dog i modsætning til højere afgifter på trans-
portbrændsler ikke tilskynde til mere brændselsøkonomisk 
kørsel. Ses der bort fra det, kan man opfatte kørselsafgiften 
som en afgift på transportbrændsler, som ikke giver anled-
ning til grænsehandel. 
 
Som tidligere nævnt er der mange eksterne omkostninger 
forbundet med transport, jf. tabel III.5. Hvis der skal ind-
føres en kørselsafgift, vil det være hensigtsmæssigt at 
indrette den, så den bedst muligt internaliserer alle eksterne 
omkostninger ved transport. I denne analyse er fokus lagt på 
CO2-udledning, og der anvendes derfor en kørselsafgift, 
som er målrettet CO2-udledning, nemlig en afgift pr. kørt 
km, som er differentieret i forhold til bilens CO2-udledning 
pr. km. Når der primært ses på en kørselsafgift frem for en 
afgift på benzin og diesel, er det for at holde analysen 
neutral i forhold til grænsehandel. Dog præsenteres også et 
scenarie med højere afgifter på benzin og diesel.  
 
Adfærdsvirkningen af ændrede priser på transportbrændsler 
er i de fleste studier estimeret på baggrund af variationer i 
forbrugerprisen, hvilket i høj grad skyldes udsving i ver-
densmarkedsprisen på olie. Udsvingene i verdensmarkeds-
prisen rammer Danmark og dets nabolande synkron, og 
giver derfor ikke anledning til ændret tilskyndelse til græn-
sehandel. Disse elasticiteter er derfor et godt estimat for 
adfærdsvirkningen ved indførelse af en kørselsafgift. 
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Til beregning af adfærdsvirkningen af beskatning af trans-
portbrændsler bruges elasticiteter fra DEMS. Elasticiteterne 
er vist i tabel III.10. 
 
 
Tabel III.10 Langsigtselasticiteter for transportbrændsler 
 DEMS DEMS plus 

grænsehandel
EMMA 

Husholdninger -0,57 -1,18 -0,42 
Erhverv -0,31 -1,42 -0,22 
Anm.: Elasticiteterne angiver den procentvise ændring i salget af

transportbrændsler, hvis prisen på transportbrændsler inklusive
afgifter stiger med 1 pct. 

Kilde: DEMS og Danmarks Statistik og Risø DTU (2011). 

 
 
Hvis transport beskattes via afgifter på transportbrændsler i 
stedet for gennem en kørselsafgift, vil effekten på benzin-
salget være større. Det skyldes muligheden for grænse-
handel. Skatteministeriet (2010) regner på grænsehandels-
effekten af højere afgifter på transportbrændsler. De an-
vendte forudsætninger kan for marginale ændringer danne 
grundlag for et estimat for en elasticitet for grænsehandlen. 
Lægges denne elasticitet oven i DEMS-elasticiteten, fås en 
samlet elasticitet for transportbrændsler, jf. tabel III.10.  
 
EMMA er ligesom DEMS en model til beskrivelse af sam-
menhængen mellem økonomi og miljø. EMMA blev ud-
viklet af Danmarks Statistik, men er i dag overtaget af 
Energistyrelsen. I denne model findes elasticiteter for 
transportbrændsler, som er estimeret efter samme princip 
som DEMS-elasticiteterne, men på baggrund af data for 
perioden 1975-2005. Elasticiteterne i DEMS er (numerisk) 
godt en tredjedel større end elasticiteterne i EMMA. Det 
kan bl.a. skyldes, at de er estimeret på baggrund af data for 
en anden tidsperiode. 
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Fosgerau mfl. (2007) finder, at antallet af kørte km i person-
biler på lang sigt vil falde med 0,51 pct. ved en stigning i 
driftomkostningerne på 1 pct. I analysen udgør udgifter til 
brændstof 60 pct. af driftomkostningerne. Brændselspris-
elasticiteten, forstået som brændselsprisens effekt på 
årskørslen, bliver således på lang sigt -0,31. Elasticiteten er 
(numerisk) lav sammemlignet med elasticiteterne i DEMS, 
men der er to forskelle på elasticiteterne. For det første er 
elasticiteterne i omtalte rapport et udtryk for kørselsom-
fangets følsomhed over for ændringer i brændselsomkost-
ninger, hvorimod DEMS’ elasticiteter udtrykker brændsels-
salgets følsomhed over for ændringer i brændselsomkost-
ninger. Elasticiteterne i Fosgerau mfl. (2007) medregner i 
modsætning til DEMS således ikke muligheden for at købe 
mere brændstoføkonomiske biler. Hvis denne mulighed 
blev medregnet, ville elasticiteterne stige (numerisk). For 
det andet er her tale om elasticiteter for personbiler. De kan 
både være ejet af husholdninger og erhverv. Det er svært at 
sige entydigt, hvad det betyder for elasticiteterne. 
 
Ændrede afgifter på transportbrændsler eller indførelsen af 
en kørselsafgift kan tænkes at påvirke indtægterne fra andre 
skatter og afgifter, bl.a. transportrelaterede afgifter som 
registreringsafgiften. Sådanne afledte effekter er ikke med-
taget i denne analyse. I scenariet med højere afgifter på 
transportbrændsler er dog medregnet et vist tab af moms 
som følge af øget grænsehandel med andre varer.  
 
Ikke-energirelaterede drivhusgasser 
 
I energifremskrivningen står landbruget for langt den over-
vejende del af de ikke-energirelaterede drivhusgasudled-
ninger i ikke-kvotesektoren i 2020. Størstedelen af drivhus-
gasudledningen fra landbruget består af metan (CH4) og 
lattergas (N2O), som samlet set udgør omkring 25 pct. af de 
samlede udledninger fra ikke-kvotesektoren. Landbrugets 
samlede udledning af metan og lattergas opgjort i CO2-
ækvivalenter er faldet med ca. 23 pct. i perioden 1990 til 
2007. Omkring 60 pct. af landbrugets ikke-energirelaterede 
drivhusgasudledninger i 2020 består af lattergas, mens 
metan udgør omkring 40 pct. 
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Udledningen af CO2 i landbruget kommer fra energifor-
bruget (maskiner og energiproduktion) og fra ændringer i 
jordens kulstoflagre. Opdyrkningen af organiske jorder 
fremskynder omsætningen af det organiske stof i jorden, 
hvilket giver øget udledning af CO2. En måde at begrænse 
udledningen af drivhusgasser på er at binde kulstof i jorden. 
Kulstofindholdet i landbrugsjord kan især øges gennem 
tilførslen med afgrøderester, for eksempel nedpløjning af 
efterafgrøder og husdyrgødning. Da der i nærværende 
analyse skelnes mellem energi- og ikke-energirelaterede 
udledninger, vil landbrugets energirelaterede udledninger af 
CO2 (fra maskiner og energiproduktion) indgå under de 
øvrige erhverv. CO2-optag/-udledning fra ændringer i 
landbrugsjordens kulstoflagre indgår på nuværende tids-
punkt i landbrugets drivhusgasudledning ifølge Kyoto-
protokollen, men ikke i EU’s klima- og energipakke. Om 
dette forhold ændrer sig ved de fremtidige klimaaftaler, er 
på nuværende tidspunkt uvist. I en analyse af mulighederne 
for at nedbringe drivhusgasudledningerne ud over 20 pct. 
konstaterer EU-Kommissionen, at bl.a. ændringer i areal-
anvendelse (kulstoflagring) rummer potentiale til yderligere 
emissionsreduktioner, jf. EU-Kommissionen (2010). Det er 
derfor tænkeligt, at kulstoflagring vil blive indregnet i 
fremtidens emissionsopgørelser i EU. Da ændringer i land-
brugsjordens kulstoflagring endvidere er en reel udledning, 
der kan påvirkes ved forskellige tiltag, er det her valgt at 
medregne landbrugsjordens kulstoflagring.  
 
Lattergas (N2O) er 296 gange så stærk en drivhusgas som 
CO2. I landbruget dannes lattergas primært som mellem-
produkt i det bakterielle kvælstofkredsløb, hvad enten det 
foregår i jorden eller under lagring af husdyrgødningen. 
Desuden udledes der lattergas i forbindelse med kvælstoftab 
ved ammoniakfordampning og kvælstofudvaskning, da 
dette kvælstof omsættes i andre økosystemer med udledning 
af lattergas til følge. Udledningen af lattergas fra dansk 
landbrug er faldet med i alt 30 pct. i perioden 1990 til 2007. 
Reguleringen af landbrugets næringsstofudledning (bl.a. via 
vandmiljøplanerne) har bidraget til at reducere udledningen 
af lattergas. 
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Metan (CH4) er 23 gange så stærk en drivhusgas som CO2. 
Metan dannes ved mikroorganismers nedbrydning af orga-
nisk stof under iltfrie forhold, som man bl.a. finder i dyrs 
fordøjelsessystem og i permanent vandmættede miljøer. 
Drøvtyggeres fordøjelse er den største enkeltkilde til metan 
i landbruget. I gyllelagre er der også gode betingelser for 
metanproduktion (pga. meget organisk stof samt iltfrit 
miljø), afhængigt af gyllens sammensætning og af tempera-
turen i lageret. Landbrugets udledning af metan er faldet 
med 4 pct. i perioden 1990 til 2007, på trods af et relativt 
større fald i antallet af malkekøer. Det skyldes bl.a., at de 
tilbageværende malkekøer har en større foderomsætning og 
højere mælkeydelse, hvilket medfører større metanud-
ledning pr. ko. Metanudledningen pr. kg. produceret mælk 
er imidlertid faldet. Desuden har en stigende svineproduk-
tion bidraget til at udligne effekten af et faldende antal 
malkekøer. 
 
Der er i dag ingen direkte regulering af landbrugets ud-
ledninger af ikke-energirelaterede drivhusgasser, jf. tid-
ligere rapporter fra De Økonomiske Råd. Her argumenteres 
bl.a. for, at en ensartet afgift svarende til kvoteprisen på al 
drivhusgasudledning i den ikke-kvotebelagte sektor vil være 
den billigste måde at reducere udledningerne på.  
 
Hvis landbruget skal sidestilles med de andre erhverv i 
ikke-kvotesektoren, må dette nødvendigvis medføre, at der 
lægges en ensartet drivhusgasafgift på landbrugets udled-
ninger. Et sådant tiltag er dog forbundet med visse ud-
fordringer bl.a. mht. dets udformning. 
 
Afgifter som reguleringsinstrument virker ved, at de afgifts-
pålagte producenter reducerer deres udledning, indtil den 
marginale reduktionsomkostning pr. reduceret enhed er lig 
med afgiften. Kender man derfor de marginale omkost-
ninger ved landbrugets drivhusgasreduktion, vil reduktions-
niveauet for en given afgift være kendt. Som for så mange 
andre erhverv kendes landbrugets marginalomkostninger 
ved drivhusgasreduktion ikke præcist, og derfor kendes 
heller ikke reduktionseffekten af en given afgift præcist. 
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Udledningen af drivhusgasser er en ensartet forurening, der 
har samme betydning for den globale drivhuseffekt, uanset 
hvor i verden udslippet finder sted. Til forskel fra f.eks. 
kvælstofudledningen til vandmiljøet har det således ikke 
nogen betydning, hvor kilderne (landbrugsbedrifterne) er 
placeret geografisk. Det forhold medfører, at afgiften kan 
pålægges al udledning og f.eks. ikke skal differentieres efter 
lokale forhold. 
 
Den umiddelbare provenueffekt af en afgift svarende til 
kvoteprisen på landbrugets udledninger (metan og lattergas) 
er godt 2 mia. kr. svarende til ca. 13 pct. af landbrugets 
bruttoværditilvækst målt som gennemsnit over de seneste 
10 år. Det antages som udgangspunkt i nærværende analyse, 
at hele provenuet tilbageføres til landbruget. Der tages her 
ikke stilling til, hvordan tilbageførslen teknisk set kan 
udformes.  
 
En udfordring ved en generel afgift er at konstruere et 
retvisende afgiftsgrundlag. Her er det væsentligt, at afgiften 
lægges så tæt på udledningskilden som muligt, og at afgif-
ten giver landmændene tilskyndelse til at vælge den om-
kostningsminimerende indsats i form af reduktion af den 
forurenende aktivitet og/eller indførelse af mere miljøvenlig 
teknologi. En afgift (eller andet styringsinstrument) over for 
landbrugets drivhusgasudledning kan rette sig direkte mod 
udledningen af drivhusgasser eller fungere indirekte gen-
nem regulering af anvendelsen af produkter, der fører til 
drivhusgasudledning. At rette afgiften direkte mod udled-
ningen kræver i princippet, at udledningerne kan måles 
løbende. Dermed registreres effekten af de produktions-
ændringer, som landmanden måtte foretage for at nedbringe 
drivhusgasudledningerne. I praksis er det p.t. ikke muligt at 
måle den løbende drivhusgasudledning fra landbruget, og 
bl.a. derfor foreslås generelle styringsinstrumenter sjældent.  
 
Indirekte regulering af landbrugets drivhusgasudledning kan 
foretages på forskellige måder, som alle er betinget af en 
fast sammenhæng mellem produkt/aktivitet, der reguleres, 
og drivhusgasudledning. Det er tidligere blevet foreslået at 
regulere lattergasudledningen med en afgift på kvælstof i 
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indkøbt foder og handelsgødning og metanudledningen med 
en afgift pr. dyr, jf. De Økonomiske Råd (2010).   
 
De to væsentligste kvælstofinput er i handelsgødning og 
foder. En afgift alene på kvælstof i handelsgødning kan 
være omkostningsefficient, såfremt der kan differentieres 
efter f.eks. forholdet mellem tilsatte nitrifikationshæmmere 
og kvælstofindhold.54 En afgift kun på handelsgødnings-
kvælstof vil dog gøre det attraktivt at substituere over til 
mere husdyrintensiv produktion. Incitamentet kan reduceres 
ved også at lægge en afgift på kvælstof i foder. For at give 
landmanden tilskyndelse til at reducere udledningen af 
lattergas pr. kg kvælstof skal en afgift suppleres med mulig-
heden for fradrag i afgiften for implementering af lattergas-
reducerende tiltag. En afgift på kvælstofinput vil imidlertid 
ikke have nogen effekt på udledningen af metan. 
 
Udledningerne af metan kan beskattes indirekte via en afgift 
pr. dyr, hvor forskelle i udledninger fra forskellige typer af 
dyr afspejles i afgiften. Drøvtyggere bør pålægges de høje-
ste afgifter, da de udleder meget metan i forhold til andre 
dyr. Denne beskatningsform giver landmændene incitament 
til at omlægge og reducere den animalske produktion og 
derved mindske udledningerne af metan. Hvis afgiften skal 
give tilskyndelser til andre drivhusgasreducerende tiltag end 
blot reduktion i husdyrbestanden, bør afgiften udformes 
således, at der gives et fradrag i afgiften svarende til det 
anvendte tiltags effekt på drivhusgasudledningen. Hvis en 
landmand eksempelvis sammensætter foderet på en måde, 
så dyrene udleder mindre metan, eller landmanden afgasser 
gyllen, skal der være en rabat i afgiften på dyrene svarende 
til den reducerede udledning af drivhusgasser. En anden 
mulighed er tilbageførsel af afgiftsprovenuet i form af 
tilskud til relevante teknologiløsninger f.eks. tilskud til 
produktion af biogas. 
 
En afgift på forbruget af kød og andre animalske produkter 
er blevet nævnt som et alternativ til at beskatte dyr. Med en 
 
54) Nitrifikationshæmmere tilsættes ammoniumholdige handelsgød-

ninger, og hæmmer nitrifikation af ammonium til nitrat. Herved 
mindskes både risikoen for nitratudvaskning og potentialet for 
denitrifikation af nitrat og dermed for dannelse af lattergas. 
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sådan afgift beskattes såvel danske som importerede ani-
malske produkter, og afgiften stiller derfor danske og uden-
landske producenter konkurrencemæssigt lige. Afgiften kan 
differentieres, således at produkter fra dyr, som producerer 
meget metan, beskattes mest, hvorved forbrugerne til-
skyndes til at forbruge mindre af disse produkter. En sådan 
afgift er imidlertid ikke målrettet mod reduktion af metan-
udledningerne i Danmark, mens danske forbrugere omvendt 
vil betale for reduktion af udledninger i udlandet som følge 
af afgiften på importerede produkter. De udledninger, som 
spares i udlandet pga. den danske afgift på animalske pro-
dukter, medregnes ikke i den danske reduktionsforpligtelse. 
Endvidere vil det reducerede forbrug i Danmark af dansk-
producerede landbrugsvarer som følge af afgiften sandsyn-
ligvis ikke have nogen større effekt på dansk landbrugs-
produktion. Det skyldes, at dansk landbrug på eksport-
markederne vil stå over for de samme afsætningspriser som 
før forbrugsafgiften, da verdensmarkedspriserne ikke er 
ændret. Det må formodes, at afsætningen af dansk land-
brugsproduktion relativt let kan flyttes fra hjemmemarkedet 
til eksportmarkederne, da dansk landbrugsproduktion i 
forvejen er meget eksportorienteret. Det er derfor tvivlsomt, 
om en sådan afgift på danske og importerede animalske 
produkter overhovedet vil medføre en reduktion i metan-
udledningen herhjemme. Samtidig vil den hæve forbruger-
priserne mere end en afgift på dyr, der generelt ikke kan 
overvæltes i forbrugerpriserne som følge af konkurrencen 
på verdensmarkedet. Det vil i sig selv medføre mærkbare 
samfundsøkonomiske omkostninger. 
 
Danmarks opgørelse af landbrugets drivhusgasudledning 
bygger på videnskabeligt udledte standardsammenhænge 
mellem de forskellige processer i landbrugsproduktionen og 
drivhusgasudledningen. Der eksisterer således et bereg-
ningsgrundlag for landbrugets drivhusgasudledning, som 
også vil kunne ligge til grund for beregning af drivhusgas-
effekten af fremtidige ændringer i produktionsforholdene. 
Et eksempel på anvendelsen af sådanne standardsammen-
hænge i praksis er kommunernes model til opgørelse af 
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drivhusgasudledningen på kommuneniveau. I denne model 
indgår landbruget som en ud af ni sektorer.55 
 
På baggrund af ovenstående vil det i princippet være muligt 
at opstille et drivhusgasregnskab for den enkelte landbrugs-
bedrift. Regnskabsmodellen skal således opgøre bedriftens 
samlede drivhusgasudledning på baggrund af bedriftens 
produktionsforhold og de eksisterende standardsammen-
hænge for drivhusgasudledning. Selve drivhusgasregn-
skabet for de enkelte bedrifter vil kunne bruges til at bereg-
ne afgiftsprovenuet for den enkelte landbrugsbedrift ved en 
generel afgift på al udledning. Samtidig vil regnskabet 
kunne anvendes af den enkelte landmand (eller landbrugs-
konsulent) til at beregne, hvad drivhusgasudledningen er før 
og efter implementeringen af forskellige drivhusgasreduce-
rende tiltag. Detaljeringsgraden i en sådan regnskabsmodel 
skal altså være tilpas stor, så de ændringer i produktions-
forholdene, der påvirker drivhusgasudledningen, registreres 
i modellen. Ud over at effekten fra f.eks. ændret afgrøde-
sammensætning, reduktion i antal husdyr og lignende skal 
fremgå, skal der også i modellen være mulighed for at 
anvende forskellige tiltag til drivhusgasreduktion (f.eks. fedt 
i foder til køer, husdyrgødning til biogas osv.), og listen 
med tiltag skal løbende kunne udbygges. En vigtig forud-
sætning for modellen er, at der findes et registreringssystem, 
der kan dokumentere effekterne på drivhusgasudledningen 
af produktionsændringerne på bedriften.  
 
Fordelen ved et bedriftsspecifikt drivhusgasregnskab er, at 
landmanden selv vælger, hvordan han reducerer sin udled-
ning (forudsat at han påvirkes til en reduktion via f.eks. en 
generel afgift). Det sikrer omkostningsefficiens i reduk-
tionen af drivhusgasser. Ulemperne er bl.a. en administrativ 
indsats i udviklingen af systemet samt de løbende registre-
ringer, der vil skulle foretages af landbrugskonsulenterne. 
Endvidere skal der være en registrering/dokumentation af, 
at landmanden rent faktisk foretager de ændringer, som skal 
nedbringe udledningerne. Det er sandsynligt, at en stor del 
af et sådant kontrol-/registreringsapparat allerede eksisterer 

 
55) Modellen, som kommunerne anvender, kaldes “CO2-beregneren” 

og er udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser og COWI. 
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i form af f.eks. gødningsregnskaber mv. Ud fra et efficiens-
hensyn vil en generel drivhusgasafgift være at foretrække, 
såfremt det er administrativt overkommeligt at opstille og 
kontrollere bedriftsspecifikke drivhusgasregnskaber i for-
hold til andre reguleringstiltag. Der vil dog også være 
kontrolkrav forbundet med de fleste andre drivhusgas-
reducerende tiltag. 
 
I de forskellige analyser af potentielle muligheder for driv-
husgasreduktion i landbruget fokuseres ofte på enkelte 
(tekniske) tiltag, der reducerer udledningen, og hvilke 
styringsinstrumenter, som vil være påkrævet for at im-
plementere de enkelte tiltag mest omkostningseffektivt, jf. 
f.eks Dubgaard mfl. (2010) og Dalgaard mfl. (2010). Her vil 
man typisk skulle udvælge tiltagene efter, hvor reduktions-
omkostningerne er lavest ud fra et samfundsøkonomisk 
synspunkt. Om fokus på enkelttiltag vil være mere omkost-
ningseffektivt end andre reguleringsmetoder, afhænger af 
flere forhold. F.eks. vil kravet til størrelsen på drivhusgas-
reduktionen have betydning, da et relativt lille reduktions-
krav alt andet lige vil kunne klares med få tiltag med sam-
lede omkostninger, der kan være mindre end anvendelsen af 
et drivhusgasregnskab kombineret med en generel afgift. 
Endvidere vil fokus på enkelttiltag tage udgangspunkt i 
viden om eksisterende teknologi, og der vil ikke umiddel-
bart være nogen tilskyndelse for landbruget til at udvikle 
andre tiltag til reduktion af drivhusgasudledningen.  
 
En fordel ved implementering af specifikke tiltag er, at 
drivhusgasreduktionen i princippet er kendt. Som beskrevet 
tidligere vil reduktionseffekten af en afgift ikke være kendt, 
hvis man ikke kender de marginale reduktionsomkost-
ninger. Til brug for scenarieanalyserne i dette kapitel skal 
anvendes skøn over, hvor meget landbrugets drivhusgas-
udledning vil blive reduceret ved en given afgift. Da der 
ikke findes en opgørelse af de marginale reduktionsomkost-
ninger for landbrugets drivhusgasudledning, er der i dette 
kapitel anvendt gennemsnitsomkostninger som et groft 
estimat for de marginale omkostninger. Dette er naturligvis 
ikke uproblematisk, og det kan være svært at sige noget om, 
i hvilken retning resultaterne ville gå, hvis beregningerne 
havde bygget på marginalomkostninger. 

Specifikke tiltag 
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Fødevareøkonomisk Institut har lavet beregninger af gen-
nemsnitsomkostningerne ved forskellige tiltag over for 
landbrugets drivhusgasudledning, som vil blive anvendt i 
det følgende, jf. Dubgaard mfl. (2010). Gennemsnits-
omkostningerne for landbruget er opgjort som de årlige 
driftsøkonomiske omkostninger pr. ton reduceret CO2-
ækvivalent for udvalgte tiltag for at kunne sammenholde 
med en CO2-afgift. De drivhusgasreducerende tiltag er 
efterfølgende rangordnet efter omkostningernes størrelse, 
hvilket giver en trappeformet omkostningskurve, jf. figur 
III.2. Ud over omkostningerne for landbruget har staten 
udgifter forbundet med administration af tiltagene. Disse er 
relativt små og indregnes i scenarieberegningerne i afsnit 
III.4. 56 
 
 

 
56) I opgørelsen af tiltag fra Fødevareøkonomisk Institut indgår også 

to tiltag, der omfatter en kvotereguleret reduktion på 10 pct. i 
hhv. svine- og kvægbestanden. Disse tiltag er ikke med i nær-
værende analyse, da der er anvendt et specifikt styringsinstrument 
i form af kvoter. Forskellige afgiftsniveauers effekt på husdyr-
bestanden vil dermed ikke blive repræsenteret korrekt i de bereg-
nede omkostninger for en 10 pct. reduktion. Endvidere er usik-
kerheden vedr. omkostningsberegningerne relativt stor. F.eks. er 
der beregnet en gennemsnitlig negativ lønningsevne i mælke-
produktionen, hvilket dækker over en meget stor spredning i ef-
fektivitet mellem bedrifter.  
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Figur III.2 Omkostningstrappe for landbrugets drivhus-
gasreduktion 
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Anm.: De nummererede tiltag er som følger: 1. Fedt i foder til malke-
køer. 2. Skov på højbundsjord. 3. Efterafgrøder, sandjord. 
4. Efterafgrøder, lerjord. 5. Nitrifikationshæmmere i handels-
gødning. 6. Mellemafgrøder, sandjord. 7. Mellemafgrøder, 
lerjord. 8. Afbrænding af ubehandlet svinegylle. 9. Afbrænding af 
afgasset gylle. 10. Gylleforsuring, kvæggylle. 11. Gylleforsuring, 
svinegylle. 
Priser er i 2010-niveau. 

Kilde: Dubgaard mfl. (2010) og egne beregninger. 

 
 
Som det fremgår, har de tiltag, som er medtaget i omkost-
ningstrappen, et maksimalt reduktionspotentiale på omkring 
1,75 mio. ton CO2-ækvivalenter. Det medfører en begræns-
ning i forhold til analyser af meget høje afgifter, hvor der 
må forventes at blive anvendt yderligere dyre tiltag eller 
store reduktioner i produktionsomfanget. Endvidere inde-
holder figuren udelukkende tiltag, der medfører drifts-
økonomiske omkostninger for landbruget. I Dubgaard mfl. 
(2010) indgår flere tiltag, der medfører en driftsøkonomisk 
gevinst for landbruget, hvilket bør medføre, at tiltagene vil 
blive anvendt uden at anvende nogen form for regulering.  
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Det er derfor valgt at lade disse tiltags drivhusgasreduce-
rende effekt indgå i opgørelsen af grundforløbets drivhus-
gasudledning.57 
 
Som beskrevet indgår ændringer i kulstoflagring i bereg-
ningerne, hvilket betyder, at de angivne skøn for drivhus-
gasreduktioner ved forskellige tiltag er noget højere, end de 
ville være, hvis ændring i kulstoflagre ikke talte med. Mod-
sat ville man kunne forvente større reduktioner for en given 
drivhusgasafgift, hvis ændringer i produktionsomfanget som 
følge af forskellige afgiftsniveauer havde været med i 
beregningerne. Der er således relativt store usikkerheder 
knyttet til beregningerne, men der kan ikke umiddelbart 
siges noget om, i hvilken retning det påvirker resultaterne. 
 
Et tilsvarende studie af omkostningerne ved at reducere 
andre drivhusgasser end CO2 i de europæiske lande viser for 
Danmark, at en afgift på 224 kr. pr. ton CO2-ækvivalent (i 
2005-priser, som omregnet til 2010-niveau er knap 250 kr.) 
medfører en reduktion på omkring 0,9 mio. ton CO2-
ækvivalenter, mens en afgift på 1.500 kr. medfører en 
reduktion på ca. 2 mio. ton CO2-ækvivalenter, jf. Höglund-
Isaksson mfl. (2010). I figur III.2 medfører en afgift på 244 
kr. en reduktion på omkring 0,8 mio. ton CO2-ækvivalenter, 
mens en afgift på 1.500 kr. medfører en reduktion på om-
kring 2,3 mio. ton CO2-ækvivalenter. Der er derfor et pænt 
sammenfald med de anvendte reduktioner og omkostninger 
i nærværende analyse. Der er dog forskel i antagelserne bag 
beregningerne i forhold til nærværende analyse, bl.a. i 

 
57) Grundforløbet i dette kapitel er det samme, som blev anvendt i 

energifremskrivningen i De Økonomiske Råd (2010), som bygger 
på DMU’s fremskrivning af landbrugets udvikling, hvor Grøn 
Vækst aftalen ikke indregnes, jf. Nielsen mfl. (2010). Grund-
forløbet i Dubgaard mfl. (2010) bygger på beregninger med 
AGMEMOD-modellen (en partiel dynamisk ligevægtsmodel for 
de europæiske markeder for landbrugsprodukter), og Grøn Vækst 
aftalen indregnes. Da DMU’s grundforløb ikke indeholder æn-
dringer i kulstoflagring, ville grundforløbets udledning have væ-
ret større i 2020, hvis kulstoflagre havde været indregnet. Ved 
bl.a. at indregne reduktionen fra de tiltag, der medfører en drifts-
økonomisk gevinst i et grundforløb inkl. kulstoflagring opnås 
omtrent samme manko i 2020 som i DMU’s grundforløb uden 
kulstoflagring. 

Usikkerheder 

Tilsvarende studie 
af reduktioner i 
landbrugets ikke-
CO2-drivhusgasser 



 

 240 

antagelserne om udviklingen i grundforløbet for landbruget 
og indregning af ændring i kulstoflagring. 
 
Som følge af, at landbruget er drivhusgasintensivt, vil 
erhvervet blive relativt hårdt ramt ved drivhusgasafgifter, 
især hvis disse skal sikre national målopfyldelse, da sådanne 
afgifter vil skulle være forholdsvist høje, jf. afsnit III.4. Da 
EU’s nuværende politik for regulering af ikke-
kvotesektoren endvidere ikke sikrer ensartet regulering af 
udledningen fra landbruget på tværs af EU-lande, kan der 
være konkurrencemæssige hensyn at tage stilling til ved 
udformningen af en afgift på drivhusgasudledning. Det 
samme gør sig gældende over for tredjelande. Grundlæg-
gende kunne man argumentere for, at landbruget burde have 
været i kvotesektoren, hvor målet netop er at sikre ensartede 
priser på det indre marked. Samtidig tages der i kvotesyste-
met visse hensyn til energiintensive virksomheder, som kan 
sidestilles med landbruget, hvis man ser på drivhusgasinten-
siteten pr. produceret enhed værditilvækst. Det drejer sig 
specielt om gratis tildeling af kvoter og adgang til interna-
tionale kreditter. Hvis landbruget skal indgå i kvotesek-
toren, vil det betyde, at hver enkelt landbrugsbedrift skal 
indgå i kvotehandelen, og at udledningerne fra det enkelte 
landbrug skal kunne måles eller opgøres årligt. 
 
Hvis kvoterne i kvotesektoren fortsat foræres bort, vil ikke-
kvotesektorerne have en konkurrenceulempe i forhold til 
kvotesektorerne ved en afgift i ikke-kvotesektorerne. For at 
tage hensyn til drivhusgasintensiteten i landbruget kan det 
nuværende system med bundfradrag i CO2-afgiften udvides 
til også at gælde for landbrugets ikke-energirelaterede 
udledninger.  
 
Måling af forvridningstab 
 
I beregningerne er anvendt en partiel model for energiefter-
spørgslen i forbrug og husholdninger. Der er dermed ikke 
mulighed for direkte at beregne konsekvenserne for for-
brugernes velfærd på modellens præmisser af diverse af-
giftsomlægninger. Derimod udregner modellen ændringen i 
anvendelsen af de forskellige energityper som følge af givne 
afgiftsændringer. Normalt vil der for sådanne ændringer i 
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private forbrugskomponenter, som skyldes en afgifts-
stigning, være tale om et velfærdstab for forbrugerne, som 
overstiger den afgift, de skal betale. Mens selve afgifts-
provenuet ikke angiver et samfundsmæssigt tab, men blot 
en omfordeling fra forbruger til offentlig sektor, modsvares 
dette overskydende velfærdstab ikke af nogen tilsvarende 
gevinst hos andre modparter. Det angiver derfor samfundets 
nettotab som følge af en forvridning af de relative priser. 
Forenklende kan det beregnes som halvdelen af produktet af 
forbrugsfaldet og prisstigningen. Denne størrelse betegnes 
ofte som en dødvægtstrekant, jf. boks III.4. For virksom-
heder, der ændrer deres energiforbrug som følge af en 
afgiftsstigning, vil der tilsvarende være tale om en omkost-
ningsstigning ud over det faktisk betalte afgiftsprovenu. Det 
kan beregnes på samme måde. I beregningerne i afsnit III.4 
er opgjort et mål for det samlede forvridningstab, som er 
beregnet som summen af alle dødvægtstabene ved de for-
skellige ændringer i energiefterspørgslen i forhold til et 
udgangspunkt uden forvridninger. 
 
For landbrugets ikke-energirelaterede udledninger er for-
vridningstabet dog målt lidt anderledes. Som forklaret 
ovenfor bygger beregningerne af reduktionerne i disse 
udledninger ved forskellige CO2-afgiftsniveauer på kon-
krete antagelser om, hvilke tiltag erhvervet vil vælge ved 
forskellige afgiftsniveauer, og hvad omkostningerne herved 
vil være. For landbrugets ikke-energirelaterede udledninger 
er omkostningerne ved at tilpasse produktionen, som indgår 
i det samlede beregnede forvridningstab, derfor opgjort 
direkte ud fra beløbene i figur III.2. 
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Boks III.4 Forvridningstab ved afgifter 
 

Dødvægtstabet ved en afgift kan illustreres i figuren nedenfor. Den blå kurve i 
diagrammet er en efterspørgelskurve, som viser, hvor stor en mængde af den 
pågældende vare, som aftagerne efterspørger ved den pågældende pris. Ved prisen 
P1 køber de således mængden Q1.  
 
Hvis varen nu pålægges en afgift svarende til afstanden mellem P2 og P1, stiger 
køberprisen til P2 under forudsætning af, at producenterne fortsat kræver sælger-
prisen P1 (hvilket vil ske, hvis udbudskurven er vandret). Ved den nye pris køber 
aftagerne mængden Q2. I forhold til den gamle situation er forbrugerne stillet 
dårligere. Dels betaler de nu en højere pris for de varer, de køber. Det giver dem 
et tab svarende til rektanglerne A og B, som samtidig er lig med det provenu, 
staten får ind på sin afgift. Dels får forbrugerne et ekstra tab svarende til trekanten 
C. Den afspejler, at forbrugerne oprindelig fik en gavn af forbruget Q1–Q2, som 
oversteg den pris, de betalte for det samme forbrug. Mens tabet for aftagerne ved 
betalingen af A og B modsvares af, at staten får en tilsvarende større indtægt, som 
kan bruges til samfundsnyttige formål, er trekanten C et rent samfundsmæssigt 
tab, som ikke kommer andre til gode. Denne trekant benævnes ofte en dødvægts-
trekant. 
 
Figur A     Forvridningstab ved afgifter 

 
 
Hvis staten efterfølgende hæver afgiften for at fordoble sit provenu, skal den nye 
afgiftssats være lig med P3–P1. Staten får nu arealet A+D i provenu, som er dob-
belt så stort som det tidligere provenu A+B. Dødvægtstabet er imidlertid nu are-
alet B+C+E, som er mange gange større end det tidligere dødvægtstab C. 
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Boks III.4 Forvridningstab ved afgifter, fortsat 
 

Dette illustrerer, at forvridningstabet ved en afgift typisk stiger mere end propor-
tionalt med provenuet og mere end proportionalt med afgiftssatsen. 
 
Diagrammet forudsætter, at aftagerne bærer hele byrden af afgifterne, hvilket vil 
ske, når der er konstante marginale produktionsomkostninger og derfor en vandret 
udbudskurve. Generelt kan der være en påvirkning hos udbyderne af en sådan 
skat, som bevirker, at de kommer til at bære noget af byrden og får et selvstændigt 
dødvægtstab. Sådanne udbudseffekter er ikke medtaget i beregningerne i afsnit 
III.4. 

 

 
 
Den anvendte beregningsmetode tager ikke hensyn til 
afledte effekter af ændringer i energiafgifter på de forskel-
lige priser, ligesom effekter på arbejdsudbud og lignende 
ikke beregnes. Desuden tager målingen af forvridningstabet 
ikke hensyn til, at der ud over energiafgifterne findes en 
række andre eksisterende forvridninger i økonomien, som 
potentielt vil påvirke den sande forvridning ved en given 
energiafgift, uden at dette indgår i beregningerne. Det har 
således stor betydning, hvilket udgangspunkt dødvægts-
tabene måles i forhold til.  
 
For at give et bud på den formodede vigtighed af at ignorere 
afledte effekter på prisdannelsen på energi fra forsyningssek-
toren er der foretaget en beregning ved hjælp af den tekniske 
energimodel Balmorel. Balmorel beskriver el- og fjernvar-
meproduktionen i Danmark og de omkringliggende lande, jf. 
De Økonomiske Råd (2008) samt www.balmorel.com. I 
beregningen undersøges det, hvor meget den langsigtede 
ligevægtspris på elektricitet og fjernvarme vil ændre sig som 
følge af en ændring i forbruget af både el og fjernvarme i 
Danmark på 10 pct. Af tabel III.11 ses det, at virkningen på 
elprisen af en dansk efterspørgselsændring i denne størrel-
sesorden er meget beskeden med de anvendte beregnings-
forudsætninger, især ved en forbrugsstigning. Virkningen er 
større på fjernvarmeprisen, hvor markedet ikke i samme grad 
er internationalt. Det vurderes dog, at det ikke generelt vil 
ændre resultaterne markant eksplicit at inddrage disse afledte 
priseffekter i beregningerne i det følgende afsnit. 
 

Hvad der ikke 
tages hensyn til 

Effekter på 
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Tabel III.11 Ændringer i el- og fjernvarmepriser ved ændret efterspørgsel 

Efterspørgsel Elpriser Fjernvarme 
 Husholdninger Virksomheder  
 Øst Vest Øst Vest  
 ---------------------------  Pct.vis ændring  --------------------------- 

10 pct. stigning 1 0 1 0 4 
10 pct. fald -2 -3 -2 -4 -15 
Anm.: Tabellen viser ændringen i aftagerpriser eksklusive forbrugsafgifter, PSO-tarif og moms. 
Kilde: EA Energianalyse (2011). 
 

 
 
III.4 Analyser af afgiftsomlægninger 
 
I det følgende betragtes forskellige omlægninger inden for 
systemet af klima- og energirelaterede afgifter, jf. tabel 
III.12. Omlægningerne berører først og fremmest spørgsmå-
let om, hvordan Danmark mest hensigtsmæssigt kan opfylde 
sin EU-forpligtelse om at nedbringe udledningen af driv-
husgasser fra ikke-kvotesektoren med 20 pct. i 2020 i 
forhold til niveauet i 2005. I den anvendte energifremskriv-
ning vil Danmark ved en fastholdelse af de gældende af-
giftsprincipper i 2020 have et udledningsniveau, der er 6 
mio. ton for højt i forhold til dette. Mankoen på 6 mio. ton 
med hensyn til at opfylde målsætningen kan enten fjernes 
ved at købe udledningsrettigheder i udlandet eller ved 
indenlandske reduktioner. Det sidste vil typisk kunne ske 
samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssigt ved at lægge en 
afgift på de indenlandske udledninger.  
 
En grundlæggende problemstilling handler altså om, hvor-
vidt den danske forpligtelse skal nås ved indenlandske 
reduktioner eller ved opkøb i udlandet, og hvor store om-
kostningerne er ved at gøre det ene i forhold til det andet. 
Det samfundsøkonomisk mest effektive vil være at sætte 
afgiften på indenlandske CO2-udledninger lig med prisen på 
at købe udledningsrettigheder i udlandet. Hvis der ved 
denne afgift stadig er en indenlandsk manko, bør den dæk-
kes ved, at staten opkøber resten i udlandet. Dette kan give 
en gevinst for såvel Danmark som den udenlandske mod-

Manko kan fjernes 
ved udlandskøb 
eller indenlandsk 
afgift 

Beregninger ser på 
ingen, delvis og fuld 
indenlandsk 
reduktion 
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part. Danmark vil spare indenlandske reduktionsomkost-
ninger, der overstiger prisen på at købe udledningsrettig-
heder, og udlandet kan omvendt sælge udledningsrettig-
heder til en højere pris end deres indenlandske reduktions-
omkostninger. Man kan imidlertid forestille sig, at der i 
Danmark vil være et politisk ønske om, at reduktionen 
under alle omstændigheder skal ske indenlands. Der foreta-
ges derfor beregninger, der anvender udenlandske indkøb til 
henholdsvis at opnå hele målsætningen, halvdelen af mål-
sætningen og slet intet af målsætningen. Beregningen i det 
sidste tilfælde illustrerer omkostningerne under de givne 
antagelser ved at insistere på at opfylde forpligtelsen inden-
lands. 
 
 

Tabel III.12 De vigtigste scenarier  
  
Fuld udenlandsk 
målopfyldelse 
 

• Neutralt scenarie 
• Proportional opskalering af eksisterende energiafgifter 
 

Fuld indenlandsk 
målopfyldelse 

• Ensartet CO2-afgift i alle sektorer, energiafgifter fjernes 
• Ensartet CO2-afgift i alle sektorer, neutral tilbageførsel 
 

Delvis  
indenlandsk målop-
fyldelse 

• Ensartet CO2-afgift i alle sektorer, energiafgifter nedsættes 
• Landbrug undtages 
• Transport undtages 
• Landbrug og transport undtages 
• Benzinafgift i stedet for kørselsafgift  
• Ensartet CO2-afgift i alle sektorer, tilbageførsel ved bund-

fradrag 
• Ensartet CO2-afgift i alle sektorer, tilbageførsel ved lavere 

afgifter på el og fjernvarme 
 

Øvrige scenarier 
 

• 10 pct. energiafgift på biobrændsler 
• Højere og lavere pris på udenlandske udledningsrettigheder 
• Højere elasticiteter 
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I diskussionerne om indenlandske klimaafgifter er et væ-
sentligt emne, om nogle udledere bør slippe for en sådan 
afgift. Landbrugets udledninger af ikke-energirelaterede 
afgifter er eksempelvis ikke pålagt en afgift på linje med de 
energirelaterede CO2-afgifter. Tilsvarende giver problem-
stillingen om grænsehandel anledning til diskussion om, 
hvorvidt det er klogt at lade CO2-afgiften på benzin og 
diesel følge med øvrige CO2-afgifter. Et andet tema i de 
kommende beregninger er derfor konsekvenserne af at 
undtage henholdsvis landbrugets ikke-energirelaterede 
udledninger og transportsektoren fra en situation, hvor den 
indenlandske CO2-afgift i øvrigt sættes op.  
 
Skal man købe udenlandske udledningsrettigheder, er der 
behov for finansiering af dette køb. Der skal altså opkræves 
et ekstra provenu hertil. Forhøjer man afgifterne på inden-
landske udledninger, vil dette omvendt give et ekstra prove-
nu. I begge tilfælde kan man skaffe/anvende provenuet via 
en ændring et andet sted i skattesystemet. I disse bereg-
ninger sker dette generelt ved ændringer i energiafgifterne. 
Beregningerne er altså foretaget under en antagelse om, at 
afgiftsomlægningerne samlet skal være provenuneutrale 
inden for systemet af energirelaterede afgifter. Et særligt 
tema her er, om virksomhederne bør kompenseres ved en 
speciel tilbageførsel af provenuet i forhold til de private 
husholdninger. Nogle af scenarierne undersøger derfor 
denne problemstilling.  
 
Derudover undersøges det, om der kan være en gevinst ved 
at omlægge noget af energibeskatningen til biobrændsler. 
Til sidst præsenteres følsomhedsanalyser af betydningen af 
en anden pris på udenlandske udledningsrettigheder eller af 
højere elasticiteter end forudsat i hovedscenarierne.  
 
Målopfyldelse ved opkøb i udlandet 
 
Som udgangspunkt for beregninger af forskellige måder, 
hvorpå Danmark kan opfylde sit CO2-mål i 2020, benyttes 
et scenarie, der defineres som forvridningsfrit. I dette scena-
rie antages følgende ændringer i forhold til det, som ligger i 
energifremskrivningen: 
 

Konsekvenser af at 
undtage nogle 
indenlandske 
sektorer fra afgifter 

Provenuneutralitet 
inden for systemet 
af energirelaterede 
afgifter 

Biobrændsler og 
følsomhedsanalyser 

Neutralt scenarie 
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• Alle energiafgifter på husholdningernes og erhver-
venes energiforbrug (bortset fra benzin og diesel) 
fjernes. Benzin- og dieselafgifter fastholdes på det 
niveau, de har i energifremskrivningen 

• Landbrugets ikke-energirelaterede udledninger af 
drivhusgasser pålægges en afgift på samme niveau 
som CO2-afgiften i den resterende ikke-
kvotesektor, dvs. en afgift på 244 kr. pr. ton CO2-
ækvivalent (i 2010-priser). Provenuet fra denne af-
gift på landbruget forudsættes tilbageført til erhver-
vet på anden vis 

• Den del af den danske reduktionsforpligtelse, som 
ikke nås ved disse tiltag, nås ved køb af udled-
ningsrettigheder i udlandet. Det forudsættes, at dis-
se koster det samme pr. ton CO2 som kvoteprisen, 
jf. diskussionen herom i III.2 

• Provenutabet ved at fjerne energiafgifterne i punkt 
1 og omkostningerne ved at købe udledningsrettig-
heder i udlandet forudsættes dækket ved finan-
siering uden for energi- og CO2-området, eksem-
pelvis ved højere moms eller en forhøjelse af ar-
bejdsmarkedsbidraget 

 
Dette scenarie bruges udelukkende for at have et udgangs-
punkt, som forvridningerne i det næste mere relevante 
scenarie kan holdes op imod. Selvom der også i det oven-
stående scenarie er forskellige afgifter, kan CO2-afgiften 
betragtes som en skat, der korrigerer for en ekstern effekt, 
som markedsprisen ikke vil indregne af sig selv. Den giver 
dermed ingen forvridninger, men tværtimod en mere hen-
sigtsmæssig prissætning, givet at CO2-afgiften har det rette 
niveau (hvilket her forudsættes). På samme måde antages 
det, at de eksisterende energiafgifter på benzin og diesel 
afspejler andre negative eksterne effekter i forbindelse med 
bilkørsel (ulykker, trængsel og støj), jf. opgørelsen heraf i 
tabel III.5. Med denne antagelse er der dermed heller ingen 
forvridninger forbundet med denne beskatning.  
 
De øvrige energiafgifter (som også omfatter elafgift, energi-
spareafgift og CO2-afgifter på fjernvarme, jf. afsnit III.2) vil 
derimod hver især medføre en forvridning, fordi de ændrer 
inputsammensætningen i forbrug og produktion i en uhen-

Udgangspunkt for 
mere relevante 
scenarier 

Der ses bort fra alle 
forvridninger uden 
for energisektoren 
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sigtsmæssig retning. De fjernes derfor i dette scenarie og 
antages erstattet af en mere generel skat som moms eller 
arbejdsmarkedsbidrag. Med disse antagelser defineres 
scenariet som et forvridningsfrit eller neutralt scenarie. 
Hermed ses der altså forenklende bort fra alle andre eksiste-
rende forvridninger i økonomien i form af eksempelvis 
indkomstskatter, selskabsskatter, moms og forskellige 
markedsimperfektioner. Selvom moms og arbejdsmarkeds-
bidrag bl.a. påvirker arbejdsudbuddet, antages det her, at 
denne påvirkning går lige op med de eksisterende energi-
afgifters påvirkning af arbejdsudbuddet. Derfor indregnes 
ikke nogen forvridning fra denne finansiering ved generelle 
skatter. 
 
Indførelsen af afgiften på landbrugets ikke-energirelaterede 
udledninger medfører, at disse udledninger mindskes med 
800.000 ton CO2-ækvivalenter. Fjernelsen af energiafgif-
terne i det neutrale scenarie betyder omvendt, at forbruget af 
olie, naturgas og kul stiger, og derfor øges den indenlandske 
CO2-udledning med knap 400.000 ton, jf. tabel III.13. Der 
skal derfor i alt købes udledningsrettigheder til 5½ mio. ton 
CO2 i udlandet. Når udledningerne i ikke-kvotesektoren 
ikke stiger mere, skyldes det blandt andet, at to tredjedele af 
de fjernede energiafgifter er pålagt el og fjernvarme, som jo 
er kvoteomfattet. De lavere priser på disse produkter fører 
isoleret set til, at slutbrugerne i et vist omfang substituerer 
væk fra eget forbrug af især olie og gas over mod energikøb 
fra forsyningssektoren. Den nødvendige skat, der samlet set 
gør scenariet provenuneutralt, bliver på knap 28 mia. kr., 
hvoraf 1,4 mia. kr. er den nødvendige udgift til køb af 
udledningsrettighederne i udlandet.  
 
 

Udlednings-
rettigheder for 5½ 
mio. ton CO2 købes 
i udlandet 
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Tabel III.13 Neutralt scenarie 
 Niveau Ændring 

 ----  Mio. ton CO2-ækvivalenter  ---- 

Erhverv, varme og proces 5,8 0,2 

Husholdninger, varme 2,9 0,2 

Transport 14,7 0,0 

Landbrug, ikke-energirelateret 8,5 -0,8 

Øvrig drivhusgasudledning 3,9 0,0 

Køb af udenlandske udledningsrettigheder -5,6 -5,6 

I alt 30,2 -6,0 

 -------------------  Kr.  ------------------- 

CO2-afgift, husholdninger 244 0 

Elpris pr. kWh, husholdninger 1,25 -0,94 

Benzinpris pr. liter, husholdninger 12,5 0,0 

 ----------------  Mia. kr.  ---------------- 

Omkostninger ved køb i udland 1,4 1,4 

Afgiftsprovenu fra husholdninger 41,7 10,7 

Afgiftsprovenu fra erhverv 12,1 -9,3 

 -----------------  Indeks  ----------------- 

Energiafgift, olie, erhverv 0 

Forvridningstab 0 
Anm.: I dette scenarie opfyldes målsætningen ved køb i udlandet, og alle energiafgifter fjernes,

finansieret ved forvridningsfri beskatning på husholdningerne. Priser er i 2010-niveau. Ændrin-
ger er i forhold til energifremskrivningen. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
 
Det neutrale scenarie sammenlignes nu med forskellige 
andre scenarier, der opfylder de danske reduktionsforplig-
telser på forskellig vis ved forskellige omlægninger inden 
for systemet af energi- og klimarelaterede afgifter. Omlæg-
ningerne foretages sådan, at de i hvert enkelt tilfælde er 
provenuneutrale.  

Fremover ses på 
mere snævert 
provenuneutrale 
omlægninger 
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Først betragtes en situation, hvor reduktionsforpligtelsen 
fortsat opfyldes ved hjælp af køb af udenlandske udled-
ningsrettigheder, efter at det danske afgiftsniveau i ikke-
kvotesektoren overalt er blevet bragt op på samme niveau 
som prisen på udenlandske udledningsrettigheder (som også 
fortsat antages at være lig med kvoteprisen). Landbruget 
pålægges altså ligesom i det forvridningsfri scenarie en 
afgift på de ikke-energirelaterede emissioner, hvilket i sig 
selv medfører en reduktion på 800.000 ton CO2-
ækvivalenter i forhold til energifremskrivningen. Det forud-
sættes også fortsat, at provenuet fra denne afgift tilbageføres 
direkte til landbruget. I modsætning til det neutrale scenarie 
finansieres omkostningerne ved de udenlandske køb inden 
for energiafgiftssystemet ved, at de eksisterende energiaf-
gifter på erhvervs og husholdningers energiforbrug (eksklu-
sive benzin/diesel) skaleres proportionalt op. Dette med-
fører en stigning i disse energiafgifter på godt 5 pct. Stig-
ningen i energiafgifterne medfører en beskeden reduktion 
på knap 20.000 ton CO2-udledninger, hvilket er for lille en 
ændring til at give udslag i tabel III.14, hvor de forskellige 
sektorers niveau og eventuelle reduktioner i forhold til 
energifremskrivningen vises. Det samlede køb af udled-
ningsrettigheder i udlandet bliver dermed på 5,2 mio. ton 
CO2 i dette scenarie, som benævnes det proportionale 
scenarie.  
 
 

Proportional 
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energiafgifter 
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Tabel III.14 Proportionalt scenarie 
 Niveau Ændring 

 -------  Mio. ton CO2-ækvivalenter  ------- 

Erhverv, varme og proces 5,6 0,0 

Husholdninger, varme 2,7 0,0 

Transport 14,7 0,0 

Landbrug, ikke-energirelateret 8,5 -0,8 

Øvrig drivhusgasudledning 3,9 0,0 

Køb af udenlandske udledningsrettigheder -5,2 -5,2 

I alt 30,2 -6,0 

 ---------------------  Kr.  --------------------- 

CO2-afgift, husholdninger 244 0 

Elpris pr. kWh, husholdninger 2,19 0,05 

Benzinpris pr. liter, husholdninger 12,5 0,0 

 ------------------  Mia. kr.  ------------------ 

Omkostninger ved køb i udland 1,3 1,3 

Afgiftsprovenu fra husholdninger 31,0 0,8 

Afgiftsprovenu fra erhverv 21,4 0,5 

 -------------------  Indeks  ------------------- 

Energiafgift, olie, erhverv 105 

Forvridningstab 100 
Anm.: I dette scenarie opfyldes målsætningen ved køb i udlandet, finansieret ved proportional opska-

lering af energiafgifterne. Priser er i 2010-niveau. Ændringer er i forhold til energifremskriv-
ningen, bortset fra forvridningstabet, hvor indeks 100 = proportionalscenariet. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
 
De samlede omkostninger ved at købe disse udlednings-
rettigheder i udlandet beløber sig til 1,3 mia. kr., hvoraf 0,8 
mia. kr. betales af husholdningerne og ½ mia. kr. af virk-
somhederne gennem forhøjelse af energiafgifterne. For-
højelsen af elafgiften på husholdninger svarer til en stigning 
i elprisen på 5 øre pr. kWh i forhold til niveauet i energi-

Udlandskøb koster 
1,3 mia. kr.  
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fremskrivningen. Generelt er der altså tale om en relativt 
beskeden stigning i de berørte energiafgifter i forhold til 
udgangsniveauet i fremskrivningen. Det skyldes, at omkost-
ningen ved at købe de udenlandske udledningstilladelser er 
ret beskeden i forhold til provenuet fra energiafgifterne, og 
at følsomheden i efterspørgslen er relativt lille.  
 
I forhold til det neutrale scenarie giver det proportionale 
scenarie et forvridningstab. Dette skyldes, at de forskellige 
energiafgifter på husholdningernes og virksomhedernes 
energiforbrug til varme og procesformål påvirker efter-
spørgslen og dermed medfører en ineffektiv resurseanven-
delse. Størrelsen af forvridningstabet i dette scenarie i 
forhold til det neutrale scenarie bruges i det følgende som 
målestok (indeks 100) for den målte forvridning ved de 
forskellige mulige afgiftsomlægninger.58 
 
Alternativt kunne man forestille sig, at man ville ønske at 
friholde erhvervenes energiforbrug for afgiftsstigninger, når 
den nødvendige finansiering af målopfyldelsen skal tilveje-
bringes. Det kan skyldes en formodning om, at forvrid-
ningen ved at pålægge erhvervene ekstra afgifter er relativt 
stor, fordi der er en dobbelt effekt: Ændringer i virksom-
hedernes inputpriser vil både forvride sammensætningen af 
produktionsfaktorerne og bagefter yderligere produktion og 
forbrug af de færdigvarer, som virksomhederne producerer, 
hvis afgifterne overvæltes i priserne på færdigvarer. I et 
land med stor udenrigshandel som Danmark vil sådanne 
prisstigninger forværre konkurrenceevnen i forhold til 
udlandet og medføre lavere eksport af de pågældende varer. 
 
Virkningen af at fastholde virksomhedernes energiafgifter 
på det niveau, de har i energifremskrivningen i 2020, og kun 
hæve energiafgifterne på husholdningerne, er, at disse skal 
stige med 8 pct. Forvridningstabet bliver en anelse højere, 
nemlig ca. 2 pct. Med de givne beregningsforudsætninger er 
 
58) I beregningerne er det målte forvridningstab i det proportionale 

scenarie på ca. 1 mia. kr. Da de partielle beregninger ser bort fra 
en række eksisterende skatter og andre forvridninger, som må for-
modes at påvirke denne størrelse, bør selve dette niveau dog ikke 
betragtes som retvisende. Den reelle størrelsesorden kan være en 
helt anden. 
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det altså ikke en fordel at friholde virksomhederne for en 
afgiftsstigning. En medvirkende årsag til dette resultat er, at 
energiafgiftssatserne i udgangspunktet er betydeligt højere 
for forbrugerne end for virksomhederne, hvilket alt andet 
lige medfører en større forvridning for en given stigning.  
 
En mulighed er, at den anvendte partielle model specifikt 
undervurderer følsomhederne i virksomhedernes efterspørg-
sel, fordi den ikke fanger de afledte effekter af ændret 
efterspørgsel efter virksomhedernes produktion. Man kan 
illustrere betydningen af den relative størrelse af prisføl-
somheden i henholdsvis virksomhedernes og forbrugernes 
energiefterspørgsel ved at undersøge, hvor meget større 
virksomhedernes efterspørgselselasticiteter skal være i 
forhold til referencescenariet, før det målte velfærdstab 
reduceres ved kun at lægge afgiftsstigningen på for-
brugerne, hvis elasticiteter antages at være uændrede. Dette 
sker, hvis virksomhedernes prisfølsomhed er 1,7 gange 
større end i referencescenariet. Det kan umiddelbart være 
svært at afgøre, om en sådan forskel i prisfølsomhed er 
realistisk. Tidligere beregninger med den anvendte gene-
relle ligevægtsmodel MUSE, der tager højde for afledte 
virkninger på konkurrenceevnen, har imidlertid også peget 
på, at velfærdseffekten af en marginal forhøjelse af grønne 
afgifter (inkl. energiafgifter) er stort set den samme, hvad 
enten forhøjelsen pålægges erhvervslivet, forbrugerne eller 
begge sektorer, jf. De Økonomiske Råd (2009). 
 
Man kan også undersøge, hvor meget større følsomheden i 
virksomhedernes efterspørgsel skal være i forhold til de her 
anvendte elasticiteter, før det med det anvendte forvrid-
ningsmål bliver hensigtsmæssigt helt at friholde erhvervene 
for energiafgifter og i stedet hente det samme provenu hos 
forbrugerne ved en proportional opskalering af de eksiste-
rende energiafgifter. Det ville medføre, at disse skulle stige 
med ca. 75 pct. Svaret er, at virksomhedernes prisfølsomhed 
skulle være mere end fem gange så høj, før en sådan om-
lægning vil give mindre forvridninger end i det proportio-
nale scenarie. Med de elasticiteter, som anvendes i hoved-
scenarierne, vil en sådan omlægning fra virksomheder til 
husholdninger af alle eksisterende energiafgifter tværtimod 
godt og vel fordoble det samlede forvridningstab. Det virker 

Med dobbelt så stor 
prisfølsomhed for 
virksomheder 
ændres 
konklusionen 
 

Med fem gange 
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mindre 
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dermed ikke særlig sandsynligt, at det skulle være fordel-
agtigt at friholde erhvervene helt, givet at man vil opkræve 
et bestemt provenu fra energiafgifter i det hele taget. 
 
Et andet spørgsmål ud over forvridninger og dermed sam-
fundsøkonomisk effektivitet, som også er relevant i forbin-
delse med enhver skatteomlægning, er de fordelingsmæs-
sige konsekvenser. Det gælder fordelingen mellem forskel-
lige personers skattebetaling og fordelingen mellem privat-
personers og virksomheders skattebetaling (som i sidste 
ende også er et spørgsmål om forskellige personers betaling, 
idet virksomhederne jo normalt ejes direkte eller indirekte 
af privatpersoner eller af det offentlige). Sådanne forde-
lingsmæssige spørgsmål vil naturligt nok indgå i priorite-
ringen hos beslutningstagerne. Fordelingsmæssige ønsker 
bør imidlertid generelt varetages i forbindelse med indret-
ningen af det samlede skatte- og overførselssystem og 
specielt af indkomstbeskatningen og ensartede vareskatter. I 
beregningerne her i kapitlet indgår derfor ikke nogen egent-
lig behandling af sådanne fordelingsmæssige spørgsmål. 
 
Fuld indenlandsk målopfyldelse 
 
De ovenstående scenarier har alle været baseret på, at 
Danmark har kunnet og villet købe udledningsrettigheder i 
udlandet til en pris, som svarer til CO2-prisen i kvote-
sektoren. I sådan et tilfælde vil der være en gevinst ved at 
udnytte muligheden, når omkostningen ved at købe i ud-
landet er mindre end den samfundsmæssige omkostning, der 
vil være ved at foretage reduktionerne indenlands. Man kan 
dog forestille sig, at der vil være et politisk ønske om, at 
man under alle omstændigheder skal foretage flere reduk-
tioner inden for landets grænser. Diskussionen om køb af 
udledningsrettigheder i udlandet er funderet i et ønske om, 
at Danmark selv skal levere de krævede reduktioner gennem 
indenlandske initiativer. Dette er imidlertid ikke tilfældet i 
de scenarier, hvor Danmark afstår fra at købe udledningsret-
tigheder. Her vil Danmark nemlig øge importen af drivhus-
gasintensive varer fra udlandet, men vores egen produktion 
forskydes over mod produkter med et mindre drivhusgas-
indhold. Danmark opnår derved indirekte – og omkost-
ningstungt – at flytte drivhusgasudledninger til udlandet, 
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selvom målet er at afstå fra køb af udledningsrettigheder i 
andre EU-lande. Her belyses, hvilke konsekvenser det vil 
have under de givne beregningsforudsætninger, hvis hele 
reduktionsforpligtelsen i 2020 skal foretages uden køb af 
udledningsrettigheder i udlandet.  
 
Først undersøges et scenarie, hvor de yderligere reduktioner 
tilvejebringes ved en ensartet stigning i CO2-afgiften på alle 
udledningskilder i ikke-kvotesektoren. Det medfører, at 
såvel ikke-kvote-erhvervenes og husholdningernes forbrug 
af olie, gas og kul som al erhvervsmæssig og privat kørsel i 
benzin- og dieselbiler og landbrugets ikke-energirelaterede 
drivhusgasudledninger bliver beskattet højere. Provenuet fra 
forhøjelsen af CO2-afgifterne bruges til en proportional 
nedskalering af de eksisterende energiafgifter.  
 
Det kan diskuteres, hvor store mulighederne reelt er for at 
hæve beskatningen på benzin og diesel. Grænsehandels-
problemer kan tænkes i praksis at gøre det uønskeligt at 
sætte benzinprisen op. Som nævnt i sidste afsnit tænkes der 
i disse scenarier derfor i stedet på en kørselsafgift pr. km., 
som kan tænkes at variere fra biltype til biltype i forhold til 
det gennemsnitlige benzin- eller dieselforbrug pr. kilometer. 
En sådan kørselsafgift kan betragtes som en benzinafgift, 
blot uden grænsehandelsproblemer. Kørselsafgiften er 
derfor også i tabellerne omregnet, så den kan sammenlignes 
med en almindelig benzinpris. Der er imidlertid tale om en 
afgift, der ikke eksisterer på nuværende tidspunkt. De 
tekniske og administrative problemstillinger i forbindelse 
med sådan en afgift er derfor heller ikke kendte.  
 
Kravet om fuld indenlandsk målopfyldelse medfører, at den 
ensartede CO2-afgift skal stige fra knap 250 til godt 2100 
kr. pr. ton. Det medfører væsentlige reduktioner blandt alle 
udledere af drivhusgasser, jf. tabel III.15. Ved dette afgifts-
niveau udnytter landbruget alle de reduktionsmuligheder, 
som er opstillet i omkostningsdiagrammet, jf. figur III.2. 
Det medfører en reduktion på 1,7 mio. ton CO2-
ækvivalenter. Afgiften på at køre bil stiger kraftigt, svaren-
de til en literpris for private på 18 kr. Det medfører i bereg-
ningerne et fald i forbruget af benzin og diesel hos private 
på 25 pct. og for erhvervstrafik på 15 pct. I alt falder CO2-
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udledningerne fra den største udledningskilde, transport-
sektoren, med 2½ mio. ton eller knap halvdelen af det 
samlede fald. Resten af faldet sker især i form af lavere 
forbrug af olie og naturgas hos virksomheder i ikke-
kvotesektoren og hos private husholdninger. Reduktionen 
herfra er på omkring 1,8 mio. ton CO2, altså ca. samme 
størrelsesorden som reduktionen i landbrugets ikke-
energirelaterede udledninger.  
 
Den høje CO2-afgift medfører et meget stort provenu i dette 
scenarie, hvor det forudsættes, at virksomhederne inklusive 
landbruget ikke får nogen direkte tilbageførsel af provenuet 
fra afgiftsforhøjelserne. Landbruget betaler således ca. 14 
mia. kr. i afgifter alene for sine ikke-energirelaterede udled-
ninger. Som nævnt ovenfor bruges provenuet i første række 
til at nedsætte energiafgifterne for husholdningers og virk-
somheders energiforbrug (dog undtaget transportformål). I 
dette tilfælde er provenuet stort nok til helt at fjerne alle 
disse energiafgifter, hvilket i sig selv forøger energiefter-
spørgslen og dermed også gør den CO2-afgift, der er nød-
vendig for at nå målet, større, end den ellers ville have 
været. Efter at have gjort dette er der stadig godt 16 mia. kr. 
tilovers, som antages tilbageført til virksomhederne ved en 
forvridningsneutral overførsel. Fjernelsen af energiafgif-
terne medfører i sig selv, at forbrugernes samlede afgiftsbe-
taling falder med knap 6 mia. kr. som følge af afgifts-
omlægningen. Det skyldes først og fremmest, at de slipper 
for at betale elafgift, som i referencescenariet giver et ret 
stort provenu. Omvendt får virksomhederne efter tilbage-
førslen netto en merbetaling på det samme beløb. 
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Tabel III.15 Fuld indenlandsk målopfyldelse 
 Niveau Ændring 

 -------  Mio. ton CO2-ækvivalenter  ------- 

Erhverv, varme og proces 4,4 -1,2 

Husholdninger, varme 2,2 -0,6 

Transport 12,2 -2,5 

Landbrug, ikke-energirelateret 7,5 -1,7 

Øvrig drivhusgasudledning 3,9 0,0 

Køb af udenlandske udledningsrettigheder 0,0 0,0 

I alt 30,2 -6,0 

 ---------------------  Kr.  --------------------- 

CO2-afgift, husholdninger 2106 1862 

Elpris pr. kWh, husholdninger 1,25 -0,89 

Benzinpris pr. liter, husholdninger 18,0 5,49 

 ------------------  Mia. kr.  ------------------ 

Omkostninger ved køb i udland 0,0 0,0 

Afgiftsprovenu fra husholdninger 24,4 -5,7 

Afgiftsprovenu fra erhverv 26,6 5,7 

 -------------------  Indeks  ------------------- 

Energiafgift, olie, erhverv 0 

Forvridningstab 557 
Anm.: I dette scenarie opfyldes hele målsætningen indenlands ved en ensartet afgift på alle udled-

ninger af drivhusgasser. Provenuet anvendes til at fjerne alle energiafgifter, hvorefter resten
uddeles til husholdningerne som en lumpsumoverførsel. Priser er i 2010-niveau. Ændringer er i 
forhold til energifremskrivningen, bortset fra forvridningstabet, hvor indeks 100 = propor-
tionalscenariet.  

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
 
Det målte forvridningstab (indeks 557) i dette scenarie er 
langt større end i scenariet, hvor Danmarks forpligtelser 
opfyldes ved køb af udledningsrettigheder i udlandet. Selv-
om energiafgifterne, som i sig selv medfører et forvrid-
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ningstab, kan fjernes helt, mere end opvejes det af, at den 
indenlandske CO2-afgift overalt i ikke-kvotesektoren bliver 
meget høj. Den bliver væsentligt højere end det optimale 
niveau, som er antaget at svare til kvoteprisen. Det med-
fører, at de forskellige danske aktører får omkostninger ved 
at reducere deres udledninger, som i ganske betydeligt 
omfang overstiger de antagne udgifter ved alternativt at 
købe udledningsrettighederne i udlandet. Det samlede 
forvridningstab vil dog blive påvirket af, hvordan de 16 
mia. kr. tilbageføres til den private sektor. En tilbageførsel i 
form af bundfradrag mv. til erhvervslivet eller person-
fradrag til husholdningerne vil imidlertid ikke påvirke 
forvridningstabet. 
 
Landbruget er i dag fritaget for afgifter på deres ikke-
energirelaterede udledninger, jf. De Økonomiske Råd 
(2010). Man kan forestille sig, at der af forskellige grunde 
også vil være modstand mod at pålægge erhvervet sådanne 
afgifter fremover, selv i en situation, hvor Danmark insi-
sterer på at opfylde sit CO2-mål ved indenlandske reduk-
tioner. I dette tilfælde, hvor de pågældende udledninger 
fritages for afgifter ud over 244 kr. pr. ton CO2, skulle CO2-
afgiften på alle øvrige udledninger være endnu højere for at 
nå målet, nemlig på knap 2500 kr. eller mere end ti gange så 
høj som prisen på køb i udlandet. Det vil svare til eksem-
pelvis en benzinpris på godt 19 kr. I dette tilfælde ville det 
målte forvridningstab blive endnu større, nemlig godt 
indeks 700. Selvom landbrugets omkostninger falder, mere 
end opvejes det af, at omkostningerne i alle andre sektorer 
ved at reducere drivhusgasserne stiger.  
 
Der er også foretaget en beregning af konsekvenserne, hvis 
alle udledningskilder pålægges en CO2-afgift i ligeligt 
omfang, men provenuet ikke bruges til at nedsætte energi-
afgifterne. Det kan betragtes som et resultat af, at der er 
ønske om at kompensere erhvervsliv og forbrugere mere 
direkte ved at tilbageføre provenuet umiddelbart som en 
lumpsum-overførsel. De eksisterende bundfradrag for CO2-
afgifter, som i energifremskrivningen er forudsat udfaset i 
2020, kan ses som et udtryk for sådan en tankegang. I dette 
scenarie bliver provenuet altså ikke anvendt til at sænke 
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energiafgifterne, som derfor vil være på det samme niveau 
som i det proportionale scenarie.  
 
Som en konsekvens heraf behøver CO2-afgiften så heller 
ikke at være helt så høj, idet fjernelsen af energiafgifterne i 
de foregående scenarier i sig selv har stimuleret efterspørgs-
len efter energi og hermed også forbruget af fossile brænds-
ler i ikke-kvotesektoren. I dette alternative scenarie er det 
nødvendigt med en CO2-afgift på godt 1950 kr. i 2020 for at 
sikre fuld indenlandsk målopfyldelse, jf. tabel III.16. Trans-
portsektoren kommer så til at bære en lidt større andel af 
reduktionerne i forhold til det øvrige energiforbrug.   
 
Som følge af den lavere CO2-afgift i forhold til det fore-
gående scenarie bliver benzinprisen 50 øre lavere pr. liter. 
Omvendt er elprisen pr. kWh nu ca. en krone højere, da 
modregningen i energiafgifterne er bortfaldet. Den samlede 
afgiftsbetaling for såvel husholdninger som erhverv bliver 
pr. konstruktion uændret i dette scenarie, hvilket imidlertid 
ikke betyder, at de samfundsmæssige omkostninger, som 
afspejles i forvridningerne, også er uændrede. Forvrid-
ningstabet (indeks 677) er nu endnu større end i det tidligere 
omtalte med fuld målopfyldelse. Det skyldes, at der i scena-
riet præsenteret i tabel III.16 både er de tidligere påpegede 
forvridninger ved at insistere på dyre indenlandske reduk-
tioner frem for billigere udenlandske køb og samtidig ikke 
nogen modgående virkning i form af en reduktion af de 
allerede eksisterende forvridende energiafgifter. Scenariet 
peger altså på, at der er en effektivitetsgevinst ved at sænke 
energiafgifterne frem for at anvende et bundfradrag.  
 
De foregående scenarier har vist, at der under alle om-
stændigheder skal ganske betydelige afgiftsstigninger til for 
at sikre, at målopfyldelsen kan nås ved indenlandske reduk-
tioner under de angivne beregningsforudsætninger. Reduk-
tionsomkostningerne vil dermed blive tilsvarende store. Det 
kan være svært at se et sådant scenarie for sig. 
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Tabel III.16 Lumpsumtilbageførsel af provenu 
 Niveau Ændring 

 -------  Mio. ton CO2-ækvivalenter  ------- 

Erhverv, varme og proces 4,3 -1,3 

Husholdninger, varme 2,1 -0,7 

Transport 12,4 -2,3 

Landbrug, ikke-energirelateret 7,5 -1,7 

Øvrig drivhusgasudledning 3,9 0,0 

Køb af udenlandske udledningsrettigheder 0,0 0,0 

I alt 30,2 -6,0 

 ---------------------  Kr.  --------------------- 

CO2-afgift, husholdninger 1957 1713 

Elpris pr. kWh, husholdninger 2,18 0,05 

Benzinpris pr. liter, husholdninger 17,5 5,06 

 ------------------  Mia. kr.  ------------------ 

Omkostninger ved køb i udland 0,0 0,0 

Afgiftsprovenu fra husholdninger 30,2 0,0 

Afgiftsprovenu fra erhverv 20,9 0,0 

 -------------------  Indeks  ------------------- 

Energiafgift, olie, erhverv 100 

Forvridningstab 677 
Anm.: I dette scenarie opfyldes hele målsætningen indenlands ved en ensartet afgift på alle udlednin-

ger af drivhusgasser. Provenuet føres tilbage til såvel erhverv som husholdninger i form af en
lumpsumoverførsel. Priser er i 2010-niveau. Ændringer er i forhold til energifremskrivningen, 
bortset fra forvridningstabet, hvor indeks 100 = proportionalscenariet. 

Kilde: Egne beregninger. 
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Delvis indenlandsk målopfyldelse 
 
Det foregående scenarie viste, at fuld indenlandsk mål-
opfyldelse er meget dyrt. Som en mellemting mellem de 
foregående ydertilfælde kan man forestille sig, at Danmark 
køber sig fra en del af sin reduktionsforpligtelse i udlandet, 
men omvendt ikke udnytter mulighederne herfor fuldt ud. 
Derfor betragtes i de næste scenarier en situation, hvor 
Danmark køber udledningstilladelser for 3 mio. ton CO2-
ækvivalenter i udlandet. Den resterende del af målop-
fyldelsen skal fortsat ske ved indenlandske reduktioner. 
 
Først ses på det tilfælde, hvor de ønskede indenlandske 
reduktioner sker ved indførelse af en ensartet CO2-afgift på 
alle udledningskilder, og skatteindtægterne herfra fortsat 
bruges til at nedjustere energiafgifterne proportionalt. I dette 
tilfælde vil den nødvendige CO2-afgift med de anvendte 
beregningsforudsætninger blive på 911 kr. Det vil medføre 
en reduktion i landbrugets ikke-energirelaterede udled-
ninger på 1½ mio. ton CO2-ækvivalenter, altså halvdelen af 
den samlede indenlandske reduktion i forhold til forud-
sætningerne i energifremskrivningen, jf. tabel III.17. Den 
næststørste reduktion kommer fra transportsektoren, hvis 
CO2-udledninger reduceres med knap 1 mio. ton. Den 
resterende godt halve mio. ton reduktioner kommer fra et 
fald i det øvrige energiforbrug i husholdninger og virksom-
heder i ikke-kvotesektoren. 
 
De ekstra indtægter fra CO2-afgiften bruges til proportionalt 
at nedsætte energiafgifterne bortset fra transport. Det med-
fører, at energiafgifterne kan nedsættes til godt en tredjedel 
af deres niveau i udgangspunktet. Det medfører eksempelvis 
for husholdningerne, at elprisen pr. kWh falder fra 2,18 til 
1,57 kr. I alt falder husholdningernes afgiftsbetalinger med 
5,6 mia. kr., mens virksomhedernes afgiftsbetalinger stiger 
med 6,4 mia. kr. i forhold til energifremskrivningen. Er-
hvervslivet er i høj grad fritaget for energiafgifter, men ikke 
for CO2-afgiften. Forskellen på de to tal udgøres af udgif-
terne til køb i udlandet samt de indregnede omkostninger 
for det offentlige ved at implementere udledningsreduk-
tionerne i landbruget, jf. afsnit III.3.  
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Det målte forvridningstab bliver i dette tilfælde indeks 134. 
Det er dermed noget højere end i scenariet, hvor målet 
opfyldes ved køb i udlandet (som havde indeks 100). Så 
længe en del af målopfyldelsen sker ved indenlandske 
afgifter, der ligger over udgiften ved udlandskøb, kommer 
der en ekstra forvridning herfra. Selvom der spares penge 
ved færre køb i udlandet, og hele provenuet fra de højere 
CO2-afgifter bruges til at nedsætte andre forvridende skat-
ter, er det ikke nok til at forhindre et samlet set mere for-
vridende system i dette scenarie. Den ekstra forvridning er 
dog mange gange lavere end i scenariet, hvor der var fuld 
indenlandsk målopfyldelse. Det illustrerer, at omkostning-
erne stiger mere end proportionalt med en højere grad af 
indenlandsk målopfyldelse. Forvridningstabet ved halv 
indenlandsk målopfyldelse er samtidig også relativt lavt, 
fordi den udbredelse af skattebasen, som fremkommer ved 
den ekstra beskatning på udledningerne fra landbrugs- og 
transportsektoren, i sig selv virker i modsat retning. 
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Tabel III.17 Delvis indenlandsk målopfyldelse 
 Niveau Ændring 

 -------  Mio. ton CO2-ækvivalenter  ------- 

Erhverv, varme og proces 5,2 -0,4 

Husholdninger, varme 2,6 -0,2 

Transport 13,8 -0,9 

Landbrug, ikke-energirelateret 7,7 -1,5 

Øvrig drivhusgasudledning 3,9 0,0 

Køb af udenlandske udledningsrettigheder -3,0 -3,0 

I alt 30,2 -6,0 

 ---------------------  Kr.  --------------------- 

CO2-afgift, husholdninger 911 667 

Elpris pr. kWh, husholdninger 1,57 -0,57 

Benzinpris pr. liter, husholdninger 14,5 1,97 

 ------------------  Mia. kr.  ------------------ 

Omkostninger ved køb i udland 0,9 0,9 

Afgiftsprovenu fra husholdninger 24,6 -5,6 

Afgiftsprovenu fra erhverv 27,2 6,4 

 -------------------  Indeks  ------------------- 

Energiafgift, olie, erhverv 36 

Forvridningstab 134 
Anm.: I dette scenarie opfyldes halvdelen af målsætningen indenlands ved en ensartet afgift på alle 

udledninger af drivhusgasser. Resten af målsætningen opfyldes ved køb i udlandet. Provenu-
neutralitet skabes ved en proportional nedskalering af alle energiafgifter. Priser er i 2010-
niveau. Ændringer er i forhold til energifremskrivningen, bortset fra forvridningstabet, hvor
indeks 100 = proportionalscenariet. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
 
Et andet alternativ drejer sig om et muligt politisk ønske om 
at undtage landbrugets ikke-energirelaterede udledninger fra 
afgifter ud over de 244 kr. pr. ton CO2, som er i reference-
scenariet. I dette tilfælde skal CO2-afgiften på de resterende 
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udledninger hæves til godt 1200 kr., jf. tabel III.18. Der 
regnes nu igen med, at provenuet herfra bruges til en pro-
portional nedskalering af alle energiafgifter på varme og 
proces. I dette tilfælde vil udledningerne fra transport-
sektoren falde med 1,3 mio. ton, mens ændringerne i hus-
holdningers og ikke-kvote-erhvervs energiforbrug vil bi-
drage med knap 1 mio. ton. I forhold til energifremskriv-
ningen, hvor det er antaget, at landbrugets ikke-
energirelaterede udledninger slet ikke er pålagt nogen afgift, 
vil der fortsat være en reduktion heri på 800.000 ton, lige-
som der er i referencescenariet. 
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Tabel III.18 Landbrug undtages 
 Niveau Ændring 

 -------  Mio. ton CO2-ækvivalenter  ------- 

Erhverv, varme og proces 5,0 -0,6 

Husholdninger, varme 2,5 -0,3 

Transport 13,4 -1,3 

Landbrug, ikke-energirelateret 8,5 -0,8 

Øvrig drivhusgasudledning 3,9 0,0 

Køb af udenlandske udledningsrettigheder -3,0 -3,0 

I alt 30,2 -6,0 

 ---------------------  Kr.  --------------------- 

CO2-afgift, husholdninger 1208 964 

Elpris pr. kWh, husholdninger 1,58 -0,55 

Benzinpris pr. liter, husholdninger 15,3  2,85 

 ------------------  Mia. kr.  ------------------ 

Omkostninger ved køb i udland 0,7 0,7 

Afgiftsprovenu fra husholdninger 26,8 -3,4 

Afgiftsprovenu fra erhverv 25,1 4,2 

 -------------------  Indeks  ------------------- 

Energiafgift, olie, erhverv 38 

Forvridningstab 162 
Anm.: I dette scenarie opfyldes halvdelen af målsætningen indenlands ved en ensartet afgift på alle

udledninger af drivhusgasser bortset fra landbrugets ikke-energirelaterede udledninger. Resten 
af målsætningen opfyldes ved køb i udlandet. Provenuneutralitet skabes ved en proportional 
nedskalering af alle energiafgifter. Priser er i 2010-niveau. Ændringer er i forhold til energi-
fremskrivningen, bortset fra forvridningstabet, hvor indeks 100 = proportionalscenariet. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
 
I dette tilfælde bliver benzinprisen på 15,3 kr. Reduktionen 
af energiafgifterne på husholdningernes og virksom-
hedernes energiforbrug medfører, at afgifterne falder til ca. 
38 pct. af niveauet i energifremskrivningen eller stort set 
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samme niveau som i det foregående scenarie. Forvrid-
ningstabet er nu en tand større set i forhold til det fore-
gående scenarie med ensartede CO2-afgifter for alle ud-
ledere. Det afspejler, at CO2-afgiften nu opkræves i forhold 
til en mindre skattebase og dermed må være tilsvarende 
højere for at opfylde kravet. Da forvridningerne ved op-
krævning af en afgift generelt stiger mere end proportionalt 
med skattesatsen, vil dette naturligt medføre et større for-
vridningsniveau.  
 
I det følgende scenarie indføres der kun CO2-afgifter på 
husholdningers og ikke-kvote-virksomheders energiforbrug 
eksklusive transport samt på landbrugets ikke-energi-
relaterede udledninger. Det kan skyldes, at de tekniske 
muligheder for at indføre en kilometerbaseret kørselsafgift 
vurderes ikke at være til stede, og at man ikke ønsker at 
bruge en egentlig benzin- og dieselafgift på grund af græn-
sehandelsproblemer. I dette tilfælde kræves der en afgift på 
1650 kr. pr. ton CO2 for at nå målet om tre mio. ton inden-
landske reduktioner. Afgiftsomlægningen medfører en 
reduktion i ikke-kvoteerhvervenes energirelaterede ud-
ledninger på knap en mio. ton, mens husholdningerne 
reducerer med knap ½ mio. ton, jf. tabel III.19. De reste-
rende indenlandske reduktioner kommer fra landbrugets 
ikke-energirelaterede udledninger. 
 
I dette tilfælde bliver de målte forvridninger godt dobbelt så 
høje som i scenariet, hvor målopfyldelsen sker ved opkøb i 
udlandet. I sammenligning med det foregående scenarie ses 
det altså, at undtagelsen af transportsektoren fra CO2-
reduktioner medfører en større stigning i forvridningstabet 
end undtagelsen af landbruget. Det var da også en større del 
af reduktionen, der kom fra transportsektoren i scenariet 
med en ensartet afgift på alle former for udledninger.  
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Tabel III.19 Transport undtages 
 Niveau Ændring 

 -------  Mio. ton CO2-ækvivalenter  ------- 

Erhverv, varme og proces 4,7 -0,9 

Husholdninger, varme 2,3 -0,4 

Transport 14,7 0,0 

Landbrug, ikke-energirelateret 7,6 -1,7 

Øvrig drivhusgasudledning 3,9 0,0 

Køb af udenlandske udledningsrettigheder -3,0 -3,0 

I alt 30,2 -6,0 

 ---------------------  Kr.  --------------------- 

CO2-afgift, husholdninger 1651 1407 

Elpris pr. kWh, husholdninger 1,45 0,05 

Benzinpris pr. liter, husholdninger 12,5 0,0 

 ------------------  Mia. kr.  ------------------ 

Omkostninger ved køb i udland 0,9 0,9 

Afgiftsprovenu fra husholdninger 21,1 -9,1 

Afgiftsprovenu fra erhverv 30,8 9,9 

 -------------------  Indeks  ------------------- 

Energiafgift, olie, erhverv 22 

Forvridningstab 218 
Anm.: I dette scenarie opfyldes halvdelen af målsætningen indenlands ved en ensartet afgift på alle

udledninger af drivhusgasser bortset fra benzin og diesel. Resten af målsætningen opfyldes ved
køb i udlandet. Provenuneutralitet skabes ved en proportional nedskalering af alle energiaf-
gifter. Priser er i 2010-niveau. Ændringer er i forhold til energifremskrivningen, bortset fra 
forvridningstabet, hvor indeks 100 = proportionalscenariet. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
 
Netop den store grænsehandelsfølsomhed mht. benzin og 
diesel kan imidlertid også tænkes at give en fordel, når det 
drejer sig om at reducere den opgjorte CO2-udledning for 
Danmark. Benzin indkøbt i udlandet indgår ikke i det dan-
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ske CO2-regnskab. En høj prisfølsomhed i grænsehandlen 
for disse transportbrændstoffer medfører derfor, at den 
samlede CO2-afgift ikke skal sættes så højt op for at nå et 
givet mål om indenlandske reduktioner, hvis afgiften lægges 
på benzin og diesel i egentlig forstand i stedet for at blive 
udformet som en kørselsafgift. Selvom der kan være ekstra 
provenutab forbundet med grænsehandel, kan de samlede 
effektivitetsomkostninger derfor blive mindre i sådan et 
tilfælde. 
 
Det næste scenarie undersøger dette spørgsmål. Her reduce-
res den opgjorte danske CO2-udledning fortsat med 3 mio. 
ton ved hjælp af en ensartet CO2-afgift, men transport-
sektoren pålægges nu en egentlig benzin- og dieselafgift i 
stedet for den kørselsafgift, som har været tanken i de 
foregående scenarier. Dermed er prisfølsomheden her 
betydeligt større. For private husholdninger fordobles 
prisfølsomheden på transport omtrent, og for erhvervskørsel 
er der næsten tale om en femdobling, jf. beskrivelsen i afsnit 
III.3 af de anvendte elasticiteter. Samtidig lægges det til 
grund, at den øgede trafik over grænsen for at tanke billigt 
brændstof i udlandet også medfører et større indkøb af 
andre varer ved samme lejlighed og dermed et provenutab 
for staten som følge af lavere momsindtægter fra andre 
varer. På basis af et regneeksempel af konsekvenserne af en 
højere brændstofafgift i Skatteministeriet (2010) er dette 
provenutab beregnet som 10 pct. af den umiddelbare prove-
nustigning fra brændstofafgifterne. Det svarer i nærværende 
scenarie til godt ½ mia. kr., som altså indgår i beregninger-
ne. 
 
Resultatet er, at CO2-afgiften nu kun skal være på knap 630 
kr. for at nå reduktionsmålet, jf. tabel III.20. Den lave CO2-
afgift betyder, at reduktionen fra virksomhedernes og hus-
holdningernes energiforbrug eksklusive transport nu bliver 
ret lav, nemlig tilsammen 0,3 mio. ton. Medvirkende hertil 
er, at energiafgifterne nu kun kan sænkes med godt en 
fjerdedel, blandt andet fordi noget af provenuet fra CO2-
afgiften skal bruges til at dække hullet i statskassen fra den 
forøgede grænsehandel med andre varer. Alligevel er det 
målte forvridningstab nu lavere end i tilfældet med en 
kørselsafgift, nemlig “kun” 15 pct. højere end proportional-
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udledninger 
kraftigere end 
kørselsafgift 

Forvridninger 
halveres ved 
benzin- i stedet for 
kørselsafgift 
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scenariet. Forvridningen fra transportsektoren er omtrent 
den samme i begge scenarier. Den større prisfølsomhed 
betyder, at forvridningen i denne sektor vil være større for 
en given afgiftsstigning, men det trækker i modsat retning, 
at den nødvendige afgiftsstigning nu er mindre. Forvrid-
ningen mht. øvrigt energiforbrug er imidlertid større i 
scenariet med en egentlig benzinafgift, fordi energiafgif-
terne er højere her. Men dette mere end opvejes af, at land-
bruget sparer omkostninger ved ikke at skulle reducere 
deres ikke-energirelaterede udledninger så meget. Det er 
altså landbruget, der scorer nettogevinsten ved den større 
grænsehandel.  
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Tabel III.20 Benzinpris forhøjes i stedet for kørselsafgift 
 Niveau Ændring 

 -------  Mio. ton CO2-ækvivalenter  ------- 

Erhverv, varme og proces 5,3 -0,2 

Husholdninger, varme 2,6 -0,1 

Transport 13,0 -1,6 

Landbrug, ikke-energirelateret 8,3 -1,0 

Øvrig drivhusgasudledning 3,9 0,0 

Køb af udenlandske udledningsrettigheder -3,0 -3,0 

I alt 30,2 -6,0 

 ---------------------  Kr.  --------------------- 

CO2-afgift, husholdninger 628 384 

Elpris pr. kWh, husholdninger 1,90 -0,24 

Benzinpris pr. liter, husholdninger 13,6 1,1 

 ------------------  Mia. kr.  ------------------ 

Omkostninger ved køb i udland 0,7 0,7 

Provenutab fra andre varer  0,7 

Afgiftsprovenu fra husholdninger 28,0 -2,2 

Afgiftsprovenu fra erhverv 24,4 3,5 

 -------------------  Indeks  ------------------- 

Energiafgift, olie, erhverv 73 

Forvridningstab 115 
Anm.: I dette scenarie opfyldes halvdelen af målsætningen indenlands ved en ensartet afgift på alle

udledninger af drivhusgasser. For transportsektorens vedkommende udformes afgiften som en 
egentlig benzin- og dieselafgift i stedet for en kilometerbaseret afgift. Resten af målsætningen
opfyldes ved køb i udlandet. Provenuneutralitet skabes ved en proportional nedskalering af alle
energiafgifter. Priser er i 2010-niveau. Ændringer er i forhold til energifremskrivningen, bortset 
fra forvridningstabet, hvor indeks 100 = proportionalscenariet. 

Kilde: Egne beregninger. 
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I det næste scenarie ses på konsekvensen af modsat at 
undtage såvel landbrugets ikke-energirelaterede udledninger 
som transportsektoren fra yderligere reduktioner. Det er 
altså en kombination af forudsætningerne fra to af de fore-
gående scenarier. Her falder erhvervenes CO2-udledninger 
fra varme og proces med godt en fjerdedel, jf. tabel III.21.  
 
Den nødvendige CO2-afgift skal i dette tilfælde være på ca. 
2375 kr. pr. ton. Det ekstra provenu fra CO2-afgifterne gør, 
at man i dette tilfælde omtrent kan halvere energiafgifterne. 
En kWh el får dermed prisen 1,7 kr. Da forbrugerne i ud-
gangspunktet betaler betydeligt højere energiafgifter end 
erhvervslivet, mens CO2-afgifterne bliver båret ligeligt af 
begge parter pr. ton CO2-udledning, bliver skatteomlægnin-
gen igen til gavn for forbrugerne i den forstand, at deres 
samlede skattebetalinger falder med godt 3 mia. kr., mens 
virksomhedernes skattebetalinger stiger med 4 mia. kr. Det 
målte forvridningstab bliver nu ganske betydeligt (indeks 
375) i forhold til situationen, hvor de danske forpligtelser 
nås ved køb i udlandet. Igen er forklaringen, at man har 
indskrænket omfanget af de sektorer, hvor reduktionerne 
søges foretaget, i forhold til de tidligere scenarier. Det vil 
derfor være forbundet med særligt store omkostninger at nå 
de sidste reduktioner, når de skal foretages på områder, hvor 
man allerede har nedbragt udledningerne kraftigt i forvejen.  
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Tabel III.21 Landbrug og transport undtages 
 Niveau Ændring 

 -------  Mio. ton CO2-ækvivalenter  ------- 

Erhverv, varme og proces 4,1 -1,5 

Husholdninger, varme 2,0 -0,8 

Transport 14,7 0,0 

Landbrug, ikke-energirelateret 8,5 -0,8 

Øvrig drivhusgasudledning 3,9 0,0 

Køb af udenlandske udledningsrettigheder -3,0 -3,0 

I alt 30,2 -6,0 

 ---------------------  Kr.  --------------------- 

CO2-afgift, husholdninger 2376 2132 

Elpris pr. kWh, husholdninger 1,70 -0,43 

Benzinpris pr. liter, husholdninger 12,5 0,0 

 ------------------  Mia. kr.  ------------------ 

Omkostninger ved køb i udland 0,7 0,7 

Afgiftsprovenu fra husholdninger 26,9 -3,2 

Afgiftsprovenu fra erhverv 24,9 4,0 

 -------------------  Indeks  ------------------- 

Energiafgift, olie, erhverv 51 

Forvridningstab 375 
Anm.: I dette scenarie opfyldes halvdelen af målsætningen indenlands ved en ensartet afgift på alle 

udledninger af drivhusgasser bortset fra benzin/diesel og landbrugets ikke-energirelaterede 
udledninger. Resten af målsætningen opfyldes ved køb i udlandet. Provenuneutralitet skabes
ved en proportional nedskalering af alle energiafgifter. Priser er i 2010-niveau. Ændringer er i 
forhold til energifremskrivningen, bortset fra forvridningstabet, hvor indeks 100 = proportio-
nalscenariet. 

Kilde: Egne beregninger. 
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Alternative former for tilbageførsel af provenuet 
 
Man kan også forestille sig et scenarie, hvor alle udled-
ningskilder beskattes ligeligt, men hvor erhvervslivet kom-
penseres for det højere afgiftsniveau ved, at provenuet fra 
afgiftsforhøjelserne på erhvervslivet tilbageføres til virk-
somhederne på en forvridningsfri måde i stil med de eksi-
sterende bundfradrag. Provenuet fra de højere CO2-afgifter 
på husholdningernes udledninger (inklusive benzin- og 
dieselforbruget) bruges til at nedsætte energiafgifterne på 
det private forbrug proportionalt. Det forudsættes fortsat, at 
der i alt købes udledningsrettigheder til 3 mio. ton i ud-
landet. 
 
Forskellene med hensyn til, hvor de nødvendige udlednings-
reduktioner finder sted, er ikke meget store i dette scenarie 
sammenlignet med scenariet, hvor også erhvervenes energi-
afgifter nedsættes. Ikke-kvotevirksomhedernes CO2-udled-
ninger fra opvarmning mv. falder med knap 100.000 ton 
mere i nærværende scenarie, jf. tabel III.22. Dette skyldes 
naturligt, at energiforbruget for virksomhederne er dyrere i 
det nærværende scenarie, hvor der ikke er sket nogen ned-
sættelse af energiafgifterne for erhvervene. Til gengæld 
falder først og fremmest udledningerne fra transportsektoren 
mindre i nærværende scenarie. Det skyldes, at den nødven-
dige CO2-afgift nu er godt 50 kr. lavere. 
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Tabel III.22 Tilbageførsel ved bundfradrag 
 Niveau Ændring 

 -------  Mio. ton CO2-ækvivalenter  ------- 

Erhverv, varme og proces 5,1 -0,5 

Husholdninger, varme 2,5 -0,2 

Transport 13,8 -0,8 

Landbrug, ikke-energirelateret 7,7 -1,5 

Øvrig drivhusgasudledning 3,9 0,0 

Køb af udenlandske udledningsrettigheder -3,0 -3,0 

I alt 30,2 -6,0 

 ---------------------  Kr.  --------------------- 

CO2-afgift, husholdninger 846 602 

Elpris pr. kWh, husholdninger 1,93 -0,21 

Benzinpris pr. liter, husholdninger 14,3 1,78 

 ------------------  Mia. kr.  ------------------ 

Omkostninger ved køb i udland 0,7 0,7 

Afgiftsprovenu fra husholdninger 30,9 0,7 

Afgiftsprovenu fra erhverv 20,9 0,0 

 -------------------  Indeks  ------------------- 

Energiafgift, olie, erhverv 105 

Forvridningstab 189 
Anm.: I dette scenarie opfyldes halvdelen af målsætningen indenlands ved en ensartet afgift på alle

udledninger af drivhusgasser. Resten af målsætningen opfyldes ved køb i udlandet. Provenuet 
fra denne afgiftsforhøjelse fra erhvervene tilbageføres til erhvervene i form af et bundfradrag,
mens samlet provenuneutralitet skabes ved en proportional nedskalering af husholdningernes
energiafgifter. Priser er i 2010-niveau. Ændringer er i forhold til energifremskrivningen, bortset 
fra forvridningstabet, hvor indeks 100 = proportionalscenariet. 

Kilde: Egne beregninger. 
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Tilbageførelsen af husholdningernes egne øgede CO2-
afgiftsbetalinger medfører, at energiafgifterne på hushold-
ningerne kan nedsættes med omkring en fjerdedel. Denne 
nedsættelse er noget mindre end i de foregående scenarier. 
Det afspejler, at der i de foregående scenarier typisk er sket 
en umiddelbar omfordeling af de samlede afgiftsbetalinger 
fra husholdninger til virksomheder, fordi husholdningernes 
andel af energiafgifterne i udgangspunktet har været relativt 
høj. Af tabel III.22 ses det, at afgiftsomlægningen her er 
provenuneutral for erhvervene samlet set, mens hushold-
ningerne kommer til at betale de direkte udgifter ved at 
købe udledningstilladelser i udlandet. Det målte forvrid-
ningstab indebærer nu et indekstal på 189. Dermed er den 
også noget større end i scenariet, hvor provenuet ikke 
tilbageføres som en lumpsum-overførsel til virksomhederne, 
men i stedet sker ved nedsættelse af energiafgifterne. 
 
En alternativ mulighed i forhold til hovedscenariet med halv 
indenlandsk målopfyldelse kunne være at bruge provenuet 
fra CO2-afgifterne mere selektivt til kun at nedsætte afgif-
terne på el og fjernvarme, som jo er energityper, der ikke 
giver CO2-udledninger i ikke-kvotesektoren. På denne måde 
vil man undgå, at nedsættelsen af energiafgiften på fossile 
brændsler i ikke-kvotesektoren i sig selv stimulerer for-
bruget af disse energityper og dermed gør den nødvendige 
CO2-afgift højere, end den ellers ville have været. Gør man 
dette, skal CO2-afgiften kun have et niveau på ca. 770 kr. 
pr. ton CO2, altså 140 kr. lavere end i det foregående eks-
periment. Reduktionen fra transportsektoren bliver dermed 
mindre, mens reduktionen fra især opvarmning hos private 
og virksomheder bliver større. Landbrugets ikke-
energirelaterede udledninger ændres ikke (de forbliver på 
samme “trappetrin”, jf. figur III.2.). Det målte forvrid-
ningstab er imidlertid større, nemlig indeks 159 i forhold til 
det målte indeks 134 i tabel III.17. Det skyldes, at det 
mindre CO2-provenu, ikke mindst fra transport og landbrug, 
gør, at energiafgifterne ikke kan sættes så meget ned i det 
hele taget. Det samlede forvridningstab fra virksomheders 
og husholdningers energiforbrug stiger dermed. Selvom 
forvridningstabet fra transportsektoren bliver lavere, er det 
ikke nok til at opveje denne stigning. 
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Tabel III.23 Selektiv nedsættelse af el- og fjernvarmeafgifter 
 Niveau Ændring 

 -------  Mio. ton CO2-ækvivalenter  ------- 

Erhverv, varme og proces 5,1 -0,4 

Husholdninger, varme 2,4 -0,3 

Transport 14,0 -0,7 

Landbrug, ikke-energirelateret 7,7 -1,5 

Øvrig drivhusgasudledning 3,9 0,0 

Køb af udenlandske udledningsrettigheder -3,0 -3,0 

I alt 30,2 -6,0 

 ---------------------  Kr.  --------------------- 

CO2-afgift, husholdninger 769 525 

Elpris pr. kWh, husholdninger 1,58 -0,55 

Benzinpris pr. liter, husholdninger 14,0 1,6 

 ------------------  Mia. kr.  ------------------ 

Omkostninger ved køb i udland 0,7 0,7 

Afgiftsprovenu fra husholdninger 25,4 -4,7 

Afgiftsprovenu fra erhverv 26,4 5,5 

 -------------------  Indeks  ------------------- 

Energiafgift, olie, erhverv 38 

Forvridningstab 159 
Anm.: I dette scenarie opfyldes halvdelen af målsætningen indenlands ved en ensartet afgift på alle

udledninger af drivhusgasser. Resten af målsætningen opfyldes ved køb i udlandet. Provenu-
neutralitet skabes ved en proportional nedskalering af afgifterne på el og fjernvarme. Priser er i
2010-niveau. Ændringer er i forhold til energifremskrivningen, bortset fra forvridningstabet,
hvor indeks 100 = proportionalscenariet.  

Kilde: Egne beregninger. 
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Afgift på biobrændsler  
 
Forbruget af biobrændsler er i modsætning til andre brænd-
selstyper fritaget for energiafgifter. Man kan sætte spørgs-
målstegn ved, om dette er hensigtsmæssigt, givet at der er et 
ønske om at skaffe et provenu ved opkrævning af energi-
afgifter i det hele taget. For at belyse dette kan man se på 
konsekvenserne af et eksperiment, hvor det antages, at man 
indfører en afgift på 10 pct. af værdien af biobrændslerne i 
det private forbrug. Provenuet herfra bruges til at nedsætte 
elafgiften for husholdningerne, som pr. joule er den højeste 
afgift i de private husholdningers energiforbrug, når der ses 
bort fra transportsektoren. 
 
Det giver mulighed for at nedsætte elafgiften med ca. 1 øre. 
Dette er kun et meget lille procentvist fald i elprisen, mens 
prisen på biobrændsler altså stiger med ca. 10 pct. Alligevel 
falder det målte forvridningstab med ca. 5 pct. Det afspejler, 
at forvridningstabet på biobrændslerne fortsat vil være 
meget lille efter afgiftsstigningen, fordi afgiftsniveauet selv 
efter denne omlægning ikke er særlig stort i forhold til de 
andre brændsler.  
 
Omlægningen fører til et fald på ca. 5 pct. i husholdnin-
gernes efterspørgsel efter biobrændsler. Dette påvirker også 
andelen af vedvarende energi i den danske energiproduk-
tion. Danmark har en målsætning om, at vedvarende energi 
skal udgøre mindst 30 pct. af det samlede energiforbrug i 
2020, jf. afsnit III.2. Med de forudsætninger, der er i den 
anvendte energifremskrivning, vil et fald som det nævnte i 
husholdningernes forbrug af biobrændsler ikke ændre på, at 
denne målsætning overholdes. Hvis forudsætningerne ænd-
res, eller man betragter væsentlig større afgifter på bio-
brændsler, kan en afgift, der medfører et lavere forbrug af 
biobrændsler hos husholdningerne, medføre, at Danmark 
ikke lever op til sin VE-målsætning uden yderligere tiltag.  
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Følsomhedsanalyser 
 
I de foregående scenarier, hvor en del af Danmarks reduk-
tionsforpligtelser i ikke-kvotesektoren blev opnået ved køb 
af udledningsrettigheder i udlandet, var det forudsat, at 
prisen på disse udledningsrettigheder er lig med prisen på 
CO2-kvoter i kvotesektoren. Det er imidlertid ikke sikkert, 
at dette vil være tilfældet. jf. omtalen i afsnit III.2. Nedenfor 
vises derfor to scenarier, hvor prisen på udledningsrettig-
heder antages at være henholdsvis tre fjerdedele af og 
dobbelt så stor som kvoteprisen, som fortsat antages at være 
på knap 250 kr. pr. ton CO2 i 2020 (målt i 2010-priser). 
 
Som nævnt i afsnit III.2 har et udenlandsk studie beregnet, 
at prisen på udledningsrettigheder i ikke-kvotesektoren 
under en række antagelser vil være ca. 25 pct. lavere end 
kvoteprisen. Det vil i de nærværende beregninger svare til 
en pris på udenlandske udledningsrettigheder på 183 kr. 
Ved en sådan pris vil det være samfundsøkonomisk mest 
effektivt, at den danske CO2-afgift for alle udledninger i 
ikke-kvotesektoren ligeledes bliver 183 kr. Det vil sikre, at 
der netop foretages de CO2-reduktioner indenlands, som 
samfundsmæssigt set er billigere at foretage end alterna-
tivet. Den lavere CO2-afgift medfører, at de indenlandske 
udledninger fra især transportsektoren og landbruget bliver 
lidt større end i det tidligere beskrevne proportionale scena-
rie. Derfor skal der nu købes udenlandske udledningsrettig-
heder for 5,8 mio. ton i stedet for 5,4 mio. ton, jf. tabel 
III.24.  
 
 

Udenlandske 
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udenlandsk pris 
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Tabel III.24 Lav udenlandsk udledningspris 
 Niveau Ændring 

 -------  Mio. ton CO2-ækvivalenter  ------- 

Erhverv, varme og proces 5,6 0,0 

Husholdninger, varme 2,7 0,0 

Transport 14,8 0,1 

Landbrug, ikke-energirelateret 9,0 -0,3 

Øvrig drivhusgasudledning 3,9 0,0 

Køb af udenlandske udledningsrettigheder -5,8 -5,8 

I alt 30,2 -6,0 

 ---------------------  Kr.  --------------------- 

CO2-afgift, husholdninger 183 -61 

Elpris pr. kWh, husholdninger 2,22 0,08 

Benzinpris pr. liter, husholdninger 12,3 -0,2 

 ------------------  Mia. kr.  ------------------ 

Omkostninger ved køb i udland 1,1 1,1 

Afgiftsprovenu fra husholdninger 31,1 0,9 

Afgiftsprovenu fra erhverv 21,0 0,1 

 -------------------  Indeks  ------------------- 

Energiafgift, olie, erhverv 109 

Forvridningstab 104 
Anm.: I dette scenarie opfyldes målsætningen ved køb i udlandet, finansieret ved proportional opska-

lering af energiafgifterne. Priser er i 2010-niveau. Ændringer er i forhold til energifremskriv-
ningen, bortset fra forvridningstabet, hvor indeks 100 = et proportionalscenarie beregnet under 
samme antagelse om lav udledningspris. 

Kilde: Egne beregninger. 
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Som følge af den lavere CO2-afgift og de lidt større udgifter 
til køb i udlandet skal energiafgifterne stige med knap 9 pct. 
i forhold til energifremskrivningen for at skabe provenu-
neutralitet. Elprisen pr. kWh for forbrugerne bliver dermed 
2,22 kr. Benzinprisen bliver omvendt 20 øre lavere end i 
referencescenariet på grund af den lidt lavere CO2-afgift. 
Det målte forvridningstab er en anelse – nemlig 4 pct. – 
højere end i det oprindelige proportionale scenarie. Det 
umiddelbart overraskende resultat, at Danmark bliver stillet 
lidt værre, når de udenlandske priser falder, skyldes det 
større forvridningstab fra energiafgifterne. Fordi vi i ud-
gangspunktet betragter en situation med en uhensigtsmæssig 
fordeling af afgifterne, bliver omkostningerne ved en højere 
CO2-afgift på udledninger mere end opvejet af, at provenuet 
herfra kan bruges til at sænke nogle stærkt forvridende 
energiafgifter. Med de anvendte beregningsprincipper bliver 
denne omallokering mindre, når CO2-prisen er lav i ud-
gangspunktet. 
 
Hvis prisen på de udenlandske udledningsrettigheder om-
vendt er 488 kr., hvilket er dobbelt så meget som den forud-
satte kvotepris, bør de danske CO2-afgifter i ikke-
kvotesektoren også hæves til dette niveau. Det medfører 
større indenlandske reduktioner i forhold til det oprindelige 
proportionale scenarie, sådan at det nødvendige køb i ud-
landet falder til 4,4 mio. ton, jf. tabel III.25. I dette tilfælde 
kan energiafgifterne sænkes til godt 80 pct. af deres niveau i 
udgangspunktet (energifremskrivningen). Elprisen bliver 
dermed lige knap 2 kr. Det målte velfærdstab bliver på 73 
pct. af forvridningstabet i det oprindelige proportionale 
scenarie, hvilket skyldes de lavere energiafgifter.  
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Tabel III.25 Høj udenlandsk udledningspris 
 Niveau Ændring 

 -------  Mio. ton CO2-ækvivalenter  ------- 

Erhverv, varme og proces 5,4 -0,1 

Husholdninger, varme 2,7 -0,1 

Transport 14,4 -0,3 

Landbrug, ikke-energirelateret 8,2 -1,0 

Øvrig drivhusgasudledning 3,9 0,0 

Køb af udenlandske udledningsrettigheder -4,4 -4,4 

I alt 30,2 -6,0 

 ---------------------  Kr.  --------------------- 

CO2-afgift, husholdninger 488 244 

Elpris pr. kWh, husholdninger 1,98 -0,16 

Benzinpris pr. liter, husholdninger 13,2 0,7 

 ------------------  Mia. kr.  ------------------ 

Omkostninger ved køb i udland 2,2 2,2 

Afgiftsprovenu fra husholdninger 29,3 -0,9 

Afgiftsprovenu fra erhverv 26,0 3,1 

 -------------------  Indeks  ------------------- 

Energiafgift, olie, erhverv 82 

Forvridningstab 73 
Anm.: I dette scenarie opfyldes målsætningen ved køb i udlandet. Der skabes provenuneutralitet ved

skalering af energiafgifterne. Priser er i 2010-niveau. Ændringer er i forhold til energifrem-
skrivningen, bortset fra forvridningstabet, hvor indeks 100 = et proportionalscenarie beregnet 
under samme antagelse om høj udledningspris. 

Kilde: Egne beregninger. 
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En anden væsentlig forudsætning i de foregående bereg-
ninger, som kan diskuteres, er størrelsen af prisfølsomheden 
i energiefterspørgslen. Som omtalt i afsnit III.3 kan der 
argumenteres for, at de anvendte elasticiteter er lovlig små i 
forhold til, hvad man vil forvente, at der er gældende i 
økonomien på lang sigt. Det følgende eksperiment viser 
derfor konsekvenserne af at ville opfylde hele den danske 
forpligtelse ved indenlandske reduktioner i stedet for at 
udnytte muligheden for udenlandske køb i en situation, hvor 
alle priselasticiteterne i energiefterspørgslen er dobbelt så 
høje som hidtil antaget. Det antages, at reduktionerne i 
landbrugets ikke-energirelaterede emissioner fortsat følger 
den omkostningskurve, som er beskrevet i afsnit III.3.  
 
I dette tilfælde skal den indenlandske CO2-pris have et 
niveau på knap 1250 kr. i stedet for 2100 kr., jf. tabel III.26. 
I forhold til scenariet vist i tabel III.15 står transportsektoren 
nu for en lidt større del af den samlede reduktion, nemlig 
knap halvdelen, mens de øvrige tre udledningskilder redu-
cerer lidt mindre. 
 
Da prisfølsomheden er større her end i hovedscenarierne, og 
CO2-afgiften derfor ikke skal være så høj, bliver provenuet 
fra denne også betydelig mindre. Derfor er der her ikke 
penge til helt at afskaffe energiafgifterne i modsætning til i 
scenariet i tabel III.15, men de bliver dog reduceret til et 
niveau på godt 20 pct. af udgangspunktet. Det medfører, at 
elprisen bliver knap 1½ kr. pr. kWh. Benzinprisen kommer 
til at ligge på knap 15½ kr. Som i en række af de oven-
stående scenarier bliver erhvervenes afgiftsbelastning 
forøget, i dette tilfælde med godt 8½ mia. kr., mens hus-
holdningernes afgiftsbetaling falder med det samme beløb. 
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prisfølsomhed 

Nu kræves lavere 
CO2-afgift for en 
given indenlandsk 
reduktion 

Provenuet bliver 
dermed også 
mindre 
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Tabel III.26 Fuld indenlandsk reduktion ved høje elasticiteter 
 Niveau Ændring 

 -------  Mio. ton CO2-ækvivalenter  ------- 

Erhverv, varme og proces 4,4 -1,2 

Husholdninger, varme 2,2 -0,5 

Transport 12,0 -2,7 

Landbrug, ikke-energirelateret 7,6 -1,6 

Øvrig drivhusgasudledning 3,9 0,0 

Køb af udenlandske udledningsrettigheder 0,0 0,0 

I alt 30,2 -6,0 

 ---------------------  Kr.  --------------------- 

CO2-afgift, husholdninger 1237 0 

Elpris pr. kWh, husholdninger 1,45 -0,69 

Benzinpris pr. liter, husholdninger 15,4 2,9 

 ------------------  Mia. kr.  ------------------ 

Omkostninger ved køb i udland 0,0 0,0 

Afgiftsprovenu fra husholdninger 21,6 -8,6 

Afgiftsprovenu fra erhverv 29,5 8,6 

 -------------------  Indeks  ------------------- 

Energiafgift, olie, erhverv 23 

Forvridningstab 193 
Anm.: I dette scenarie opfyldes hele målsætningen indenlands ved en ensartet afgift på alle udled-

ninger af drivhusgasser. Elasticiteteterne i energiefterspørgslen inklusive transport er dobbelt så
høj som i hovedscenarierne. Provenuet anvendes til at nedskalere alle energiafgifter propor-
tionalt. Priser er i 2010-niveau. Ændringer er i forhold til energifremskrivningen, bortset fra
forvridningstabet, hvor indeks 100 = et proportionalscenarie beregnet med samme antagelse om
høje efterspørgsels-elasticiteter. 

Kilde: Egne beregninger. 
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Det målte forvridningstab bliver knap dobbelt så stort 
(indeks 193) som i et forløb med de samme høje elastici-
teter, hvor målopfyldelsen sker ved opkøb i udlandet. I 
forløbet vist i tabel III.15 måltes forvridningstabet til indeks 
557 som indikation af omkostningen ved indenlandsk frem 
for udenlandsk målopfyldelse. Den større prisfølsomhed gør 
altså den relative ulempe ved indenlandsk målopfyldelse 
mindre. Det bør dog erindres, at i det tilsvarende forløb med 
de lave elasticiteter blev der et provenu tilovers, som ville 
kunne anvendes til at nedsætte forvridende skatter andet-
steds i systemet. Samtidig er udgangspunktet i det propor-
tionale scenarie med høje elasticiteter mere forvridende. For 
et givet energiafgiftsniveau vil større prisfølsomhed med-
føre større ændringer – og dermed forvridninger – i efter-
spørgslen. 
 
Opsummering 
 
Hovedresultaterne fra de vigtigste foregående scenarier er 
opsummeret i tabel III.27. Generelt er det under de anvendte 
forudsætninger forbundet med de laveste samfundsøkono-
miske omkostninger at købe en eventuel overskydende 
manko i udlandet, givet at den indenlandske CO2-afgift 
omfatter alle udledninger og er lig med prisen på at købe 
udledningsrettigheder. Givet at man af politiske årsager 
ønsker at opnå målsætningen ved indenlandske reduktioner, 
eller hvis det skulle vise sig umuligt at købe det ønskede 
antal tilladelser i udlandet, vil det være mest samfundsøko-
nomisk effektivt at foretage de indenlandske reduktioner 
med en ensartet afgift på alle udledningskilder. Det vil være 
forbundet med et ekstra samfundsøkonomisk effektivi-
tetstab at undtage sektorer som landbrug eller transport fra 
denne afgift. 

Forvridningstab 
stiger nu ikke så 
meget ved 
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for udenlandsk 
målopfyldelse 
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økonomisk mest 
effektivt at købe i 
udlandet 
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Tabel III.27 Hovedresultater 
 Indenlandsk 

reduktion 
CO2-pris 

husholdning
Meromkostning 
virksomheder 

Forvridnings-
tab 

 --  Mio. ton CO2  -- ----  Kr.  ---- ----  Mia. kr.  ---- ----  Index  ---- 
Neutral 0,4 244 -9,3 0 
Proportional 0,8 244 0,5 100 
Fuld inden-
landsk 

 
6 

 
2106 

 
5,7 

 
557 

Lumpsum-
tilbageførsel 

 
6 

 
1957 

 
0 

 
677 

Delvis inden-
landsk 

 
3 

 
911 

 
6,4 

 
134 

Delvis inden-
landsk, 
minus land-
brug 

 
 
 

3 

 
 
 

1208 

 
 
 

4,2 

 
 
 

162 
Delvis ind-
land, minus 
transport 

 
 

3 

 
 

1651 

 
 

9,9 

 
 

218 
Delvis inden-
landsk, 
benzin 

 
 

3 

 
 

628 

 
 

3,5 

 
 

115 
Delvis ind-
land, minus 
transport og 
landbrug 

 
 
 

3 

 
 
 

2376 

 
 
 

4,0 

 
 
 

375 
Delvis ind-
land, tilbage-
førsel ved 
bundfradrag 

 
 
 

3 

 
 
 

846 

 
 
 

0,0 

 
 
 

189 
Delvis ind-
land, lavere 
elafgifter 

 
 

3 

 
 

769 

 
 

5,5 
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Fuld inden-
landsk, høje 
elasticiteter 

 
 

6 

 
 

1237 

 
 

8,6 

 
 

193 
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III.5 Sammenfatning og anbefalinger 
 
Kapitlet har præsenteret en række beregninger, der illustre-
rer omkostningerne ved forskellige omlægninger af energi-
afgifterne, især i forbindelse med forskellige strategier til at 
opfylde den danske målsætning om en reduktion på 20 pct. 
af drivhusgas-udledningerne i den ikke-kvoteomfattede 
sektor i 2020 i forhold til 2005. 
 
Beregningerne i kapitlet tager udgangspunkt i energifrem-
skrivningen, som blev præsenteret i De Økonomiske Råd 
(2010). Et resultat af denne er, at de danske udledninger af 
drivhusgasser i ikke-kvotesektoren ved en fortsættelse af 
den nuværende energipolitik og dermed principperne for 
energiafgifter vil overstige det danske reduktionsmål med 6 
mio. ton CO2-ækvivalenter i 2020. Der er altså behov for 
yderligere tiltag for at kunne opfylde målsætningen. Et 
afgørende spørgsmål er dermed, om denne målsætning 
bedst kan opnås ved yderligere indenlandske reduktioner 
eller alternativt ved at udnytte mulighederne for at købe 
udledningsrettigheder i udlandet. EU giver adgang til så-
danne handler for at skabe mere ensartede reduktions-
omkostninger på tværs af landene og dermed minimere de 
samfundsøkonomiske omkostninger ved de samlede reduk-
tioner for både købere og sælgere af udledningsrettig-
hederne. Det er dermed til gensidig fordel for medlems-
landene at udnytte disse handelsmuligheder, når priserne på 
udledningsrettigheder adskiller sig fra de indenlandske 
reduktionsomkostninger.  
 
Udledningen af drivhusgasser i den ikke-kvoteomfattede 
sektor kan reduceres ved forskellige former for regulering. 
En ensartet afgift på alle udledninger af drivhusgasser i 
ikke-kvotesektoren sikrer, at reduktionerne foretages om-
kostningseffektivt, dvs. at udledningen af drivhusgasser 
reduceres billigst muligt. Regulering som krav til brug af 
bestemte teknologier eller sektorspecifikke målsætninger 
sikrer ikke, at reduktionerne foretages billigst muligt. 
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mulige reduktioner  
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Det understreges, at såvel analyser som anbefalinger i dette 
kapitel har haft som forudsætning, at man udelukkende 
betragter omlægninger inden for de eksisterende rammer for 
energi- og CO2-afgifter, mens der ikke er taget stilling til, 
om opkrævning af specifikke energiafgifter overhovedet er 
en god ide i forhold til alternative offentlige indtægter. I 
almindelighed tilsiger effektivitetshensyn, at finansieringen 
af offentlige udgifter bør hentes ved de mulige beskatnings-
former, som giver det mindste samfundsøkonomiske for-
vridningstab. Det er ikke særlig sandsynligt, at specifikke 
energiafgifter hører til de mindst forvridende skatter. 
Tværtimod er det sandsynligt, at der ville være en efficiens-
mæssig gevinst ved alternativt at hente noget af det prove-
nu, som i dag kommer fra energiafgifter, ved en højere 
beskatning af ejerboliger, som De Økonomiske Råds for-
mandskab tidligere har anbefalet, eller ved en skat på bre-
dere og mere robuste skattebaser som arbejdsindkomst-
skatten. Selv hvis man ikke ønsker en ambitiøs skatte-
omlægning, som inddrager sådanne skatter, vil det under 
alle omstændigheder medføre færre forvridninger for det 
givne provenu at udbrede skattegrundlaget i forhold til de 
nuværende energiafgifter. Denne problemstilling er ikke 
nærmere analyseret her. 
 
Ligeledes tager beregningerne i kapitlet ikke hensyn til en 
række forskellige formodede afledte adfærds- og provenu-
ændringer uden for energiforbruget. Således ignoreres 
eventuelle effekter på provenuet fra ejer- og registrerings-
afgifter af ændringer i kørsels- eller benzinafgifter. Kapitlet 
berører heller ikke fordelingsmæssige konsekvenser af 
afgiftsændringerne mellem forskellige indkomstgrupper i 
befolkningen. Selvom sådanne fordelingsmæssige spørgs-
mål naturligt vil indgå i prioriteringen hos beslutnings-
tagerne i forbindelse med skatteomlægninger, bør de gene-
relt varetages i sammenhæng med indretningen af det 
samlede skattesystem. Kapitlet analyserer heller ikke i 
detaljer udformningen af afgifter relateret til andre miljø-
spørgsmål som partikler og svovl. 
 

Bolig- og indkomst-
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I udgangspunktet med den gældende lovgivning er udled-
ningerne i ikke-kvotesektoren pålagt en afgift på knap 250 
kr. pr. ton CO2-ækvivalent, svarende til den antagne kvote-
pris. Der er dog en væsentlig undtagelse, idet de ikke-
energirelaterede udledninger fra landbruget (metan og 
lattergas) ikke er afgiftsbelagt. Beregninger baseret på 
forskning fra Fødevareøkonomisk Institut peger på, at hvis 
disse udledninger pålægges en afgift på samme niveau, vil 
dette i sig selv kunne føre til reduktioner på ca. 800.000 ton 
CO2-ækvivalenter. Da disse reduktioner vil være forbundet 
med lavere samfundsøkonomiske omkostninger end alterna-
tiverne, vil det være hensigtsmæssigt at udvide CO2-
beskatningen i ikke-kvotesektoren til også at omfatte land-
brugets ikke-energirelaterede udledninger.  
 
Der er dog nogle praktiske udfordringer forbundet med at 
udforme en ensartet drivhusgasafgift på landbrugets ikke-
energirelaterede udledninger. En mulighed er at opstille et 
drivhusgasregnskab for hver enkelt landbrugsbedrift, der 
opgør drivhusgasudledningen på baggrund af bedriftens 
produktionsforhold og videnskabeligt udledte standard-
sammenhænge mellem de forskellige processer i landbrugs-
produktionen og drivhusgasudledning. Sådanne regnskaber 
vil kunne bruges til at beregne afgiftsprovenuet for det 
enkelte landbrug. Samtidig vil den enkelte landmand kunne 
benytte det som instrument til at afgøre, hvilke tiltag det kan 
betale sig at iværksætte for at nedbringe CO2-udledningen 
og dermed afgiftsbetalingen. Et sådant system vil derfor 
kunne medvirke til omkostningseffektive reduktioner. Det 
vil kræve en vis administrativ indsats til registrering og 
kontrol af drivhusgasregnskaberne. En stor del af dette 
registrerings- og kontrolapparat eksisterer dog allerede i 
form af gødningsregnskaber mv. Hvis et sådant drivhusgas-
regnskab alligevel vurderes som for tungt administrativt, vil 
en alternativ løsning være enkle afgifter på landbrugets 
kvælstofinput og dyrehold. I begge tilfælde vil afgiftsord-
ningen kunne suppleres med en kompensationsordning, så 
det enkelte landbrug ikke belastes økonomisk, men alligevel 
oplever en tilskyndelse til at reducere udledningerne af 
drivhusgasser. Det kan eksempelvis ske ved et bundfradrag 
på linje med andre erhverv.  
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Pålægges landbruget den nævnte afgift på samme niveau 
som de øvrige udledningskilder i ikke-kvotesektoren, vil der 
stadig være behov for yderligere tiltag, som giver en reduk-
tion på 5,2 mio. ton CO2-udledninger, inden Danmark 
opfylder sin målsætning. Beregninger i kapitlet illustrerer, 
at de samfundsøkonomiske omkostninger ved at nå målsæt-
ningen er lavest ved køb af udledningsrettigheder i udlandet 
i en situation, hvor såvel prisen på udenlandske udlednings-
rettigheder som den danske CO2-afgift i den ikke-
kvotebelagte sektor svarer til prisen på CO2-kvoter. Vælger 
man eksempelvis at finde halvdelen af den oprindelige 
manglende målopfyldelse, altså 3 mio. ton CO2-ækvi-
valenter, ved yderligere indenlandske reduktioner og halv-
delen ved køb af udledningstilladelser i udlandet, beregnes 
CO2-afgiften i Danmark at skulle stige til godt 900 kr. pr. 
ton mod en antaget kvotepris/pris på udenlandske udled-
ninger på knap 250 kr. Effektivitetstabet vil i dette tilfælde 
være noget større end ved at udnytte muligheden for inter-
national samhandel fuldt ud. Det skyldes, at omkost-
ningerne hos danske erhverv og husholdninger ved at ned-
bringe de sidste udledninger for at nå målet vil være lige så 
høje som CO2-afgiften og altså mere end tre gange større 
end alternativet at købe i udlandet. Der vil således med de 
anvendte forudsætninger være et betydeligt internationalt 
resursespild ved denne tilgang. 
 
Vil man udelukkende opfylde den danske målsætning ved at 
foretage indenlandske reduktioner, kan omkostningerne 
blive langt højere end ved at nå målsætningen ved uden-
landske køb under de anvendte beregningsforudsætninger. I 
dette tilfælde vil det være nødvendigt med en dansk CO2-
afgift på godt 2100 kr. pr. ton for at nå målsætningen. 
Afgiften vil blive mere end otte gange så høj som det uden-
landske alternativ og prisen i kvotesektoren. Det vil skabe 
en voldsom skævhed mellem udledningsomkostningerne i 
kvote- og i ikke-kvotesektoren. Dette resultat peger også på, 
at omkostningen ved indenlandske reduktioner frem for 
udenlandske stiger mere end proportionalt med det inden-
landske ambitionsniveau. 
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Ydermere vil køb af udledningsrettigheder i eksempelvis 
Rumænien være til gensidig gavn, idet vi kan købe rettig-
hederne billigere, end vi selv kan foretage indenlandske 
reduktioner. Samtidig vil rumænerne få en indtægt, som 
f.eks. kan benyttes til at øge det offentlige forbrug til gavn 
for rumænske borgere. Dette var netop intentionen med at 
give Danmark store og Rumænien små reduktionsforplig-
telser. 
 
Det er endnu ikke afklaret, hvordan handelen med udled-
ningsrettigheder i EU’s ikke-kvotesektorer i praksis vil 
komme til at foregå, og hvordan prisen her vil finde sit leje i 
forhold til prisen på CO2-udledninger i kvotesektoren. 
Selvom systemet fra EU’s side er tænkt sådan, at omkost-
ningerne for de sidste reduktioner i de to sektorer skulle 
svare til hinanden, kan prisen i ikke-kvotesektoren godt gå 
hen at blive enten højere eller lavere end i kvotesektoren. I 
sådan en situation vil det være mest hensigtsmæssigt, at 
Danmark lader CO2-afgiften i ikke-kvotesektoren følge 
samme niveau som den udenlandske pris på udlednings-
rettigheder i denne sektor, og fortsat opfylder sin manko ved 
at købe op i udlandet. Det vil sikre, at der netop foretages så 
mange indenlandske reduktioner, som det rent faktisk 
internationalt set er mest samfundsøkonomisk effektivt at 
foretage. Det er altså ikke hensigtsmæssigt, at Danmark i 
sådan en situation fortsat lader CO2-afgiften i ikke-
kvotesektoren svare til prisen i kvotesektoren. 
 
Man kan forestille sig, at der af politiske årsager vil være en 
modvilje mod, at Danmark opfylder en del af sin CO2-
målsætning ved køb i udlandet, også selvom dette køb vil 
være forbundet med en samfundsøkonomisk effektivitets-
gevinst for både Danmark og det land, der handles med. 
Hvis man som beslutningstager mener, at der er andre 
årsager, som mere end opvejer effektivitetstabet ved at 
insistere på indenlandsk målopfyldelse, vil det være natur-
ligt, at man klart begrunder, hvorfor disse andre årsager vil 
opveje det nævnte effektivitetstab. Ud over sådanne politi-
ske ønsker kan man forestille sig, at det internationale 
marked for udledningsrettigheder ikke kommer til at funge-
re ordentligt, sådan at det vil være umuligt for Danmark at 
opfylde sin målsætning ved udenlandske køb. De økonomi-
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ske omkostninger for virksomheder og forbrugere ved at 
opfylde målet indenlands vil selvsagt være det samme i 
begge de to nævnte tilfælde, men det resulterende målte 
effektivitetstab vil blive forskelligt, fordi der i det først-
nævnte tilfælde, men ikke i det andet, er tale om, at Dan-
mark frivilligt vælger at nå sin forpligtelse på en måde, der 
er mere omkostningsfuld end nødvendigt. 
 
I begge disse tilfælde skal der altså foretages de “tilstrække-
lige” reduktioner indenlands. I sådan en situation vil det 
være forbundet med det laveste effektivitetstab, at alle 
indenlandske udledninger af klimagasser i ikke-
kvotesektoren pålægges den samme afgift pr. ton CO2-
ækvivalent. Vil man undtage nogle udledere fra afgifter, 
bliver reduktionerne for en given afgift tilsvarende mindre, 
og man må så hæve afgiften for de øvrige udledere, hvilket 
vil presse omkostningerne hos disse yderligere op og be-
virke, at samfundet kommer til at betale unødigt meget for 
de sidste nødvendige reduktioner. Undtages eksempelvis 
landbrugets ikke-energirelaterede udledninger i en sådan 
situation fra en CO2-afgift ud over 250 kr., skal den nød-
vendige afgift i de øvrige ikke-kvotebelagte sektorer med de 
anvendte forudsætninger være knap 2500 kr., hvis hele 
reduktionen skal opnås indenlands. Det samfundsøkono-
miske effektivitetstab i form af større skattemæssige for-
vridninger vil i denne situation blive 25 pct. større, end hvis 
landbruget ikke var undtaget. 
 
Såvel de foretagne beregninger som sund fornuft viser 
entydigt, at det er forbundet med de laveste samfundsøko-
nomiske omkostninger at pålægge alle udledere uden und-
tagelse en ensartet afgift for at nå et givet indenlandsk 
reduktionsmål. Konkurrenceevneproblemer er således ikke 
noget gyldigt argument for at undgå CO2-afgifter. Undtager 
man nogle virksomheder fra en sådan afgift, vil det selvsagt 
være en fordel for disse virksomheder, men konsekvensen 
er, at de nødvendige reduktioner i stedet skal tilvejebringes i 
andre sektorer ved et endnu højere afgiftsniveau og dermed 
endnu højere samfundsmæssige omkostninger pr. ton. Det 
samlede tab for samfundet bliver dermed større.  
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Til gengæld kan konkurrenceevnehensyn have betydning 
for, hvordan provenuet fra CO2-afgifterne skal anvendes. 
Mere generelt opkræves der også en række andre energi-
relaterede afgifter i Danmark, der ikke på samme måde som 
CO2-afgiften er rettet mod en hensigtsmæssig reduktion af 
en bestemt uønsket effekt, men udelukkende har til formål 
at skaffe et provenu til finansiering af forskellige offentlige 
udgifter. Sådanne afgifter (her generelt benævnt energiaf-
gifter) pålægges i dag både forbruget i private husholdnin-
ger og i erhvervene, om end i forskelligt omfang. Effektivi-
tetshensyn tilsiger, at disse afgifter bør pålægges, hvor 
forvridningen ved højere beskatning er mindst, hvilket ikke 
mindst afhænger af følsomheden i efterspørgslen. For 
eksporterhvervenes vedkommende vil denne i høj grad 
afhænge af de internationale konkurrenceforhold. 
 
I beregningerne i foregående afsnit var der ikke nogen 
effektivitetsgevinst ved at friholde erhvervene for en lille 
stigning i energiafgifterne i forhold til forbrugerne. Dette 
kan dog skyldes, at de anvendte priselasticiteter i erhver-
vene er undervurderet, fordi de ikke tager hensyn til konkur-
renceforholdene på verdensmarkedet. Tidligere model-
beregninger i De Økonomiske Råd (2009) har dog også 
peget på, at der ikke er nogen væsentlig forskel på vel-
færdseffekterne ved en energiafgiftsstigning, hvad enten 
man opkræver denne udelukkende hos husholdningerne, 
udelukkende hos virksomhederne eller en blanding af begge 
dele. Disse resultater kan tyde på, at det nuværende relative 
energiafgiftsniveau med de fradrag, der gælder for erhvervs-
livet, overordnet har en fornuftig fordeling mellem energi-
afgiftstrykket hos husholdninger og hos erhverv. Det er i sig 
selv en fordel, at der finder beskatning sted begge steder, da 
det sikrer en relativt bred skattebase. Fradragene for er-
hvervslivet kan ses som begrundet i de ekstra forvridninger, 
det forårsager at lægge afgifterne tidligt i udviklingskæden 
fra input til endeligt forbrug. 
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Opstår der behov for at opkræve højere energiafgifter, eller 
giver et større provenu fra eksempelvis CO2-afgifter anled-
ning til at sænke energiafgiftstrykket i øvrigt, virker det 
generelt hensigtsmæssigt ud fra et effektivitetshensyn, at 
provenuet justeres hos såvel private husholdninger som 
virksomheder. Den principielt mest hensigtsmæssige rela-
tive fordeling af afgifterne på de to muligheder vil afhænge 
af prisfølsomheden, som ikke kendes med nogen stor sik-
kerhed. Overordnet virker det dog sandsynligt, at virksom-
hederne pga. konkurrencen med udlandet og dermed for-
bundne høje elasticiteter ligesom i dag bør pålægges lavere 
energiafgifter end husholdningerne, men ikke helt fritages – 
givet at man overhovedet vil opkræve forvridende energi-
afgifter. I de foretagne beregninger skal virksomhedernes 
prisfølsomhed være mere end fem gange større end antaget i 
forhold til de private husholdningers, før det vil være effek-
tivitetsfremmende helt at undtage virksomhederne fra 
energiafgifter. Beregningerne viser også, at tilbageførsel af 
provenu fra CO2-afgifter til erhverv ud fra et effektivitets-
hensyn bør ske ved nedsættelse af andre forvridende afgifter 
i form af lavere energiafgifter. Tilbageførsel i form af 
bundfradrag i stil med det nuværende system vil ikke i sig 
selv lette forvridningerne og er dermed en ineffektiv måde 
at kompensere erhvervene på.  
 
At også erhvervene bør pålægges en vis energibeskatning på 
trods af hensyn til konkurrenceevnen er en illustration af det 
generelle princip, at skattebaser alt andet lige bør være så 
brede som muligt. Givet at man vil opkræve et vist provenu 
fra energiafgifter, bør afgiften derfor som udgangspunkt 
pålægges alle former for energiforbrug, om end hensyn som 
forskelligartede prisfølsomheder kan tilsige, at selve afgifts-
satsen ikke bør være ens overalt. Det samme princip har 
også betydning for to andre problemstillinger, som disku-
teres i forbindelse med de danske energiafgifter. Det gælder 
spørgsmålene om, hvorvidt henholdsvis energiforbrug fra 
kvotesektoren (el og fjernvarme) og energiforbrug fra 
biobrændsler bør afgiftsbelægges.  
 
Forbruget af el og fjernvarme er pålagt forskellige afgifter 
(for fjernvarmeforbruget indirekte via afgifter på inputsiden 
i fjernvarmeproduktionen) ud over kvotebetalingen. Det 
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drejer sig om CO2-/energispareafgift og elafgift. Disse 
afgifter virker forvridende, idet kvoterne i sig selv sikrer, at 
CO2-udledningerne i den samlede kvotesektor i EU netop 
får det niveau, som er ønsket af EU. Samtidig bevirker disse 
afgifter, at forbruget af el og fjernvarme alt andet lige bliver 
dyrere og derfor mindre i forhold til andet energiforbrug i 
ikke-kvotesektoren, og dermed gør udledningerne af fossile 
brændsler i denne sektor større, end de ellers ville have 
været. En omlægning af energiafgifterne fra el og fjernvar-
me over imod olie, gas og kul vil derfor reducere CO2-
udledningerne her. I en beregning, hvor Danmark ønsker at 
reducere de indenlandske CO2-udledninger med yderligere 
3 mio. ton, betyder dette, at CO2-afgiften “kun” skal stige til 
770 kr. i stedet for godt 900 kr., hvis provenuet fra den 
bruges til udelukkende at nedbringe el- og fjernvarmeaf-
giften i stedet for at nedsætte alle energiafgifter (inklusive 
afgifter på fossile brændsler) proportionalt. Det samlede 
forvridningstab er imidlertid størst i tilfældet med en selek-
tiv nedsættelse af el- og fjernvarmeafgiften. Beregningerne 
tyder dermed ikke på, at det er en samfundsøkonomisk 
fordel at undtage energi fra kvotesektoren fra energiafgifter 
i særlig grad. Givet at man vil opkræve et vist provenu fra 
energiafgifter, bør den relative størrelse af disse fastsættes 
ud fra en samlet opfattelse af, hvor adfærdsreaktionerne er 
mindst skadelige. Her bør hensyn til CO2-udledninger ikke 
spille nogen særlig rolle, idet disse alene bør varetages i 
fastsættelsen af CO2-afgifterne. Omvendt spiller det eksem-
pelvis en rolle, at følsomheden over for elprisen antages at 
være relativt lille for private forbrugere, hvilket i sig selv 
betyder, at forvridningen ved en afgift her er relativt lille.  
 
En beslægtet tankegang gælder for biobrændsler. Bio-
brændsler er CO2-neutrale og er derfor selvsagt fritaget fra 
CO2-afgift. De er ligeledes fritaget fra øvrige energiafgifter, 
men det er ikke indlysende, at dette er hensigtsmæssigt. 
Princippet om at anvende en bred skattebase betyder, at alle 
typer energiforbrug som udgangspunkt bør beskattes i et 
vist omfang, givet at man overhovedet vil have energiaf-
gifter i det danske skattesystem. Biobrændsler bør derfor 
som udgangspunkt heller ikke fritages fra den generelle 
energibeskatning. 
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En for høj beskatning af biobrændsler kan dog føre til, at 
Danmark får problemer med at leve op til en anden forplig-
telse, som vi har påtaget os i EU-sammenhæng, nemlig at 
andelen af vedvarende energi bør være på mindst 30 pct. i 
2020. I energifremskrivningen, som ligger til grund for dette 
kapitel, beregnes det, at denne målsætning godt og vel nås 
som følge af de eksisterende regler, der både indebærer 
afgiftsfritagelser for vedvarende energi i kvote- og ikke-
kvotesektoren og specifikke subsidier til bestemte former 
for vedvarende energi.  
 
Som udgangspunkt virker det ikke hensigtsmæssigt at 
forskelsbehandle de forskellige former for vedvarende 
energi, når de alle i lige høj grad (målt pr. energienhed) 
tjener til at opfylde VE-målet. Det kan derfor overvejes at 
erstatte de forskellige ordninger for biomasse, biogas, 
vindmøller mv. med et ensartet subsidium pr. energienhed 
VE for alle fremadrettede investeringer. Det vil sikre, at det 
er de mest omkostningseffektive måder at fremstille VE på, 
der vil blive anvendt. Afvigelser fra dette princip i form af 
særskilte subsidier til specifikke VE-teknologier som ek-
sempelvis vindmøller bør begrundes sagligt og konkret i 
hvert enkelt tilfælde. 
 
I forbindelse med opfyldelsen af EU’s VE-mål bør også 
mulighederne for at reducere de samlede omkostninger via 
handel mellem medlemslandene, eksempelvis via såkaldte 
grønne certifikater, tages med i betragtning. Der er dog 
nogle designmæssige problemstillinger i forbindelse med 
sådan et marked for grønne certifikater, som skal afklares i 
den forbindelse, jf. De Økonomiske Råd (2008).  
 
I øjeblikket finansieres det meste af støtten til vedvarende 
energi i elproduktionen af PSO-tariffen. Denne er reelt en 
ekstra elafgift, hvor provenuet altså er øremærket til at 
dække forskellige udgifter, ikke mindst til vedvarende 
energi. Den forvrider derfor i samme omfang som den 
almindelige elafgift. Det forekommer ikke hensigtsmæssigt 
at lade størrelsen af en afgift afhænge af, hvor mange udgif-
ter man ønsker at afholde til et helt specifikt udgiftsområde 
som eksempelvis vedvarende energi. Generelt bør finan-
siering af sådanne offentlige udgifter opkræves ud fra en 
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samlet vurdering af, hvor effektivitets- og fordelings-
spørgsmål gør det mest hensigtsmæssigt. Det anbefales 
derfor, at subsidieringen af den vedvarende energi i stedet 
indgår som en almindelig delpost under statens udgifter 
sammen med den øvrige statsstøtte.  
 
En hovedantagelse i beregningerne ovenfor er, at afgifterne 
på benzin og diesel ikke kan ændres i forhold til udgangs-
punktet på grund af grænsehandelsproblemer. Hvis der er et 
ønske om at reducere de indenlandske udledninger ud over 
niveauet i udgangspunktet, bør transportsektoren imidlertid 
ikke undtages, idet en undtagelse vil medføre større sam-
fundsøkonomiske omkostninger for et givet reduktions-
niveau. Derfor er det i beregningerne generelt antaget, at 
højere CO2-afgifter på bilkørsel pålægges i form af en 
kørselsafgift. Hermed menes der i denne sammenhæng en 
kilometerbaseret afgift, der er beregnet ud fra den gennem-
snitlige CO2-udledning pr. kørt km for den pågældende 
biltype. En sådan kørselsafgift vil reelt fungere omtrent som 
en benzin- eller dieselafgift uden grænsehandelsvirkninger. 
Dog vil den ikke tilskynde den enkelte bilejer til mere 
brændstoføkonomisk kørsel.  
 
Hvis formålet med afgiftsstigningen er at nå den danske 
målsætning med hensyn til at reducere de danske CO2-
udledninger, virker det imidlertid ikke hensigtsmæssigt at 
undgå afgiftsstigninger på benzin og diesel med henvisning 
til grænsehandel. Tværtimod vil en forøget grænsehandel 
med benzin og diesel gøre det lettere at opnå den danske 
CO2-målsætning, sådan at den nødvendige afgiftsstigning 
for et givet indenlandsk reduktionsønske vil blive mindre. 
Det vil formindske de samfundsmæssige omkostninger ved 
at nå målet. Større grænsehandel som følge af højere danske 
benzin- og dieselpriser må dog formodes at medføre et 
ekstra provenutab for staten, idet det også vil føre til større 
grænsehandel med andre varer. Det resulterer i tabte moms-
indtægter for staten, som kræver kompenserende skatte-
stigninger med medfølgende forvridningstab andre steder i 
systemet. Selv når de formodede konsekvenser heraf ind-
regnes, viser beregninger dog, at omkostningerne ved at 
reducere de indenlandsk målte udledninger med 3 mio. ton 
CO2-ækvivalenter omtrent kan halveres, hvis man ikke 
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prøver at undgå grænsehandelseffekter. Der vil dog stadig 
være endnu lavere omkostninger forbundet med at købe 
udenlandske udledningstilladelser i stedet for at hæve de 
indenlandske afgifter. 
 
Hvad omkostningerne ved indenlansk målt CO2-udledning 
angår, forekommer det altså mest hensigtsmæssigt at på-
virke denne via direkte ændringer i benzin- og dieselaf-
gifter. Ud over CO2-udledninger er der imidlertid en række 
andre negative eksterne effekter af biltrafik i form af træng-
sel, trafikulykker, trafikstøj, lokal luftforurening og slid på 
infrastrukturen. En differentieret kørselsafgift, som tager 
hensyn til, at kørsel på forskellige steder og tidspunkter vil 
medføre disse gener i forskellig grad, vil formodentlig være 
mere målrettet og dermed mere effektiv, jf. De Økonomiske 
Råd (2009). Denne problemstilling er ikke analyseret i dette 
kapitel.  
 
EU’s system for nedbringelse af CO2-udledninger virker 
præget af forskellige designfejl. Det er ineffektivt, at reduk-
tionsomkostningerne i henholdsvis kvote- og ikke-
kvotesektor kan være forskellige. Danmark bør derfor 
arbejde for i EU-regi, at der åbnes mulighed for, at de 
enkelte EU-lande alternativt kan løse deres reduktionsfor-
pligtelser i ikke-kvotesektoren ved køb fra kvotesektoren. 
Tilsvarende bør lande, der overopfylder deres reduktions-
krav i ikke-kvotesektoren, kunne sælge den overskydende 
reduktion som kvoter. Kan dette forslag ikke gennemføres, 
bør de nuværende regler for handel med udledningsrettig-
heder i ikke-kvotesektoren gøres så fleksible som muligt. 
Der bør således ikke være restriktioner på, hvor meget de 
enkelte lande kan handle indbyrdes i forhold til deres umid-
delbare reduktionsmål.  
 
Den oprindelige tanke med kvotesektoren har ikke mindst 
været, at den skal rumme energiintensive og konkurrence-
udsatte virksomheder. Indtil videre medregnes ikke-
energirelaterede udledninger ikke i kvotesystemet, hvilket 
medfører særlige problemer for landbruget, der både er 
konkurrenceudsat og har drivhusgas-udledninger fra metan 
og lattergas, som er meget betydelige i forhold til erhvervets 
samlede værditilvækst. Det burde derfor opfylde betingel-
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serne for at indgå i kvotesystemet. Modargumentet herimod 
har været, at der er kontrolproblemer forbundet med opgø-
relsen af ikke-energirelaterede udledninger. Disse kontrol-
problemer eksisterer imidlertid også for opgørelsen af 
landbrugets nuværende udledninger i ikke-kvotesektoren. 
Det anbefales derfor, at Danmark arbejder aktivt for, at de 
ikke-energirelaterede udledninger fra landbruget overgår fra 
ikke-kvotesektoren til kvotesektoren. 
 
Opsummering af anbefalinger 
 

• CO2-afgift på alle udledninger i ikke-kvotesektoren 
bør være lig med prisen på udenlandske udlednings-
rettigheder, også når denne afviger fra kvoteprisen 

 
- Landbrugets udledninger af metan og lat-

tergas bør derfor afgiftsbelægges på linje 
med den almindelige CO2-afgift på udled-
ninger af drivhusgasser 

- Drivhusgasregnskab for hver bedrift kan 
være et middel hertil. Kompensation kan 
ske på linje med øvrige erhverv 

- Erhverv bør ikke fritages fra CO2-afgift af 
konkurrencehensyn 

- Evt. kompensation/tilbageførsel af CO2-
afgifter bør ske ved nedsættelse af forvri-
dende skatter, ikke ved bundfradrag 

 
 
• Manglende indenlandsk målopfyldelse i ikke-

kvotesektoren bør imødegås ved køb i udlandet 
 
- Hvis udenlandske køb ikke er mulige – el-

ler er uønskede af politiske grunde – skal 
den indenlandske reduktion ske ved en for-
højet ensartet CO2-afgift på alle udled-
ningskilder  

- Bedre at bruge egentlig benzin- og diesel-
afgift end kørselsafgift, hvad CO2-mål an-
går 
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• Rene provenuhensyn varetages bedre ved bolig- 
og/eller indkomstbeskatning, som er mindre forvri-
dende end energiafgifter, når disse ikke er direkte 
beregnet på at skabe en mere hensigtsmæssig ad-
færd 

 
- Erhverv bør beskattes relativt lempeligt, 

men dog positivt, mht. energiafgifter, givet 
at man overhovedet vil have energiafgifter 

- Dobbelt CO2-regulering bør undgås, sådan 
at el- og fjernvarmeproduktion, der i for-
vejen er kvotebelagt, ikke også pålægges 
CO2-afgifter 

- Forbrug af el og fjernvarme skal imidlertid 
ikke fritages fra energiafgifter generelt, gi-
vet at man overhovedet vil have energiaf-
gifter, og den samlede afgiftsbelastning af 
de to energityper bør ikke nødvendigvis 
være mindre end i dag  

- Som udgangspunkt bør VE-mål nås ved 
ensartet VE-støtte i stedet for nuværende 
specifikke støtteordninger  

- PSO-tariffen bør afskaffes som særlig øre-
mærket afgift og VE-støtten finansieres via 
det generelle statsbudget 

 
 

• EU bør omdesigne kvote- og ikke-kvoteregler, så 
marginalomkostningerne bliver mere ensartede  

 
- Medlemslandene bør kunne opfylde deres 

målsætning for ikke-kvotesektoren ved køb 
af kvoter 

- Mulighederne for handel med udlednings-
rettigheder mellem medlemslandene i ikke-
kvotesektoren bør gøres mere fleksible 

- Landbrug og andre drivhusgastunge virk-
somheder bør også omfattes af kvotesyste-
met 
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Økonomi- og Erhvervsministeriet 
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet har med interesse læst årets Miljørapport, der 
handler om trafikstøj og virkemidler i klimapolitikken.   
 
Formandskabet har bl.a. kortlagt de samlede omkostninger ved trafikstøj og mulige 
indsatser til begrænsning af trafikstøj. Trafikstøj forventes at udgøre et stigende 
problem, da både trafikomfanget og trafiktætheden er voksende.  Økonomi- og 
Erhvervsministeriet har noteret sig, at formandskabet vurderer, at de tiltag, som i 
dag anvendes til at reducere omkostningerne ved trafikstøj, overordnet set er fornuf-
tige.    
 
Formandskabets analyser af virkemidler i klimapolitikken vedrører dels rolleforde-
lingen mellem støtte til forskning og afgifter, dels indretningen af klima- og energi-
afgifterne.  
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet vil gerne kvittere for en interessant analyse af 
energi- og klimaforskning. Analyserne dokumenterer, at det samfundsøkonomiske 
afkast er større end det private økonomiske afkast ved forskning. Det gælder både 
generelt og ved energi- og klimaforskning. Der kan derfor være gode argumenter for 
offentlige investeringer i forskning og udvikling. Som det også fremgår af rappor-
ten, er de offentlige investeringer i forskning og udvikling øget markant i de senere 
år.  
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet er enig med Formandskabet i, at forskningsstøtte 
skal være begrundet i markedsfejl, og at man i nogle tilfælde kun skal give støtte i 
en begrænset periode. Det gælder både for støtte til forskning generelt og for støtte 
til forskning i klima- og energiteknologi. 
 
Formandskabet argumenterer for, at udledning af CO2 bør reguleres ved en passende 
CO2-afgift, og at støtte til energiforskning ikke er særlig effektiv uden en CO2-
afgift. Økonomi- og Erhvervsministeriet er enig i, at generelle virkemidler, fx 
afgifter og kvoter, er en vigtig faktor i klimapolitikken, og at det vil være uhen-
sigtsmæssigt, hvis støtte alene skulle drive den teknologiske udvikling på området. 
Omvendt vil afgifter og kvoter ikke kunne stå alene, idet der er behov for også at 
anvende andre virkemidler, herunder forskning og udvikling.  
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet har desuden noteret sig, at formandskabet peger 
på, at hensynet til eksempelvis lækage og virksomhedernes konkurrenceevne kan 
betyde, at det er hensigtsmæssigt at tilbageføre provenuet eller dele heraf til er-
hvervslivet, fx meget energiintensiv produktion.   



 305

Formandskabet sætter spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i det øgede fokus på 
at markedsmodne energiteknologi frem for at opbygge generel viden på energiom-
rådet gennem øgede bevillinger til mere grundlæggende forskning.  
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet vurderer dog, at der kan være gode argumenter 
for støtte til ny teknologi, fx til markedsmodning. Støtten kan bane vejen for, at nye 
teknologier kan blive konkurrencedygtige på markedsvilkår, som formentlig pga. 
markedsfejl ikke ville være sket uden støtten. Det er derfor også vigtigt, at støtten 
ophører, når markedet er modnet, og at støtten ikke dikterer de nye løsninger. 
 
Formandskabet har gennemført en interessant og grundig analyse af klima- og 
energirelaterede afgifter og klimamål. Økonomi- og Erhvervsministeriet er enig med 
formandskabet i, at omkostningseffektivitet er en central parameter i klima- og 
energipolitikken. 
 
Danmark har forpligtet sig til at reducere drivhusgasudledningen i den ikke-
kvoteomfattede sektor samt at udbygge med vedvarende energi frem mod 2020. 
Formandskabets analyse fokuserer primært på, hvordan disse mål opfyldes mest 
omkostningseffektivt. 
 
Regeringens klima- og energipolitik fokuserer på at opfylde disse målsætninger 
frem mod 2020, men skal også lægge sporet mod målet om, at Danmark i 2050 skal 
være uafhængig af fossile brændsler. 
 
Hensynet til konkurrenceevne og beskæftigelse er et af de centrale pejlemærker. 
Hvis reguleringen og afgifter i Danmark ikke er fastsat under hensyntagen til for-
holdene i andre lande, er der risiko for, at virksomheder flytter CO2-intensiv produk-
tion til udlandet. Det vil, som Formandskabet påpeger, ikke gavne det globale klima. 
 
 
Finansministeriet 
 
Finansministeriet har med interesse læst Det Miljøøkonomiske Råds (DMØR) 
rapport for 2011. DMØR har samlet en række aktuelle politiske emner inden for 
miljø- klima- og forskningspolitik.  
 
Kapitel I handler om de samfundsmæssige omkostninger forbundet med trafikstøj 
og hensigtsmæssigheden af den nuværende tilgang til bekæmpelse af støj. 
 
Det er Finansministeriets opfattelse, at den anvendte tilgang til værdisætning af de 
negative effekter ved støj er fornuftig, og at resultaterne af de forskellige delanaly-
ser bidrager med ny viden. Samtidig er dog vigtigt at understrege, at der er meget 
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stor usikkerhed knyttet til de samfundsøkonomiske omkostninger ved støj, som de 
konstruerede intervaller viser. For helbredsomkostningerne er spændet således fra 0 
til 1,2 mia. kr.  
 
Finansministeriet er enigt med DMØR i, at både planlægning af ny infrastruktur 
som forbedring af eksisterende bør ske under hensyntagen til støjbelastning. Det 
statslige budget for reduktion af støj langs eksisterende veje og jernbaner er i perio-
den 2009-2014 næsten 80 mio. kr. årligt, mens der i 1992-2008 var afsat ca. 20 mio. 
kr. til veje. 
 
Kapitel II er en analyse af offentlig støtte til forskning og afgifter som virkemidler i 
energi- og miljøpolitikken. Kapitlet indeholder desuden en diskussion af prioriterin-
gen af forskningsmidler.  
 
Finansministeriet er overordnet enig i tilgangen om, at der i forhold til virkemidler 
skal være fokus på rammevilkår, der afspejler de positive og negative eksternalite-
ter. Det gælder fx i forhold til afgifter, hvor det bemærkes, at Danmark allerede er 
blandt de lande i verden med de højeste energiafgifter, og derfor isoleret set giver en 
stor tilskyndelse til privat forskning og udvikling.  
 
DMØR fremhæver, at danske energivirksomheder på nogle punkter står stærkt, og 
at denne position er opnået før den kraftige stigning i de offentlige forskningsbevil-
linger til energiområdet. Samtidig anføres, at den stærke position ikke fører til en 
konklusion om, at der skal være høj virksomhedsrettet forskning og udvikling på 
energiområdet. Det forudsætter, at der kan påvises højere produktivitet ved udnyt-
telsen af kapital og arbejdskraft end i andre sektorer.  
 
Finansministeriet bemærker, at væksten i de danske virksomheder og deres evne til 
at skabe ny viden er sket i en periode, hvor man i Danmark – i modsætning til de 
fleste andre lande – gav betydelig støtte til eksempelvis produktion af el med vedva-
rende energikilder. Derfor havde danske virksomheder en meget stærk position, da 
der opstod en global efterspørgsel efter vedvarende energiteknologier. Fremover vil 
danske energivirksomheder imidlertid i stadig stigende grad blive udsat for en 
skærpet global konkurrence, der også drives af andre landes betydelige stigninger i 
uddeling af offentlige midler til privat forskning og udvikling. På den baggrund er 
der et rationale for at prioritere den private forskning, udvikling og demonstration i 
energiteknologier også i Danmark, hvis det leder til varige og højproduktive jobs. 
Men der er oplagt også risici ved denne strategi.  
 
Det er også værd at bemærke, at staten også kan bidrage til den private værdiskabel-
se ved en erhvervsrettet faciliterende rolle i relation til test- og demonstrationsfacili-
teter. Staten kan fremme udviklingen af grønne løsninger fx gennem lovgivnings-
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mæssige rammer og ved at facilitere samarbejde mellem virksomheder, universiteter 
mv., uden at det nødvendigvis har større statslige bevillingsmæssige konsekvenser. 
Et eksempel på sidstnævnte er det kommende vindmølletestcenter ved Østerild, som 
vindmølleproducenterne ikke havde mulighed for at få etableret på egen hånd.  
 
Kapitel III omfatter en analyse af energi-, CO2- og transportrelaterede afgifter med 
henblik på at vurdere, hvordan Danmark mest omkostningseffektivt indfrier dansk 
EU-forpligtigelse om reduktion af drivhusgasser i den ikke-kvotebelagte sektor i 
2013-20. 
 
Finansministeriet er grundlæggende enig i det omkostningseffektive udgangspunkt, 
der er valgt for analysen. Analysen er et godt indspil i forhold til at sikre en effektiv 
indretning af tilskuds- og afgiftsstrukturen på klima- og energiområdet.  
 
Rapportens konklusioner tager udgangspunkt i at sikre en omkostningseffektiv 
klimaindsats. Den danske energipolitik er imidlertid tilrettelagt med henblik på også 
at varetage andre hensyn såsom forsyningssikkerhed og udfasning af fossile brænds-
ler. Det betyder fx, at der vil være klima- og energitiltag, som umiddelbart kan være 
dyre ud fra en isoleret betragtning om effekt i den ikke-kvoteomfattede sektor, men 
som er effektiv i forhold til andre målsætninger. Det er derfor vigtigt ikke at have et 
ensidigt fokus på CO2-målsætningen, men i stedet søge at vælge de bedste tiltag på 
tværs af målsætninger.  
 
Herudover skal hensigtsmæssigheden af klimatiltag ikke alene vurderes ud fra 
hensynet til omkostningseffektivitet i snæver forstand. Der skal også tages hensyn 
til administrative omkostninger til registrering og kontrol, statsfinansielle virknin-
ger, påvirkning af konkurrenceevne med henblik på at begrænse kortsigtede omstil-
lingsomkostninger samt mulige fordelingsmæssige konsekvenser. Særligt i forhold 
til beskatning af landbrugets udledninger af drivhusgasser er de administrative 
komplikationer af betydeligt omfang, hvilket også nævnes i rapporten, men uden at 
få konsekvenser for konklusionerne om ensartet tværgående beskatning. Rapporten 
ser endvidere bort fra, at en række andre former for regulering gælder for landbru-
get.  
 
Endelig er Finansministeriet enig i, at mulighederne for køb af emissionsrettigheder 
fra andre lande skal tages med i betragtning som et muligt omkostningseffektivt 
tiltag. Det vides dog endnu ikke, hvilket udbud der vil være heraf, herunder i hvil-
ken grad EU-lande vil være villige til at pålægge emissionsbegrænsninger inden-
lands, med henblik på at staten kan videresælge rettighederne. Der kan således være 
grænser for, i hvor høj grad Danmark bør planlægge opfyldelse af sine reduk-
tionsmål uden for kvotesektoren ud fra forventninger til køb af emissionsrettigheder. 
Til gengæld synes analysen helt at se bort fra, at opfyldelse af EU-reduktionsmål 
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kan overflyttes mellem årene, hvorved opgavens omfang i år 2020, som analysen 
fokuserer på, potentielt kan blive reduceret. 
 
 
Miljøministeriet 
 
Det Miljøøkonomiske Råd sætter med deres rapport for 2011 fokus på nogle særde-
les relevante emner. Især kapitlerne om trafikstøj og om energi- og miljøforskning 
har Miljøministeriets interesse. Trafikstøj er et emne som der generelt er kommet 
mere fokus på, mens miljøteknologi er et af de centrale omdrejningspunkter i den 
internationale diskussion om en grøn økonomi. Begge emner er derfor aktuelle, og 
for begge emner giver Det Miljøøkonomiske Råd nogle interessante analyser som 
bidrager positivt til miljødebatten.  
 
Kapitel I Trafikstøj 
Kapitel I har fokus på trafikstøj som er et udbredt miljøproblem og påvirker folks 
helbred. I Miljøministeriet har vi arbejdet med trafikstøj gennem efterhånden mange 
år, men vi vil gerne have, at der kommer endnu større opmærksomhed på problemet. 
Derfor er vi glade for, at Det Miljøøkonomiske Råd i deres rapport vælger at foku-
sere på netop trafikstøj. 
 
Det er positivt, at Det Miljøøkonomiske Råd har gennemført en analyse, der gør det 
muligt at vurdere folks gener ved trafikstøj ved forskellige støjniveauer. Dette 
resultat kan indgå i overvejelserne om, hvorvidt der vil være behov for at udarbejde 
en ny enhedspris for støj.  
 
Det Miljøøkonomiske Råd har med sin rapport givet os nogle vigtige input, som kan 
hjælpe os til at prioritere indsatsen – blandt andet en analyse af sammenhængen 
mellem støjniveau og de gener, støjen medfører.  
 
Gener ved vejstøj 
I rapporten er gennemført en analyse af, hvilke samfundsmæssige omkostninger, der 
er forbundet med vejstøj. Opgørelsen af geneomkostninger er baseret på folks 
betalingsvilje for at undgå støj i deres bolig og dermed de gener støj kan foranledi-
ge. Undersøgelsen viser, at folks betalingsvilje for at undgå støj i huse er større end i 
lejligheder. Dette resultat er i overensstemmelse med tidligere undersøgelser. Dog 
vurderer Det Miljøøkonomiske Råd, at geneomkostningerne ved vejstøj er lavere 
end i andre undersøgelser. Dette skyldes primært, at Det Miljøøkonomiske Råd 
anvender en lavere diskonteringsrate (3%) end i andre undersøgelser.  
 
Det nye i undersøgelsen er, at man beregner hvordan prisen for at undgå vejstøj 
afhænger af støjniveauet i boligen, dvs. en efterspørgselsfunktion for ”fraværet af 
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støj”. En lignende analyse har ikke tidligere været gennemført i Danmark og det er 
derfor positivt, at Det Miljøøkonomiske Råd nu har gennemført en sådan analyse. 
Dog havde Miljøministeriet gerne set, at man i undersøgelsen også havde vurderet 
om der er forskel på folks betalingsvilje for at undgå støj fra forskellige typer af veje 
(motorveje, mindre veje mv.). Dette ville have givet et bedre beslutningsgrundlag i 
forhold til hvordan man skal prioritere den fremtidige indsats på området.  
 
Helbredsomkostninger ved vejstøj 
Det Miljøøkonomiske Råd vurderer at helbredsomkostninger ved trafikstøj er lavere 
end i andre undersøgelser. Dette skyldes flere forhold. I forhold til andre undersø-
gelser anvender Det Miljøøkonomiske Råd en anden metode til at værdisætte døds-
fald i fbm vejstøj, hvilket har den konsekvens at helbredsomkostningerne ved vej-
støj vurderes lavere end tidligere. Denne metode er dog i overensstemmelse med 
Finansministeriets seneste anbefalinger.  
 
Desuden vurderer Det Miljøøkonomiske Råd, at trafikstøj fører til færre for tidligt 
døde, fordi man i dag har en bedre behandling af hjertekarsygdomme. Miljøministe-
riet finder dog, at der er behov for yderligere analyser for at få et ajourført estimatet 
for antallet af for tidlige dødsfald som følge af vejstøj. I evalueringen af vejstøjstra-
tegien fra 2010, har forskere fra Stockholm Universitet, via et litteraturstudie over 
denne type undersøgelser, fundet frem til en højere risiko for hjertesygdom i 2008 
end i 2003, hvor Vejstøjstrategiens første skøn over antal for tidlige dødsfald blev 
foretaget. Dette taler umiddelbart for flere antal for tidlige dødsfald som følge af 
hjertesygdom i dag, modsat hvad Det Miljøøkonomiske Råd finder frem til. 
 
En opdateret analyse af helbredsomkostningerne bør desuden medtage konklusio-
nerne fra det omfattende studie af sammenhængen mellem vejstøj og slagtilfælde i 
hjernen, som Kræftens Bekæmpelse offentliggjorde i januar 2011, og som af tids-
mæssige grunde derfor ikke kunne nå at blive medtaget i støjanalysen fra Det Mil-
jøøkonomiske Råd. Undersøgelsen af Kræftens Bekæmpelse, hvor sygdoms- og 
støjdata på ca. 57.000 danskere er anvendt, viser, at ca. 600 nye slagtilfælde årligt i 
Danmark skyldes støj fra vejtrafikken. 
 
Mest støjreduktion for pengene 
Det Miljøøkonomiske Råd anbefaler, at fokusere indsatsen mod trafikstøj mod 
områder, hvor gevinsterne ved at reducere støjen er størst. En tilgang, som – popu-
lært sagt – giver os mest støjreduktionen for pengene. Den tilgang er vi helt enige i i 
Miljøministeriet og den ligger til grund for vores initiativer på området.  
 
Vi deler også rapportens fokus på, hvor vigtigt det er, at engagere borgerne. Den 
tilgang giver en konkret gevinst til borgerne, men også en mulighed for at lægge 
indsatsen der, hvor behovet er størst. Samtidig øges det finansielle råderum for de 
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ansvarlige vejmyndigheder til at foretage investeringer i støjbekæmpelse. Vi har 
blandt andet indgået støjpartnerskaber sammen med kommuner og støjbelastede 
beboere, hvor Miljøministeriet har givet tilskud til en del af de omkostninger der er 
ved lydisolering.  
 
Desuden anbefaler Det Miljøøkonomiske Råd, at man bør fokusere på tiltag, der 
koncentrerer trafikken på få veje. Sidstnævnte kan fremmes gennem trafikplanlæg-
ningen. Miljøministeriet er enig i, at et af de vigtige instrumenter for at modgå 
støjbelastning er planlægning, og især trafikplanlægning. Når vi planlægger nye 
boligområder bliver der i dag taget hensyn til støj og andre af trafikkens gener, men 
planlægningen kan også bruges i eksisterende områder. F.eks. står mange af de ca. 
550.000 almene boliger overfor en renovering i de kommende år. Når den renove-
ring skal planlægges vil vi gerne have boligafdelingerne til at tænke støjreduktion 
ind ved, for eksempel, at bruge lydtætte vinduer og skabe stille gårdmiljøer. For at 
inspirere boligafdelingerne lancerede Miljøministeriet sammen med Socialministe-
riet og Landsbyggefonden den 28. februar en kampagne www.roligbolig.dk som 
netop skal få afdelingerne til at integrere hensynet til støj, når almene boliger allige-
vel skal renoveres.  
 
Det Miljøøkonomiske Råd anbefaler, at man i udformningen af fremtidige kørsels-
afgifter også tager hensyn til støj. Vi er i Miljøministeriet enige i, at hensynet til støj 
skal integreres i eventuelle fremtidige modeller for kørselsafgifter. Det er rigtigt 
analyseret, at støjen kan blive forværret, hvis vejtrafikken spredes fra store veje ud 
på flere mindre veje og ud på flere af døgnets timer – ind i natperioden kl.22-07. 
Den øgede belastning skal afspejles i afgiftsstrukturen. 
 
Sammenfattende 
Miljøministeriet finder kapitlet interessant og vil nu se nærmere på rapportens 
resultater og overveje, hvordan vi konkret kan bruge dem i arbejdet med at få redu-
ceret problemerne med trafikstøj.  
Miljøministeriet havde som nævnt gerne set, at man i undersøgelsen også havde 
vurderet om folk bliver mere påvirket af trafikstøj fra motorveje end fra andre veje. 
En ajourført analyse af antallet af for tidlige dødsfald som følge af vejstøj vil der 
også være behov for.  
 
Rapporten sætter fokus på gevinsterne ved at begrænse trafikstøj. Men den savner 
den anden halvdel af billedet: samfundsomkostningerne ved at reducere støj. Det 
betyder, at man mister den balancerede tilgang, som kunne have hjulpet Miljømini-
steriet til at vurdere, på hvilket niveau, indsatsen skal ligge for at udgifter og gevin-
ster bedst står mål med hinanden. Miljøministeriet vil derfor opfordre Det Miljø-
økonomiske Råd til at følge op på deres analyse ved også at belyse omkostningssi-
den i en fremtidig rapport. 
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Kapitel II Energi- og miljøforskning 
Kapitel II behandler forskningsstøtte til især energiområdet, men også delvis til 
miljøforskning, og ser på sammenhængen med afgifter.  
 
Vi oplever i de her år et stort internationalt fokus på at finde vejen frem mod en 
global ’grøn økonomi’, som kan give både øget velfærd, men også mindre miljøbe-
lastning, mindre pres på ressourcer, og mere og bedre natur og biodiversitet.  
 
Flere mener, at ny miljøteknologi er en forudsætning for at kunne skabe en grøn 
økonomi. Fremover skal den grønne sektor i større grad levere miljøløsninger og 
samtidig bidrage til beskæftigelse og øget økonomisk vækst. Det er derfor både 
positivt og relevant, at Det Miljøøkonomiske Råd med sin rapport melder sig ind i 
debatten om, hvordan der kan gives optimale incitamenter til udvikling af nye 
miljøteknologier.  
 
Det er glædeligt, at Det Miljøøkonomiske Råds rapport viser, at Danmark har en 
styrkeposition på netop energi- og miljøteknologi. Forskning og udvikling hos 
danske virksomheder fører til mange patenter og teknologierne er af høj kvalitet. Vi 
har derfor et godt udgangspunkt for at opnå en grøn økonomi, og for at klare os i 
den internationale konkurrence på dette marked.  
 
Samtidig er det dog klart, at miljøteknologi ikke kommer af sig selv. Der er behov 
for stærke incitamenter. Et af de mest effektive er miljøreguleringen, som skaber 
efterspørgsel på miljøgavnlige teknologier og metoder. Dette vil i sig selv allerede 
sørge for at der vil komme nye miljøteknologier på markedet. Som Det Miljøøko-
nomiske Råd dog også hæfter sig ved er miljøregulering alene ikke nok, for der skal 
også gives direkte støtte til udvikling af miljøteknologier. Netop disse to typer af 
incitamenter er rygraden i den danske miljøpolitik.  
 
Miljøministeriet er enig med Det Miljøøkonomiske Råd i, at støtten til miljøtekno-
logi især er vigtig på de områder hvor det er svært at regulere helt præcist på selve 
miljøproblemet - enten fordi skaden varierer fra område til område (f.eks. mange af 
landbrugets miljøpåvirkninger, støj og affald), eller fordi det er svært at måle selve 
miljøproblemet (f.eks. farlige kemikalier). Derfor er netop denne type områder også 
centrale i Miljøstyrelsens miljøteknologihandlingsplaner. 
 
Det er rigtigt, at grundforskning skal støttes, men de andre faser i produktudviklin-
gen hen til et markedsklart produkt skal ikke glemmes. Som internationale undersø-
gelser viser, er det netop ofte i fasen mellem grundforskning og et færdigt produkt, 
at finansiering mangler, og nye teknologier dør, før de kan komme på markedet. 
Derfor støtter regeringen og Miljøministeriet også denne del af miljøteknologiud-
viklingen gennem fx GUDP, EUDP og Miljøministeriets handlingsplaner for miljø-
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effektiv teknologi. Derudover er Fornyelsesfonden under Økonomi- og Erhvervsmi-
nisteriet med til at finansiere markedsføringen af nye miljøteknologier 
 
Der er også en vekselvirkning mellem miljøteknologier og miljøregulering. På den 
ene side fremmer miljøregulering udvikling af miljøteknologier, og på den anden 
side fremmer nye miljøteknologier at der bliver sat strengere miljøkrav. Det har ofte 
vist sig vanskeligt, at indføre miljøregulering uden at der kan peges på miljøtekno-
logier der kan opfylde kravene uden alt for store meromkostninger. Støtte til miljø-
teknologi kan derfor være med til, at der sættes krav, og at kravene kan blive mere 
stringente. 
 
Det Miljøøkonomiske Råd mener, at en for stor andel af teknologistøtte går til 
energiteknologier.  
 
Her er det dog værd at bemærke, at udviklingen af mere effektive og vedvarende 
energiteknologier ofte også gavner miljøet og giver større forsyningssikkerhed. For 
eksempel vil mindre brug af fossile brændsler også give en bedre luftkvalitet, elbiler 
giver mindre støj, 2. generation biobrændsler kan bruge biprodukter fra landbrug og 
giver derfor mindre pres på naturområder verden over, hvilket gavner biodiversitet 
og global opvarmning har en meget negativ effekt på økosystemer, biodiversitet og 
forskellige former for forurening. Energi- og klimateknologier er derfor også til stor 
gavn for miljøet. 
 
Reelt er forholdet mellem energi- og miljøteknologi præget af en del synergieffek-
ter. Men det er vigtigt at fastholde støtten til teknologier, der er rettet mod de klassi-
ske miljøproblemer. Særligt da en del miljøproblemer er vanskelige at løse ved at 
bruge helt generelle reguleringsinstrumenter som afgifter. 
 
Det Miljøøkonomiske Råd argumentere for, at det ikke skal være politikere og 
embedsmænd, der skal identificere områder hvor støtte til ny teknologi vil føre til 
innovation og øget effektivitet. Til gengæld skal det være erhvervslivet der skal 
identificere satsningsområder, og investere i dem. Argumentationen bygger dog på 
en falsk forestilling om, at myndigheder selekterer områder i isolation fra resten af 
samfundet. Tværtimod er regeringen og ministerierne i dialog med erhvervslivet og 
forskningsverdenen om hvor en ekstra indsats vil give mest gavn. Formålet er derfor 
mere at understøtte erhvervslivets satsningsområder end selvstændigt at udpege 
udviklingsområder. 
 
Det Miljøøkonomiske Råd mener også, at øget eksport og beskæftigelse i grønne 
industrier ikke er ensbetydende med, at en selektiv erhvervs- eller teknologistøtte 
har været en succes, da arbejdskraft og kapital uden støtte ville blive anvendt i andre 
sektorer. Miljøministeriet hæfter sig dog ved, at Det Miljøøkonomiske Råd mener, 
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at der ved beslutning om støtte til forskning og udvikling skal ses hvor det sam-
fundsøkonomisk bedst kan betale sig. Her er det generelt svært at sammenligne 
gevinster fra miljøteknologi med andre sektorer, da markedspriser for miljøteknolo-
gi typisk ikke afspejler de samfundsøkonomiske gevinster der er ved brugen af disse 
teknologier. Grunden er, at miljøreguleringen internationalt i mange tilfælde ikke er 
sat på det samfundsøkonomisk optimale niveau. Gevinsterne i miljøsektoren vil 
derfor være underestimeret i forhold til andre sektorer hvis der kun ses på indtjenin-
gen i sektoren. 
 
 
LO 
 
Overordnede kommentarer 
LO efterlyser, at formandskabet genoptager overvågningen af indikatorer for den 
danske miljøtilstand, ligesom formandskabet bør vurdere om Danmark kan ventes at 
nå de forskellige opstillede mål for miljøet – ikke kun i forhold til CO2-udledning. I 
tilgift efterlyses en opdateret analyse af udviklingen i de offentlige indtægter og 
udgifter i forhold til miljøet. 
 
Kapitel I: Trafikstøj 
Det Miljøøkonomiske Råds formandskabs rapport viser, at der er betydelige gene- 
og helbredsmæssige omkostninger ved trafikstøj. Omkostningerne udgør ca. 2. mia. 
kr. årligt. 
 
LO efterspørger dog en analyse som i højere grad vurderer de samlede negative 
effekter ved trafik. Herunder også de helbredsmæssige omkostninger for de, som 
arbejder i områder med tungere trafik. 
 
Kapitel II: Afgifter kontra forskningsstøtte i klimapolitikken 
Der er tale om en spændende analyse, som belyser forskellige hensyn i tilrettelæg-
gelsen af forsknings- og klimapolitikken, der ikke altid er sammenfaldende. Analy-
sen savner dog en belysning af energiforskningsindsatsens potentielle indvirkning 
på virksomhedernes energieffektivitet, og derved produktiviteten. Endvidere savnes 
en grundigere belysning af de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige muligheder 
forbundet med forskning inden for energiområdet, om end dette er forsøgt med at se 
på eksportudviklingen, der dog ingenlunde er fyldestgørende. 
 
LO mener, at satsningen på energiforskning er meget vigtig, blandt andet for at 
imødekomme de store klimaudfordringer. 
 
Endvidere peger rapportens analyser på, at satsning på energiområdet gennem de 
sidste årtier har båret frugt: Danmark er i dag stærkt specialiseret inden for energi-
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teknologi, er et af de førende lande på området, og det seneste årti er den danske 
energiteknologi-eksport fordoblet. 
 
Om end man skal være varsom med at spå om fremtiden, peger udviklingen på, at 
der kan være gode erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder på dette område i fremti-
den. For at sikre de gode erhvervsmuligheder inden for energiområdet er det vigtigt 
at bevare den danske førerposition. Det kan til dels ske gennem offentlig støtte, men 
også gennem udbedring af markedsfejl, så aktørerne får den rette tilskyndelse til at 
forske på energiområdet, og derved nedbringe forureningen og styrke beskæftigel-
sesmulighederne på området.  
 
LO mener det er meget vigtigt, at man sikrer den rette balance mellem øremærket 
forskningsstøtte og grundforskning. Således kan øremærket forskningsstøtte anven-
des til at afbøde eventuelle markedsfejl på områder, hvor der ikke kan reguleres 
målrettet gennem afgifter eller lignende. 
 
I LO’s øjne er det vigtigt, at den øremærkede forskningsstøtte ikke ender som 
erhvervsstøtte til selvbærende erhverv, hvorfor der skal være en klar exit-strategi for 
støtten. 
 
LO mener ikke, at Danmark kan gå enegang mht. at forhøje CO2-afgiften, da dette 
skader vores konkurrenceevne og koste beskæftigelse. CO2-afgiften bør derfor ses i 
en international sammenhæng. 
 
LO finder også, at udviklingen inden for den miljøforskning gennem de seneste 10 
år har været dybt bekymrende, og at der kan være behov for øgede midler til forsk-
ning på dette område, som har været nedprioritet af de forskellige borgerlige rege-
ringer det sidste årti. 
 
Kapitel III: Afgifter og klimamål 
LO ser med alvor på, at Danmark tilsyneladende får vanskeligt ved at opfylde målet 
for reduktion af udledningen fra den ikke-kvoteomfattede sektor. Det er også vig-
tigt, at denne del af CO2-udledningen også begrænses. LO støtter formandskabets 
anbefaling om, at en del af målsætningen opnås ved at købe udledningsrettigheder i 
udlandet, som kan gøre det billigere at indfri klimamålene. 
 
I forhold til landbrugets udledning af drivhusgasser, bør der arbejdes for at få land-
bruget ind i den kvotebelagte del af økonomien. Evt. med gratis tildeling af kvoter 
for at sikrer landbrugets konkurrenceevne.  
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LO finder det lidt snævert, at formandskabet hovedsageligt forholder sig til afgifter 
som middel til at opfylde reduktionsforpligtelserne i den ikke-kvoteomfattede del af 
økonomien. Der er andre metoder, fx regulering. 
 
LO savner, at analyserne går i dybden med de beskæftigelses- og fordelingsmæssige 
virkninger af omlægninger af energiafgifter, om end formandskabet nævner at 
energiafgifter vender den tunge ende nedad. Anbefalingerne bygger på beregnings-
tekniske scenarier, hvori de beskæftigelses- og fordelingsmæssige aspekter ikke er 
belyst. 
 
LO har tidligere efterlyst, at beskæftigelses- og fordelingsmæssige aspekter inddra-
ges i grundlaget for rådets anbefalinger – og gør det hermed igen. 
 
LO finder, at anbefalingen af højere benzinafgifter frem for kørselsafgifter er svagt 
underbygget. Anbefalingen er nærmest en følge af det relativt snævre sigte med 
analyserne. For det første tager formandskabet ikke højde for de samlede gavnlige 
effekter af intelligente kørselsafgifter på CO2-udledning, trængsel, forurening og 
støj, men ser alene på CO2-udledningen. For det andet virker formandskabets begej-
string for, at grænsehandlen – der følger af øgede benzinafgifter – rent teknisk 
flytter dansk CO2-udledning til udlandet, lidt mærkværdig. 
 
 
DI  
 
Indledning 
DI hilser det velkomment, at Vismændene har kastet sig over analyser af forsk-
ningsstøtten og energiafgifterne i Danmark. Det er et emne, vi tidligere har opfor-
dret Vismændene til at se på. Vi er derfor glade for, at det bliver belyst med årets 
rapport. 
 
Trafikstøj 
DI er enig i, at trafikstøj er et samfundsmæssigt problem og kan være et stort hel-
bredsmæssigt problem for de mennesker, der er ramt af det. Samtidig er transport og 
adgang til infrastruktur er helt afgørende for dansk erhvervsliv og for den fremtidige 
vækst.  
 
DI er enig i, at støjniveauet ikke skal reduceres ved at reducere trafikmængden, da 
det vil få store konsekvenser for mobilitet og transport . Det er bedre at reducere 
støjen ved kilden gennem fokus på støjværn, lydsvag asfalt og EU-krav til dæk.  
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Restriktioner i tidspunkter for varedistribution bør erstattes af fælles EU-regler for 
særlig støjsvag varedistribution på skæve tidspunkter (f.eks. om natten), for ikke at 
bidrage yderligere til belastning af vejnettet i myldretiden. 
 
Investeringer i infrastruktur, veje og kollektiv transport kan løfte både mobiliteten 
og samtidig lede trafikken over på strækninger – støjkorridorer - hvor der ikke vil 
være så meget støjbelastning, som fx en havnetunnel eller en metro under byen. 
 
Energi- og miljøforskning 
DI finder ikke, at det giver mening at diskutere, om afgifter eller forskning er den 
bedste driver for innovation. Det giver ingen mening i en dansk kontekst, hvor der 
må være tale om et ”både og” i stedet for et ”enten eller”.  
 
Det er vigtigt, at de offentlige forskningsinvesteringer målrettes de store samfunds-
udfordringer, som skal imødekommes nu og i fremtiden. Udfordringerne gør, at der 
vil være langsigtet efterspørgsel efter løsninger. Med de udfordringer, vi står over 
for, er det ikke godt nok med en politik, der kun giver små forbedringer i virksom-
hedernes innovation. Der er behov for markante teknologiske spring og helt nye 
løsninger. Derfor er en aktiv forskningspolitik essentiel. 
 
Derfor anbefaler DI, at satses på det, vi kalder forskningsflagskibe. Forskningsflag-
skibe kan forstærke de erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner, vi har i 
Danmark og dermed være med til at gøre Danmark til et attraktivt land at investere 
i, fordi det er på disse områder udviklingen sker. Oplagte temaer for disse forsk-
ningsflagskibe er energi- og miljøforskningen. Målsætningen om et fossilfrit sam-
fund kan ikke nås med afgifter alene. Vi mener derfor, det stadig er vigtigt at satse 
på energiområdet i dansk forskningspolitik. 
 
Det er også vigtigt forskningsmæssigt at understøtte de styrkepositioner vi har på 
miljøområdet, fordi der er et betydeligt potentiale, som ikke bliver realiseret i dag på 
bl.a. vandområdet. Det globale fokus på knappe ressourcer vil tage til – og også her 
er der danske styrkepositioner, som bør udnyttes. 
 
DI’s forslag om forskningsflagskibene indeholder en klar prioritering på nogle 
udvalgte indsatsområdet samtidig med, at det forskningsmæssige tema besluttes af 
universitetet. Forskningsflagskibene er altså en hybrid mellem programmidler og 
basismidler. 
 
Det er afgørende for tilvejebringelsen af ny viden og teknologi på energi- og miljø-
området, at den offentlige satsning både omfatter basismidler og programmidler, der 
også støtter demonstrationsfasen. Der er behov for store teknologispring før nye 
teknologier er klar til markedet. Der er således flere trin i udviklingsprocessen, hvor 
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der kan være behov for støtte. Demonstrationsfasen er en essentiel udviklingsfase, 
som medvirker til at fjerne en række risici, før private investorer vil bidrage med 
privat kapital. Den offentlige medfinansiering spiller en stor rolle i at fjerne disse 
risici og virker som katalysator for private investeringer.  
 
Afgifter og klimamål 
Diskussionen om anvendelse af afgifter i Danmark skal ske ud fra den præmis, at 
Danmark er en lille åben økonomi. Det nævnes et par gange i rapporten, men det 
afspejles ikke i konklusionerne. 
 
Danske afgifter skal være på et niveau, som ikke flytter aktiviteter og investeringer 
ud af landet. Flytning af aktiviteter kan også i mange tilfælde betyde flytning af 
CO2-udledning. For høje danske afgifter medfører også, at virksomheder ophører 
med at investere i Danmark. DI's opfattelse er derfor, at en dansk CO2-afgift bør 
afspejle en tilsvarende CO2-afgift på EU-niveau. 
 
DI er enig i, at det mest omkostningseffektive vil være at løse CO2-reduktions-
målene uden for kvotesektoren ved også at købe kvoter/udlednings-rettigheder i 
udlandet. Vi ser dog begrænsninger på udbuddet af udledningsrettigheder i EU. Det 
samme gælder adgangen til brug af de fleksible internationale reduktionsinstrumen-
ter (JI/CDM). Derfor er der også behov for en omkostningseffektiv dansk indsats 
såvel som en justering/udvidelse af EU’s kvotehandelssystem, der kan sikre opfyl-
delse af klimaforpligtelserne. Et fleksibelt kvotehandelssystem vil også blive et 
centralt tema i den kommende plan fra EU-kommissionen om EU’s reduktionsmål 
efter 2020. 
 
DI deler Vismændenes anbefaling af, at energiafgifter, hvis eneste formål er skatte-
provenu, bør fastsættes under hensyntagen til adfærdsvirkninger, da højere energi-
afgifter på virksomhedernes energibrug kan rumme alvorlig konkurrenceforvridnin-
ger.  
 
DI er også enig i, at dobbeltreguleringen af CO2 bør afskaffes. Vi finder det forkert, 
at el- og varmeproduktionen i dag er pålagt national CO2-afgift, når den i forvejen er 
underlagt CO2-kvotereguleringen.  
 
En målrettet klimaindsats forudsætter også brug af mere VE. Derfor støtter vi også, 
at en finansiering af øget VE sker med udgangspunkt i en bredere skattebase med 
det formål at undgå forvridninger. Det bør analyseres nærmere, hvilken model, der 
er mest hensigtsmæssigt, hvori en finansiering via finansloven følgelig bør indgå. 
 
Bil- og kørselsafgifter  
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DI finder det problematisk, at Vismændene ikke tager højde for de i forvejen meget 
høje energiafgifter på transportsektoren, herunder brændstofafgifterne. DI er imod 
ensidig dansk forhøjelse af brændstofafgifterne, der vil skade mobiliteten og give en 
konkurrencefordel for udenlandske lastbiler, der kan tanke på vej ind i Danmark.  
 
DI savner øget fokus på EU-krav til bilproducenterne. Euronormerne har mindsket 
den lokale luftforurening dramatisk i de seneste 10 år. Tilsvarende CO2-krav til 
bilproducenterne vil – på tværs af teknologier – kunne nedbringe CO2-udledningen 
uden at ramme mobiliteten. 
 
DI vil gerne se på omfordeling af eksisterende afgifter, herunder en omlægning af 
registreringsafgiften til en årlig CO2-afgift, hvilket ifølge vores beregninger vil 
reducere CO2-udledningen betragteligt. 
 
Behov for yderligere analyser 
Vismændene har set på hvordan Danmark på den mest omkostningseffektive måde 
når CO2-målet for de ikke-kvoteomfattede sektorer. Det politiske mål er nu at 
Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050.  
 
DI anbefaler derfor, at Vismændene analyserer denne problemstilling, idet det er 
DI’s vurdering, at målet om fossil uafhængighed afgørende kan påvirke de konklu-
sioner, som Vismændene i dag har præsenteret. 
 
 
Danmarks Naturfredningsforening 
 
Danmarks Naturfredningsforening (DN) hilser Det Miljøøkonomiske Råds fjerde 
rapport velkommen, men denne gang dog med lidt mere skepsis end de foregående 
år. Rapporten for 2011 har desværre et lidt for snævert fokus på trafikstøj, afgifter 
og energiforskning og kvotehandel har ikke fokus på natur, samt emne- og ind-
holdsmæssige gentagelser i forhold til forrige års rapporter. Årets rapport frem-
kommer desværre med en meget stor del allerede eksisterende viden og kun i be-
grænset omfang med nyt indspil i form af ny viden og anbefalinger om løsning af 
miljø- og naturudfordringer. 
 
DN finder det skuffende, at der i denne fjerde rapport er en tendens til langt mere 
klassisk velfærdsøkonomisk fokus og mindre fokus på egentlig miljø- og naturøko-
nomi. Det må efterlyses, at Det Miljøøkonomiske Råd i mere udstrakt grad beskæf-
tiger sig med miljøøkonomi – altså de omkostninger som påvirkningerne af miljø og 
natur som følge af samfundsmæssige aktiviteter påfører samfundet, samt de økono-
miske fordele det kan have for samfundsøkonomien at gennemføre miljø- og natur-
tiltag.  
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Der er i løbet af 2008, 09 og 10 kommet ganske perspektivrige internationale miljø-
økonomiske udgivelser om biodiversitet i TEEB rapporterne (The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity (TEEB)). Det havde været oplagt – set i lyset af, at der 
har været stor debat om de naturpolitiske indsatser og virkemidler i Danmark - at 
bygge videre på dette internationale arbejde i dansk kontekst. Det Miljøøkonomiske 
Råd kan dermed bidrage til at mainstreame værdier ved biodiversitet og økosystem-
tjenester i alle dele af samfundet og på tværs af sektorer og dermed komme ud over 
en typisk barriere: nemlig at tankesættet kun finder anvendelse i natur- og miljø-
kredse. Rådets rapport for 2011 kunne eksempelvis indeholde:  
 

• analyser af tab af de økosystemtjenester den biologiske mangfoldighed og 
de omkostninger det giver samfundet i en dansk kontekst med udgangs-
punkt i TEEB-studierne.  

• økonomiske fordele det kan have for samfundsøkonomien at gennemføre 
miljø- og naturtiltagformulering af en model for hvordan vi i Danmark kan 
beskrive værdien af biodiversitet og økosystemtjenester til brug for de nati-
onale regnskaber med udgangspunkt i TEEB-studierne.  

 
Ved at Det Miljøøkonomiske Råd sætter fokus på TEEB-forskningen i Danmark, 
kan DMØR aktivt bidrage direkte til opfyldelsen af Danmarks internationale for-
pligtelser. 
 
Generelle bemærkninger til årets rapport 
 
• Der anlægges et for snævert fokus på trafikstøj. Rapporten medtager slet ikke 

omkostninger ved trafikstøj for samfundet i form af tab af stilleområder (som 
der er meget få tilbage af  i Danmark, og som derfor må have en høj værdi). 
Dette må anses som værende en mangel og et for snævert fokus for analysen, 
hvis den afgørende skal komme med nyt input til debatten om trafikstøjs på-
virkninger i Danmark. 

• De bruges to kapitler på energi og klima i årets rapport. Det første af kapitlerne 
stiller spørgsmålstegn ved forskningsstøtte i klimapolitikken. DN deler konklu-
sionen om, at grundforskning i miljø er blevet udhulet, er stærkt nødlidende og 
bør styrkes. 

• DN er enig i, at landbrugets klimagasudledning også skal pålægges afgift (dvs. 
også methan og lattergas). Her kunne det have været interessant, hvis Det Mil-
jøøkonomiske Råd også have set på de positive effekter, det kan give på andre 
miljømæssige parametre. 

• Det virker overflødigt at gentage konklusionerne fra tidligere DMØR-rapporter 
om, at det er billigst at købe kvoter i udlandet frem for at foretage indenlandske 
CO2 reduktioner, når der ikke fremlægges afgørende nye argumenter og viden, 
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men blot gentages som et teoretisk argument. DMØR fx gør sig fortsat ikke – 
trods opfordringer i kommentarerne til de forrige års rapporter - den anstrengel-
se, at vurdere om disse handelssystemer faktisk fungerer i praksis, dvs. sker der 
faktisk en reduktion i udlandet, når vi køber en rettighed. Det er almindelig 
kendt, at der er problemer, læk og andre dysfunktionaliteter i kvotehandelssy-
stemet.  
 

DN kommentarer til de enkelte kapitler: 
Kapitel 1: Trafikstøj: 
• Det har været almindeligt anerkendt, at trafikstøj er et sundhedsmæssigt pro-

blem og at det samfundsøkonomisk har kunnet og kan betale sig at gøre noget 
ved i mindst 15-20 år. DN er helt enig at, i der skal gøres mere for at mindske 
trafikstøj. Men rapporten konkluderer, at de nuværende tiltag og afvejninger i 
reguleringen er fornuftige, hvilket ikke synes at matche rapportens konklusion 
om, at trafikstøj koster samfundet 2,1 mia. kr. årligt. Eneste klare konklusion er, 
at trafikken skal koncentreres på få veje. Men rapporten medtager slet ikke, 
hvilke andre omkostninger trafikstøj fx har for samfundet i form af tab af stille-
områder (som der er meget få tilbage af i Danmark, og som derfor må have en 
ret høj pris). Dette må anses som værende en mangel og et for snævert fokus for 
analysen, hvis den afgørende skal komme med nyt input til debatten om trafik-
støjs påvirkninger i Danmark. 

• DN mener, at der behov for, at trafikpolitikken grundlæggende i langt højere 
grad tager hensyn til miljø-, natur- og klimaafledte påvirkninger. Således bør 
der i relation til trafikpolitikken overvejes, om den valgte politiske linje med en 
fortsat høj vækst i vejtrafikken og transporten er den rette, samt om den fortsatte 
udbygning af vejnettet og deraf følgende arealbeslaglæggelse og fragmentering 
af landskabet er samfundsøkonomisk fornuftig. Dette indgår slet ikke, ligesom 
der ikke laves beregninger af at flytte tung godstransport fra lastbil til fx tog el-
ler skib. 

• Der skelnes tilsyneladende ikke mellem let persontransports og tung godstrans-
ports støjpåvirkning i vurderingen af trafikstøj. Der er generelt højere tekniske 
støjgrænser for tunge køretøjer og de støjer mere, både ved dæk, vindmodstand 
og motorstøj. Det ville have været gavnligt, således at det også kan diskuteres 
om den tunge godstransport på vej nødvendigvis er det mest fornuftige, eller om 
det vil være mest fornuftigt at flytte det til tog eller skib. 

 
Kapitel 2: Afgifter kontra forskningsstøtte i klimapolitikken 
• Det virker som om, at rapporten vil bekræfte et dogme om, at der ikke nødven-

digvis skal satses på forskning som løsningen af håndteringen af klimaproble-
met. Det er en lidt underlig antagelse, at der kun bedrives energi og klimaforsk-
ning i Danmark for at løse klimaproblemet i Danmark. Dette fokus må siges at 
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være overordentligt snævert. Der fokuseres slet ikke på en situation, hvor regu-
lering også sikrer at nye teknologier bringes i anvendelse, men sluttes, at afgif-
ter eller kvoter er den eneste måde at gå til reduktion af CO2 problemet. Det an-
skueliggøres ikke i rapporten, hvilke fordele et sådant mix af økonomiske sty-
ringsmidler og regulering kan give. Da forskning jo er en proces, der tager tid, 
må det også anføres, at konklusionen om at energiforskning er økonomisk inef-
fektivt til at håndtere klimaproblemet er noget forhastet, når den kun omfatter en 
relativt snæver tidshorisont. 

• Det kunne være rart med en analyse af dansk energi- og miljøteknologis sam-
fundsøkonomiske betydning i stedet, og værdien af, at samfundet omstilles til en 
at være uafhængig af fossil (importeret) energiforsyning, samt de fordele det 
kan give for hele det danske erhvervsliv i form af et moderne optimeret produk-
tionsapparat. 

• Det er positivt, at kapitlet påpeger forskydninger væk fra grund- og miljøforsk-
ning over mod energiforskningsmæssig/”erhvervsstøtte” de sidste små 10 år. 
Grundforskning i miljø er stærkt nødlidende og bør styrkes. Men det er ikke 
nødvendigvis særlig frugtbart at se energi og klima og miljø som det samme 
område, hvor der er en ”enten eller relation”. Fordi der forskes mere i energi og 
klima er det jo ikke en naturlov, at der skal være mindre miljøforskning. Rap-
porten tager ikke hensyn til, at der kan være forskellige hensyn der varetages: 
miljøproblemer eller erhvervssigte og at de kan være sammenfaldende, men ik-
ke nødvendigvis altid er det og at finansieringskilderne heller ikke er det.  

• Rapporten mener ikke, at det bør være et selvstændigt mål at ny miljøvenlig 
teknologi skal udvikles i DK – dette argument står helt fragmenteret, når man 
tager i betragtning, at det historisk set har givet store samfundsøkonomiske for-
dele fx udvikling af vindmøller. Det kan undre, at en sådan omsætning og store 
eksportindtægter ikke medtages. Alene det faktum at dansk miljø- og energitek-
nologisk eksport andrager ca. 45 mia. kr. årligt. 

 
Kapitel 3: Afgiftsstruktur og klimamål 
• Kapitlets tilgang og anbefalinger har stået i samtlige tidligere DMØR-rapporter, 

men desværre frembringes ikke afgørende nye argumenter og viden, der skulle 
gøre de foregående års konklusioner mere rigtige. Konklusionerne forbliver på 
et teoretisk niveau, hvor det igen fremføres, at det er billigst at købe kvoter i ud-
landet. DMØR fx gør sig ikke den anstrengelse at vurdere, om disse handelssy-
stemer faktisk fungerer i praksis, dvs. sker der faktisk en reduktion i udlandet, 
når vi køber en rettighed. Det er almindelig kendt, at der er problemer, læk og 
andre dysfunktionaliteter i kvotehandelssystemet.  

• Der gøres ikke nok ud af at belyse gevinster ved omlægning af energiafgifter 
(bredt forstået) fra husholdninger mod erhvervsliv. Det hænger sammen med, at 
man betragter den afgift, der er på fossile brændsler som en afgift der kun skal 
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skaffe skatteprovenu, mens CO2-afgiften kun skal sikre klimamål. Det er en 
kunstig opsplitning, når grønne afgifter i den reelle verden skal vurderes.  

• Eventuelle fordele ved en indenlandsk at opfylde af klima målende diskuteres 
ikke reelt, men nærmest kun fortsat i et teoretisk univers. Hvad med fordelene 
for at samfundet omstilles til at være uafhængig af fossil (importeret) energifor-
syning, samt de fordele det kan give for hele det danske erhvervsliv i form af et 
moderne optimeret produktionsapparat? Dette belyses slet ikke. 

 
DMØR anbefaler, at landbruget, ikke skal have særregler, men at et system til 
beskatning af ikke-energirelaterede klimagasudledninger udvikles. DN deler denne 
opfattelse, at landbruget ikke skal have særregler, men at udledningerne skal regule-
res. DN er enig i, at landbrugets klimagasudledning også skal pålægges afgift (dvs. 
også methan og lattergas). Her kunne det have været interessant, hvis Det Miljøøko-
nomiske Råd også havde set på de positive effekter det kan give på andre miljømæs-
sige parametre. F.eks. har økologisk jordbrug ved flere dyrkningsformer en netto 
binding af drivhusgasser i jorden modsat at konventionel dyrkning netto frigiver. 
Økologisk jordbrug er samtidig et virkemiddel i miljøpolitikken, der kan give sam-
fundsmæssige fordele på en række andre samfundsmæssige goder som biodiversitet. 
Efter DN’s vurdering ville denne type af analyser være meget mere relevante end 
blot at gentage forrige års konklusioner. 
 
 
Dansk Energi 
 
Bemærkningerne til årets rapport er opdelt i to afsnit. Afsnit 1 omhandler trafikstøj, 
afsnit 2 omhandler energiforskning og energiafgifter, som i DMØR-rapporten er 
opdelt i to selektive afsnit.  
 
1. Trafikstøj 
Analysen er delt op i to. Et afsnit om de samfundsøkonomiske omkostninger ved 
trafikstøj og et om virkemidlerne for at reducere trafikstøjen.  
 
Det er bemærkelsesværdigt, at DMØR kun opgør de samfundsøkonomiske omkost-
ninger til trafikstøj til 2,1 mia. kr., når andre – Transportministeriet og Miljøministe-
riet - frem til væsentlig højere tal.  
 
Afsnittet indeholder gode analyser af, hvem der belastes hvor meget, samt identifi-
kation af hvor der især er potentiale for at reducere støjgenerne. Det er en væsentlig 
pointe, at støjgenerne er størst i de tæt bebyggede boligområder. 
  
Analysen er mere mangelfuld på virkemiddelsiden. Det nævnes, at man enten kan 
reducere støjen ved kilden (forebygge) eller ved modtageren (helbrede). I relation til 
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forebyggelsesstrategien fokuserer rapporten altovervejende på dækstøj og dermed 
på dækstandarder og vejbelægning. Disse løsninger er imidlertid ikke enkle at 
gennemføre i praksis. Støjsvag vejbelægning er primært relevant vej nyetable-
ring/totalrenovering af veje, og er ikke nogen billig løsning. Dækstandarder kan 
være svære at gennemføre alene for et lille – ikke bilproducerende - land som Dan-
mark. 
 
Rapporten nævner kun meget perifert muligheden for at substituere fra benzindrev-
ne biler til eldrevne biler. Den prioritering af virkemidlerne er uheldig. Således 
dokumenterer en analyse fra Copenhagen Economics, at elbiler under bykørsel – 
som er der hvor støjproblemerne er størst – støjer omkring 40 pct. mindre end en 
standardbil. Der er ifølge denne analyse et vigtigt potentiale for at reducere de 
samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med trafikstøj, hvis en del af de kørte 
kilometer kan erstattes af elbiler.  
 
Der er ifølge analysen to forhold, der taler for at dette potentiale er stort. For det 
første har elbilen sin force i forbindelse med korte ture – herunder specielt byture – 
og der er i byerne at de samfundsøkonomiske omkostninger ved støj er særlig høje. 
For det andet er det især ved de lave hastigheder – og især under accelererende 
kørsel - at el-bilen støjer mindre end andre personbiler, og det er netop de kørsels-
forhold, der gælder ved bykørsel. (”Elbiler – beskatning og potentiale i miljø- og 
transportpolitikken”; Copenhagen Economics 2008).  
 
Da standarder for bildæk, som DMØR-rapporten selv nævner, primært er et EU-
anliggende, må eldrevne biler – herunder plug-in-hybridbiler – anses for det væsent-
ligste indenlandske virkemiddel til at forebygge vejtrafikstøj. 
 
Samtidig vil eldrevne biler have positive afledte effekter i form af flytning af energi-
forbruget fra ikke-kvotesektoren til kvotesektoren, hvor de indenlandske redukti-
onsomkostninger - jf. DMØR-rapportens analyse af energiafgiftsproblematikken - er 
væsentligt lavere. 
 
2. Forskningsstøtte og energiafgifter i klimapolitikken 
DMØR-rapporten er relativ kritisk overfor den relativt kraftige danske satsning på 
energiforskning, mens man peger på at midlerne til miljøforskningen er relativ lav. 
Vi er enige i sidstnævnte. Det er beklageligt at den andel af finanslovsbevillingerne, 
der allokeres til miljøforskning er faldet over en 10-årig periode.  
 
Det er derfor positivt, at DMØR peger på, at miljøforskningen bør opprioriteres, og 
at forskningspolitikken på dette område bør have fokus på at afhjælpe markedsfejl i 
form af manglende incitamenter for private aktører. Eksempler på sådanne områder 
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er påvirkningen af pesticider og udvaskning af nærringstoffer til vandmiljøet, fordi 
skadesvirkningen ved øget udledning afhænger af de lokale forhold. 
Samtidig bør der fokuseres på at sikre bedst mulig effekt af miljøforskningsmidler-
ne. Den nyoprettede Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, som har til formål at 
fastholde og udvikle den danske vandsektors høje kvalitet, er et godt eksempel på 
dette. Initiativer af denne karakter bør sikres optimale muligheder. Derfor bør en 
frivillig indbetaling fra branchen ikke være begrænset af krav om finansierng via 
effektivitetsgevinster 
 
DMØR´s analyse af niveauet for de offentlige udgifter til energiforskning er mere 
problematisk. Rapportens konklusion er primært baseret på en præmis om, ”det er 
relativt enkelt at lægge en målrettet afgift på de fleste udledninger af drivhusgasser” 
(s. 13). 
 
Denne præmis er problematisk af flere årsager. 
 
For det første er Danmark også på forskningsområdet en lille åben økonomi. Såle-
des er der hastigt stigende bevillinger til forskningspolitikken i EU, og set med et 
lille lands øjne, bør det være et centralt succesparameter for den nationale forsk-
ningspolitik, at få del i EU-forskningsmidlerne. 
 
Set i denne optik er der gode argumenter for at øge både miljø- og energiforsknin-
gen. Således får danske forskere og virksomheder godt 8 pct. af EU´s energiforsk-
ningsmidler og næsten 5 pct. af miljøforskningsmidlerne, hvilket er klart mere end 
Danmarks gennemsnitlige andel af forskningsmidlerne, nemlig 2,4 pct. Returpro-
centen for Danmarks finansieringsandel på energiforskningsområdet er 400 pct. 
 
Samtidig planlægger EU-kommissionen at øge EU´s energi- og miløforskningsmid-
ler markant i næste forskningsrammeprogram for perioden 2012-16. Efter vores 
mening bør fokus derfor snarere rettes mod, at EU´s næste rammeprogram priorite-
rer de områder indenfor energiforskningen, hvor Danmark står stærkt, som f.eks. 
VE-området. 
 
Det andet problem ved DMØR´s afgørende præmis er, at størstedelen af det danske 
CO2-emission ikke reguleret af en CO2-afgift, men af EU CO2-kvotesystem.  EU´s 
CO2-kvotesystem, som skal håndtere 27 medlemsstater meget forskellige interesser, 
har alene i de første få år af systemets levetid udvist meget store udsving i prisen på 
CO2-kvoterne. Da systemet er opbygget om delperioder med begrænsede overfør-
selsmuligheder, løbende justeres og indtil videre kun har emissionsmål frem til 
2020, må der fortsat forventes stor usikkerhed om både den kort- og langsigtede 
kvotepris. 
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CO2-kvotesystemet er således i sin nuværende udformning godt til at sikre overna-
tional fælles regulering og målopfyldelse med udgangspunkt i forsigtighedsprincip-
pet, men mindre velegnet til at sikre stabile investeringsrammer for private investo-
rer i ny VE-teknologi. 
 
Samtidig vil en meget høj CO2-kvotepris, som f.eks. må forventes at være nødven-
dig såfremt 2-gradersmålsætningen skal opfyldes, kunne give EU-landenes energiin-
tensive industrier alvorlige 
konkurrenceproblemer, og dermed føre til udflytning af disse industrier til lande 
uden forpligtigende CO2-mål. 
 
Så længe er ikke er en global klimaaftale, er det derfor ikke realistisk, at CO2-
kvotesystemet alene kan generer tilstrækkelige private investeringer til at sikre 
overholdelse af den meget ambitiøse 2-graders målsætning fra COP15-mødet. Den 
forrige DMØR-rapport viste med al tydelighed hvor ambitiøs denne målsætning 
reelt er, og at der er behov for et teknologisk kvantespring indenfor energiteknologi, 
hvis målsætningen skal kunne nås. 
 
Internationale studier understøtter denne pointe. Således har OECD peget på beho-
vet for en markant stigning i de offentlige udgifter til energiforskning i det kom-
mende årti. Et studie fra OECD peger på behovet for en 3-dobling af de offentlige 
energiinvesteringer fa 0,04 pct. af BNP til 0,12 pct. af BNP, hvilket fortsat vil være 
det halve af niveauet i 1970´erne. Selvom de danske energiforskningsudgifter - som 
påpeget af DMØR – er steget de seneste år, er vi fortsat langt fra dette niveau. 
 
DMØR-rapporten bruger relativt mange kræfter på at analysere niveauet for energi-
forskningen, og mindre plads på mere kvalitative aspekter af energiforskningsind-
satsen. 
 
Der tænkes her på en effektiv organisering af den relativt fragmenterede energi-
forskningsindsats, og en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem den kortsigtede 
driftsstøtte til næsten markedsmodne teknologier og den mere langsigtede innovati-
onsstøtte. DMØR kritiserer den stærke fokusering på programmer med betydelig 
markedsmodning, men overser lidt, at det jo ikke mindst er konsekvensen af Dan-
marks meget ambitiøse – og bindende - VE-målsætning. 
 
Den mest effektive vej til at flytte ressourcer fra den kortsigtede driftsstøtte til 
næsten markedsmodne VE-teknologier til mere langsigtet energiforskning, vil være 
en styrkelse af EU´s CO2-målsætning fra 20 til 30 pct. i 2020, ligesom EU allerede 
nu bør melde ud om konkrete bindende CO2-mål frem for i hvert fald 2030. 
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Dette – og kun dette - vil effektivt kunne øge CO2-kvoteprisen, og dermed drastisk 
reducere den driftstunge VE-støtte, som for flere energiformer (vind og biogas) er 
beregnet som forskellen på garantiafregningsprisen og elmarkedsprisen. Samtidig 
kunne EU indbygge en bundpris i CO2-kvotesystemet, så det i højere grad minder 
om en CO2-afgift.  En selektiv dansk CO2-afgift på de kvoteomfattede sektorer er 
ikke vejen frem. 
 
Dette synspunkt støttes i et andet afsnit i DMØR-rapporten, nemlig afsnittet om 
”afgifter og klimamål”. Danmarks deltagelse i EU´s CO2-kvotesystem betyder, at vi 
er forhindret i at indføre selektive nationale CO2-afgifter i de kvoteomfattede sekto-
rer, f.eks. med det formål at fremme forskning i VE-teknologier. 
 
Vi kan generelt tilslutte sig konklusioner og anbefalinger i dette afsnit. Dog inde-
holder også denne del af analysen nogle væsentlige analytiske forenklinger. Der 
tænkes bl.a. på, at der ses bort fra energiafgiftssystemet fordelingsmæssige virknin-
ger.  
 
Det er uheldigt, dels fordi der typisk er stor politisk bevågenhed omkring skatter og 
afgifters fordelingspolitiske konsekvenser, dels fordi der store fordelingsmæssige 
forskelle på afgifter på hhv. kvotebelagt energiforbrug (el og fjernvarme) og ikke-
kovtebelagt energiformer (naturgas og olie til boligopvamrning og transport). Mens 
afgifter op el og fjernvarme rammer lavindkomstfamilierne relativt hårdest, forhol-
der det sig modsat med afgifter på olie og naturgas. 
 
DMØR mener ikke, at afgiftsbelastningen af el- og fjernvarmeafgiften nødvendigvis 
bør være mindre end i dag.. Det er lidt uklart, hvad denne formulering dækker over. 
Da den vedvarende energi - i form af vind, biomasse og biogas - især indfases i el- 
og fjernvarmeproduktionen, vil en fastholdt energiafgift på el og fjernvarme målt i 
kr./GJ i takt med VE-målsætningens opfyldelse, reelt betyde en gradvis højere afgift 
på disse energiformer opgjort som kr./tons CO2. Dette vil reducere mulighederne 
for at flytte energiforbrug fra ikke-kvote til kvotesektorerne, hvor reduktionsom-
kostningerne er væsentligt lavere, og dermed modarbejde en omkostningseffektiv 
målopfyldelse af CO2-emissionen i ikke-kvotesektorerne, som DMØR-rapporten 
lægger stor vægt på. 
 
DMØR-rapporten forholder sig i den forbindelse ikke til det hensigtsmæssige i at 
PSO-afgiften i dag alene er pålagt elforbruget. Denne del af elafgiftsbelastningen vil 
stige de kommende år, som følge af VE-målopfyldelsen, og risikerer dermed også at 
bremse for omkostningseffektiv substitution mellem energiforbrug i kvote og ikke-
kvotesektorerne.  
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Vi deler rapportens anbefaling om, at støtten til forskning og udvikling inden for VE 
bliver erstattet af en mere ensartet VE-støtte frem for de nuværende specifikke 
støtteordninger. F.eks. fordeler de nuværende specifikke støtteordninger ikke mange 
midler til forskning og udvikling inden for fjernvarmeområdet. 
 
I relation til forslaget om indførelse af afgifter på biobrændsel er det vigtig med et 
dækkende substitutionsbeløb, så der ikke sker en forringelse af nuværende og igang-
satte investeringer i biobrændselsanlæg. 
 
Derudover er et vigtigt, hvis afgiftssystemet, bl.a. af hensyn til energieffektivise-
ringsmålsætningen, understøtter en optimal energianvendelse. Her tænkes bl.a. på 
fremme at vindenergien så vidt muligt fortrænger kondensproduktionen frem for 
kraftvarmeproduktionen, idet kraftvarmeproduktionen sikrer en bedre udnyttelse af 
brændslet. Det er ligeledes nødvendigt, at formler til beregning af afgifter ved varme 
motiverer til kraftvarmeproduktion. 
 
 
Landbrug & Fødevarer 
 
Det er væsentlige temaer, der tages op i årets miljørapport, herunder ikke mindst 
kapitlet vedrørende energi- og miljøforskning og kapitlet vedrørende afgifter og 
klimamål. 
 
Det er dog Landbrug & Fødevarers vurdering, at rapporten i for høj grad fokuserer 
på det korte sigt frem mod 2020. Hermed mistes muligheden for at inddrage Klima-
kommissionens anbefalinger om tiltag frem mod 2050. 
 
Det isolerede fokus på at nå de fastsatte mål i 2020 betyder bl.a., at DØR foreslår en 
afgift på landbrugets udledninger af drivhusgasser på linje med en afgift på udled-
ningen fra de øvrige ikke-kvotebelagte sektorer. Det vil medføre konkurrencefor-
vridninger for dansk landbrug og i sidste ende udflytning af produktionen til enten 
andre EU-lande eller 3.-lande, hvor udledningerne af drivhusgasser er højere. Et 
ensidigt fokus på at nedbringe Danmarks udledning af drivhusgasser vil kun opfylde 
vores EU-reduktionsforpligtelser, ikke nedbringe de samlede globale udledninger af 
drivhusgasser. Globalt set har det i bedste fald ingen betydning for de samlede 
udledninger og dermed konsekvenser som global opvarmning, i værste fald (og 
mest sandsynligt) vil det medføre øgede drivhusgasudledninger globalt.  
 
Når landbrugets udledning af drivhusgasser skal reguleres, er det vigtigt at tage 
erhvervets særlige forhold i betragtning. En del af udledningerne stammer fra natur-
lige processer som er svært målbare og derfor er regulering gennem prissætning 
vanskelig. 
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Endvidere bør omfanget og indfasningen af reguleringen tilpasses hensynet til dansk 
økonomi, konkurrenceevne og ikke mindst arbejdspladser. 
 
Kapitel I: Trafikstøj 
Trafikstøj opgøres til at koste samfundet 2,1 mia. kr. om året i gener og helbredstab.  
 
Analysen fastslår, at kørselsafgifter endnu ikke kan benyttes som reguleringsmiddel 
over for trafikstøj. Dette skyldes at administrationsomkostningerne er for høje og at 
det kræver en intelligent GPS løsning som p.t. ikke er tilstrækkeligt udviklet. Dette 
er også understreget af regeringen, der har udskudt kørselsafgifter på såvel personbi-
ler som på lastbiler. Også i Holland har man måtte udskyde et tilsvarende projekt.  
 
Analysen peger endvidere på, at en ”grønthøster-løsning”, hvor man reducerer den 
samlede trafik ikke er samfundsøkonomisk effektiv over for støj. 
 
Rapporten anbefaler således at der fortsat satses på allerede kendte instrumenter  
som f.eks. støjsvag asfalt, støjværn, facadeisolering og koncentration på færre og 
mere befærdede veje. Dette kan eventuelt udbygges med delvise statslige tilskud til 
isolering og lignende tiltag. 
 
Landbrug & Fødevarer er enige i rapportens konklusioner på dette område. 
 
Kapitel II: Afgifter kontra forskningsstøtte i klimapolitikken 
Det er en meget vigtig og kompleks problemstilling der tages op i rapporten - eller i 
virkeligheden flere uafhængige problemstillinger. Kapitlet handler om rollefordelin-
gen mellem miljø- og forskningspolitiske virkemidler, hvis de klimapolitiske mål 
skal nås billigst muligt. 
 
Strategisk forskning kontra frie basismidler 
Hele diskussionen af forskningsindsatsen er interessant og vigtig. Det gælder også 
analysen af strategisk forskning kontra frie basismidler.  
 
Landbrug & Fødevarer mener, at det er en falsk modsætning der stilles op mellem 
energiforskning og miljøforskning. Politikerne vælger ikke blot mellem disse to 
temaer, men mellem samtlige 21 temaer i FORSK2015, når der træffes beslutninger. 
 
Landbrug & Fødevarer er ikke enige i, at der bevilliges for mange midler til klima-
relateret energiforskning, men prioriteringen af midlerne kan altid diskuteres.  
 
I den sammenhæng må der peges på biomasseteknologi og biogas som vigtige 
satsningsområder, hvor der på én og samme tid kan hentes en række miljøgevinster 
og understøttes en fortsat fødevareproduktion i Danmark.  
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Samtidig bør det påpeges, at der på klimaforskningsområdet har været en tendens til 
at prioritere FoU som har til formål at overvåge udviklingen frem for FoU, som har 
til formål at forebygge klimaforandringer. Denne tendens kunne med fordel vendes 
om, så der i højere grad fokuseres på forebyggelse. 
 
Det er en vigtig konklusion i rapporten, at der er behov for flere midler til energi- og 
miljøforskning, der rækker ud over et simpelt fokus på CO2-udledning. Der er 
således brug for mere viden om løsninger, der giver synergier på tværs af sektorer. 
Det er derfor et problem, at de nuværende midler kun i mindre grad er rettet mod 
forskning i ikke-energirelaterede udledninger af drivhusgasser. 
 
Hvorfor overhovedet strategisk forskning? 
Strategisk forskning er vigtig, fordi den sikrer samfundet viden inden for områder, 
hvor er på relativ kort sigt er behov for ny viden. I modsætning hertil står helt frie 
basismidler, hvor der ikke gives garanti for at ønsket viden frembringes. 
 
I rapporten regnes det som erhvervsstøtte, hvis forskningsmidler kan tilgå virksom-
heder.  
 
I den forbindelse vil Landbrug & Fødevarer henlede opmærksomheden på at det 
med ganske få offentlige støttemidler er muligt at animere virksomhederne til at 
investere meget mere i FoU. Dette er oplagt til gavn for den langsigtede udvikling i 
det danske samfund og i den danske økonomi. Det bør i den forbindelse også be-
mærkes, at det er mindre end fem pct. af midlerne i Det Strategiske Forskningsråd, 
der i dag gives til virksomheder. 
 
Der er brug for støtte til markedsmodning og demonstration 
Rapporten peger på, at fokus i programmidlerne i højere grad er blevet rettet mod 
demonstration, markedsmodning og forskning, der har et umiddelbart kommercielt 
potentiale. Samtidig fremhæves det, at midler til miljøforskning udgør en lavere 
andel af de samlede offentlige forskningsmidler, og denne udvikling anses ikke for 
hensigtsmæssig. 
 
Landbrug & Fødevarer er som nævnt ikke enige i denne konklusion. Danmark skal 
ikke kun være et laboratorium for grønne teknologier. Danmark skal være et model-
land, der kan vise vejen for det biobaserede samfund i fuld skala. Igennem en kom-
bineret satsning på grundforskning, demonstration og markedsmodning af nye 
energiteknologier, kan vi udnytte, at Danmark har en af verdens førende fødevare-
klynger og en af verdens stærkeste biotekbrancher.  
 
Uden en bevidst politisk satsning bliver potentialet for synergi imidlertid næppe 
løftet. I stedet vil det oplagte vækstområde blive overladt til andre, mens Danmark 
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tvinges til at importere teknologiske løsninger, der ellers kunne have været eksporte-
ret. 
 
Allokeringen af forskningsmidler skal afspejle fremtidens samfund 
Vedvarende energi for stor betydning i fremtidens samfund 
Prioriteringen af forskningsmidler bør afspejle den rolle vedvarende energi, herun-
der biomasse, forventes at spille i fremtidens samfund. Det betyder også, at midler-
ne bl.a. skal benyttes til at etablere en vej mod det fossilfrie samfund, hvor der også 
er behov for at erstatte en lang række industrielle fossilbaserede produkter med 
fornybare råvarer. 
 
Porter-hypotesen kan ikke gælde generelt 
DØRS leverer overbevisende en pointe, der bør få vægt i forhold til en række politi-
kere: Porter hypotesen om, at miljøregulering giver regulerede virksomheder en 
fremtidig konkurrencefordel, kan i sagens natur ikke gælde generelt. Derudover 
forudsætter argumentet om en fremtidig konkurrencefordel en antagelse om, at 
lignende former for regulering følger i andre lande. Det er, som det hedder i rappor-
ten (s. 168), ikke oplagt, at det altid vil ske. Derfor er der konkurrencemæssigt 
betydelige risici ved, at Danmark ofte søger at gå foran reguleringsmæssigt.  
 
Kapitel III: Afgiftsstruktur og klimamål 
Formålet med kapitlet er at præsentere analyser af forskellige omlægninger af 
energi-, CO2- og transportrelaterede afgifter med henblik på at vurdere, hvordan 
Danmark mest hensigtsmæssigt kan opfylde sin EU-forpligtelse om at nedbringe 
drivhusgasudledningen i ikke-kvotesektoren. 
 
I den forbindelse er det væsentligt at være opmærksom på, at de samfundsøkonomi-
ske aspekter af de forskellige miljø-, energi- og ressourcespørgsmål også indeholder 
konsekvenser for konkurrenceevne, teknologiudvikling og forsyningssikkerhed.  
 
Overordnet mener Landbrug & Fødevarer, at det er væsentligt, at det politiske 
system handler og sørger for at fastlægge rammerne for den fremtidige klima- og 
energipolitik, så danske virksomheder har tilstrækkeligt faste rammer, som vil gøre 
det attraktivt at gennemføre langsigtede investeringer i ny teknologi. Det er samtidig 
afgørende at gennemføre en afgiftsreform, der omlægger afgifterne så de bliver 
grønnere, men undgår at øge den samlede belastning, idet det er afgørende at sikre 
den danske konkurrencekraft. 
 
Landbrugets udledning af metan og lattergas 
Rapporten foreslår, at CO2 beskatningen også bør omfatte landbrugets ikke-
energirelaterede udledninger og at afgiftsordningen suppleres med en kompensati-
onsordning f.eks. i form af et bundfradrag. 
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I det omfang der indføres ensidige afgifter på det danske landbrug vil dette få stor 
betydning, da erhvervet er udsat for en meget stærk konkurrence fra udlandet. 
Samtidig må det påpeges, at selvom landbrugets udledninger ikke er underlagt 
direkte regulering i dag, så er udledningerne - som det også beskrives i rapporten - i 
høj grad påvirket af andre reguleringsinstrumenter, herunder vandmiljøplanerne. 
 
En ensidig dansk afgift på udledninger fra landbruget vil svække konkurrenceevnen 
og kan i sidste ende koste arbejdspladser. Herudover er det muligt at den samlede 
globale drivhusgasudledning vil stige. Dette sker hvis produktionen i stedet flyttes 
til mindre energi- og klimaeffektive lande end Danmark. 
 
Dansk landbrug har som en af de få sektorer formået at øge produktiviteten og 
samtidig nedbringe udledningen af drivhusgasser. Udledningerne er således ned-
bragt med 24 pct. siden 1990. 
 
For at reducere drivhusgasudledningerne i landbruget yderligere bør der fokuseres 
på følgende: 

- Bioenergi 
- Forskning og udvikling i klimavenlig dyrkningspraksis 
- Forskning og udvikling i teknologi der reducerer lattergas og metan -

udledning 
 
En regulering af drivhusgasemissionerne fra landbruget gennem prissætning er 
teknisk vanskelig da emissionerne er svære at måle. Samtidig må der peges på den 
betydelige risiko for dobbeltregulering i forhold til eksisterende regulering, bl.a. 
gødningsregulering. 
 
Biomasseafgift 
I rapporten slås til lyd for, at biobrændsler skal pålægges energiafgifter ud fra prin-
cippet om at anvende en bred skattebase. Rapporten peger selv på det oplagte pro-
blem nemlig, at en beskatning af biobrændsler kan give problemer med at leve op til 
EU-forpligtelsen om at andelen af vedvarende energi bør være mindst 30 pct. i 
2020. 
 
Det er Landbrug & Fødevarers klare opfattelse, at afgifter på biobrændsel vil være 
kontraproduktivt i forhold til den ønskede udvikling og det samfund, man ønsker sig 
på den anden side af 2020. Det er således et kortsigtet forslag, der kan bremse 
udviklingen frem mod det biobaserede samfund. 
 
Landbrug & Fødevarer anser det får et væsentligt politisk mål, at klimapolitikken 
sikrer globale reduktioner i udledningen af drivhusgasser. 
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Vi kan etablere en vækst-sti 
I forlængelse af ovenstående må det endvidere fremhæves, at det virker meget 
kortsigtet, hvis fokus lægges på omkostningseffektive indkøb af udenlandske CO2-
reduktioner. Vi bliver ganske enkelt nødt til at erkende, at der også er udfordringer 
efter 2020. Det er derfor hensigtsmæssigt, at vi allerede nu etablerer grundlaget for 
bedst at kunne løse disse udfordringer. En sidegevinst i den forbindelse er de bety-
delige miljø- og energiteknologiske eksportmuligheder, der vil kunne bidrage til 
fremtidig dansk vækst. 
 
 
Dansk Erhverv 
 
Dansk Erhverv vil gerne takke formandskabet for årets rapport fra Det Miljøøko-
nomiske Råd, som spænder over flere relevante emner inden for krydsfeltet mellem 
miljø, energi, klima og økonomi, herunder emner som ikke har været analyseret før. 
I det følgende vil kommentarerne fra Dansk Erhverv så vidt muligt forholde sig til 
de enkelte kapitler i rapporten. 
 
Kapitel 1: Trafikstøj 
Det er prisværdigt, at DØR med årets rapport for første gang nogensinde kvantifice-
rer de samfundsøkonomiske omkostninger ved trafikstøj. En årlig omkostning på ca. 
2,1 mia. kr. forekommer realistisk om end naturligvis behæftet med betydelig usik-
kerhed. Det er et nyttigt resultat idet disse omkostninger jo nu kan indgå i analysen i 
forbindelse med støjdæmpende initiativer i trafikken. 
 
Dansk Erhverv hæfter sig ved – og er enig i – anbefalingen af at, at der kan opnås en 
betydelig støjgevinst ved koncentration af trafikken på få, større veje, idet den 
marginale bil der bidrager med relativt mindre støj. Denne anbefaling falder eksem-
pelvis særdeles fint i tråd med Dansk Erhvervs arbejde for trafikinvesteringer i form 
af en havnetunnel i København, der kan tjene som en trafikal ”bypass-operation” og 
lede en stor del af den gennemkørende trafik udenom de bydele, hvor befolkningen 
bor. 
 
I den mere trivielle afdeling, erklærer Dansk Erhverv sig naturligvis enig i DØR´s 
anbefaling af, at en ideel kørselsafgift bør medtage samtlige relevante eksterne 
effekter.  Det er nok svært at opdrive nogen, der er uenig i det synspunkt. I den 
sammenhæng er det dog et opsigtsvækkende resultat, at støj og trængsel er modsat-
rettede eksterne effekter. 
 
Kapitel 2: Afgifter kontra forskningsstøtte i klimapolitikken 
Dansk Erhverv deler DØR´s problematisering af krydsfeltet mellem forskningsind-
sats og egentlig erhvervsstøtte. Vi deler i den sammenhæng DØR´s vurdering af, at 
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det er tvivlsomt om politikere og embedsmænd ud fra en ”pick the winner” tanke-
gang skulle være bedre end de øvrige aktører på markedet til at udpege fremtidige 
vækstområder, hvor danske virksomheder vil kunne begå sig med succes (for er-
hvervsstøttens del, så foregår en betydelig del heraf jo i dag snarere som en ”pick 
the loser” strategi, hvor man bl.a. holder liv i en række solnedgangserhverv). 
 
Dansk Erhverv glæder sig over DØR´s konklusion om, at der generelt er meget 
positive afledte effekter af privat forskning i energi og miljø. Men man kan ikke af 
den grund foretage den følgeslutning, at den offentlige forskning så kan undværes. 
 
Der er fortsat brug for en målrettet statslig satsning på de områder, hvor der i dag er 
forskningsmæssige flaskehalse. Det gælder eksempelvis etablering at et fuld-skala 
demonstrationsanlæg for biobrændsler. En sådan investering vil nemlig gøre det 
yderligere attraktivt for private investorer at satse på det felt. Dermed kan der blive 
tale om en positiv spiral af offentlig-privat samarbejde, som i så høj grad efterlyses 
på Christiansborg. 
 
 
Kapitel 3: Afgiftsstruktur og klimamål 
Dansk Erhverv støtter varmt DØR´s anbefaling af en omlægning af det uhyre ind-
viklede og skævvridende danske energi- og CO2-afgiftssystem, i en retning så der 
på sigt tilstræbes en større grad af ligestilling mellem de forskellige erhverv i ener-
giafgiftsbelastning, så afgifterne afspejler en større grad af neutralitet mellem såvel 
erhvervssektorer som teknologier. 
 
Helt central er DØR´s anbefaling af, at beskatning af CO2-udledning bør være ens 
på tværs af sektorer, anvendelser og brændsler. Undtager man nogle virksomheder 
eller sektorer fra en sådan afgift, får det som uundgåeligt resultat, at de nødvendige 
reduktioner i stedet skal tilvejebringes i andre sektorer ved et endnu højere afgifts-
niveau og dermed endnu højere samfundsmæssige omkostninger pr. ton CO2. 
  
Dansk Erhverv deler således synspunktet om, at indenlandske CO2-reduktioner altid 
bør ske ved en ensartet CO2-afgift på alle kilder, da det er en adfærdsregulerende 
afgift. 
 
DØR foreslår i kapitlet, at de CO2-neutrale biobrændsler nu også skal pålægges 
energiafgifter på lige fod med andre brændsler. Det er vigtigt at holde tungen lige i 
munden her. På langt sigt giver det god mening, at alle energiformer skal afgiftsbe-
lastes ligeligt – men indtil vi er tættere på at indfri Danmarks målsætning om et 
samfund frit for fossile brændsler, giver det ikke mening at belaste denne perspek-
tivrige og CO2-neutrale energiform med nye afgifter.  
 



 334 

En række energiafgifter er udelukkende indført af fiskale årsager – og altså ikke 
med henblik på adfærdsregulering. Det Miljøøkonomiske Råds formandskab frem-
hæver i den forbindelse, at erhvervslivet i stor udstrækning bør skånes for den type 
afgifter. 
 
Rent fiskale energiafgifter kan med fordel lige så godt placeres hos slutbrugeren, der 
typisk vil være den helt almindelige forbruger, idet der i forvejen sker en overvælt-
ning af disse omkostninger. Alternativt kan provenuet mindre forvridende opkræves 
ved brug af andre skattekilder som eksempelvis fast ejendom. 
 
 
Forbrugerrådet 
 
Trafikstøj 
Kapitlet giver en interessant gennemgang af støjproblemet, og nogle af anbefalin-
gerne finder vi brugbare. Der anbefales ”trafikplanlægning som koncentrerer trafik-
ken i kombination med tilskud til lokale initiativer, der afhjælper kommende øgede 
støjgener” samt at støjhensynet inddrages i en kommende afgiftsbaseret trafikregu-
lering. Vi mener dog, at rapporten på flere punkter undervurderer værdien af støjbe-
lastningen og dermed også de ressourcer, som kunne bruges på støjbekæmpelse. 
 
Velfærdstabet ved at leve med en dødelig sygdom (forhøjet blodtryk og åreforkalk-
ning i hjertet) og de medfølgende aktivitetsbegrænsninger er ikke medtaget (s. 59). 
Der bør indregnes et velfærdstab knyttet til sygdommene. Tabt produktivitet som 
følge af stress og dårlig søvn pga. nattestøj samt trafikstøj på selve arbejdspladsen 
medregnes heller ikke. Der er kun medregnet tabt produktivitet fra de der dør (s. 
58). Mentale lidelser (depression) som følge af dårlig nattesøvn og deraf tabt ar-
bejdsproduktivitet er slet ikke nævnt og indregnet.   
 
Boligpriserne udnyttes som mål for gene-effekten (s. 45). Det bygger på skrøbelige 
antagelser om, at folk kender sundheds- og gene-effekterne af støjforureningen, når 
de køber bolig, og at dette inddrages i prisfastsættelsen. Efter at have diskuteret støj 
med mange borgere, ser vi intet der tyder på, at beboerne er opmærksomme på 
sundhedseffekterne – og da slet ikke fra de flytter ind. Mange er blevet overraskede 
over, hvor meget de generes af støjen med årene. Dette bør indgå mere klart og 
forsøges indregnet i endnu højere grad i følsomhedsanalysen – fuldkommen infor-
mation eksisterer på ingen måde på dette felt. 
 
Rapporten ser ikke trafikbegrænsning som et middel til støjdæmpning. ”Det er 
usandsynligt, at gevinsterne på 170 mio. kr om året vil overstige omkostningerne 
ved at reducere trafikomfanget med 10%....effekterne på andre eksterne effekter af 
trafikken ikke er medtaget her” (s.5). Udsagnet giver ingen mening. Det er jo netop 
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kombinationen af trafikkens skadevirkninger – luftforurening, støj, ulykker, mangel 
på motion – der er det afgørende. Det anføres da også, at man bør medtage støjef-
fekter i vurderingen af behovet for en generel kørselsafgift (s. 7+94). 10% reduktion 
af trafik reducerer kun støjen med 0,5 dB, hvilket ikke kan opfattes af øret. Denne 
betragtning er heller ikke dækkende. Realiteten er, at trafikken stiger, og så anlæg-
ger man nye veje, og så bliver flere mennesker støjbelastet. Det kunne man undgå 
ved trafikbegrænsning. Når Trafikministeriets opgørelser viser, at det er dyrt at 
begrænse trafikken, bygger det på beregninger, hvor bilisternes ”tidstab” ved at 
skifte til kollektiv trafik eller cykel værdisættes, mens sundhedsgevinsten ved øget 
motion ikke værdisættes. Og det gør det heller ikke, når man kan arbejde i et tog, 
mens man spilder tiden i en bil. 
 
Forskningsstøtte kontra afgifter 
”I det omfang der er korrekt fastsatte afgifter på CO2…” (s. 11). Men det er der 
ikke, især ikke på erhverv. CO2-afgiften er ret lav, og erhvervene er undtaget fra 
energiafgifter – og for tiden er CO2-kvoteprisen også lav. Afgiftsniveauet er derfor 
normalt betydeligt under værdien af de eksterne omkostninger – i det omfang man 
kan beregne disse. Derfor er der ikke det nødvendige incitament til at udvikle og 
implementere CO2-reducerende tiltag, især ikke i erhvervene. Samtidig er der oftest 
ikke viljen til at foretage langsigtede investeringer. Energibesparende tiltag gennem-
føres oftest kun, hvis de har en kort simpel tilbagebetalingstid – for offentlige insti-
tutioner ligger det oftest på 5-7 år, mens det for private virksomheder kan være helt 
nede på 1-2 år, før det anses for attraktivt. Borgerne kender ofte ikke tilbagebeta-
lingstiden på potentielle tiltag. Med andre ord, markedet fungerer ikke på dette felt, 
hvorfor der er brug for andre incitamenter til at fremme energibesparende og andre 
klimagas-reducerende tiltag. Derfor holder konklusionen ikke – ”særlig støtte til 
privat energiforskning … kun hvis der er større spill-over effekter” (s. 11). 
 
Hertil kommer, at data til estimering af spill-over effekter fra energiforskning vedrø-
rer årene 1995-2007 (Boks II.6 første afsnit), men olieprisen var under 35$ i næsten 
hele denne periode, og først i 2007 røg den over 50$ - og i dag er den over 90$. 
Derfor er opgørelsen ikke aktuel i dag. Energiforskningen bør styres ved at se ud af 
forruden, ikke ved at se i bakspejlet! IEAs fremskrivninger viser en oliepris der 
holder sig på et højt niveau og endda stiger endnu mere i det kommende årti. 
 
Derimod erkender rapporten, at ”når det ikke er muligt at pålægge en målrettet 
miljøafgift … er det hensigtsmæssigt at øremærke forskningsmidler” (s. 12). Men 
det sættes op som modstykke til klima- og energirelaterede afgifter: ”…da det er 
relativt enkelt at lægge en målrettet afgift på de fleste udledninger af drivhusgasser”. 
Men man forholder sig kun til, hvad der skatteteknisk kan lade sig gøre, og ser bort 
fra de politiske forhold. Det generelle billede i dag er, at nationalstaterne ikke tør 
pålægge grønne afgifter, der er høje nok til virkelig at være adfærdsændrende – af 
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frygt for at stille sine egne virksomheder dårlige i konkurrencen med udenlandske. 
Og EU er så godt som handlingslammet på afgiftsområdet pga. traktatens krav om 
enstemmighed på netop dette felt. 
 
Det samme gælder for anbefalingen om at være forsigtig med at give produktions-
støtte til ny teknologi (s. 13). 
 
Rapportens konklusion har således kun en teoretisk interesse i dag: hvis man pålag-
de tilstrækkeligt høje grønne afgifter, ville det ikke have været nødvendigt at yde 
støtte til miljø- og energiforskning og heller ikke til vedvarende energiteknologi. 
 
Rapporten anbefaler desuden ikke at støtte energiteknologi som et fremtidigt vækst-
område, og man bruger et argument, at politikere og embedsmænd ikke er bedre end 
markedets aktører til at udpege fremtidige vækstområder (s. 14). Man ser bort fra 
den synergi, der ligger i, at energiteknologi både kan være et vækstområde og 
samtidig medvirke til løsning af klimaproblemet. 
 
Afgiftsstruktur og klimamål 
Rapporten finder ikke, at der er fornuftige argumenter for energibesparelser (s. 196), 
men alene for CO2-reduktion. Det er en katastrofal kortslutning. Som det fremgår af 
Klimakommissionens rapport, kan CO2-målene kun nås via en kombination af 
omfattende energibesparelser og omlægning til vedvarende energi. Mængden af 
biomasse, biogas, geotermisk energi m.v. er begrænset. Der er begrænsede attrakti-
ve placeringsmuligheder for landvind, og havvind og solceller er relativt dyrt. 
Opgaven med drastisk at øge VE-andelen af den samlede energiproduktion i de 
kommende år bliver ulige meget lettere, hvis det samlede energiforbrug falder. 
 
Der lægges stor vægt på den ikke-kvoteomfattede sektor. Det er med god grund, da 
indsatsen her i nogen grad har været forsømt. Tabellen nedenfor over de ikke-
kvoteomfattede drivhusgas udledninger viser, at landbruger udgør en betydelig del. 
Når landbruget i dag holdes uden for prisfastsættelse af drivhusgasudledninger, så 
skal de andre sektorer levere en større del af Danmarks reduktionsforpligtelse på 6 
mio. tons. 
 
Indgik i Konkurrenceevneredegørelse 2009, Appendiks 2       
          
CO2-ækvivalenter, mio. tons 2005 2006 2007 2008 
Transport 13.2 13.6 14.2 14.0 
Landbrug 12.2 11.9 11.8 12.2 
Husholdninger  4.1 3.9 3.6 3.5 
Øvrige 7.8 8.1 7.8 7.6 
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Landbrugets emissioner af lattergas (N2O) udgør ifølge rapporten 60 pct af landbru-
gets samlede emissioner. DMU har i faglig rapport 783 angivet den eksterne om-
kostning ved N2O med MSTs vejledende kvotepris på 180 kr/t til at være ca. 80 
øre/kg N-kunstgødning og 1,20 kr/kg N ved husdyrgødning. 
 
En afgift i denne størrelsesorden ville ikke kun forbedre balancen i drivhusgas-
reduktionen, men også have positive effekter for vandmiljøet, hvilket kunne være 
begrundelsen for at starte med denne del af landbrugets emissioner. Muligheden for 
at ændre adfærd er i kraft af biogas m.v. formentlig generelt bedre end for metan og 
vil også ramme mere bredt i hele sektoren. Det skal dog vurderes, om man i væsent-
lig grad kommer til at favorisere importerede landbrugsvarer, se nedenfor. 
 
Rapporten foreslår en fælles afgift på klimagasser fra alle sektorer, inklusive metan 
og lattergas fra landbruget (s. 16). Man erkender, at der kan være tekniske proble-
mer med at opgøre udslippet på bedriftsniveau, men mener det kan gøres ud fra 
gødningsregnskaberne. Men man forholder sig ikke til, at en sådan beskatningsform 
vil favorisere import af landbrugsprodukter, som ikke pålægges en sådan skat. Hertil 
vil forfatterne sikkert svare, at det samme kunne fremføres i forhold til industrivarer. 
Men det er jo almindelig kendt, at det er langt sværere politisk at komme igennem 
med miljøindgreb over for landbruget, som kan have effekter på konkurrenceevnen 
– og derfor kan forslaget være politisk dødfødt.  
 
Dette problem er størst ved en metanafgift, som rammer mest koncentreret på hus-
dyrbrug og samtidig friholder import af animalske produkter. Derfor er der behov 
for at se på metoder, som er mere konkurrenceneutrale. Her har bl.a. Det Økologi-
ske Råd foreslået en afgift på kød, der modsvarer drivhusbelastningen ved kødpro-
duktion – og at denne skulle pålægges såvel danskproduceret som importeret kød. 
Dette nævnes da også (s. 233). En kødafgift kunne kombineres med en afgift på 
gylle, som ikke sendes til biogasanlæg Denne vil ganske vist også kun ramme 
danske landmænd, men den giver en mulighed for adfærdsændring, nemlig at tilslut-
te sig biogasanlæg. 
 
Vi er glade for, at der peges på en kørselsafgift differentieret efter bilens CO2-udslip 
(s. 227) – som et muligt alternativ til højere brændstofafgifter. Men der mangler en 
påpegning af, at en simpel kørselsafgift er mulig uden at afvente det satellitbaserede 
roadpricing-system, som regeringen har udskudt på ubestemt tid. Og kørselsafgiften 
er desværre udeladt i rapportens resumé – med deraf følgende manglende synlighed. 
 
Det anbefales, at kravene til reduktion af drivhusgasser uden for kvotesektoren skal 
kunne opfyldes gennem at købe kvoter i udlandet (s. 17 og 22). Man ser her bort fra, 
at kvotekøb – det gælder først og fremmest CDM-kvoter, som langt overvejende 
købes i Kina, har vist sig langt fra at have så stor en reducerende effekt som initiati-
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ver i EU-landene. Samme forkerte præmis ligger i påstanden om at opfyldelse af 
målet for drivhusgasudledning ”sker automatisk i kvotesektoren ved hjælp af EU's 
kvotesystem” (s. 195). 
 
Man opererer med meget høje priser for indenlandsk opfyldelse af reduktionskrav i 
ikke-kvotesektoren, f.eks. 2100 kr/t ved 100% indenlandsk opfyldelse (s. 18). Man 
ser her bort fra de positive afledte effekter ved de relevante initiativer, f.eks. natur-
genopretning, biogasudbygning og begrænsning af biltrafik. 
 
Det foreslås (s. 20), at de eksisterende støtteordninger til vedvarende energi erstattes 
af én fælles støttesats, da ”de alle i lige høj grad (målt pr. energienhed) tjener til at 
opfylde VE-målet”. Præmissen er forkert, idet der er brug for VE-former med 
forskellig tidsvariation i produktionen. Ser man f.eks. på VE i boliger, har solcellers 
bidrag større værdi end et bidrag fra husstandsmøller, idet solcellerne har en anden 
tidsvariation og dermed kan supplere de store vindmøller. Tilsvarende har biogas en 
højere værdi, fordi den kan lagres – under praktiske forhold i 15-18 timer – mens 
vind-el ikke kan lagres. 
 
Det anføres, at rene provenuhensyn varetages bedre ved bolig- og indkomstskatter 
frem for grønne afgifter (s. 21). Men man kan ikke se det adskilt, sådan som rappor-
ten gør, når den taler om at fordele de provenubetingede afgifter mest muligt for at 
minimere forvridende effekter (s. 197). F.eks. er både el-, benzin-, diesel- og regi-
streringsafgift formentlig oprindelig indført af provenuhensyn, men de har alle en 
betydelig adfærdsændrende effekt i form af at begrænse forbruget af disse miljøbe-
lastende goder/varer – og en afskaffelse ville have katastrofale miljø- og klimaeffek-
ter. 
 
Man gentager tidligere års besværgelse om, at dobbelt CO2-regulering bør undgås – 
i form af CO2-kvoter og CO2-afgift på el og fjernvarme. Men man siger straks efter, 
at el- og fjernvarme ikke skal fritages fra energiafgifter (s. 21) – hvad der også ville 
være en miljømæssig katastrofe, idet det ville føre til et kolossalt prisfald og dermed 
fald i motivationen for at spare. Man siger, at en CO2-beskatning inden for kvote-
sektoren ingen effekt har på CO2-udledningen på EU-plan. Det er en snæver og 
kortsigtet betragtning, som ser bort fra ovennævnte ringe CO2-effekt af CDM-
projekter, og negligerer at det er en afgørende forudsætning for at kunne sænke 
kvoteloftet i næste kvoteperiode, at man har foretaget indenlandske reduktioner og 
udviklet en industri, der har gavn af den renere teknologi. 
 
Vi er meget enige i, at det er problematisk, at biobrændsler ikke er pålagt energiskat, 
men at en beskatning af selve brændslet vil tilskynde nogle til at fyre med affald. 
Derfor bør man i stedet beskatte installationen – brændeovne m.v. Det giver samti-
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dig mulighed for at differentiere beskatningen, så de mest forurenende brændeovne 
og dem i byerne beskattes mest.  
 
Opsummering 
Rapporten rummer mange interessante analyser. Men den er præget af en opsplittet 
tilgang, hvor der kun ses på én effekt og dennes eksterne omkostninger. Dermed 
undervurderes potentialet for at investere i løsning af miljøproblemerne. Rapporten 
mangler forståelse for sammenhængen mellem energibesparelser og andelen af 
vedvarende energi. I flere tilfælde konkluderes på grundlag af urealistiske præmis-
ser, f.eks. når man siger man ikke behøver at støtte forskning, udvikling og demon-
stration på energi- og klimaområdet, når man kan pålægge afgifter på CO2, som 
modsvarer de eksterne omkostninger. Det er i hvert fald ikke en præmis, der på 
nogen måde matcher dagens situation. 
 
Vi er enige i, at der er en stor opgave i at sikre klimagasreduktioner uden for kvote-
sektoren, men vi er ikke enige i, at reduktionerne sker automatisk inden for kvote-
sektoren som følge af EU's kvotehandelssystem. 
  
Særlig sagkyndig Jørgen Birk Mortensen 
 
Diskussionsoplægget 2011 indeholder 3 spændende og relevante kapitler. Jeg vil i 
det følgende koncentrere mig om kapitel III.” Afgiftsstruktur og klimamål”. Kapitlet 
er velskrevet og har en række interessante overvejelser vedrørende klimapolitik og 
design af et samlet afgiftssystem for den ikke-kvoteregulerede sektor. Kapitlet 
indeholder en række relevante analyser og beregninger for scenarier, hvor f. eks. 
dele af den ikke kvoteregulerede sektor friholdes for en CO2-afgift. Endvidere 
viderefører kapitlet analyser fra de tidligere års rapporter. 
 
En meget væsentlig problemstilling for den danske tilrettelæggelse af klimapolitik-
ken er spørgsmålet: Skal den danske forpligtelse i ikke-kvotesektoren opnås ved 
udenlandske reduktioner(opkøb) eller ved indenlandske reduktioner. Analysen fører 
til følgende grundlæggende politik regel: ”Sæt prisen på indenlandske reduktioner 
lig med prisen på at købe udledningsrettigheder i udlandet”. Dette er en særdeles 
vigtig regel for tilrettelæggelse af den danske klimapolitik.  Afvigelser fra denne 
regel vil bringe unødvendige samfundsmæssige tab. 
 
Det er i øvrigt interessant at bemærke, at denne regel afviger fra anbefalingen i 
Økonomi og Miljø 2008. Tidligere var forslaget, at prisen på indenlandske redukti-
onen skulle være lig med kvoteprisen. Ændringen skyldes, at der kan forventes en 
betydelig afvigelse mellem kvoteprisen og prisen for udenlandske reduktioner. 
Reglen vil fastlægge, hvor meget der skal reduceres i indlandet, og hvor meget der 
skal dækkes ved køb i udlandet. Reglen er derfor ikke forenelig med en dansk 
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politisk fastsættelse af hvordan mankoen for krævede reduktioner i ikke-
kvotesektoren skal dækkes med henholdsvis indenlandske reduktioner og køb af 
udenlandske reduktioner. 
 
Følges denne regel vil prisen på at købe udenlandske reduktioner kommer til at 
bestemme hvor stor en del af reduktionerne, der skal foregå her i landet, og hvor 
stor en del, som skal dækkes ved køb i udlandet. Prisen på at købe udenlandske 
reduktioner kan både blive høj og lav afhængigt af om det lykkes at gøre 
EU’systemet mere fleksibelt, således at de marginale reduktionsomkostninger i 
højere grad udlignes mellem lande og mellem kvote- og ikke-kvote sektor.  En lav 
pris vil være sammenfaldende med et stort handelsomfang og at Danmark i omfat-
tende grad dækker sin forpligtigelse med opkøb af udenlandske reduktioner.  En høj 
pris vil medfører at Danmark dækker en væsentlig del ved indenlandske reduktio-
ner. 
 
En vigtig del af anbefalingen for klimapolitikken er forslaget om at EU bør omde-
signe kvote og ikke-kvoteregler, således at marginale reduktionsomkostningerne 
bliver mere ensartede.  Der bør skabes større fleksibilitet, som kan frembringe et 
større handelsomfang, som både sælger og køber lande vil have fordel af. 
 
I ”Økonomi og Miljø 2009”. (s. 283) findes en tabel baseret på EU-Kommissionens 
beregninger. Tabellen viser at Bulgarien skal sælge ca. 40 % af sine reduktioner i 
den omkostningseffektive fordeling af reduktioner. Men det tillades kun Bulgarien 
at sælge 5 % af sine reduktioner ved årets begyndelse. Mulighederne for handel med 
udledningsrettigheder mellem medlemslandene i ikke-kvotesektoren bør derfor 
øges. Det er vigtigt, at der opbygges en institution eller handelsplads for reduktioner 
i ikke-kvotesektoren. Det skal være klart for lande med billige reduktionsmulighe-
der, at disse kan sælges og dermed sikre at disse reduktioner gennemføres og der-
med kan udbydes. 
 
I rapporten understreges en vigtig pointe. Både køber og sælger lande, der handler 
med reduktionsforpligtigelser, vil ved øget fleksibilitet kunne opnå en gevinst. 
Endvidere vil en sådan reform understøtte de fordelingsønsker, som ligger bag 
indretningen af reguleringssystemet for ikke kvotesektoren. 
 
Rapporten har flere forslag til hvordan EU – reguleringen kan forbedres. I lande 
som Danmark burde man flytte aktiviteter fra ikke-kvote sektoren til kvotesektoren 
og i Bulgarien burde man gøre det modsatte. Et andet forslag tilsiger at medlems-
landene bør kunne opfylde deres målsætning for ikke-kvotesektoren ved køb af 
kvoter fra kvotesektoren. I denne forbindelse er det vigtigt at tilføje, at dette bør 
suppleres med et modsat princip, som sikrer at det er muligt at udstede og sælge 
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kvoter ved overopfyldelse – for at sikre at f.eks. billige reduktioner i Bulgarien 
bliver realiseret. 
 
I relation til kapitlets anbefaling om at sætte en ensartet pris for udledninger i ikke- 
kvotesektoren svarende til prisen for at købe udenlandske reduktioner undersøges 
konsekvenser af at friholde konkurrenceudsatte dele af denne sektor for afgiften. 
Beregningsresultaterne er bemærkelsesværdige og understreger ønsket om revision 
af det stive reguleringssystem for ikke-kvote sektoren. 
 
 
Særlig sagkyndig Peder Andersen 
 
Økonomi og Miljø · 2011 indeholder en række fagligt solide, relevante og aktuelle 
policy-orienterede analyser om trafikstøj og om klimapolitik og klimamål med 
fokus på henholdsvis afgifter kontra forskningsstøtte og afgiftsstruktur. 
 
Trafikstøj 
Kapitlet sætter fokus på det væsentlige samfundsøkonomiske problem, at støj gene-
rerer gene og helbredsmæssige omkostninger, og som ofte ikke får tilstrækkelig 
opmærksomhed, som andre eksternaliteter, som f.eks. trængsel, får i forbindelse 
med trafikøkonomiske analyser og trafikpolitiske beslutninger. 
 
Analysernes faglige tilgang er anvendelse af husprismetoden til at beregne støjge-
ner. Analyserne er, givet husprismetodens begrænsninger, relevante og fagligt 
solide. Husprismetoden er, som der klart gøres opmærksomt på, en af flere mulige 
tilgange. Der gøres også korrekt opmærksom på, at der kan være en vis dobbeltreg-
ning ved at lægge tallene fra helbredsomkostningerne sammen med de beregnede 
omkostninger fra husprismetoden, som i et vist omfang også indeholder eller kan 
indeholde helbredsomkostninger. Problemet er næppe stort, bl.a. fordi helbredsom-
kostningerne, som den anden del af analyserne tager højde for, dækker en væsentlig 
bredere gruppe, og fordi den gennemførte beregning af helbredsomkostninger kun 
tager højde for de omkostninger, der er knyttet til dødsfald.  
 
Det er velkendt, at husprismetoden ikke tager højde for alle former for eksternalite-
ter. Det betyder i den konkrete analyse, at estimatet for støjgener ved brug af 
husprismetoden er et underkantsskøn af de faktiske omkostninger. Betalingsvillig-
heden for at få reduceret støj kan være markant større end det angivne, bl.a. fordi en 
række andre forhold ikke kommer med i beregningerne ved brug af husprismetoden, 
f.eks. støjs betydning for naturens kvalitet og dermed rekreative værdier i områder 
uden bebyggelse. I den konkrete gennemførte analyse er den omfattede population 
snævert afgrænset. Den gruppe, der berøres, er bredere end den, der bor i støjbela-
stede områder i hovedstadsområdet. 
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En mere omfattende og dækkende analyse kunne have taget udgangspunkt i meto-
derne fra betinget værdisætning. En række af de problemer, der er knyttet til brugen 
af husprismetoden, tages der højde for ved brug af en stated preference tilgang. Det 
ville have været interessant, hvis analyserne havde anvendt begge tilgange med 
mulighed for at sammenligne resultaterne fra de to typer af analyser. 
 
Det er korrekt, som det også fremføres, at der er ulemper ved brugen af betinget 
værdisætning. Men vurderingerne af disse ulempers kan gøres mere nuancerede, end 
det sker på side 61. En samlet vurdering af fordele og ulemper ved husprismetoden 
henholdsvis staten preference metoder afdækker, at det er værdifuldt, når mulighe-
derne byder sig, at bruge begge tilgange. Der gøres korrekt opmærksom på, at 
resultaterne fra en husprismetode også skal behandles med en vis forsigtighed.  
 
Der er en række relevante policy-vurderinger og overvejelser om virkemidler. 
Analyserne bidrager i den forbindelse med værdifulde oplysninger også om de 
marginale omkostninger ved støjgener. Desværre omfatter analyserne ikke bereg-
ninger af marginale omkostninger ved at reducere støjgener. Derfor er det ikke 
muligt at komme med beregninger over det optimale støjniveau, og derfor kan 
analyserne heller ikke give retningslinjer om, hvorvidt og hvor meget det ud fra 
samfundsøkonomiske vurderinger er optimalt at ændre støjgenerne. De facto er det 
ikke muligt at afgøre, om støjniveauet er for højt eller for lavt. 
 
Afgifter kontra forskningsstøtte i klimapolitikken 
Analysens fokus er rollefordelingen mellem miljøpolitiske virkemidler og forsk-
ningspolitiske virkemidler som led i at opnå politisk fastsatte klimamål på den 
økonomisk mest efficiente måde. Dette er et særdeles relevant tema i tilknytning til 
den aktuelle klimapolitik, men analyserne kan med lethed – og det vil være særdeles 
velkomment – også gennemføres inden for andre områder, hvor forskningspolitiske 
argumenter bruges og misbruges til at målrette forskningsmidler mod politisk højt 
prioriterede områder. De gennemførte analyser viser et fagligt solidt grundlag for at 
være med til at sikre, at forskningsmidlerne bruges med omtanke. Analyserne påvi-
ser helt korrekt, at en stor skævvridning i anvendelsen af forskningsmidler til fordel 
for energiforskning ikke er let at forsvare. 
 
Balancen i fordelingen af forskningsmidler til de forskellige led i forskningens 
fødekæde er helt afgørende for at sikre en effektiv anvendelse af offentlige forsk-
ningsmidler. Kæden går fra grundlæggende forskerinitieret forskning til tematiske, 
strategiske satsninger og videre til projekter med overvejende sigte på udviklingsar-
bejde som led i en egentlig markedsgørelse af forskningsresultater.  
 
Som det fremgår af analyserne om forskningsstøttens rolle, er det afgørende at støtte 
med offentlige forskningsmidler der, hvor de positive eksternaliteter af forskningen 
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er størst – og det er ofte først i fødekæden. Det afgørende er således at afdække, 
hvor de marginale samlede samfundsøkonomiske gevinster er størst ved forsknings-
støtte, og derefter bruge disse oplysninger som led i udmøntningen af forsknings-
midler til forskellige områder. 
 
Det er så i den forbindelse vigtigt at se på arbejdsdelingen mellem andre virkemid-
ler, som f.eks. afgifter og offentlig finansieret forskningsstøtte. 
 
Analyserne viser med al tydelighed, at den danske forskningspolitik i relation til 
energiforskningen og samspillet med andre virkemidler ikke lever op til kravene om 
at sikre en effektiv udnyttelse af de offentlige forskningsmidler. En tilsvarende 
analyse af andre områder vil være yderst interessant. 
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ENGLISH SUMMARY 
 
The present report from the Chairmen of the Danish Coun-
cil of Environmental Economics contains the three chapters: 
 

- Traffic Noise, chapter 1 
- Environmental Taxes and Research Subsidies in 

Climate Policy, chapter II 
- Tax structure and climate targets, chapter III 

 
 
Chapter 1: Traffic Noise 
 
Most people are exposed to traffic noise in their everyday 
lives, either at home, at work, or outside on the street or in 
recreational areas. Noise can disturb sleep and conversation 
and cause annoyance and stress. Research in the area sug-
gests that long term exposure to noise related stress can lead 
to hypertension and heart disease. Traffic noise is a standard 
environmental externality, as the individual driver has no 
incentive to reduce his own noise emission. As a result, the 
amount of traffic noise is greater than what would be eco-
nomically efficient. In Denmark road noise alone affects 
approximately 30 percent of all homes.1 In densely popu-
lated areas, the share of homes exposed to traffic noise is 
even higher. 
 
In order to determine the size and nature of the cost associ-
ated with traffic noise in Denmark, two valuation studies 
have been carried out in the Report. The first analysis is 
concerned with the cost associated with the health effects of 
traffic noise and is based on the existing epidemiological 
literature describing the dose-response relationship between 
exposure to traffic noise and disease. The second is a he-
donic analysis of the cost associated with annoyance from 
traffic noise. Both analyses show that the cost of traffic 
noise increases more than proportionally with the amount of 
traffic noise, i.e., the marginal increase in noise is more 
costly when the level of traffic noise is high at the outset. 
 
1) e.g. houses impacted by more than 58 dB (Lden). 
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Furthermore, the cost associated with traffic noise differs 
markedly between houses and apartments.  
 
Health cost of road noise 
 
The first analysis quantifies the health costs of traffic noise. 
It is based on two meta-analyses of the dose-response 
relationships between traffic noise and hypertension and 
ischemic heart disease respectively, see Babisch (2006) and 
Babisch & van Kamp (2009). The dose-response function 
for ischemic heart disease suggested that an increased risk 
of getting the disease can be attributed to living in a home 
with noise above 60 dB (Lden). For hypertension, the 
increased risk is already present from 50 dB.  
 
However, the epidemiological surveys that the meta-
analyses are based on have a potential problem with selec-
tion bias that leads to endogeneity. This can mean that the 
observed relationship in theory could be due to other factors 
such as, e.g., a lack of healthy life style. If this is the case, 
the surveys show a too high or even spurious connection 
between the exposure to traffic noise and heart disease. As 
the size of the problem with selection bias is unknown, the 
meta-analyses are treated as the best available data. These 
dose-response functions are coupled with a national survey 
of the number of homes  affected by more than 55 dB 
(Lden) of road noise (Tetraplan (2009)).  This gives the 
proportion of cases of the two diseases that can be attributed 
to traffic noise, and the result shows that one percent of all 
cases of ischemic heart disease and six percent of all cases 
of hypertension could possibly be attributed to traffic noise 
(central estimate).2 
 
 
 
 
 
 

 
2) The confidence interval of the results is between zero and 2 

percent for ischemic heart disease and between zero and thirteen 
percent for hypertension. 
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Table A Total health cost of road noise, mil. DKK per 
year, 2010 prices 

 Low est. Central est. High est.  
Premature death due to
ischemic heart disease 

0 330 650 

Premature death due to
hypertension 

0 210 410 

Treatment cost 0 80 160 
Total  0 620 1.230 
Source: Own calculations, 3 percent discount rate, value of lost life years 

(VLY) 700,000 DKK per year.  

 
 
This fraction of cases of heart disease attributable to road 
noise leads to 50 premature deaths due to hypertension and 
70 due to ischemic heart disease every year. The central 
estimate of the total health cost of traffic noise is estimated 
to be 620 mil. DKK per year (see table 1). This can be 
divided into treatment costs and costs of premature death 
from ischemic heart disease and hypertension.3  
 
The average health cost is increasing with the level of road 
noise, see figure A. Every year, 700 DKK can be attributed 
to a home with a noise level at 65 dB compared to a home 
with the background road noise level. In the areas with high 
road noise levels, most homes are apartments rather than 
houses. Therefore, the average attributable health cost is 
higher for apartments compared to houses.  
 

 
3) The social cost of premature death is calculated using the value of 

a life year lost of 700,000 DKK per year, a discount rate of 3 per-
cent, 10 years of lost life per person and 10 years latency between 
the illness and the premature death.  
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Figure A Average health cost and number of homes by 
noise level 
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 Average health cost in DKK per home per year compared to a 
home at 50 dB (Lden). Distribution of houses and apartments. 
Shows road noise above 55 dB (Lden) only. 

Source:  Own calculations. 
 
 
Annoyance cost of road noise 
 
The second analysis is based on the hedonic method esti-
mates the annoyance cost of traffic noise that can be attrib-
uted to homes with traffic noise levels above 55 dB (Lden). 
The data for the analysis consist of 100,000 house sales 
between 2000 and 2008 in the Greater Copenhagen Area. 
The data set includes information about each home’s char-
acteristics, e.g., size and type of house and sale prices. This 
is combined with the noise level from train, airport and road 
traffic calculated for each house. For the demand analysis, 
the socio-economic characteristics of the current household 
are also used.4 The analysis is carried out in two stages: In 
the first stage, the effect of traffic noise on the house price 
is estimated for each noise source. These marginal price 
effects are then used in the second stage to estimate the 
demand for relative quiet dependent on the price for relative 
quiet and socio-economic characteristics of the household. 
 
4) The data were obtained from Statistics Denmark and the Ministry 

of Environment.  
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The first stage is carried out for 9 different submarkets of 
Greater Copenhagen, which are then combined into one 
demand analysis in the second stage.  
 
The results of the first stage show significant effects from 
road noise in all submarkets, with a greater negative effect 
on the prices for houses compared to apartments. For train 
noise, significant effects were also found in all the relevant 
submarkets, but due to fewer observations of train noise, 
there was greater variation in the results between markets. It 
was difficult to find significant effects from airport noise, 
which was probably due to the use of a fixed effects model.  
 
The demand analysis of road noise is only carried out for 
houses and apartment separately, since the demand for each 
type of home was distinct from the other. Preliminary 
results for the demand for train noise did not show promise 
and the analysis was dropped. The demand analysis shows 
that the marginal willingness to pay is much higher for 
people living in houses compared to people living in apart-
ments, see figure B. The marginal willingness to pay is 
increasing with the noise level for both types of homes. For 
houses, households are prepared to pay 5,000 DKK per year 
for a reduction in road noise levels from 65 dB to 55 dB. 
For apartments, the willingness to pay is 850 DKK per year 
for the same reduction. The total annoyance cost is esti-
mated to be 1.5 billion DKK per year.  
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Figure B Annoyance cost and number of homes by
noise level 
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 Annoyance cost in DKK per home per year compared to a home 
at 55 dB (Lden). Distribution of houses and apartments. Shows 
road noise above 55 dB (Lden) only. 

Source:  Own calculations. 
 
 
Total cost of road noise 
 
Based on the combined costs per household of the annoy-
ance and health effects associated with traffic noise, an 
estimate of the total cost of traffic noise in Denmark can be 
found. It is estimated that the detrimental effects of traffic 
noise cost approximately 2.1 billion DKK each year for 
homes exposed to more than 55 dB. The costs associated 
with annoyance account for roughly two thirds of the total 
cost and the health effects account for one third. The costs 
are mainly born by those households exposed to the highest 
levels of traffic noise.  
 
The gains from reducing traffic noise across the country to 
below the Danish official threshold level of 58 dB would 
amount to 1.8 billion DKK each year. Reducing traffic 
noise for those households exposed to traffic noise above 68 
dB to a level below 68 dB would result in a welfare gain 
equivalent to 4000 million DKK each year. A reduction of 
noise emissions by 1 dB would amount to 170 million DKK 
a year in welfare gains. 
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Regulation of traffic noise emissions is necessary to ensure 
that the right balance exists between the welfare costs 
incurred through traffic noise and the welfare gains to be 
had from transportation. Traffic noise is on the political 
agenda both in the EU and in Denmark. The current politi-
cal goals and policies take, as their point of departure, the 
number of homes affected by traffic noise as defined by the 
official threshold levels. In Denmark, the costs of traffic 
noise have, until now, been related to the dB level of traffic 
noise using the “Noise Burden Number” (StøjBelastning-
sTallet). The two analyses in the Report have estimated the 
benefits of noise reduction for different noise levels di-
rectly, so the “Noise Burden Number” is no longer needed 
in order to determine the value of a change in noise expo-
sure. 
 
Regulation of traffic noise 
 
Reducing the overall amount of traffic would reduce traffic 
noise. It is unlikely, however, that such a reduction in the 
amount of traffic would be economically sound as the 
opportunity costs would be high due to the relationship 
between the number of vehicles and total noise emissions. A 
10 percent reduction in the amount of traffic generates a 
noise reduction of only 0.5 dB, which is barely perceptible 
to the human ear. Reducing noise levels by 3 dB requires 
total traffic to be reduced by 50 percent. However, traffic 
planning that concentrates traffic on fewer roads can lead to 
welfare gains. This is due to the fact that an additional car 
has very little effect on the noise level when there are many 
cars to begin with. In contrast, removing a car, when there 
are only a few cars to begin with, can have a large effect on 
overall noise emissions from the road in question. 
 
Concentrating traffic on fewer roads can have side effects in 
terms of, e.g., increased congestion and risk of accidents. 
For this reason it is important to take into consideration all 
the external effects associated with transportation when 
addressing the appropriate policies for noise reduction. 
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Exposure to traffic noise can be alleviated at the source and 
at the receiver. In addition, it is possible to affect the diffu-
sion of noise through technical means. The costs and effects 
of different policy tools vary and many different aspects are 
important in determining which measure is most cost-
effective. The most cost-effective measure must be decided 
upon in each case with careful consideration of the specific 
conditions in the area in question.  
 
Reducing noise emissions at the source can be done through 
standards for vehicle noise emissions, e.g. lowering engine 
noise or requiring noise reducing tires. Alternatively the use 
of noise reducing asphalt can limit the amount of noise 
emitted from each passing vehicle. Noise barriers can 
reduce the diffusion of noise from the road, as can reduc-
tions in driving speeds. Finally, residential soundproofing 
can reduce the noise experienced inside a home. The gains 
to be had from each of these measures depend on the initial 
level of noise, the population density in the area and the 
type of residence. On the basis of the analyses carried out in 
the Report, it is possible to construct a “benefit map” show-
ing where the potential welfare gains are largest for a given 
reduction in noise levels, see figure C. The map is based on 
the number of dwellings and should be amended to take into 
account those affected by noise outside their homes, e.g. in 
public parks.  
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Figure C Yearly benefits from a 1 dB reduction in road 

noise in Copenhagen Municipality 
Figur  
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 The map shows the benefits from a 1 dB reduction in road noise 
levels in Copenhagen Municipality compared to the noise level in 
2006. Benefits are calculated as the sum of the willingness to pay 
for changing the noise level for all homes within a 100x100 meter 
grid.  
Yellow: <15,000 DKK per year. 
Orange: 15,000 – 25,000 DKK per year. 
Red: 25,000 – 35,000 DKK per year. 
Purple: 35,000 – 45,000 DKK per year. 
Dark Blue: >45,000 DKK per year. 

Source: Own calculations. 

 
 
Traffic has a number of other negative externalities such as 
air pollution, congestion, accidents and CO2 emissions. A 
combined road pricing scheme taking all of these external 
effects of traffic into account could be a good idea if it is 
designed correctly. It is important to include traffic noise in 
such a road pricing scheme, as aiming at congestion can 
have unfavourable side effects on noise exposure. A con-
gestion charge can displace traffic into residential areas 
where the cost of increased noise is high. 
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The nature of the relationship between traffic volumes and 
noise emissions implies that concentrating traffic can reduce 
the overall cost of traffic noise. Noise emissions will only 
increase very slightly when traffic is concentrated in streets 
with heavy traffic, whereas noise can be reduced signifi-
cantly by lessening the volume of traffic in less busy areas. 
Therefore, it is possible that concentrating traffic in certain 
areas can reduce the overall cost of traffic noise even 
though it makes some people worse off. Those exposed to 
more noise in the process should be compensated accord-
ingly so that no-one is made worse off by the measure. 
 
In general, residential soundproofing will reduce the cost of 
traffic noise. The homeowner will experience an increase in 
the value of his home reflecting the reduced health and 
annoyance effects associated with traffic noise exposure 
after soundproofing. This implies that it will be in the 
homeowner’s own interest to soundproof his home if the 
private gains exceed the costs. However, it is possible that 
the entire cost of traffic noise has not been capitalised into 
house prices, e.g. because homeowners are unaware of the 
detrimental health effects. In this case, it may be the case, 
that social benefits from noise abatement exceed the private 
benefits. In such cases a subsidy corresponding to the 
difference between the social and private benefits may be in 
order. Such a subsidy should be available to all households 
regardless of their noise exposure, as long as the social 
gains from noise abatement exceed the private gains.  
 
When transportation infrastructure is expanded or the traffic 
volume changes unexpectedly, e.g., due to traffic planning, 
the homeowners affected should be compensated for the 
losses they incur as a result. This will ensure that the activ-
ity does not make anyone worse off. It is important that 
such a change in the noise exposure of the households be 
unanticipated so that it is not already incorporated into the 
house price at the time of purchase. 
 
The policy measures for noise abatement currently in use in 
Denmark are generally in tune with the recommendations 
made here. Further efforts should concentrate on traffic 
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planning and standards concerning noise emissions for 
vehicles. 
 
 
Chapter II: Environmental Taxes and 
Research Subsidies in Climate Policy 
 
Like the rest of the world, Denmark faces major challenges 
in dealing with climate change and becoming less depend-
ent on fossil fuels. The chapter on Environmental Taxes and 
Research Subsidies in Climate Policy addresses the use of 
and interaction between environmental and research policy 
instruments for achieving these objectives.  
 
During the late 2000s the share of government R&D expen-
diture earmarked for energy research rose markedly in 
Denmark. The increase was primarily in additions to strate-
gic energy research programmes that support research 
carried out in specific strategic areas. In contrast, funding 
for more basic energy research performed by universities 
and other research institutions did not increase correspond-
ingly. Consequently, the share of public energy R&D ex-
penditure allocated to energy research programmes has 
increased from around 50 percent in the period prior to the 
mid-00s to around 90 percent in 2010, cf. figure D.  
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Figure D  Government expenditure for energy research, 
fixed prices 
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Source:  Ministry of Finance, Research Database. 
 
 
In addition to increasing funding, the overall focus of Dan-
ish energy programmes has been, to a larger degree, di-
rected towards research with a more immediate commercial 
potential. Hence, a larger part of the funds allocated to 
Danish energy research programmes is being used for 
demonstration and market maturation of already developed 
technology, rather than more fundamental research. As a 
result, public funds for energy research are, to a larger 
degree, given to research performed in the private sector. 
This development indicates that the increase in public 
expenditure on energy research seems to be motivated by 
business support objectives. 
 
In contrast, the share of public R&D funds earmarked for 
environmental non-energy related research has been gradu-
ally reduced since the mid 1990s. Despite an increase over 
the last couple of years, the proportion of environmental 
research in public R&D expenditure remains below its mid-
90s level, cf. figure E.  
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Figure E Share of government appropriations for 
energy and environmental research 
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Source: OECD, Main Science and Technology Indicators 2009, Statistics 
Denmark, and own calculations. 

 
 
Summing up, the share of government R&D expenditure 
earmarked for energy research has increased markedly since 
the mid-00s. Rather than basic funds used for more funda-
mental research, the additional funds have been allocated to 
strategic energy research programmes that, at the same time, 
have become more directed towards R&D with an immedi-
ate commercial potential. In comparison, the share of public 
R&D expenditure allocated to environmental research today 
is lower than 10-15 years ago, and as the following will 
serve to demonstrate, this development is not desirable.  
 
Environmental and research policies should not be used 
with the aim of helping specific industries, but should only 
be used to correct market failures. With respect to climate 
mitigation technology there are two main market failures 
that may result in too few incentives to develop climate 
mitigation technology. The first one is the environmental 
market failure, i.e. consumers and producers do not fully 
take into account the negative environmental effects of their 
emissions. Therefore, without an emissions tax (or similar 
regulation) emissions will be higher than optimal and the 
incentives to invest in development of clean technology will 
be low. The second market failure is that private firms do 
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not obtain the full benefit of their investments in research as 
other firms may benefit from the research due to knowledge 
spillovers. This yields a wedge between the private and the 
social returns to private research, and without regulation, 
too little private research will be carried out. First-best 
policies to correct for these two market failures will require 
two instruments: An emissions tax (or equivalent regula-
tion) combined with subsidies to private energy research 
reflecting the size of the external spillovers from the par-
ticular type of private research. 
 
In recent years the interaction between technological 
change, regulation and CO2 emissions has received much 
attention. That higher prices of fossil fuels or regulation of 
emissions will lead to “induced” technological change is 
well documented. This means that a tax on CO2 emissions 
will encourage development of sustainable energy and less 
carbon intensive technologies. With an optimal emissions 
tax consumers and producers are also provided with an 
incentive to adopt these new technologies. When “prices are 
right” the only market failure is the positive external knowl-
edge spillovers from research, which applies to energy 
research as well as other types of private research. Support 
to private research should, therefore, correspond to the size 
of the positive externality from knowledge spillovers. This 
implies that high earmarked support for private energy 
research can only be justified if there are higher positive 
spillovers from private energy research compared to other 
private research. 
 
An empirical analysis based on Danish data has been car-
ried out to test whether there are higher spillover effects 
from private energy research compared to other types of 
private research. The analysis is carried out using an unbal-
anced panel containing information on research activities, 
use of labour, capital and value added for more than 1,000 
Danish firms over the period 2000 to 2007. Spillover effects 
are identified using the so called direct production function 
approach, where a spillover knowledge pool enters directly 
into the firm’s production function. That there are higher 
spillovers from private energy research as compared to 
other types of private research is rejected by the empirical 
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analysis. This finding was robust to different model specifi-
cations and different specifications of the spillover mecha-
nism between firms. 
 
Actually, the analysis suggests that external spillover effects 
from energy research may even be lower than the spillover 
effects from other types of private research. In that case the 
large earmarked subsidies to energy research have led to a 
relatively small overall social return as compared to general 
research subsidies not restricted to energy research only. 
Thus, the results suggest that large earmarked subsidies to 
energy research should not be an element in a first-best 
policy (where CO2 emissions are taxed optimally). 
 
The analysis confirms that there are positive external spill-
over effects from private research. The results suggest that 
the social rate of return to investments in private research is 
about 28 percent. Approximately 4 percentage points of the 
social rate of return can be attributed to external spillovers, 
which is equivalent to one seventh of the overall social rate 
of return to research. By and large these results appear to be 
in line with results from previous studies, although the 
external return caused by spillovers seems to be relatively 
low compared to some of the previous studies. Thus, the 
analysis suggests that some general support to private 
research may be appropriate, but that this support should not 
be earmarked to energy research. 
 
However, it should be noted that subsidizing private re-
search may not be straightforward. When all research ex-
penditure is subsidized (either as tax deductions or as direct 
subsidies) it may be difficult to define research expenditure 
precisely and ensure that research expenditures claimed by 
firms fall within the chosen definition of “research”. If 
subsidies are given to selected individual research projects it 
may be difficult to identify research projects with the high-
est social return. There are also administrative costs that 
should be taken into account. 
 
It is also worth noting that a small country like Denmark 
should not necessarily develop all new clean technology 
domestically. A tax on CO2 emissions will also provide an 
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incentive to import new low-carbon technology. It should 
not be a political objective that new environmental tech-
nologies should be produced in Denmark. Instead the objec-
tive should be to reach a given environmental target at the 
lowest cost. In some cases this may be achieved by import-
ing and adapting environmentally friendly technology 
already available abroad. In other cases, research and tech-
nological development should take place in Denmark. A 
combination of a CO2 tax and general subsidies to private 
research (i.e. not earmarked for energy technology) will 
provide the right incentives to either develop or import new 
technology. 
 
For some emissions of greenhouse gasses it may be rela-
tively difficult to put a directly targeted tax on emissions. 
This is, for example, the case for non-energy related emis-
sions from agriculture. A similar problem is found with a 
number of environmental externalities where the marginal 
environmental damage varies between location or time of 
the emission, i.e. local air pollution, pesticides or nitrogen 
leaching. In these cases, it is also technically challenging to 
put an optimal targeted environmental tax on emissions. 
 
When it is technically impossible to put a targeted environ-
mental tax on emissions, incentives for firms to carry out 
private research to develop cleaner technologies are insuffi-
cient. In these cases it may be appropriate to earmark re-
search subsidies, as this provides an incentive to develop 
cleaner technologies. However, it should be taken into 
account that, if there are no environmental taxes or other 
regulations in place to give incentives to use this new clean 
technology, subsidies supporting the development of 
cleaner technologies are not very effective. When environ-
mental taxes are not available, other regulation must be put 
in place to ensure that new cleaner technologies will be used 
instead of the dirty technology (assuming that the costs of 
the cleaner technologies are reasonable compared to the 
environmental advantages obtained by using the cleaner 
technology).  
 
It is difficult to determine precisely the optimal level of 
private research subsidies that should be earmarked for 
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research into environmental problems where it is not possi-
ble to employ a targeted tax on emissions. However, it is 
clearly problematic that a larger share of public research 
expenditure in recent years has been allocated to energy 
research as it is relatively simple to tax CO2 emissions from 
energy use. In contrast, the share of public research expen-
diture going to (non-energy related) environmental research 
is lower today compared to 10-15 years ago, cf. figure E. 
This may very well be a suboptimal change in the distribu-
tion of public research expenditure between energy- and 
environmental research. In any case, one should only con-
sider the possibility of large earmarked subsidies for envi-
ronmentally friendly technologies when it is not technically 
possible to employ a targeted environmental tax on the 
emissions (assuming that the positive knowledge spillovers 
are the same for different types of private research). 
 
In addition to environmental taxes (or equivalent regulation) 
and general research subsidies, in some cases, providing 
subsidies to production of sustainable energy using new 
technologies may be considered. However, such a produc-
tion subsidy should always be temporary and should only be 
given when an unmistakably positive learning-by-doing 
externality can be identified. It should, however, be noted 
that it is often difficult to establish whether technological 
progress in the production of new technology derives from a 
learning-by-doing externality, learning-by-doing within 
individual firms (which is not an externality and therefore 
does not justify a production subsidy), investments in re-
search or spillovers of knowledge from other firms, univer-
sities or countries. Lobbying by the supported industry may 
also make it difficult to phase out production subsidies, so 
there is a risk that the temporary production subsidy ends up 
becoming permanent, which may create a long-run distor-
tion in the allocation of production factors. Altogether, there 
is a significant risk of regulatory failure when subsidizing 
the use of new technology in production and therefore 
subsidies should only be given with great caution. 
 
As mentioned above, the increase in public R&D expendi-
ture allocated to Danish energy research has primarily been 
directed towards R&D with an immediate commercial 
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potential. Thus, the subsidy for energy research can largely 
be characterized as public aid for selected industries. A 
carbon tax will, in itself, also create a demand for new 
(cleaner) energy technologies that are close to being able to 
compete with conventional technologies. On the other hand, 
a carbon tax would probably be less effective in promoting 
more fundamental research. Consequently, directing public 
research subsidies towards a build up of general energy 
knowledge in the Danish society, through increased funding 
for more basic research, instead of focusing public R&D 
funds on commercializing of energy research results should 
be considered.  
 
Denmark is far from the only country to have singled out 
clean energy technology as a potential growth area. In 
several other countries the share of public R&D appropria-
tions allocated to energy research has also increased since 
the mid-00s. This could potentially make Danish imports of 
new energy technology more profitable, given that energy 
technology developed abroad becomes less costly. In any 
case, it will not be an optimal strategy to increase public 
expenditure on energy research simply in order to “match” 
the subsidy level in other countries.  
 
In general, Danish firms seem to have succeeded in devel-
oping and exporting energy technology over the past dec-
ade. This is confirmed by a relatively large number of 
(renewable) energy patents in total Danish patent applica-
tions. Furthermore, an econometric analysis of patent cita-
tions, based on the OECD’s citations database, confirms 
that Danish (renewable) energy patents receive a relatively 
high number of citations. This indicates that Danish energy 
patents are of relatively high scientific value. However, 
since this apparent Danish success was initiated prior to the 
recent increase in public energy research appropriations, it 
can be argued that Danish firms have been fully capable of 
exploiting a growing market for energy technology without 
being granted a significant share of the public support for 
R&D. 
  
Even if selective public support for research in specific 
technological areas or industries contributes to a high level 
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of exports, employment, and patents in the supported indus-
tries, one must keep in mind that without public support, 
labour and capital would have been used in other industries 
where they could potentially have generated even higher 
returns.     
 
The increase in public expenditure on energy research 
seems to be motivated by the assumption that the market for 
energy technology will experience future growth. However, 
it can be questioned whether the government is better than 
the Danish firms, i.e. the actual actors in the market, at 
identifying future growth areas where Denmark will be able 
to compete successfully. Furthermore, R&D subsidies 
earmarked for development of technology in specific indus-
tries will always have to be given at the expense of support 
to other industries. One particular industry should not be 
favoured over another, unless there are valid arguments to 
do so – for example large spillover-effects from R&D. The 
analysis performed in the chapter does not find evidence of 
spillover from private Danish energy research exceeding 
those arising from other private research. Hence, on this 
account, no support for favouring energy research is found. 
 
 
Chapter III: Tax structure and climate 
targets 
 
The chairmen of The Economic Councils have previously 
recommended changing the Danish system of energy- and 
CO2-taxes, since these taxes do not targeted reductions in 
climate gas emissions at minimum costs. First, the taxes on 
energy products are differentiated by energy content and 
usage, and not targeted at CO2 emissions. Second, some 
climate gasses are not taxed at all, e.g. non-energy related 
emissions. 
 
If energy taxes are to contribute to achieving the Danish 
CO2-reduction target in a cost effective way, the taxation of 
CO2 should be equal across all sectors, usages and fuels. 
This will create a uniform incentive to reduce CO2 emis-
sions and CO2 reductions will take place where the costs are 
lowest.  
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Greenhouse gas emission in Denmark is divided into emis-
sions from sectors within the Emission Trading System (the 
ETS sector) and from sectors outside the ETS (the non-ETS 
sector). Denmark is obliged by the European Union to 
reduce its greenhouse gas emissions from the non-ETS 
sector by 20 percent over the period 2005 to 2020. This 
chapter concerns taxation in the non-ETS sector. The analy-
sis is based on a projection for energy consumption and 
emissions of greenhouse gases in Denmark from 2009 to 
2025, based on the DEMS model developed by the Danish 
Economic Councils. Using this projection, and if the exist-
ing system of energy taxes is unchanged, Danish green-
house gas emissions will exceed the emissions target by 6 
million tonnes. Denmark is free to choose the measures to 
fulfil the reduction target in the non-ETS sector. The reduc-
tions can be achieved by domestic reductions and/or by 
purchasing foreign emission permits. 
 
The chapter analyses various alternatives for changing the 
system of energy, CO2 and transport related taxes. The 
purpose is to assess how Denmark can fulfil its EU green-
house gas reduction obligations in the non-ETS sector in the 
most appropriate way.  
 
A partial model is used to assess the effects of different tax 
changes. In this model the consumption of different types of 
energy depends on the prices of the specific energy type as 
well as on different energy usages. Thus, the tax’s influence 
on factors other than the consumption of energy products is 
not considered.  
 
A fundamental issue is whether the reduction target is to be 
achieved through domestic reductions or by purchasing 
foreign emission permits. The economically most effective 
method would be to apply a uniform tax on all domestic 
greenhouse gas emissions. The tax should equal the price of 
foreign emission permits. Further reductions should be 
achieved by purchasing foreign emission permits. This will 
also be beneficial for the country selling the emission per-
mits, since this country obtains a price that is higher than 
the costs of reducing its own emissions.  
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Since there may be a political wish for some degree of 
domestic emission reductions, calculations are made for 
scenarios with no, half and full domestic reductions of the 
remaining emissions. 
 
The analyses only describe changes within the existing 
framework of energy and CO2 taxes. Whether specific 
energy taxes are more favourable than alternative public 
income measures is not considered. It is not likely that 
specific energy taxes are among the least distorting taxes. 
Furthermore, distributional effects between income groups 
from tax changes are not considered either.  
 
Non-energy related greenhouse gas emissions from agricul-
ture should also be taxed. Since these emissions cannot be 
measured directly, it is somewhat complicated to design a 
taxation system for these emissions. One possibility is to 
create a farm specific greenhouse gas account that estimates 
the emissions from each farm based on types of production 
and scientific relationships between farm processes and 
greenhouse gas emissions. Such a system would reduce 
emissions in a cost effective way, but would also demand an 
effort regarding registration and control. Part of such a 
control system already exists though, in the form of manure 
accounts etc. An alternative to a greenhouse gas account 
could be a simple tax on nitrogen input and livestock. In 
both cases, the tax system could be supplemented with a 
compensation scheme, so the farm is not burdened with 
unnecessary economic strain, but still has an economic 
incentive to reduce greenhouse gas emissions. This could be 
accomplished by CO2 allowances in line with other sectors. 
 
The calculations confirm that economic costs are minimized 
when imposing a uniform tax on all CO2 emissions in the 
non-ETS sector and the rest of the reduction is achieved by 
purchasing foreign emission permits. The tax on CO2 emis-
sions should equal the price of foreign emission permits.  
 
If half of the shortfall in the Danish reduction target is to be 
met by domestic reductions and the rest by purchasing 
foreign emission permits, the domestic tax on CO2 would 
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have to increase to 900 DKK per tonne. This is well above 
the assumed quota price/assumed price of foreign emission 
permits of 250 DKK per tonne. This will increase the effi-
ciency loss relative to the scenario where the option for 
purchasing foreign emission permits is fully utilised. If the 
total shortfall in the Danish reduction target is to be met by 
domestic reductions, costs can be comprehensive. In this 
case the domestic tax on CO2 would have to be around 
2,100 DKK per tonne. This will create an immense imbal-
ance between emission costs in the ETS and the non-ETS 
sectors. Thus, it will be costly if politicians determine that a 
certain amount of the reduction target should be reached by 
domestic reductions. 
 
If Denmark chooses to desist from purchasing foreign 
emission permits, this may cause indirect and costly move-
ments of climate gas emissions to other countries. This is 
due to increased import of climate gas intensive products, 
and increased production of climate gas extensive products 
in Denmark.  
 
No matter how large the domestic reduction should be, it 
will always be associated with the lowest efficiency loss if 
greenhouse gas emissions are taxed by a uniform tax on all 
emissions. If some emitters are exempt from CO2 taxes, 
other emitters will have to reduce their emissions further. 
This will imply that they will have to undertake costly 
reductions, which will increase the cost for society. If, for 
instance, the agricultural sector is exempt from greenhouse 
gas taxation, all other emissions of non-ETS greenhouse gas 
emissions must be taxed by 2,500 DKK per tonne if Den-
mark is to meet its reduction target through domestic reduc-
tions.  
 
Neither consideration of Danish firms’ competitive posi-
tions nor other considerations should be reasons for exempt-
ing some or all industries from greenhouse taxation. How-
ever, there can be good reasons for considering an indus-
try’s needs when the tax yield is being spent. 
 
The sole purpose of many of the energy related taxes in 
Denmark is to provide a yield. Such taxes are paid by both 
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consumers and businesses with considerable reductions for 
businesses. In order for such taxes to give rise to the small-
est possible loss of efficiency, the taxes should be imposed 
where the distortion from higher taxation is lowest. This, in 
general, creates an argument for charging businesses lower 
energy taxes than households for reasons of competitive-
ness, but not to exempt them from energy taxes. Today 
businesses pay energy taxes but at the same time they can 
deduct an amount based on historical emission levels from 
their tax payments. However, it would be more efficient to 
compensate the businesses through lower (distorting) en-
ergy taxes than through such deductions. However, it would 
be more efficient to compensate the businesses through 
lower (distorting) energy taxes than through allowances.  
 
Tax bases should ceteris paribus be as wide as possible. 
Given that one wants to collect revenue from energy taxa-
tion, as a basic principle, all types of energy should, there-
fore, be taxed in the same way. This principle influences the 
question of whether energy produced in the ETS-sector, 
such as electricity and district heating or biofuels, should be 
taxed.  
 
Both energy taxes and CO2-taxes are imposed on electricity 
and district heating in addition to CO2-quota payments. 
These taxes are distorting since the CO2-quotas ensure that 
the aggregate CO2 emissions from the ETS-sector are re-
duced to the level desired by the EU. At the same time these 
taxes make electricity and district heating more costly 
which, ceteris paribus, moves energy consumption from the 
ETS-sector to the non-ETS-sector. If electricity and district 
heating are taxed less and coal, oil and gas are taxed more 
heavily, the CO2-emissions in the non-ETS-sector will be 
reduced. A calculation of the CO2 taxation that would be 
necessary if Denmark wanted to reduce its domestic emis-
sions of CO2 by another 3 million tonnes shows that the 
CO2-tax “only” would have to increase to 770 DKK per 
tonne instead of 900 DKK, if the revenue from the CO2 
taxation was used exclusively for reducing energy taxes 
imposed on electricity and district heating instead of reduc-
ing all energy taxes proportionally. The selective reduction 
of energy taxes imposed on electricity and district heating 
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implies a loss in welfare. This indicates that there is no 
economic benefit from exempting the ETS-sector from 
energy taxation.   
 
Biofuels are considered CO2-neutral and therefore do not 
have CO2-taxes imposed on them. In addition they are 
exempted from energy taxation, which is not necessarily 
expedient. The principle of using wide tax bases implies 
that, given one wants energy taxes at all, all types of energy 
should be taxed including biofuels. However, taxing biofu-
els could lead to Denmark having to undertake new initia-
tives in order to fulfil its goal of 30 percent renewable 
energy by 2020.  
 
At present different renewable energy sources are given 
different subsidies. In order to fulfil the goal of 30 percent 
renewable energy by 2020 it is not expedient to discriminate 
among renewable energy sources, since all count equally 
(measured per unit of energy) to meeting the renewable 
energy target. Therefore, replacing the existing subsidies 
with a uniform subsidy for all renewable energy sources 
should be considered. This will ensure that the most cost 
effective ways of producing renewable energy will be used. 
The subsidies for renewable energy are finances by the 
PSO-tariff (Public Service Obligations) imposed on con-
sumption of electricity. 
 
The following provides an overview of the conclusions and 
recommendations in the chapter.  
 

• A uniform tax should be imposed on all emissions 
of greenhouse gasses in the non-ETS-sector and the 
tax should be equal to the price of buying foreign 
emissions permits 

 
- Non-energy related emissions from the ag-

ricultural sector should be taxed equally 
with all other greenhouse gas emissions 
from the non-ETS-sector 

- Greenhouse gas accounts for each farm can 
be a way of taxing greenhouse gas emis-
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sions. Compensation can be given in line 
with other sectors 

- Industries should not be exempted from 
taxation because of their international com-
petitive position 

- If compensation/reversal is given to the in-
dustries, it should be given through reduc-
tions in distorting taxes and not through tax 
free allowances 

 
• If the uniform tax does not ensure that Denmark 

meets its reduction targets, these should be met by 
buying emission permits 

 
- If it is not possible to buy emission permits 

or there is a political wish to meet the re-
duction targets through domestic reduc-
tions, the reductions should be made by 
raising the uniform greenhouse gas on all 
emitters in the non-ETS-sector 

- It is preferable to tax gasoline instead of 
road pricing if the goal is to meet the reduc-
tion target 

 
• If the purpose of a tax is not to regulate environ-

mental effects but exclusively to raise revenue, it is 
more desirable to tax real estate or income than en-
ergy because it creates less distortions 

 
- Firms’ use of energy should be taxed at a 

positive rate of taxation but less than 
households, given energy taxes are chosen 
as an option 

- Double regulation of CO2 should be 
avoided. Therefore electricity and district 
heating produced in the ETS-sector should 
not be subjected to CO2-taxation 

- Electricity and district heating should not 
be exempt from energy taxation, given that 
one wants energy taxation at all. The total 
taxation should not necessarily be lower 
than today 
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- The renewable energy target should be 
reached by a uniform subsidy to renewable 
energy instead of the current support 
schemes for renewable energy  

- The PSO-tariff should be abolished as a tar-
iff with the specific purpose to finance the 
subsidies for renewable energy 

 
• The EU should redesign the regulation of CO2 

emissions in the ETS-sector and the non-ETS-sector 
such that differences in the marginal reduction costs 
in the two sectors will be eliminated 

 
- It should be possible for the member states 

to meet their reduction targets in the non-
ETS-sector by buying quotas 

- The possibility of trading emission permits 
in the non-ETS-sector should be more 
flexible 

 
The agricultural sector and other greenhouse gas intensive 
industries should be included in the ETS-sector 
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