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RESUME  

 
Dette års rapport fra Det Miljøøkonomiske Råds formands-
skab indeholder tre kapitler: 
 

 Værdien af statistisk liv 
 Luftforurening 
 Danmark fossilfri 2050 

 
Formålet med det første kapitel er at undersøge, om den 
værdi af statistisk liv, der i dag anvendes i Danmark i sam-
fundsøkonomiske cost-benefit-analyser, har den rette stør-
relse. I det andet kapitel foretages en vurdering af, om den 
nuværende danske regulering af luftforureningen er hen-
sigtsmæssig. I kapitlet anbefales ny regulering, som kan 
give en væsentlig reduktion i de afledte helbredsomkostnin-
ger ved brug af brændeovne. I det sidste kapitel belyses de 
samfundsøkonomiske konsekvenser ved den danske mål-
sætning om at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050. 
 

Værdien af statistisk liv 
 
Mange af de beslutninger, myndighederne træffer, har ind-
flydelse på befolkningens risiko for at dø i en given periode. 
Det gælder på transport-, miljø- og sundhedsområdet, hvor 
der for eksempel kan være tiltag, som begrænser luftforure-
ning eller forbedringer i infrastrukturen, der sænker risikoen 
for trafikulykker.  
 
Færre dødsfald er en gevinst for samfundet. Der er imidler-
tid også omkostninger forbundet med at reducere antallet af 
dødsfald. Knaphed på ressourcer gør det nødvendigt at prio-
ritere mellem forskellige tiltag indenfor og på tværs af 
transport-, miljø- og sundhedsområderne. 
 
Som et værktøj til at hjælpe beslutningstagere i disse priori-
teringer anvendes typisk værdien af statistisk liv. Værdien 
af statistisk liv er en opregning af befolkningens betalings-

Offentlige tiltag 
kan påvirke 
antallet af 
dødsfald 

Forebyggelse af 
dødsfald koster 
penge 

Værdien af 
statistisk liv  

Kapitlet er færdigredigeret den 8. februar 2015. 
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vilje for at opnå en lille reduktion i risikoen for at dø, som 
svarer til ét statistisk liv. Værdien af statistisk liv er således 
ikke et udtryk for værdien af et bestemt menneskes liv, men 
en måleenhed for værdien af risikoændringer. 
 
Det kan synes uetisk at sætte værdi på risikoændringer, der 
kan forhindre (eller medføre) dødsfald. Alternativet til at 
anvende en eksplicit værdi er imidlertid, at man indirekte 
risikerer at foretage en uensartet værdisætning af risiko-
reduktioner fra tiltag til tiltag. En eksplicit værdisætning af 
risikoændringer vil derfor fremme en konsistent og gen-
nemsigtig værdisætning indenfor og på tværs af sektorer. 
 
Danske myndigheder anvender i dag en værdi af statistisk 
liv på omkring 17 mio. kr. Denne værdi er baseret på et 
ældre nøgletal for hele EU. Sammenlignet med den værdi af 
statistisk liv, som bruges i en række andre lande og et opda-
teret nøgletal for hele EU, er den nuværende danske værdi 
på 17 mio. kr. lav. Omdrejningspunktet i kapitel I er derfor 
at undersøge, om nøgletallet på 17 mio. kr. bør ændres. 
 
I kapitel I er foretaget en ny undersøgelse af, hvad danskere 
er villige til at betale for at mindske risikoen for at dø i tra-
fikken. Til undersøgelsen er der indsamlet svar fra 2.000 
danskere i alderen 18 til 80 år. Undersøgelsen er baseret på 
den såkaldte hypotetiske værdisætningsmetode, hvor re-
spondenterne i et spørgeskema bliver bedt om at angive, 
hvad de er villige til at betale for en risikoreduktion. Ud fra 
disse svar kan værdien af statistisk liv beregnes. Det er ty-
pisk den metode, der anvendes til at estimere værdien af 
statistisk liv. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Ståle 
Navrud, der er professor ved Norges Miljø- og Bioviden-
skabelige Universitet. 
 
Analysen tyder på, at værdien af statistisk liv for Danmark 
ligger i intervallet 26-36 mio. kr. med et centralt skøn på 31 
mio. kr. Det er næsten dobbelt så højt som den værdi, de 
danske myndigheder anvender i dag. I analysen findes des-
uden, at betalingsviljen for en risikoændring stiger med 
respondentens indkomst. Det er i tråd med, hvad man kan 
forvente ud fra tidligere empiriske undersøgelser af værdien 
af statistisk liv. 

Nyttigt at have en 
eksplicit værdi af 
statistisk liv 

Er det danske 
nøgletal på  
17 mio. kr. 
for lavt? 

Ny analyse af 
værdien af 
statistisk liv i 
Danmark 

Ny analyse finder 
en værdi af 
statistisk liv på  
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Hypotetisk værdisætning er behæftet med stor usikkerhed. 
Det gælder ikke mindst værdisætning af små ændringer i 
risikoen for at dø i en given periode, som er vanskelige at 
formidle og besvare i et spørgeskema. Resultaterne fra et 
enkeltstående studie skal derfor tolkes med forsigtighed. 
Troværdigheden af den præsenterede analyses resultater kan 
styrkes ved at sammenholde disse med, hvad der er fundet i 
andre analyser på området. 
 
Der er foruden analysen i dette kapitel tidligere gennemført 
to studier af værdien af statistisk liv i Danmark. Disse studi-
er finder centrale bud på værdien af statistisk liv på hen-
holdsvis 27 og 35 mio. kr. Gennemsnittet af resultaterne fra 
de tre danske studier er således 31 mio. kr. – dvs. samme 
værdi som fra den nye undersøgelse gennemført i forbindel-
se med kapitlet.  
 
En dansk værdi af statistisk liv på 31 mio. kr. er lavere end 
det, der typisk findes i hypotetiske værdisætningsstudier for 
andre lande, når der korrigeres for forskelle i indkomst. 
OECD har for få år siden foretaget en analyse af over 400 
estimater for værdien af statistisk liv ud fra tidligere hypote-
tiske værdisætningsundersøgelser. Ud fra denne analyse 
findes, at værdien af statistisk liv svarende til indkomstni-
veauet i Danmark er 36 - 46 mio. kr. Dette tyder på, at de 
danske værdisætningsundersøgelser giver relativt konserva-
tive værdier sammenlignet med lignende udenlandske un-
dersøgelser. 
 
Man kan også opgøre værdien af liv ud fra personers for-
ventede livsindkomst tillagt værdien af fritid. Livsindkom-
sten tillagt værdien af fritid regnes imidlertid for at være 
lavere end den faktiske værdi af liv. Dette skyldes blandt 
andet, at livsindkomsten ikke medregner det såkaldte for-
brugeroverskud, som afspejler, at nytten af forbrug er højere 
end selve udgiften til forbruget. En opgørelse af livsind-
komst og værdi af fritid er alligevel nyttig, fordi dette udgør 
en klar undergrænse for værdien af statistisk liv. Den gen-
nemsnitlige livsindkomst tillagt en konservativ opgørelse af 
værdien af fritid for en person med gennemsnitsalder er 
beregnet til 18 mio. kr. Dette er en klar indikation af, at den 
nuværende værdi på 17 mio. kr. er for lav. 

Sammenligning 
af flere studier 
kan reducere 
usikkerhed 

Gennemsnit  
af tre danske 
undersøgelser 
er 31 mio. kr. 

Højere værdier 
af statistisk liv i 
udenlandske 
undersøgelser 

Værdien af liv 
større end 
livsindkomsten 
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Samlet set er der meget, der peger på, at det nuværende 
nøgletal for værdien af statistisk liv på 17 mio. kr. er for 
lavt. Det anbefales derfor, at der i samfundsøkonomiske 
cost-benefit-analyser fremover anvendes en værdi af stati-
stisk liv på 31 mio. kr. (2015-priser). 
 
Et højere dansk nøgletal for værdien af statistisk liv vil selv-
sagt påvirke resultaterne i samfundsøkonomiske cost-
benefit-analyser af tiltag, som har effekt på risikoen for at 
dø. En højere værdi af statistisk liv betyder, at der er flere 
tiltag, der forebygger dødsfald, som bliver samfunds-
økonomisk rentable.  
 
Det foreslåede nøgletal for værdien af statistisk liv på 31 
mio. kr. er relevant at anvende i forbindelse med ændringer 
i risikoen for at dø for den danske befolkning generelt. Nog-
le tiltag påvirker imidlertid særligt risikoen for at dø for én 
bestemt aldersgruppe. Det er eksempelvis tilfældet ved re-
gulering af luftforurening, der især udgør en forhøjet risiko 
for ældre, som har en kortere forventet levetid end befolk-
ningen generelt. Her er det hensigtsmæssigt i stedet at opgø-
re antallet af reddede leveår koblet med en værdi af leveår. 
En sådan tilgang kan også tage højde for, at yngre har flere 
forventede leveår tilbage end ældre. Hvis værdien af leveår 
er ens på tværs af aldersgrupper, vil værdien af liv således 
skulle være højere for unge. 
 
Det er vigtigt, at der er konsistens mellem størrelsen af vær-
dien af statistisk liv og værdien af leveår, så der sker en 
rigtig prioritering mellem tiltag, der påvirker henholdsvis 
hele befolkningen (hvor værdien af statistisk liv benyttes) 
og en særlig aldersgruppe (hvor værdien af leveår benyttes). 
Det nuværende danske nøgletal for værdien af leveår er på 
ca. 1 mio. kr. Dette tal er for lavt i forhold til en værdi af 
statistisk liv på 31 mio. kr. Det foreslås derfor, at man i 
stedet anvender en værdi af leveår på 1,3 mio. kr. (2015-
priser), som er beregnet ud fra værdien af statistisk liv på 31 
mio. kr. 
 
 
 
 

Anbefaling: 
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31 mio. kr. 

Konsekvenser af 
højere værdi af 
statistisk liv 

Værdi af leveår 
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Luftforurening 
 
Mennesker påvirkes gennem hele livet af luftforurening. På 
kort sigt kan det føre til blandt andet astma og bronkitis og 
på lang sigt resultere i eksempelvis hjertekarsygdomme, 
lungekræft og i sidste ende tab af leveår. Helbredsomkost-
ninger udgør formentlig den overvejende andel af de samle-
de omkostninger ved luftforurening, som desuden omfatter 
skader på natur og biodiversitet. 
 
Luftforurening er grænseoverskridende. Luftforurening fra 
udlandet tegner sig således for hovedparten af de samlede 
danske helbredsomkostninger relateret til luftforurening. 
Helbredsomkostningerne fra danske kilder udgør kun 7 mia. 
kr. ud af de 39 mia. kr., som luftforureningen vurderes at 
medføre i helbredsomkostninger i Danmark. Danmark sen-
der også meget luftforurening videre til udlandet. Det vur-
deres, at danske udledninger fører til helbredsomkostninger 
på omkring 31 mia. kr. pr. år i udlandet. 
 
Luftforureningens grænseoverskridende karakter gør det 
nødvendigt med et forpligtende internationalt samarbejde, 
hvis luftforening skal nedsættes effektivt. I regi af FN og 
EU er der aftalt lofter for de forskellige landes udledninger, 
hvilket har været afgørende for at nedbringe luftforurenin-
gen i Europa. Modelberegninger viser, at reduktionerne er 
fordelt mellem landene på en måde, der er relativt tæt på at 
være omkostningseffektiv. Overordnet set vurderes det in-
ternationale aftalesystem på luftforureningsområdet at være 
en succes. 
 
Udenlandske undersøgelser tyder dog på, at de aftalte re-
duktioner af luftforureningen i EU er lidt mindre end de 
burde være ud fra en vurdering af helbredsgevinster i for-
hold til omkostningerne ved at reducere luftforureningen. 
Dette taler for, at der kunne opnås endnu større samfunds-
økonomiske gevinster ved at sænke luftforureningen i Eu-
ropa yderligere. Danmark bør derfor arbejde for, at der ind-
gås endnu mere ambitiøse aftaler om at reducere luftforure-
ningen i EU. 
 

Store helbreds-
omkostninger ved 
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Som følge af såvel international som dansk regulering har 
Danmarks udledninger generelt været faldende siden 1990. 
Reguleringen i Danmark skal blandt andet medvirke til at 
opfylde de internationalt fastsatte udledningslofter. Regule-
ringen foretages med forskellige virkemidler som forbud, 
grænseværdier, afgifter og tilskud.  
 
Anvendelse af afgifter er ofte et omkostningseffektivt vir-
kemiddel. Afgifter bør principielt svare til de marginale 
eksterne skadesomkostninger ved udledningen af stofferne, 
uanset hvor de rammer. Imidlertid er de skader, som danske 
udledninger giver anledning til i udlandet, reguleret via 
internationale aftaler. Givet denne internationale ramme bør 
afgifterne mindst sættes, så de afspejler de nationale skader 
ved dansk udledning, og øges herudover, hvis det er nød-
vendigt for, at de internationale fastsatte udledningslofter 
overholdes. 
 
Luften forurenes blandt andet af NOX. Det er vedtaget, at 
den nuværende afgift på NOX medio 2016 nedsættes fra 26 
kr. pr. kg til 5 kr. pr. kg. Den nuværende høje NOX-afgift er 
noget højere end de indenlandske helbredsomkostninger ved 
NOX-udledning, og det er derfor fornuftigt at nedsætte afgif-
ten. Den kommende sænkning af NOX-afgiften medfører 
dog, at afgiften bliver en smule lavere end de beregnede 
helbredsomkostninger ved udledning af NOX. Den kom-
mende sænkning af NOX-afgiften medfører også en risiko 
for, at det internationalt fastsatte udledningsloft for NOX i 
2020 overskrides. Begge forhold taler for, at afgiften er 
nedsat for meget. 
 
Den nuværende afgift på svovl er generelt lavere end hel-
bredsomkostningerne i Danmark ved udledning af svovl. 
Den nuværende afgift bør derfor hæves fra de nuværende 11 
kr. pr. kg til mellem 15 og 77 kr. pr. kg. afhængig af, hvil-
ken sektor udledningen stammer fra.  
 
Der er forskel på helbredsomkostningerne ved udledning af 
både svovl og NOX fra forskellige sektorer, blandt andet 
fordi der er geografisk variation i udledningerne. En ensar-
tet afgift vil derfor typisk være for høj i forhold til de afledte 
helbredsomkostninger for nogle sektorer, men for lav i for-
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Afgifter bør 
mindst afspejle 
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kraftig  
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differentieres 
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hold til andre sektorer. Afgifter på luftforurening bør ideelt 
set også variere geografisk, men kan som minimum blot 
variere mellem sektorer. 
 
De væsentligste danske kilder til luftforurening i Danmark 
er individuel boligopvarmning, landbrug og vejtransport. En 
overordnet analyse af udledningerne fra disse tre sektorer 
tyder på, at der er behov for yderligere regulering af den 
individuelle boligopvarmning, hvor størstedelen af hel-
bredseffekterne kommer fra brændeovne. Der er i forvejen 
også begrænset regulering af luftforureningen fra brænde-
ovne. Der er på den baggrund foretaget en grundig analyse 
af effekterne af forskellige former for regulering af luftforu-
rening fra brændeovne. Der er ikke foretaget tilsvarende 
analyser af luftforureningen fra landbrug og vejtransport. 
 
I analysen af regulering af brændeovne ses blandt andet på 
differentierede afgifter på brugen af brændeovne, som af-
spejler de afledte helbredsomkostninger ved brug af bræn-
deovne. Der er også foretaget analyser af effekten af forbud 
mod ældre brændeovne og tilskud til skrotning af brænde-
ovne. 
 
Til denne analyse har DCE – Nationalt Center for Miljø og 
Energi, Aarhus Universitet foretaget nye, geografisk detalje-
rede opgørelser af helbredseffekter ved udledning fra bræn-
deovne. Analysen viser, at omkostningerne ved af bruge 
brændeovne er væsentligt højere end tidligere antaget. Dette 
skyldes blandt andet, at der i analysen er anvendt den højere 
værdi af statistisk liv og værdi af leveår, som fremgår af 
kapitel I om Værdien af statistisk liv. 
 
Beregningerne viser også, at der meget store forskelle i de 
afledte helbredsomkostninger afhængig af, hvor udlednin-
gen sker. De afledte helbredsomkostninger er således ikke 
overraskende væsentlig større ved udledning, hvor befolk-
ningstætheden er stor, jf. figur A. 
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Figur A Helbredsomkostninger pr. kg PPM2.5 udledt 
fra danske brændeovne 

 

 
 

Anm.: Figurer viser de afledte helbredsomkostninger pr. kg partikel-
masse ved udledning fra en brændeovn afhængig af, hvor den 
er placeret. 

Kilde: Brandt m.fl. (2016) og egne beregninger. 
 
 
Helbredsomkostninger ved brug af brændeovne afhænger 
også af alderen på brændeovne, idet ældre brændeovne for-
ureninger langt mere end nye ovne. Således medfører ud-
ledningen ved en times fyring i en ældre brændeovn i Kø-
benhavn helbredsrelaterede omkostninger på 41 kr. For en 
ny brændeovn placeret i København, som lever op til de nye 
udledningsgrænser for svanemærkede brændeovne, er hel-
bredsomkostningen på 7 kr. i timen ved normal brug. En 
times brug af en gammel ovn og ny svanemærket ovn på 
Bornholm leder til sammenligning kun til helbredsomkost-
ninger på henholdsvis 5 kr. pr. time og 1 kr. pr. time. 
 
Differentierede afgifter på brugen af brændeovne, som af-
spejler de typiske helbredsomkostninger ved normalt brug, 
giver den største samfundsøkonomiske gevinst blandt de 
analyserede former for regulering.  
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Den differentierede afgift tænkes implementeret ved en 
temperaturmåler, som registrerer, hvor mange timer en ovn 
bruges. En sådan måler kan ikke registrere den faktiske 
udledning, men gør det muligt at registrere, hvor mange 
timer ovnen bruges. Herved kan afgiften gøres afhængig af 
forbruget samtidig med, at afgiften kan differentieres efter 
brændeovnes lokalisering og aldersklasse. En lignende af-
gift har tidligere været foreslået af Det Økologiske Råd.  
 
Den samfundsøkonomiske gevinst ved differentierede afgif-
ter er omkring 3 mia. kr. pr. år. I beregningerne er der taget 
højde for, at der vil være administrative omkostninger ved 
at måle, hvor meget en ovn bruges.  
 
Den beregnede gevinst afspejler en stor reduktion i hel-
bredsomkostningerne. Det vurderes, at den differentierede 
afgift vil mindske antallet af dødsfald forårsaget af luftforu-
rening med omtrent 300 om året.  
 
Et forbud mod alle ældre brændeovne, som ikke lever op til 
udledningskravene for svanemærkede ovne, giver også en 
stor samfundsøkonomisk gevinst. Gevinsten er dog lidt 
mindre end ved differentierede afgifter. Denne form for 
regulering vil formentlig være lettere at administrere end de 
differentierede afgifter. I praksis vil en sådan regulering 
kunne udføres som en gradvis udfasning af ældre brænde-
ovne, som det eksempelvis gøres i Tyskland. 
 
En skrotningsordning rettet mod ovne fra før 2008 giver 
også en samfundsøkonomisk gevinst, men den er noget 
mindre end ved afgifter eller forbud mod ældre brændeov-
ne. Tilskud til skrotning af brændeovne vil give en højere 
gevinst pr. støttekrone, hvis tilskuddene målrettes skrotning 
af brændeovne i byerne. 
 
Analyserne viser, at størstedelen af gevinsterne ved de bely-
ste reguleringsformer kommer fra regulering i byer. Man 
bør derfor overveje at indføre en form for miljøzoner for 
brændeovne, hvor der er differentierede afgifter eller forbud 
mod ældre brændeovne. Selvom gevinsterne ved regulering 
på landet er mindre end i byen, er de dog stadig positive, og 
regulering bør derfor i princippet dække hele landet. 
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Danmark fossilfri 2050 
 
I slutningen af 2015 blev der ved COP21 i Paris indgået en 
global klimaaftale om at holde temperaturstigningen under 
to grader over det førindustrielle niveau. Formandskabet har 
tidligere vurderet, at en målsætning om to grader kan opfat-
tes som et passende kompromis mellem hensyn til økono-
misk velstand og klimaeffekter, når der tages hensyn til, at 
der er risiko for alvorlige konsekvenser af store temperatur-
stigninger. 
 
EU støtter op om togradersmålsætningen og har som egen 
målsætning, at den samlede udledning af drivhusgasser i EU 
i 2050 skal være reduceret med 80-95 pct. I Danmark er 
dette mål omsat til en målsætning om, at Danmark skal 
være uafhængig af fossile brændsler i 2050. 
 
Der er i Danmark langtfra enighed om, hvor store økonomi-
ske konsekvenser det vil have at blive uafhængig af fossile 
brændsler. Formålet med dette kapitel er derfor at belyse de 
økonomiske konsekvenser for Danmark af at realisere den-
ne målsætning. Endvidere drøftes om målsætningen om 
uafhængighed af fossile brændsler er hensigtsmæssig set i 
forhold til de rammer, som EU’s regulering og målsætnin-
ger udgør for Danmark. 
 
Det er forbundet med stor usikkerhed at skønne over om-
kostningerne ved at blive uafhængig af fossile brændsler. I 
kapitlet præsenteres beregninger, der tager udgangspunkt i 
scenarier, som blev offentliggjort af Energistyrelsen i 2014. 
Beregningerne viser, at der med de givne forudsætninger 
kan forventes en stigning i energiomkostningerne ved at 
overgå til fossilfri produktion på omkring 16 mia. kr. Dette 
er en noget større stigning i energiomkostningerne end op-
rindelig beregnet af Energistyrelsen. 
 
Omkostningerne afhænger af en lang række forhold, såsom 
den fremtidige udvikling i brændselspriser, teknologisk 
udvikling og ambitionsniveauet i klimapolitikken i resten af 
verden. Stigningen i energiomkostningerne kan derfor både 
blive større og mindre. Højere priser på fossile brændsler vil 
reducere omkostningen ved omlægningen, mens en lang-
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fossilfrihed i 2050 

Kapitlet belyser 
økonomiske 
konsekvenser  

Usikkert bud på 
meromkostning 
på energi ved 
fossilfrihed på 
16 mia. kr. 

Højere priser på 
fossile brændsler 
vil reducere 
omkostningen 



Resume 

 11 

sommere udvikling indenfor teknologier relateret til vedva-
rende energi vil øge omkostningerne.  
 
Modelberegninger præsenteret i kapitlet peger på, at BNP-
niveauet på lang sigt vil blive reduceret med omkring 0,3 
pct. Faldet i produktionen skyldes lavere produktivitet og et 
lille fald i arbejdsudbuddet. Den lavere produktivitet og 
deraf følgende lavere realløn fører sammen med det lidt 
mindre arbejdsudbud til, at det private forbrug mindskes. 
Dette er den primære årsag til, at der opstår et velfærdstab, 
svarende til 0,5 pct. af BNP. Når velfærdstabet er større end 
faldet i BNP, hænger det blandt andet sammen med, at en 
større del af produktionen i det fossilfrie scenarie går til at 
vedligeholde kapitalapparatet. Overordnet viser beregnin-
gerne samfundsøkonomiske effekter, der er i nogenlunde 
samme størrelsesorden som dem, der blev fundet af Klima-
kommissionen i 2010. 
 
Mindst to forhold trækker i retning af, at den skønnede stig-
ning i omkostninger kan være undervurderet. For det første 
inddrager modelberegningerne ikke de tilpasningsomkost-
ninger, der må forventes, når virksomheder og husholdnin-
ger skal ændre på deres input af produktionsfaktorer og 
forbrugssammensætning. For det andet antages det i bereg-
ningerne, at målsætningerne opnås ved hjælp af omkost-
ningseffektive instrumenter. I det omfang målsætningen 
opnås ved en uhensigtsmæssig sammensætning af instru-
menter øges de samfundsøkonomiske omkostninger. Et 
eksempel på uhensigtsmæssige instrumenter kan være støtte 
til forskellige typer af vedvarende energi, hvor støtteniveau-
et er afhængigt af den konkrete teknologi. 
 
Målet om fossil uafhængighed bør ses i sammenhæng med 
EU’s klimapolitik og Danmarks forpligtelser i forhold til 
EU. Hvis EU samlet set skal leve op til den erklærede mål-
sætning om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2050 
med 80-95 pct., vil det stille krav både til antallet af CO2-
kvoter indenfor kvotesystemet og til de nationale redukti-
onskrav, der gælder udenfor kvotesystemet.  
 
I det omfang EU reducerer antallet af kvoter markant, vil 
det automatisk føre til en omstilling også i den danske for-
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syningssektor. De samlede udledninger i EU fra kvotesekto-
ren er styret af kvoteloftet, og danske tiltag i kvotesektoren 
har derfor som udgangspunkt ingen effekt på klimaet. Støtte 
til vedvarende energi og andre tiltag indenfor kvotesektoren 
skal i givet fald begrundes med andre hensyn end den direk-
te effekt på klimaet.  
 
Et ofte fremført argument er, at Danmark gennem en ambiti-
øs klimapolitik kan påvirke det globale ambitionsniveau. 
Inden for EU kan en ambitiøs dansk klimapolitik eksempel-
vis føre til, at antallet af kvoter reduceres hurtigere eller mere 
end planlagt. Det er vanskeligt at påvise en sådan demonstra-
tionseffekt, men den kan omvendt heller ikke afvises. 
 
En væsentlig problemstilling i relation til en sådan mulig 
demonstrationseffekt af dansk klimapolitik er, om effekten i 
givet fald fremkommer som et resultat af, at Danmark gør 
“meget”, dvs. sætter skrappe mål og lever op til dem, eller 
om den fremkommer ved, at Danmark demonstrerer, at en 
reduktion af drivhusgasudledningerne kan gøres samfunds-
økonomisk billigt. Hvis Danmark demonstrerer, at en ambi-
tiøs klimapolitik kan gøres billigt, vil det kunne have en 
positiv afsmitningseffekt, mens en dyr dansk klimapolitik 
vil kunne have den modsatte virkning. Demonstrations-
effekter kan således både være positive og negative. 
 
Målsætningen om fossilfrihed omfatter som udgangspunkt 
hele den danske økonomi. Et mere målrettet alternativ ville 
være at fokusere på reduktioner af drivhusgasser udenfor 
kvotesektoren. Dette vil reducere omkostningerne og have 
den samme klimaeffekt (når der ses bort fra en mulig de-
monstrationseffekt på antallet af kvoter, som EU beslutter). 
Beregninger præsenteret i kapitlet viser, at stigningen i 
energiomkostningerne i givet fald vil blive omkring 7 mia. 
kr., eller under halvdelen af, hvad det koster at blive fossil-
fri i hele økonomien. 
 
Hvis EU pålægger Danmark at reducere udledningerne i 
ikke-kvotesektoren markant, vil det som udgangspunkt på-
føre det danske samfund ekstra omkostninger. I udgangs-
punktet er det bedste Danmark kan gøre i det tilfælde at 
sikre, at reduktionerne opnås billigst muligt. 
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I praksis vil det indebære, at der skal sættes en ensartet pris 
på udledning af alle former for drivhusgasser, uanset kilde, i 
ikke-kvotesektoren. Dermed bør landbrugets ikke-energi-
relaterede udledninger inddrages i reguleringen, eksempel-
vis via en ensartet afgift på alle drivhusgasudledninger. Da 
fossil uafhængighed ikke adresserer landbrugets udlednin-
ger, kan målsætningen om fossil uafhængighed ikke stå 
alene, hvis man ønsker at reducere udledningen af drivhus-
gasser billigst muligt. 
 
Bliver kravene fra EU af den ene eller anden grund mindre 
skrappe, vil Danmark stå med et reelt valg i relation til det 
danske ambitionsniveau i klimapolitikken. Hvis EU eksem-
pelvis vælger ikke at leve op til de nuværende erklærede 
mål om 80-95 pct. reduktion af drivhusgasudledningen, skal 
Danmark således vælge, om vi vil gå enegang. 
 
Det er vanskeligt at vurdere sandsynligheden for, at EU ikke 
lever op til den erklærede målsætning. Det er oplagt, at der 
er forskellige interesser på spil i EU, og det er tydeligvis 
svært at blive enige om markante og bindende udmeldinger. 
Den nuværende lave kvotepris kan opfattes som et resultat 
af, at ambitionsniveauet er begrænset, og at markedsaktø-
rerne ikke opfatter de langsigtede målsætninger som fuldt 
troværdige. Klarhed og troværdighed omkring de langsigte-
de mål vil bidrage til at reducere omkostningerne ved at nå 
målene. Formandskabet har tidligere fremført, at en markant 
reduktion af antallet af kvoter vil kunne bidrage til trovær-
digheden om EU’s mål. 
 
I en situation, hvor EU vælger ikke at leve op til de erklæ-
rede målsætninger, vil dansk enegang være et valg, som kan 
have flere begrundelser. Den mest direkte begrundelse for 
dansk enegang er, at den del, der relaterer sig til ikke-
kvotesektoren, vil have en direkte klimaeffekt. Udover den 
allerede nævnte demonstrationseffekt er forsyningssikker-
hed og muligheden for erhvervspolitiske fordele af en ambi-
tiøs dansk klimapolitik også blevet fremført som argumen-
ter. Formandskabet har dog tidligere stillet sig skeptisk 
overfor disse argumenter. 
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Der er også en række sideeffekter af en ambitiøs dansk kli-
mapolitik. Beregninger præsenteret i kapitlet viser, at en 
overgang til fossil uafhængighed blandt andet vil føre til 
mindre luftforurening og deraf følgende reducerede hel-
bredsomkostninger. Den væsentligste del af de reducerede 
helbredsomkostninger vil tilfalde udlandet, men en del vil 
relatere sig til Danmark. Samtidig vil det bidrage til, at 
Danmark lever op til vores internationale forpligtelser i 
relation til luftforurening. 
 
Samlet viser beregningerne præsenteret i kapitlet, at om-
kostningerne ved omlægning til fossilfrihed formentligt er 
større end de gevinster, det medfører i form af globale kli-
mavirkninger og reducerede helbredsomkostninger. Bereg-
ningerne er, som nævnt, forbundet med stor usikkerhed, og 
afhænger af forudsætninger om blandt andet brændsels-
priser og teknologisk udvikling. Beregningerne viser, at 
meromkostningerne kan reduceres væsentligt, hvis den dan-
ske klimapolitik målrettes ikke-kvotesektoren, uden at kli-
mavirkningen eller helbredsgevinsten i udlandet reduceres. 
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KAPITEL I   

VÆRDIEN AF STATISTISK LIV 

I.1 Indledning 

Nogle af de beslutninger, myndighederne skal træffe, har 
indflydelse på befolkningens risiko for at dø. Det kan f.eks. 
være ny regulering, der begrænser luftforurening, eller for-
bedringer af vejnettet, der sænker risikoen for trafikulykker. 
Det drejer sig med andre ord om tiltag, der kan redde liv. 
Den reduktion i risikoen for at dø, sådanne tiltag medfører, 
er en gevinst både for samfundet og for den enkelte. 
 
Samtidig er tiltag på miljø-, sundhed- og transportområdet 
forbundet med omkostninger. Det har altså en pris at fore-
bygge dødsfald i samfundet. Knaphed på ressourcer gør det 
nødvendigt at prioritere offentlige midler. For at understøtte 
denne prioritering udføres ofte cost-benefit-analyser. For-
målet med disse analyser er at holde forskellige tiltags om-
kostninger og gevinster op mod hinanden. Ideelt set bør 
samfundets prioritering af ressourcer i disse tilfælde afspejle 
befolkningens præferencer for forebyggelse af dødsfald set i 
forhold til andre goder. Men hvordan kan gevinsten ved at 
forebygge dødsfald værdisættes? Det er netop dette, der er 
formålet ved at have en værdi af statistisk liv.  
 
Det kan umiddelbart forekomme uetisk at sætte en værdi på 
liv. Det er imidlertid ikke et spørgsmål om at sætte et beløb 
på, hvad en bestemt enkeltperson er værd. Det er en umulig 
øvelse. Værdien af statistisk liv afspejler i stedet samfundets 
værdi af en lille nedgang i risikoen for at dø for tidligt. 
Denne størrelse er ofte forankret i studier af befolkningens 
betalingsvilje for små risikoændringer. Når risikoen sænkes 
for alle i befolkningen, således at man forventer at forhindre 
et dødsfald, har man reddet et statistisk liv. Værdien af den-
ne risikoreduktion kaldes værdien af statistisk liv.  
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Det er fra et samfundsøkonomisk synspunkt at foretrække at 
have den samme værdi af statistisk liv på tværs af forskel-
lige områder. Som et illustrativt eksempel kan nævnes en 
kommune, der skal prioritere mellem at opføre rundkørsler 
til 15 mio. kr. eller øge bevillingen til sundhedstjenester 
med 30 mio. kr. Forenklende kan det antages, at den eneste 
effekt af de to tiltag er, at de hver forventes at reducere an-
tallet af dødsfald i kommunen med én. Hvis kommunen 
vælger at prioritere sundhedstjenester, sættes værdien af et 
statistisk liv indirekte til mindst 30 mio. kr. Hvis kommunen 
samtidig afviser at bygge rundkørsler, vil den indirekte sæt-
te værdien til under 15 mio. kr. Denne form for implicit 
værdisætning er med andre ord ikke konsistent og har en 
tendens til at variere meget fra tiltag til tiltag, jf. Morrall 
(2003). En eksplicit udtrykt værdi af statistisk liv bidrager 
derfor til en gennemskuelig og konsistent prioritering af 
samfundets ressourcer.       
 
Mange lande, herunder Danmark, har et nøgletal for værdi-
en af statistisk liv til anvendelse i cost-benefit-analyser. Det 
nuværende danske nøgletal er 17 mio. kr. (i 2015-priser) og 
stammer fra et ældre EU-studie, jf. Transportministeriet 
(2010). Værdien ligger i den lave ende i forhold til lande, vi 
ofte sammenligner os med, og i forhold til, hvad man ellers 
har fundet i den empiriske litteratur.  
 
Formålet med kapitlet er at diskutere, hvilken værdi af stati-
stisk liv, der bør anvendes i Danmark. Dette gøres dels ved 
at undersøge det teoretiske fundament og metoder for værdi-
sætning af liv, og dels ved at diskutere det nuværende dan-
ske nøgletal set i lyset af den store empiriske litteratur på 
området. Kapitlet præsenterer herudover resultater fra et nyt 
værdisætningsstudie af værdien af statistisk liv. 
 
Teorien bag værdisætning af liv behandles i afsnit I.2. Her 
diskuteres det også, hvordan man i teori og praksis kan 
værdisætte risikoændringer, der berører særlige aldersgrup-
per i befolkningen, eksempelvis de ældre, som har en lavere 
restlevetid end resten af befolkningen. Afsnit I.3 præsente-
rer forskellige metoder til at opgøre værdien af statistisk liv. 
I afsnit I.4 gives et overblik over den omfattende empiriske 
litteratur på området samt hvilke værdier, der anvendes i 
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andre lande. I afsnit I.5 præsenteres resultaterne af et nyt 
værdisætningsstudie af værdien af statistisk liv for Dan-
mark. Afsnit I.6 samler op på resultaterne fra de foregående 
afsnit, og i lyset heraf diskuteres den nuværende danske 
værdi af statistisk liv. Kapitlet afsluttes med en anbefaling 
til et nyt nøgletal for værdien af statistisk liv og nogle kon-
kluderende kommentarer i afsnit I.7.  

I.2 Teori og praksis 

I dag baseres værdisætning af liv typisk på, hvor meget en 
befolkning er villig til at betale for en lille reduktion i risi-
koen for at dø. Den gevinst opregnes og omtales ofte som 
værdien af statistisk liv. 
 
Tidligere har man anvendt opgørelser af indkomster gen-
nem livet som et mål for værdien af et liv i cost-benefit-
analyser, jf. den såkaldte humankapitaltilgang. Ideen bag 
denne tilgang er, at den tabte produktion afspejler det tab, 
som samfundet vil have ved et individs død. Humankapital-
tilgangen har dog den åbenlyse svaghed, at den ikke tager 
højde for individets værdi af fritid eller det forbrugerover-
skud, der opstår, når indkomsten forbruges. Konsensus i 
litteraturen er således, at livsindkomsten undervurderer 
værdien af et statistisk liv, jf. Andersson og Treich (2011) 
samt Hammitt og Robinson (2011).  
 
I det følgende bliver begrebet værdien af statistisk liv for-
klaret, ligesom sammenhængen mellem alder, værdien af 
statistiske liv og værdien af leveår diskuteres.  
 
Værdien af statistisk liv  
 
Værdien af statistisk liv (VSL) blev først introduceret som 
begreb af Drèze (1962) og Schelling (1968). Det teoretiske 
grundlag blev videreudviklet af Mishan (1971) og Jones-
Lee (1974). Med tiden – som metoderne til at estimere VSL 
er blevet udviklet – har denne tilgang vundet bredere accept 
og anvendes i dag i cost-benefit-analyser over hele verden.  
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VSL er en opregning af en lille risikoændring til et helt 
statistisk liv. VSL afspejler således en given befolknings 
betalingsvillighed for en lille risikoændring, hvor man ikke 
på forhånd ved, hvem der får gavn af risikoændringen. For 
at kunne forstå begrebet bedre kan det være en fordel at 
betragte et simpelt eksempel. Antag at et givet tiltag forven-
tes at reducere antallet af dødsfald i trafikken svarende til et 
fald i risikoen for at dø på 1 ud af 100.000 årligt. Hvis tilta-
get gennemføres i en by på 100.000 indbyggere, kan det 
dermed forventes, at tiltaget redder ét liv om året. Dette er 
et såkaldt statistisk liv. Hvis indbyggernes gennemsnitlige 
betalingsvilje for risikoreduktionen er 300 kr. årligt, vil det 
svare til en værdi af et statistisk liv for denne befolkning på 
300 kr. gange 100.000 eller 30 mio. kr.  
 
I eksemplet ovenfor er effekten af det påtænkte tiltag, at det 
forhindrer ét dødsfald om året. I virkeligheden kan et tiltag 
ikke forhindre dødsfald, da vi alle på et tidspunkt skal dø. Et 
tiltag kan derimod reducere risikoen for at dø for en given 
befolkningsgruppe i en given periode. Reduceres risikoen 
for at dø i en periode, vil der være færre dødsfald, hvilket 
gør, at man kan se forhindrede dødsfald og reduktioner i 
risikoen for at dø som udtryk for det samme fænomen.1  
 
VSL afspejler grundlæggende betalingsvilligheden for risi-
koreduktioner i en given befolkning. Derfor vil størrelsen af 
VSL afhænge af den betragtede befolknings sammen-
sætning, herunder indkomstniveau og alder. VSL afspejler 
således den givne befolknings nutidsværdi af de forventede 
resterende leveår, jf. boks I.1. I det efterfølgende undersøges 
sammenhængen mellem alder og VSL nærmere. 

 
1) Når risikoen for at dø reduceres, vil der være flere, der overlever 

og dermed bliver ældre. Derfor vil der med tiden også ske flere 
dødsfald blandt de ældre aldersgrupper. Det skyldes ikke, at risi-
koen for at dø for de ældre stiger i forhold til tidligere, men ude-
lukkende at der bliver flere ældre. En lavere risiko for at dø for 
hele befolkningen (eller en given aldersgruppe) vil derfor føre til 
en højere gennemsnitlig levealder og dermed flere leveår for be-
folkningen under ét.  
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Boks I.1 Definition af værdien af statistisk liv og værdien af leveår 

Værdien af statistisk liv (VSL) defineres som betalingsviljen ( ) for en lille 
reduktion i risikoen for at dø (∆ ), delt med risikoændringen, jf. Jones-Lee (1974) 
og Jones-Lee (1976): 
 

 = ∆  (1) 

 

VSL er således en opregning af betalingsviljen for en lille (marginal) risiko-
ændring til et statistisk liv. Beregnes VSL for en hel befolkning, vil man tage ud-
gangspunkt i befolkningens gennemsnitlige betalingsvilje. Hvis den gennem-
snitlige betalingsvilje i befolkningen er 300 kr. for en risikoreduktion på 1 ud af 

100.000, svarer det til, at VSL er 
	 ./ .  eller 30 mio. kr. 

 

VSL kan også opfattes som den samlede nutidsværdi af hvert fremtidigt leveår, 
man kan forvente at leve, jf. Moore og Viscusi (1988). Sammenhængen mellem 
VSL og værdien af leveår kan opskrives således, jf. OECD (2012): 

 

 = ∙ ,(1 + ) , (2) 

 

hvor  er befolkningens værdi af leveår . , 	er sandsynligheden for, at 
man overlever til leveår , givet man har alderen . Det antages, at man maksi-
malt lever til år . Da VSL er nutidsværdien af hvert fremtidigt leveår, diskonte-
res  med renten . Jo højere rente, jo mindre vægtes leveår i fremtiden. 

 
 
Værdien af statistisk liv, værdien af leveår og alder 
 
Nogle tiltag reducerer risikoen for at dø mere for nogle al-
dersgrupper i befolkningen end for andre. Det gælder ek-
sempelvis tiltag, der reducerer luftforurening, som særligt 
gavner de ældre. Dette har betydning, når man ønsker at 
vurdere hvor mange leveår, der reddes, når ét dødsfald for-
hindres. Gennemføres et tiltag, der reducerer risikoen for at 
dø blandt ældre, vil antallet af reddede leveår pr. forhindret 
dødsfald være mindre end for tiltag, der primært reducerer 

Nogle tiltag 
berører kun 
bestemte 
aldersgrupper … 
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risikoen for at dø blandt de yngre. Dette skyldes grund-
læggende, at ældre som udgangspunkt har en kortere for-
ventet restlevetid. Antallet af leveår, et tiltag forventes at 
redde, kan værdisættes med værdien af leveår (VOLY).2 
 
Der kan tages udgangspunkt i, at VOLY er den samme uan-
set alder. I dette tilfælde vil den relevante VSL for et tiltag 
rettet mod én befolkningsgruppe, der aldersmæssigt afviger 
fra hele befolkningen, kunne afvige fra den gennemsnitlige 
VSL for hele befolkningen. Hvis man eksempelvis betragter 
et tiltag, der kan forventes at forhindre et dødsfald blandt 
ældre, vil antallet af reddede leveår være relativt mindre.3 
Her vil den relevante VSL derfor være mindre, end hvis 
man havde fokuseret på et tiltag, der var målrettet en yngre 
del af befolkningen. 
 
Det er muligt at beregne VOLY på baggrund af VSL, jf. 
boks I.2. Hvis man antager, at VOLY er konstant for alle 
aldersgrupper, vil det samtidig medføre, at VSL er faldende 
med alderen, jf. figur I.1. I dette tilfælde vil yngre alders-
grupper i befolkningen have en højere VSL end ældre. Hvis 
man derimod antager, at VSL er den samme for alle alders-
grupper, vil VOLY være stigende med alderen, især i de 
sidste leveår, jf. figur I.2. Ved værdisætning for særlige 
aldersgrupper er det derfor vigtigt, hvordan VSL henholds-
vis VOLY ændres med alderen. 
 
 
 

 
2) VOLY er en forkortelse af det engelske udtryk “value of a life 

year”. 

3) Dette kan tydeligt illustreres ved ændringer i de to aldersgruppers 
overlevelseskurver, jf. Hammitt (2007). 

… og VSL kan i 
disse tilfælde 
afvige fra 
gennemsnittet 

Sammenhæng 
mellem VSL og 
VOLY gennem 
livet 



I.2 Teori og praksis 

 21 

Figur I.1 VOLY er konstant  Figur I.2 VSL er konstant 
 

Anm.: I figur I.1 antages VSL for den givne alder at være summen af tilbagediskonterede forventede
restleveår ganget med en konstant VOLY, jf. boks I.2. Fordi der tages højde for både døds-
sandsynligheder og diskontering, aftager VSL ikke lineært med alderen. I figur I.2 antages 
VSL at være konstant for alle aldersgrupper i befolkningen, og VOLY beregnes på baggrund
af ligning (2) i boks I.2. 

 
 
I de seneste ti år har der været meget fokus på at belyse 
sammenhængen mellem VSL henholdsvis VOLY og den 
relevante befolkningsgruppes alder. I det efterfølgende gen-
nemgås teoretiske argumenter for og empiriske undersøgel-
ser af sammenhængen. Konklusionen på gennemgangen er, 
at det er meget vanskeligt at fastlægge sammenhængen mel-
lem VSL henholdsvis VOLY og alder. Dette gælder uanset, 
om man griber spørgsmålet teoretisk an eller søger at besva-
re det empirisk.  
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Boks I.2 Sammenhæng mellem værdi af statistiske liv og værdi af leveår for 
forskellige aldersgrupper 

Værdien af statistisk liv (VSL) kan opfattes som nutidsværdien af fremtidige leve-
år, jf. boks I.1. Man kan derfor på baggrund af VSL beregne værdien af leveår til 
en given alder ( ), hvis man kender (eller antager), hvordan  afhænger 
af alderen. Givet at  er værdien af statistisk liv for en befolkningsgruppe 
med alderen , vil sammenhængen mellem  og  kunne opstilles som i 
ligning (1), jf. OECD (2012):  

 = × ,(1 + )  (1) 

 
Hvor , 	er sandsynligheden for, at man overlever til leveår , givet man har al-
deren .  er den antaget alder, man maksimalt lever til, og  er diskonteringsren-
ten.  
 
Der er i ligning (1) mulighed for, at både VOLY og VSL varierer på tværs af alders-
grupper. Hvis man antager, at VOLY er uafhængig af alder, det vil sige, at 	= 	 , så kan der med kendskab til  for den betragtede befolk-
ning, beregnes én konstant VOLY: 
 

 = ∑ ,( )  (2) 

 
I praksis anvendes ligning (2) ofte til at beregne en gennemsnitlig VOLY for en 
hel befolkning, hvor  erstattes af en gennemsnitlig VSL for befolkningen, og 

 i sumrækken sættes til den gennemsnitlige alder i befolkningen.  
 

I danske cost-benefit-analyser anvendes typisk en VSL på 17 mio. kr. (2015-
priser), jf. Transportministeriet (2010). Den gennemsnitlige dansker er 41 år. An-
vendes disse antagelser i ligning (2) sammen med overlevelsessandsynligheder fra 
DREAM’s befolkningsfremskrivning for 2015, sættes T=100 år og en diskonte-
ringsrente på 3 pct., bliver den resulterende VOLY ca. 720.000 kr. pr. leveår. 
Valget af diskonteringsrente har stor betydning for VOLY’s størrelse. Hvis renten 
i stedet sættes til 1 pct. eller 5 pct., kan VOLY beregnes til 500.000 og 960.000 
kr. pr. leveår. 
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Der kan teoretisk både argumenteres for, at VOLY aftager, 
og at VOLY stiger med befolkningens alder. Et argument 
for, at VOLY falder med alderen, er, at sundhedstilstanden 
og dermed livskvaliteten aftager med alderen, jf. Murphy og 
Topel (2006). Dette implicerer, at VSL falder mere end vist 
i figur I.1. Omvendt vil ældre personer have færre frem-
tidige perioder, hvor de kan forbruge deres formue, end 
yngre, hvilket betyder, at VOLY kan være relativt større for 
ældre befolkningsgrupper, jf. bl.a. Aldy og Viscusi (2007). 
Grundlæggende afspejler dette den såkaldte “dead-
anyway”-effekt, hvor betalingsviljen for en risikoreduktion 
er større, hvis dødsrisikoen som udgangspunkt er høj, jf. 
Pratt og Zeckhauser (1996).4  
 
Forholdet mellem alder og værdien af liv er også undersøgt 
i de såkaldte livscyklusmodeller, jf. bl.a. Shepard og Zeck-
hauser (1984) samt Murphy og Topel (2006).5 I disse mo-
deller beregnes en værdi af liv, der svarer til nutidsværdien 
af fremtidige leveår, det vil sige VOLY. Der fås i modeller-
ne forskellige sammenhænge mellem værdien af liv og alder 
afhængig af antagelser om kreditmarkederne. I modeller, 
hvor det antages, at individer kan låne af fremtidig indkomst 
og dermed udjævne deres forbrug over livet, vil værdien af 
liv aftage jævnt med alder ligesom i figur I.1, jf. Shepard og 
Zeckhauser (1984). Dette skyldes lavere indtægt og dårlige-
re helbred med alderen. Hvis individet derimod ikke kan 
låne af fremtidig indkomst, kan værdien af liv følge en om-
vendt u-kurve gennem livet, hvor værdien af liv først stiger 
til en vis alder, fordi indkomsten stiger, hvorefter den vil 
falde for hvert år som følge af både lavere indtægter og 

 
4) Argumentet for “dead-anyway”-effekten i Pratt og Zeckhauser 

(1996) er, at individer med en lille sandsynlighed for at overleve 
samtidig vil have en mindre sandsynlighed for at skulle bruge de-
res penge på forbrug i fremtiden. Derfor er alternativomkostnin-
gen af at bruge penge på en reduktion i risikoen for at dø mindre. 
Individer med en høj risiko i udgangspunkt vil derfor alt andet li-
ge betale mere for en reduktion i risikoen end individer med en 
lavere udgangsrisiko.  

5) Livscyklusmodeller er nært beslægtet med opgørelser af værdien 
af liv ud fra humankapitaltilgangen. Teorien for livscyklusmodel-
ler tager udgangspunkt i, at individer optimerer deres nytte over 
hele livet givet som summen af nytten i hver periode ved at vælge 
forbrug og opsparing i hver periode.  

Teoretisk kan 
værdi af leveår 
både stige og 
aftage med alder 

Ikke en klar 
alderseffekt i 
livscyklus-
modeller  
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dårligere helbred, jf. f.eks. Murphy og Topel (2006). Hvis 
værdien af liv følger denne udvikling, kan VOLY først stige 
med alderen for herefter at være konstant (eller eventuelt 
faldende). 
 
Empiriske lønstudier finder ikke en entydig sammenhæng 
mellem VSL og den berørte befolknings alder. Nogle un-
dersøgelser af størrelsen af løntillæg for job med høj døds-
risiko antyder dog, at VSL følger en omvendt u-kurve med 
alderen. Aldy og Viscusi (2007) finder eksempelvis, at VSL 
først stiger med alderen, topper omkring 40 år og herefter 
falder til individerne forlader arbejdsmarkedet.6 Dette bety-
der implicit, at VOLY stiger for de yngre aldersgrupper. 
 
Der findes heller ingen generel alderseffekt på VSL i empi-
riske analyser baseret på spørgeundersøgelser. Ofte konklu-
deres det, at de afledte VSL ser ud til at være konstant for 
alle aldre, jf. Krupnick (2007). Som beskrevet i forbindelse 
med figur I.2 implicerer en konstant VSL på tværs af al-
dersgrupper, at VOLY er kraftigt stigende i de sidste leveår. 
Det er imidlertid kun få spørgeundersøgelser, der direkte 
har haft til formål at undersøge alderseffekten på VSL. En 
undtagelse herfra er Alberini mfl. (2004), som fandt, at per-
soner over 70 år har en (lidt) lavere VSL for en risiko-
reduktion sammenlignet med resten af befolkningen.  
 
Det er også blevet forsøgt at estimere VOLY direkte. I så-
danne analyser af VOLY spørges respondenter direkte til 
deres værdisætning af en risikoændring svarende til en livs-
forlængelse på eksempelvis en måned eller et halvt år, oftest 
i en luftforureningskontekst, jf. bl.a. Chilton mfl. (2004), 
Desaigues mfl. (2011) og Nielsen (2010). Der er ikke fundet 
en entydig sammenhæng mellem alder og VOLY i studier-
ne. Det taler for, at VOLY kan være konstant på tværs af 
aldersgrupper. 
 

 
6) Undersøgelser af løntillæg for job med høj dødsrisiko kan ikke 

anvendes til at analysere forholdet mellem VSL og alder for per-
soner over pensionsalderen, som ikke længere er aktive på ar-
bejdsmarkedet. 

Mange lønstudier 
finder ingen 
effekt af alder … 

… hvilket også er 
tilfældet i spørge-
undersøgelser 
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estimation af 
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På samme måde, som antagelsen om kreditmarkederne er 
central for livscyklusmodeller, kan imperfekte kredit-
markeder også påvirke de empiriske resultater af betalings-
villigheden for risikoreduktioner. Det kan derfor være van-
skeligt at belyse den rene sammenhæng mellem VSL og al-
der ud fra empirien. Det må formodes, at imperfekte kredit-
markeder har betydning for betalingsviljen for de kredit-
rationerede yngre generationer, mens det formodentlig kun 
har en beskeden effekt for de ældre generationer. 
 
Som beskrevet er der hverken teoretisk eller empirisk belæg 
for at sige, hvordan VOLY afhænger af alderen. På den 
baggrund forekommer det som et neutralt udgangspunkt at 
antage, at VOLY er konstant for alle aldre, hvilket implice-
rer, at VSL falder med alderen svarende til figur I.1. 
 
Værdisætning i praksis 
 
Når et tiltag kun berører nogle aldersgrupper i befolkningen, 
bør VSL i princippet estimeres for disse. Det kan dog i 
praksis være svært at gennemføre. I sådanne tilfælde kan 
der alternativt beregnes en VOLY. Der benyttes normalt en 
konstant VOLY beregnet på baggrund af den gennemsnit-
lige VSL i befolkningen. Det medfører implicit, at VSL 
falder med alderen.  
 
I stedet for at bruge VOLY anvendes i nogle tilfælde en 
mere simpel alderskorrigeret VSL, hvor unge tillægges en 
højere værdi, mens ældre har en reduceret VSL. Denne 
tilgang kan ses som en parallel til at bruge en konstant 
VOLY. I OECD (2012) argumenteres for, at VSL for børn 
bør være dobbelt så høj som den gennemsnitlige VSL.7 I 
nogle tilfælde er det også blevet anbefalet at benytte en 
nedjusteret VSL for ældre, som svarer til 70 pct. af VSL, jf. 
f.eks. EU-Kommissionen (2001).  
 

 
7) Den dobbelt så høje VSL for børn er baseret på undersøgelser af 

forældres betalingsvilje for risikoreduktioner for deres børn. 
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Værdisætning af risikoændringer for forskellige alders-
grupper i befolkningen er dog tæt knyttet til etiske problem-
stillinger. Da den amerikanske miljøstyrelse offentliggjorde 
en analyse, hvor der i nogle alternative beregninger blev 
brugt en lavere VSL for ældre, mundede det ud i et politisk 
stormvejr. I sidste ende førte dette til at forkaste alle former 
for aldersjusteringer i sådanne analyser lavet af den ameri-
kanske miljøstyrelse, jf. Robinson (2007). Omvendt kan der 
også argumenteres for, at en konstant VSL på tværs af alder 
vil diskriminere unge, fordi en konstant VSL i realiteten 
afspejler en lavere VOLY for yngre personer sammenlignet 
med VOLY for ældre. 
 
Det er ikke kun alder, der kan påvirke VSL, men også ind-
komst. Således er der både teoretisk og empirisk belæg for, 
at VSL bør stige med indkomst. Imidlertid skelnes der i 
praksis ikke i cost-benefit-analyser for f.eks. højindkomst- 
og lavindkomstgrupper indenfor de enkelte lande, jf. OECD 
(2012).8 Det kan bl.a. skyldes, at beslutningstagere ud fra eti-
ske og principielle grunde ikke tillægger rige og fattige forskel-
lige VSL i samfundsøkonomiske cost-benefit-analyser. 
 
Sammenfatning 
 
I cost-benefit-analyser anvendes typisk VSL til at værdi-
sætte forhindrede dødsfald. VSL afhænger af befolkningens 
sammensætning og vil derfor i princippet variere mellem 
forskellige indkomst- og aldersgrupper. I praksis differen-
tieres VSL dog sjældent i cost-benefit-analyser. I de tilfæl-
de, hvor risikoen for at dø reduceres for et bredt udsnit af 
befolkningen, er det velbegrundet at anvende en gennem-
snitlig værdi for VSL for hele befolkningen.  
 
Andre tiltag påvirker imidlertid særligt risikoen for at dø for 
en given aldersgruppe, eksempelvis ældre. Tiltag, der er 
målrettet ældre, leder til relativt få reddede leveår sammen-
lignet med tiltag, som mindsker risikoen for at dø for hele 
befolkningen. I sådanne tilfælde vil det være relevant at tage 

 
8) Der anvendes imidlertid forskellige VSL lande imellem, hvilket 

bl.a. skyldes indkomstforskelle mellem landene, jf. OECD 
(2012). 
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udgangspunkt i en opgørelse af antallet af reddede leveår og 
værdien heraf. Da der ikke er et solidt empirisk grundlag for 
at aldersdifferentiere VOLY, benyttes som regel samme 
VOLY for alle aldersgrupper.  

I.3 Metoder til at opgøre værdien af statistisk 
liv 

Den værdi af statistisk liv (VSL), der benyttes i cost-
benefit-analyser, er ofte forankret i et eller flere værdi-
sætningsstudier. Fokus i dette afsnit er på de to primære 
værdisætningsmetoder til at opgøre VSL: Den hypotetiske 
og den hedoniske metode. I det følgende gennemgås de to 
metoder, og deres fordele og ulemper diskuteres. Gennem-
gangen bygger på Bateman mfl. (2002) og Cropper mfl. 
(2011).    
 
Hypotetisk værdisætning 
 
Hypotetisk værdisætning er en samlet betegnelse for værdi-
sætningsmetoder, hvor der spørges direkte til folks præfe-
rencer for et ikke-markedsomsat gode. Disse metoder har til 
fælles, at de bruger forskellige former for spørgeskemaer til 
at afdække folks betalingsvillighed.9  
 
Udformningen af hypotetiske værdisætningsstudier af VSL 
kan tilpasses forskellige hypotetiske situationer. Eksempel-
vis kan man spørge til en reduktion i antallet af trafikdræbte 
eller til et fald i risikoen for at dø som følge af luftforure-
ning.      
 
Der er overordnet to måder at spørge til betalingsvillighed; 
betinget værdisætning og valgeksperimenter.10 Ved betinget 

 
9) Spørgeskemaer kan administreres over internet, via post eller 

ansigt-til-ansigt. 

10) Disse metoder refereres til som hhv. contingent valuation og 
choice experiments på engelsk.  
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værdisætning beder man respondenten udtrykke sin beta-
lingsvilje for en risikoændring i kroner og øre.11  
 
I et valgeksperiment værdisættes risikoændringer indirekte. 
Det gøres ved, at respondenten bliver stillet overfor en ræk-
ke scenarier, der skal vælges mellem. I en trafikkontekst 
kan det eksempelvis være valg mellem forskellige “tiltag”, 
som varierer i pris, risikoreduktion og rejsetid. Tiltagenes 
variation med hensyn til risikoreduktion og pris gør, at man 
på baggrund af respondenternes valg kan estimere VSL ved 
økonometriske metoder.  
 
I design af spørgeundersøgelser er det ikke altid oplagt, 
hvilken af de to tilgange man skal benytte, og i mange til-
fælde kan begge anvendes. Betinget værdisætning benyttes 
dog ofte, når man er interesseret i betalingsvilligheden for et 
gode i sin helhed, mens valgeksperimenter er velegnede i 
sammenhænge, hvor man er interesseret i den relative beta-
lingsvillighed for en eller flere egenskaber ved et gode.  
 
I nogle typer af betinget værdisætning bliver respondenterne 
bedt om selv at udtrykke en pris. Dette kan være uvant og 
svært for mange. En fordel ved valgeksperimenter er, at de 
fremstiller valget mellem alternativer på en mere velkendt 
måde, nemlig: “foretrækker jeg gode 1 eller 2, eller ingen af 
dem?”. En ulempe ved valgeksperimenter er imidlertid, at 
den estimerede VSL er følsom overfor designet af eksperi-
mentet og valget af økonometrisk model på måder, som er 
svære at kontrollere for. Således har de antagelser, man gør 
i den økonometriske model om fordelingen af betalingsvil-
jen, også betydelig indflydelse på VSL-estimatet, jf. Fos-
gerau og Börjesson (2015).   
 
 
 
 
 
 

 
11) Man kan enten bede respondenterne om at angive et beløb, eller 

lade dem vælge det beløb ud af flere mulige, som passer bedst 
overens med deres præferencer. 
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Fordele og ulemper ved hypotetisk værdisætning  
 
Den hypotetiske opstilling af værdisætningen er både en 
fordel og en ulempe. På den ene side gør metoden det mu-
ligt at spørge direkte til betalingsvilligheden for en given 
reduktion i risikoen for at dø. På den anden side stiller me-
toden respondenten i en uvant situation, og den udtrykte 
betalingsvillighed kan derfor afvige fra den sande beta-
lingsvilje.  
  
En styrke ved den hypotetiske metode er, at man kan sende 
spørgeskemaer ud til et repræsentativt udvalg af befolk-
ningen. Undtaget er dog, at det ikke er muligt at spørge til 
børns mening. Dette har man i litteraturen forsøgt at løse 
ved at bede forældre værdisætte risikoændringer for deres 
børn, jf. OECD (2012).  
 
En relateret fordel ved den hypotetiske metode er, at den 
kan bruges til at beregne VSL for forskellige dele af befolk-
ningen. Ved at skræddersy undersøgelsen til den trafik-, 
miljø- eller sundhedskontekst, man er interesseret i, kan 
VSL estimeres, så den afspejler den relevante befolknings 
afvejninger af risiko i netop denne kontekst. Eksempelvis 
kan VSL estimeres for den ældre del af befolkningen, som 
især vil berøres af tiltag på luftforureningsområdet. Man 
finder således i litteraturen lidt forskellige VSL-estimater 
afhængig af, om det er risikoændringer for trafikulykker, 
luftforurening, cancer eller andre dødsårsager, der spørges 
til, jf. afsnit I.4. I praksis bruger man dog ofte en gennem-
snitlig VSL for hele befolkningen fra én kontekst også på 
andre områder.12 Dette gøres både for at sikre konsistens i 
brugen af VSL, og fordi det er omkostningsfuldt at gennem-
føre værdisætningsstudier.   
 
Fordi hypotetiske metoder tager udgangspunkt i konstruerede 
markeder, er det vigtigt, at respondenterne opfatter værdi-
sætningsscenariet som realistisk. Det vil sige, at responden-
terne tror, at de faktisk kan komme til at skulle betale det 

 
12) Ofte anvendes VSL estimeret i en trafikkontekst, fordi man anta-

ger, at alle i befolkningen har en (tilnærmet) ens risiko for at dø i 
en trafikulykke.  

Hypotetisk 
situation både en 
fordel og en 
ulempe 

Hypotetisk 
værdisætning kan 
sikre repræsen-
tativ VSL … 

… og tilpasses en 
bestemt 
befolkning 

Værdisætnings-
scenarie skal 
være troværdigt 
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beløb, de siger, de er villige til at betale. Hvis scenariet vir-
ker søgt eller usandsynligt, kan respondenterne bevidst eller 
ubevidst svare “uærligt” på spørgsmålene om betalingsvilje. 
Hvis dette er tilfældet, vil resultaterne af undersøgelsen lide 
under såkaldt hypotetisk bias. 
 
En hovedudfordring for hypotetisk værdisætning af VSL er, 
at mange respondenter har svært ved at forstå de risiko-
ændringer, der skal værdisættes. Der er som regel tale om 
meget små risikoændringer. Dette kan være et problem for 
undersøgelsens pålidelighed, da respondenter måske værdi-
sætter noget andet end den risiko, der spørges til. Der læg-
ges derfor vægt på at formidle risikoændringer så godt som 
muligt. Dette gøres bl.a. ved hjælp af illustrationer, jf. 
Krupnick mfl. (1999). På trods af disse foranstaltninger er 
det stadig en udfordring for hypotetiske værdisætnings-
studier, at man ikke kan være sikker på, at respondenterne 
har forstået, hvad det er, de skal værdisætte. 
 
En relateret udfordring er, at man i empirien ofte ser, at 
betalingsvilligheden ikke er tilstrækkelig følsom overfor 
ændringer i risiko. Et eksempel kan være, at betalingsviljen 
for at mindske risikoen for at dø i trafikken med 1 ud af 
100.000 er den samme som for at mindske risikoen med 4 
ud af 100.000. Hvis betalingsviljen i begge tilfælde er 300 
kr., giver det en VSL på 30 mio. henholdsvis 7,5 mio. kr. 
Det betyder, at valget af størrelsen på den risikoreduktion, 
der skal værdisættes, kan være bestemmende for det VSL-
estimat, der beregnes. Man forsøger at tage højde for dette 
ved at variere den risikoændring, respondenterne skal vær-
disætte.   
 
En test af, om betalingsviljen er følsom overfor risiko-
ændringens størrelse, kaldes en scope-test.13 Der er mange 
grader af scope, hvor den mildeste er, at betalingsviljen 
stiger med risikoændringens omfang. Når betalingsviljen 
stiger proportionalt med størrelsen på den risikoændring, 
der værdisættes, er der perfekt scope. Der er bred enighed 

 
13) “Scope” betyder omfang på engelsk og refererer i denne sam-

menhæng til, om betalingsviljen er følsom ovenfor et godes om-
fang eller størrelse.  

Mange 
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risikoændringer  

Betalingsviljen 
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proportionalt 
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bør være følsom 
for risiko-
ændringens 
omfang  
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om, at hypotetiske værdisætningsstudier som minimum bør 
udvise scope, jf. Bateman mfl. (2002) og Cropper mfl. 
(2011).    
 
Mangel på scope bryder med de grundlæggende antagelser i 
økonomisk teori om, at mere af et gode foretrækkes fremfor 
mindre, og at folk forstår sandsynligheder. Det er imidlertid 
ikke kun i forbindelse med hypotetisk værdisætning, at nog-
le respondenter træffer valg, der strider mod disse basale 
antagelser. Disse valg kan karakteriseres som indbyrdes 
inkonsistente og går igen i alt fra gambling til forsikring, jf. 
Starmer (2000). Det er således ikke en svaghed ved den 
hypotetiske værdisætningsmetode, men snarere en generel 
udfordring når man estimerer præferenceparametre til brug i 
samfundsøkonomiske beregninger.  
 
I hypotetiske værdisætningsstudier beder man ofte respon-
denterne værdisætte en ændring i risici, som har karakter af 
et offentlig gode, f.eks. trafiksikkerhed eller luftkvalitet. For 
offentlige goder gælder, at enhver kan nyde godt af f.eks. en 
forbedring i luftkvalitet, uden at det påvirker andres gavn af 
forbedringen. Man er imidlertid ofte interesseret i, hvad 
denne ændring er værd for den enkelte, uden hensyntagen til 
at også andre vil blive påvirket af ændringen. For mange 
kan det være svært at adskille egen nytte fra andres nytte 
ved en forbedring, der gavner alle. Således kan der være en 
grad af altruisme i den oplyste betalingsvilje.  
 
I tidlige studier på området argumenteres der for, at det 
under visse forhold er rigtigt at medregne betalingsviljen for 
andres velfærd, når VSL estimeres. Det er fordi, man legi-
timt kan have et ønske om f.eks. at betale for en sikkerheds-
forbedring, der gavner flere, jf. Jones-Lee (1991) og Jones-
Lee (1992). Estimaterne af VSL kan imidlertid blive “skæ-
ve”, hvis man udover andres sikkerhed også bekymrer sig 
for andres betalingsevne for risikoændringen og deres gene-
relle velfærd. Det kan f.eks. ske i et værdisætningsscenarie 
med en risikoreduktion, der gavner alle, og som skal betales 
over skatten. For at undgå at pålægge andre en udgift, kan 
respondenter i denne situation have et incitament til at un-
derdrive deres egen betalingsvilje. Denne form for altruisme 
kan således medføre enten en for høj eller for lav betalings-

Inkonsistens ikke 
kun et problem i 
hypotetiske 
værdisætnings-
studier  

Ved offentlige 
goder kan 
altruisme indgå i 
værdisætningen 

Altruisme 
forekommer 
legitimt i visse 
tilfælde 
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vilje for en risikoreduktion, afhængig af om man over- eller 
undervurderer andres betalingsvilje.14      
 
I afsnit I.5 præsenteres resultaterne af et nyt betinget værdi-
sætningsstudie af VSL for Danmark. I den forbindelse er 
der også en grundigere diskussion af nogle af de ovenfor 
nævnte emner.  
 
Hedonisk værdisætning 
 
I modsætning til hypotetisk værdisætning bygger hedonisk 
værdisætning af VSL på individers faktiske adfærd i et 
marked knyttet til risiko og risikoreduktion. De fleste hedo-
niske værdisætningsstudier af VSL fokuserer på sammen-
hængen mellem løn og risiko for dødsulykker på arbejdet.  
 
Man antager, at arbejdstagere alt andet lige vil kræve en 
højere løn for et arbejde, som medfører en højere risiko for 
at dø i en arbejdsulykke. Ifølge teorien vil arbejdstagere 
acceptere en kombination af løn og risiko, hvor timelønnen 
præcis modsvarer arbejdstagers kompensation for at accep-
tere yderligere ulykkesrisiko, jf. Cropper mfl. (2011). I boks 
I.3 forklares den måde, VSL typisk estimeres ud fra risiko 
og løn i hedoniske studier. 
 

 
14) I litteraturen skelner man mellem “sikkerhedsfokuseret” altruisme 

og “ren” altruisme. Sikkerhedsfokuseret altruisme betegner vær-
dien for en person af en anden persons sikkerhed. Ren altruisme 
betegner værdien for en person af en anden persons generelle vel-
færd, herunder deres sikkerhed og økonomi. Ren altruisme kan 
medføre en “skæv” VSL, jf. Jones-Lee (1991) og Jones-Lee 
(1992). 

Ny betinget 
værdisætnings-
studie i afsnit I.5 

Værdisætning på 
baggrund af 
faktisk adfærd  

Afvejning mellem 
risiko og løn 
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Boks I.3 Hedoniske lønstudier 

VSL bestemmes i hedoniske lønstudier ved at estimere effekten af risiko for døde-
lige arbejdsulykker på løn. Den observerede løn afhænger imidlertid af en lang 
række karakteristika ud over dødsrisikoen i et bestemt arbejde. I et typisk hedo-
nisk lønstudie estimeres følgende ligning, jf. f.eks. Kniesner mfl. (2012): 
 

 ln = +	 +  (1) 	
For hver arbejder i i branche j med stilling k er den afhængige variabel typisk den 
naturlige logaritme af timelønnen ln(w). De forklarende variable omfatter , risi-
koen for at blive udsat for en dødelig arbejdsulykke pr. år, og X, en vektor inde-
holdende både demografiske variable (eksempelvis alder, køn, fagforenings-
medlemskab, uddannelse, erfaring) og jobspecifikke variable (eksempelvis bran-
che og stillingsbetegnelse), og u er fejlleddet.  
 
Hvis	  er dødsrisikoen pr. 100.000 arbejdere pr. år, den gennemsnitlige timeløn er 

 , og der i gennemsnit arbejdes 1.924 timer om året, kan man bruge estimatet  
til at beregne den gennemsnitlige VSL efter følgende formel: 
 

 = ⋅ ⋅ 1.924 ⋅ 100.000 (2) 

 
Risikovariablen er som regel baseret på statistik over dødsulykker indenfor for-
skellige brancher og jobtyper. Det er vigtigt, at risikovariablen i den hedoniske 
ligning i højest mulig grad afspejler den oplevede risiko for den enkelte arbejder, 
da det er denne, som afgør, hvor meget arbejderen vil kræve i kompensation for 
risikoen. I praksis antager man ofte, at den statistiske risiko og den oplevede risi-
ko for en arbejder er den samme. Studier tyder på, at dette er en rimelig antagelse, 
jf. Cropper mfl. (2011). 
 

Det er også vigtigt, at risikovariablen er opgjort så detaljeret som muligt i forhold 
til branche og jobtype. Eksempelvis vil en kontoransat og en stilladsarbejder i den 
samme virksomhed have meget forskellig risiko forbundet med deres arbejde. 
Hvis risikodata kun er tilgængelig på virksomheds- eller brancheniveau, vil de to 
arbejdere få tilskrevet den samme risiko. Det vil føre til en upræcis risikovariabel, 
og dermed et “skævt” VSL-estimat, jf. Kniesner mfl. (2012). 
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Der findes også hedoniske studier, der tager udgangspunkt i 
individers beslutninger på andre områder end arbejds-
markedet. Eksempelvis kan VSL estimeres på baggrund af 
betalingsviljen for sikkerhed i nye biler, køb af ekstra sik-
kerhedsudstyr til biler samt brug af sikkerhedssele eller 
cykelhjelm, jf. Andersson og Treich (2011). Arnberg mfl. 
(2008) finder i en analyse af nyregistrerede biler i Danmark 
fra 1992-2001, at forbrugere har en positiv betalingsvilje for 
sikkerhedsudstyr (airbags og ABS-bremser).15 Ashenfelter 
og Greenstone (2004) benytter indførslen af nye fartgrænser 
på motorveje i USA til at estimere VSL. De værdisætter 
VSL på baggrund af antallet af sparede rejsetimer og stig-
ningen i antal dødsulykker.  
 
Fordele og ulemper ved hedonisk værdisætning 
 
Den største fordel ved hedonisk værdisætning af VSL ligger 
i, at den bygger på observeret adfærd. Hedoniske studier 
kan således afdække virkelige afvejninger mellem risiko for 
at dø og penge, såfremt forholdet mellem de to er rigtig 
identificeret.   
 
En udfordring ved hedoniske lønstudier er at adskille effek-
ten af risikoen for en dødelig arbejdsulykke fra alle andre 
karakteristika ved en stilling, der også påvirker lønnen. Ek-
sempelvis vil en stilladsarbejders løn ikke kun afspejle, at 
han har en højere dødsrisiko end gennemsnittet, men også at 
han arbejder udenfor (også i dårligt vejr), og at han har en 
højere risiko for ikke-dødelige skader på arbejdspladsen. 
Der kan også være ikke-observerbare variable, som er kor-
releret med dødsrisikoen, f.eks. risikoaversion. Dette kan 
påvirke estimatet for risikoen og således medføre et “skævt” 
VSL-estimat. Man forsøger derfor at kontrollere for så 
mange af de faktorer, der forventes at påvirke løn, som mu-
ligt, jf. Cropper mfl. (2011) og Kniesner mfl. (2012). 
 

 
15) Der blev dog ikke i Arnberg mfl. (2008) beregnet VSL på bag-

grund af betalingsviljen for sikkerhedsudstyr. Resultatet tyder 
dog på, at bilkøbere har en positiv betalingsvilje for at reducere 
deres risiko.   
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markeder 

Kan afdække 
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En anden svaghed ved den hedoniske metode er, at den 
anvender et relativt smalt udvalg af befolkningen til at esti-
mere VSL. Det er udbredt at anvende data for såkaldte 
“blue collar workers”, det vil sige beskæftigede indenfor 
manuelt og håndværkspræget arbejde som transport, 
maskin-operatører og monteringsarbejde. Da der er meget få 
kvinder, der dør i arbejdsulykker, vælger man ofte kun at 
fokusere på mænd. VSL estimeret på en sådan smal popula-
tion er ikke repræsentativ for eksempelvis børn, folk uden 
for arbejdsmarkedet, højtuddannede, pensionister eller 
kvinder.     
 
Sammenfatning og diskussion 
 
Både hypotetiske og hedoniske værdisætningsmetoder har 
fordele og ulemper, som påvirker det beregnede VSL-
estimat. Der er således ikke en metode, der er den anden 
overlegen. Overordnet set anvender man ofte den hedoniske 
metode i USA og Canada, mens man i Europa oftest baserer 
VSL på hypotetiske undersøgelser. Generelt finder man, at 
hedoniske studier giver højere VSL-estimater end hypoteti-
ske, jf. Cropper mfl. (2011). Dette diskuteres nærmere i 
afsnit I.4. De vigtigste forskelle mellem de to metoder 
sammenfattes kort i det følgende.  
 
Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at der er en 
væsentlig forskel i, hvad de to metoder værdisætter. I hedo-
niske lønstudier er det den enkelte lønmodtagers kompensa-
tion for en privat risiko, der værdisættes. I hypotetiske vær-
disætningsstudier er man ofte ude efter værdien for den 
enkelte af en risikoændring, der gavner alle. Hvor den he-
doniske metode omhandler et klart privat gode, vil hypoteti-
ske værdisætningsstudier ofte fokusere på offentlige goder. 
I den hedoniske metode må man derfor kunne antage, at 
personer kun vurderer deres egen risiko, mens man i hypo-
tetiske værdisætningsstudier ikke kan være sikker på, at det 
kun er egen risikoændring, der værdisættes. Denne grund-
læggende forskel gør, at man ikke med rimelighed kan for-
vente, at de to metoder giver det samme VSL-estimat.   
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Der er også andre årsager til, at man ikke kan forvente at få 
det samme VSL-estimat fra de to metoder. Blandt andet 
bygger den hedoniske metode på observerede handlinger, 
mens den hypotetiske metode bygger på et tænkt scenarie. 
Derudover kan de to metoder basere sig på forskellige dele 
af befolkningen, og værdisætningen foregår i forskellige 
kontekster. Hvor hypotetiske værdisætningsstudier kan gen-
nemføres på et repræsentativt udvalg af befolkningen i den 
ønskede kontekst, er den hedoniske metode begrænset til 
aktive arbejdstagere (ofte i et lille udvalg af brancher) eller 
markedet for sikkerhedsudstyr, jf. Viscusi og Aldy (2003) 
og Cropper mfl. (2011). 

I.4 Oversigt over empiriske analyser og vær-
dier i praksis 

I dette afsnit præsenteres empiriske resultater for værdien af 
statistisk liv (VSL) og for værdien af leveår (VOLY). Den 
empiriske litteratur på VSL-området er meget omfattende. 
For at danne et overblik over litteraturen benyttes meta-
analyser af VSL-studier. På trods af at der internationalt 
findes et meget stort antal empiriske undersøgelser af VSL, 
findes der kun to danske studier på området, som også præ-
senteres i afsnittet. Herudover gives et overblik over nøgle-
tal for VSL, der anvendes i praksis i cost-benefit-analyser i 
Danmark og andre udvalgte lande. Afslutningsvist præsen-
teres empiriske studier, hvori VOLY estimeres direkte, og 
en kort diskussion af anvendelse af VOLY i praksis.  
 
Metaanalyser af VSL-studier 
 
Der er et stort antal empiriske studier, der har til formål at 
estimere VSL. Disse studier omfatter både hypotetiske og 
hedoniske analyser. De empiriske resultater fra litteraturen 
varierer meget. Den store variation skyldes bl.a. den valgte 
estimeringsmetode, og i hvilket land studiet er gennemført. 
Det er derfor svært umiddelbart at danne sig et samlet over-
blik over studierne. Som hjælp til dette kan man benytte 
metaanalyser.  
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Metaanalyser er et statistisk værktøj, der kan bruges til at 
fremhæve et interval for eller et bud på VSL på baggrund af 
en række værdisætningsstudier. Buddet er typisk medianen 
eller gennemsnittet af estimaterne fra de udvalgte primære 
studier i analysen. Herudover kan man bruge metaanalyser 
til at vise og forklare, hvordan VSL-estimatet varierer med 
forskellige karakteristika for den valgte værdisætnings-
metode, størrelsen af ændringer i risikoen for at dø, socio-
økonomiske karakteristika mv. I metaanalyser udvælges 
studier på baggrund af forskellige kriterier i forhold til antal 
observationer, repræsentativitet mv. Dette gøres for at øge 
kvaliteten af resultaterne i analysen.  
 
Der er lavet flere metaanalyser på VSL-området, og neden-
for gennemgås nogle udvalgte af disse fordelt på, om de 
analyserer resultater af hypotetiske eller hedoniske værdi-
sætningsstudier, jf. tabel I.1. De hypotetiske værdisætnings-
studier stammer generelt fra hele verden. Hultkrantz og 
Svensson (2012) omfatter dog udelukkende svenske værdi-
sætningsstudier. Metaanalyser af hedoniske studier omfatter 
primært amerikanske lønstudier, men der er dog enkelte 
studier i analyserne fra andre højindkomstlande, eksempel-
vis Storbritannien, Canada og Australien.  
 
Resultaterne fra hypotetiske værdisætningsstudier er gene-
relt lavere end for hedoniske. De fremhævede bud på VSL i 
metaanalyserne af hypotetiske studier ligger fra 21 mio. kr. 
til 79 mio. kr.16 Til sammenligning varierer VSL fundet i 
metaanalyser af hedoniske værdisætningsstudier mellem 20 
mio. og 105 mio. kr. Variationen i VSL-estimaterne imel-
lem metaanalyserne kan afspejle forskelle i hvilke primære 
studier, som indgår, og metodevalget i metaanalyserne.  
 
 

 
16) Med mindre andet er oplyst, er alle beløb i dette afsnit omregnet 

til 2015-priser. I omregningen til DKK fra den originale valuta 
benyttes OECD’s købekraftskorrigerede valutakurs for det givne 
år. Herefter fremskrives værdien til 2015-priser ved hjælp af ud-
viklingen i det danske nominelle bruttonationalprodukt (BNP) pr. 
indbygger, jf. Det Økonomiske Råd (2016). 
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Tabel I.1 Metaanalyser af værdisætningsstudier af VSL 
 Metaanalyse Udgivelsesår 

for de under-
søgte studier 

VSL-
estimater  

Fremhævet 
VSL 

 -----  År  ----- --  Antal  -- --  Mio. kr. -- 

Hypotetiske studier:    

Danmark OECD (2012) 1973-2009 405 36-46a) 

Sverige Hultkrantz og 
Svensson 
(2012)b) 

1996-2010 48 21-32 

Højindkomstlande Dekker mfl. 
(2001) 

1983-2008 77 26-79c) 

Højindkomstlande Kochi mfl. 
(2006) 

1988-2002 51 33 

Hedoniske studier:    

Højindkomstlande Bellavance 
mfl. (2009) 

1974-2004 32d) 69 

USA  Kochi mfl. 
(2006) 

1974-2002 30 105 

Højindkomstlande Viscusi og 
Aldy (2003) 

1794-2000 49d) 59-73 

Højindkomstlande Mrozek og 
Taylor (2002) 

1974-1995 203 20-33 

a) De præsenterede værdier er beregnet VSL for Danmark ud fra resultater af VSL for værdi-
sætningsundersøgelser for hhv. OECD- og EU27-lande. Værdierne er beregnet på baggrund 
af en “benefit transfer”-metode, som er nærmere beskrevet i boks I.4. 

b) Omfatter primært hypotetiske, men også enkelte hedoniske værdisætningsstudier fra Sverige.
Det høje estimat angiver gennemsnittet af resultaterne fra de udvalgte svenske studier i meta-
analysen, mens den lave værdi er medianen. 

c) Det lave bud på 26 mio. kr. er fundet ud fra værdisætningsundersøgelser i en trafikkontekst,
mens buddet på en VSL i en luftforureningskontekst er 46 mio. kr. og ikke-defineret kontekst 
er 79 mio. kr. 

d) Antal studier i metaanalysen. 
 
 
Som beskrevet i afsnit I.3 lider de hedoniske lønstudier af 
flere metodiske problemer. Det er især et problem i forhold 
til den ældre litteratur, hvor man ikke i samme grad som ved 
nyere studier har haft fokus på og mulighed for at tage hånd 

Metodeproblemer 
mindsker 
troværdighed af 
ældre studier  
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om de metodiske problemer. Derfor taler Cropper mfl. 
(2011) for helt at udelukke hedoniske studier på VSL-
området fra før 2000. Størstedelen af de medtagne studier i 
metaanalyserne er udført inden 2000, og resultaterne skal 
derfor tolkes forsigtigt.17 
 
OECD (2012) er den mest omfattende metaanalyse, hvad 
angår antallet af medtagne værdisætningsstudier og VSL-
estimater. Der er en betydelig spredning i størrelsen på 
estimaterne af VSL i analysen, jf. figur I.3. OECD foreslår 
et bud på VSL til brug i henholdsvis EU27- og OECD-
området. Det er muligt at beregne en landespecifik VSL ud 
fra disse foreslåede værdier med hjælp af “benefit transfer”-
metoden beskrevet i boks I.4. I beregningen tages højde for 
indkomstforskelle mellem lande. Forskellen bliver vægtet 
med en indkomstelasticitet, som i OECD’s analyse er sat til 
0,8 på baggrund af estimationer af indkomsteffekter på 
VSL.18 Tager man udgangspunkt i EU27-værdien, beregnes 
VSL for Danmark til 46 mio. kr. Hvis man i stedet laver 
beregningen med OECD-værdien, fås den danske VSL til 
36 mio. kr.19 
 
 
 

 
17) Resultaterne i nyere hedoniske studier af VSL varierer imidlertid 

også meget. Kniesner mfl. (2012) finder eksempelvis, at VSL lig-
ger i intervallet 46-116 mio. kr., mens Lee og Taylor (2014) fin-
der et interval på 16-32 mio. kr. 

18) Indkomstelasticiteten angiver i dette tilfælde ændringen i VSL, 
når indkomsten ændres. En positiv værdi betyder, at VSL stiger 
med indkomsten. I det tilfælde, at elasticiteten er én, vil VSL sti-
ge proportionalt med indkomsten. OECD (2012) har estimeret 
indkomstelasticiteten til mellem 0,7 og 0,9 med en central værdi 
på 0,8. Det vil sige, at VSL stiger med 0,8 pct., hvis indkomsten 
steger med 1 pct. De andre værdier i afsnittet fremskrives dog til 
2015-priser med nominel BNP pr. indbygger, hvorfor det implicit 
antages, at indkomstelasticiteten er én. 

19) Værdierne bør ifølge OECD (2012) opdateres, når der laves nye 
primære VSL-studier i EU27- eller OECD-lande. Forskellen mel-
lem de to værdier skyldes dels forskelle i OECD’s anbefalede 
værdi for lande i EU27- og OECD, dels forskelle i de relative for-
skelle i BNP, jf. boks I.4. 

OECD’s bud for 
dansk VSL er  
46 mio. kr. 
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Boks I.4 Beregning af dansk VSL på baggrund af resultater fra OECD 

I denne boks gennemgås en benefit-transfer til et dansk VSL på baggrund af anbe-
faling for VSL i EU27-lande i OECD (2012). Metoden er nærmere beskrevet i 
OECD (2012) og OECD (2014). 
 
Beregningen af landespecifikt VSL sker i tre trin: 
1. En justering for forskelle i indkomst pr. indbygger (BNP pr. indbygger), som 

vægtes med en indkomstelasticitet. Denne justering udleder en værdi i USD 
for det enkelte land for året 2005 

2. En justering for valutakurs. Dette giver VSL i national valuta 
3. En justering for vækst i indkomst samt inflation efter 2005. Væksten i ind-

komst vægtes med en indkomstelasticitet. Denne justering giver VSL for det 
enkelte land i et givet år efter 2005 

 

VSL for Danmark i 2015, , , er givet ved: 

 

, = , ∙ , , ∙ ∙ (1 + ) ∙ (1 + ) 
Hvor: ,  VSL for EU27-lande i 2005-priser. OECD (2012) finder et 

bedste bud på VSL på 3,6 mio. 2005-USD med intervallet 1,8-
5,4 mio. 2005-USD ,  BNP pr. indbygger (købekraftskorrigerede USD) i Danmark 
for 2005 ,  BNP pr. indbygger i EU27-landene (købekraftskorrigerede 
USD) i 2005 

 indkomstelasticitet for VSL. OECD (2012) finder indkomst-
elasticiteten er 0,8 

 købekraftsjusteret valutakurs (DKK pr. købekraftskorrigerede 
USD) i 2005 

 væksten i det danske forbrugerprisindeks fra 2005 til 2015 

 væksten i det danske reale BNP pr. indbygger fra 2005 til 
2015 
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Boks I.4 Beregning af dansk VSL på baggrund af resultater fra OECD, fortsat 

Data for BNP pr. indbygger i Danmark og EU27 i 2005 samt PPP er hentet fra 
OECD, mens udvikling i BNP pr. indbygger og forbrugerprisindeks er beregnet på 
data fra Det Økonomiske Råd (2016) henholdsvis Danmarks Statistik, Statistik-
banken.a)  
 
For Danmark fås: 
 

, = 3,6 ∙ 42.70732.327 , ∙ 8,59 ∙ (1 − 0,01) , ∙ (1 + 0,19) = 45,6	mio. DKK 

 
Hvis der tages udgangspunkt i anbefalingerne for EU27-lande i OECD (2012) fås, 
at VSL i Danmark bør ligge i intervallet 23-68 mio. kr. med en central værdi på 
46 mio. kr. Beregner man VSL for Danmark med udgangspunkt i VSL for 
OECD-lande fås et lavere interval på 18-54 mio. kr. og en central værdi på 36 
mio. kr. 
 

a) OECD har ikke data for EU27, så her benyttes den gennemsnitlige BNP pr. indbygger for 
EU28. 
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Figur I.3 Fordeling af VSL-estimater i OECD (2012) 

Anm.: I figuren vises en intervalfordeling af alle VSL-estimater ind-
samlet af OECD (2012) i 2015-priser. 

Kilde: OECD (2012). 
 
 
Metaanalyserne kan udover at give et bud på VSL bruges til 
at beskrive effekter på VSL af forskellige karakteristika i de 
primære værdisætningsundersøgelser. Det kan eksempelvis 
være indkomst, størrelsen af risikoændringen eller den kon-
tekst, værdisætningsstudiet tager udgangspunkt i.20 Disse 
effekter gennemgås i det følgende. 
  
På tværs af metaanalyserne for både hypotetiske og hedoni-
ske værdisætningsstudier findes der en signifikant effekt af 
indkomst på VSL. Det vil sige, at VSL stiger med størrelsen 
på indkomsten. Derfor anbefaler OECD (2012) også at tage 
højde for indkomstforskelle imellem lande ved benefit 
transfers. 
 
Det er også muligt at undersøge, om resultater fra hypotetiske 
værdisætningsstudier afhænger af risikoreduktionens størrelse 
angivet i studierne. Der er fundet, at VSL stiger signifikant 
mindre end proportionalt med den adspurgte risikoændring, jf. 
OECD (2012). Sagt med andre ord er der en tendens til, at 

 
20) Med kontekst menes der, hvilken forbindelse risikoreduktionen 

foregår i, jf. afsnit I.3. De fleste værdisætningsstudier har enten 
en trafik-, luftforurenings- eller sundhedskontekst. 
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værdisætningsstudier med små risikoændringer vil resultere i 
en relativt højere VSL sammenlignet med studier med større 
risikoændringer. Dette kan tyde på, at respondenterne ikke 
fuldt ud har forstået omfanget af risikoreduktionen. I OECD 
(2012) argumenteres der for, at det ikke er nødvendigt at tage 
højde for reduktionens størrelse, da effekten er meget lille.  
 
Der findes også signifikante effekter af hvilken kontekst, de 
hypotetiske værdisætningsstudier tager udgangspunkt i. 
OECD (2012) finder, at VSL-estimater fra studier, der foku-
serer på risiko i trafikken og miljøet, har en tendens til at 
være højere end VSL i studier, der fokuserer på risiko in-
denfor sundhedsområdet. Dekker mfl. (2011) finder imidler-
tid, at VSL-estimater fra en trafiksikkerhedskontekst er 
lavere end for luftforurening og i ikke-specificerede kontek-
ster. På grund af de varierende resultater er der ikke en kon-
kret anbefaling om at kontrollere for kontekst, hvis en værdi 
overføres fra én kontekst til en anden. 
 
Herudover finder OECD (2012), Hultkrantz og Svensson 
(2012) og Dekker mfl. (2011), at der er en stærk indikation 
af, at respondenterne værdisætter deres egen eller hushold-
ningens risikoreduktion højere end offentlige risikoredukti-
oner. Offentlige risikoreduktioner vil i modsætning til priva-
te risikoreduktioner ikke kun omfatte respondenten og den-
nes familie, men også alle andre i befolkningen. På grund af 
altruisme kan betalingsviljen være højere for offentlige 
risikoreduktioner end for private. Men resultaterne fra me-
taanalyserne tyder ikke på, at det er tilfældet. En forklaring 
herpå er, at risikoreduktioner for individet eller dennes hus-
holdning i spørgeskemaer typisk er mere konkrete og direk-
te sammenlignet med en tilsvarende offentlig risikoæn-
dring.21 En anden forklaring kan være, at respondenter un-
derdriver deres betalingsvilje for offentlige risiko-
reduktioner for ikke at pålægge andre en betalingsbyrde, jf. 
afsnit I.3 
 
 
 
21) Eksempler på private risikoreduktioner er ekstra sikkerhedsudstyr 

i biler eller køb af cykelhjelm, mens en reduktion af risikoen for 
trafikulykker som følge af forbedrede veje eller reduceret luft-
forurening er eksempler på offentlige risikoreduktioner. 

Effekt af kontekst 
på VSL, men den 
er ikke entydig 

Private 
risikoreduktioner 
værdisættes 
generelt højere 
end offentlige 
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Danske studier 
 
Som beskrevet er den empiriske litteratur på VSL-området 
for både hypotetiske og hedoniske analyser meget omfat-
tende. På trods af dette findes der kun to danske studier. I 
begge studier estimeres VSL på baggrund af hypotetiske 
værdisætning. 
 
I Kidholm (1995) estimeres VSL på baggrund af individers 
betalingsvilje for reduktioner i risikoen for at blive dræbt i 
en trafikulykke som følge af forskellige tiltag. Tiltagene 
dækker over diverse risikoreduktioner opnået ved henholds-
vis kørsel i bus med ekstra sikkerhedsudstyr, køb af airbag 
og forbedring af sikkerheden på vejene. I analysen fremstil-
les et konservativt skøn for VSL på 27 mio. kr. svarende til 
individers betalingsvilje for offentlige risikoreduktioner, jf. 
tabel I.2.22 Hvis man i stedet fokuserer på risikoændringer, 
der udelukkende kommer individet til gode – en såkaldt 
privat risikoreduktion – ligger VSL i intervallet 24-36 mio. 
kr. Respondenternes betalingsvilje er dermed højere for den 
private risikoreduktion end den offentlige, hvilket svarer til 
det, der findes i metaanalyserne. 
 
Gyrd-Hansen mfl. (2015) fokuserer ligeledes på værdi-
sætning af ændringer i risiko for at dø i trafikulykker. Un-
dersøgelsen tager udgangspunkt i valgeksperimenter, hvor 
respondenten bliver sat over for ti sæt af valgmuligheder. I 
hvert valg kan respondenten vælge mellem to scenarier, 
som er forskellige i risikoreduktion og ekstra skattebetaling. 
Afhængig af hvem tiltaget omfatter (om det er alle eller kun 
respondenten), finder man i studiet, at VSL ligger i interval-
let fra 21 mio. kr. til 59 mio. kr. med et centralt estimat på 
35 mio. kr. De finder ligeledes, at værdisætningen af offent-
lige risikoreduktioner er mindre end eller den samme som 
værdisætningen af private risikoreduktioner.  

 
22) Værdien her er fremskrevet til nutidsværdi med udviklingen i 

nominel BNP pr. indbygger, hvor det implicit antages, at ind-
komstelasticiteten er én.  

Kun to danske 
studier af VSL 

Det ældste studie 
finder VSL på  
27 mio. kr. 

Et nyt dansk 
studie finder VSL 
på 35 mio. kr. 
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Tabel I.2 Resultater fra danske VSL-studier 
 Interval for 

VSL 
Fremhævet 

VSL 
 -----------  Mio. kr.  ---------- 

Kidholm (1995) 24-36 27 

Gyrd-Hansen mfl. (2015) 21-59 35 

Anm.: Alle værdier er i 2015-priser. 
 
 
Resultaterne fra de danske studier af VSL ligger i omtrent 
samme interval og passer nogenlunde med de resultater, der 
er fundet i metaanalyserne af hypotetiske studier.  
 
Nøgletal for værdien af statistisk liv i Danmark og andre 
lande 
 
Flere danske myndigheder anvender cost-benefit-analyser 
som et hjælpemiddel i afvejninger mellem offentlige inves-
teringer og afledte effekter af tiltagene på risikoen for at dø. 
Transportministeriet (2010) har foreslået nøgletal for VSL 
til brug i cost-benefit-analyser. Denne værdi opgøres til 17 
mio. kr.23 Nøgletallet tager ikke udgangspunkt i tidligere 
danske studier, men er i stedet beregnet på baggrund af et 
tidligere anbefalet nøgletal for EU. 
 
Der er i overførslen ikke korrigeret for forskelle i indkomst 
mellem et generelt EU-land og Danmark. EU’s nøgletal skal 
som sådan afdække en værdi, der er gældende i alle lande i 
EU. Det vil sige, værdien i anbefalingen også omfatter lan-
de med lavere indkomst end Danmark. Da VSL afhænger 
positivt af indkomstens størrelse, bør VSL i Danmark i ud-
gangspunktet være højere end værdien for hele EU. 
 
23) I Transportministeriet (2010) opgøres både velfærdstab og per-

sonrelateret omkostninger, som dækker udgifter til bl.a. udryk-
ning og indlæggelse i forbindelse med trafikulykker. Fokus her er 
udelukkende på størrelsen af velfærdstabet, dvs. VSL. Transport-
ministeriet henviser til to værdier for velfærdstabet i 2007-priser 
hhv. 2009-priser. Fremskrives disse værdier til 2015-priser med 
udvikling i nominel BNP pr. indbygger, fås 16 mio. kr. hhv. 18 
mio. kr. Derfor refereres der i kapitlet til, at nøgletallet for dansk 
VSL er gennemsnittet af de to værdier, dvs. 17 mio. kr.  

Resultaterne 
omtrent som i 
metaanalyser 

Dansk nøgletal 
for VSL på  
17 mio. kr.  

Overført dansk 
værdi er ikke 
korrigeret for 
indkomstforskelle 
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Nøgletallet for Danmark på 17 mio. kr. er også noget lavere, 
end hvad der ellers findes i både danske studier og metaana-
lyser af studier fra hele verden. Sammenlignet med de vær-
dier, der benyttes i USA, EU og Norge, er den danske værdi 
på 17 mio. kr. meget lavt, jf. tabel I.3. Værdien for Norge er 
i modsætning til det danske nøgletal bestemt på baggrund af 
nationale analyser af VSL, og de amerikanske nøgletal tager 
udgangspunkt i metaanalyser af hedoniske værdisætnings-
studier, jf. Mrozek og Taylor (2002) og Viscusi og Aldy 
(2003).24 Nøgletallet for EU er ændret for nyligt og tager nu 
udgangspunkt i resultaterne for metaanalysen af europæiske 
studier i OECD (2012).25 Det danske nøgletal er kun en 
smule lavere end i Sverige og Storbritannien. Det svenske 
nøgletal er anbefalet på baggrund af nationale analyser af 
VSL, og det svarer til medianværdien fra den svenske meta-
analyse, jf. Hultkrantz og Svensson (2012). Det britiske 
nøgletal tager udgangspunkt i en ældre national analyse, jf. 
Department for Transport (2014). 
 
 

 
24) VSL i USA er generelt højere end i europæiske lande. En forkla-

ring på dette er, at de amerikanske nøgletal bygger på hedoniske 
lønstudier, mens værdierne i europæiske lande bygger på hypote-
tiske studier. 

25) Forskellen mellem værdierne for EU i tabel I.3 og for Danmark i 
tabel I.1 skyldes, at der her tages der udgangspunkt i EU, og ikke 
Danmark, som referenceland i benefit transfer af de foreslåede 
værdier. 

Dansk VSL synes 
lavt i forhold til 
empiri og VSL 
anvendt i andre 
lande 
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Tabel I.3 Anvendt VSL i udvalgte lande 
 VSL  
 -------  Mio. kr.  ------- 

Danmark 17 

Sverige 21 

Storbritannien 21 

Norge 27 

EUa) 39 

USAb) 54, 68 og 72 

a) Værdierne for EU er beregnet på baggrund af “benefit trans-
fer”-metoden, jf. boks I.4. Referencelandet er EU. 

b) De amerikanske nøgletal for VSL fra forskellige offentlige 
myndigheder. Værdierne er opgjort af hhv. Office of Manage-
ment and Budget, Environmental Protection Agency og De-
partment of Transportation. 

Anm.: Værdierne er i 2015-priser.  
Kilde: Transportministeriet (2010), Trafikverket (2015), Finans-

departementet (2012), Department for Transport (2014), EU-
Kommissionen (2015), Office of Management and Budget
(2003), Environmental Protection Agency (2010), Department 
of Transportation (2015) og egne beregninger. 

 
 
Direkte værdisætning af værdien af leveår og anvendel-
se i praksis 
 
Der er i litteraturen også gjort forsøg på at estimere værdien 
af leveår (VOLY) direkte. Sammenlignet med den empiri-
ske litteratur for VSL er der dog relativt få studier, hvor 
VOLY bliver estimeret direkte.  
 
VOLY estimeres ved at spørge individer direkte til deres 
værdisætning af en risikoændring, der vil forlænge deres 
forventede levetid med én måned til et halvt år, oftest i en 
luftforureningskontekst, jf. bl.a. Chilton mfl. (2004), Niel-
sen (2010) og Desaigues (2011).  
 
Det første studie, der forsøgte at estimere VOLY direkte, 
var Johannesson og Johansson (1996), som fandt en meget 
lille VOLY, jf. tabel I.4. Chilton mfl. (2004) estimerede 
VOLY for Storbritannien på baggrund af individers beta-

Få studier 
estimerer 
værdien af leveår 
direkte 

Direkte 
værdisætning af 
leveår 

Uvished om 
respondenter 
forstår, hvad de 
skal værdisætte 
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lingsvilje for at forlænge deres liv med hhv. én, tre og seks 
måneder i både godt og dårligt helbred. Der er dog tegn på, 
at individerne i studiet ikke forstod risikoændringerne, de 
skulle værdisætte.26 Engelske cost-benefit-analyser på luft-
forureningsområdet tager alligevel udgangspunkt i dette 
studie, jf. OECD (2012). Desaigues mfl. (2011) estimerede 
VOLY for ni europæiske lande (heriblandt Danmark) og 
anbefaler et VOLY estimat for hele EU. Nielsen (2010) 
estimerede VOLY for Danmark og finder et interval herfor.  
 
Der er i studierne ikke fundet en entydig sammenhæng mellem 
respondenternes alder og VOLY. Nielsen (2010) finder, at 
VOLY stiger med alder, mens andre studier finder, at VOLY 
er aldersuafhængig og dermed kan antages at være konstant for 
alle aldre, jf. Chilton mfl. (2004) og Desaigues mfl. (2011).  
 
 

Tabel I.4 Estimater for direkte værdisætning af leveår 
 Værdien af leveår 
 ---------  Kr.  --------- 

Johannesson og Johansson (1996) 16.000 

Chilton mfl. (2004) 490.000 

Desaigues mfl. (2011) 450.000 
Nielsen (2010) 420.000- 

1.000.000 

Anm.: Alle værdier er i 2015-priser og afrundet. 
 
 

 
26) Helt konkret levede estimaterne for livsforlængelser ikke op til 

den såkaldte scope-test, jf. OECD (2012). Sagt med andre ord be-
tyder det, at individernes gennemsnitlige betalingsvilje ikke stiger 
med længden af forlængelse af den forventede restlevetid. Chil-
ton mfl. (2004) finder, at betalingsviljen for at forlænge indivi-
ders forventede restevetid i dårligt helbred med én måned er høje-
re end for tre måneder. Hvis livsforlængelsen sker i godt helbred, 
er individerne villige til at betale mere for en seks måneders livs-
forlængelse end en måned.  

Alderseffekt på 
VOLY ikke klar 
ud fra empiri 



I.5 Ny undersøgelse af værdien af statistisk liv i Danmark 

 49 

Usikkerheden om udviklingen i VOLY for forskellige aldre 
har medført, at der er stor forskel verden over, hvordan risi-
koændringer for enkelte aldersgrupper bliver værdisat. I 
Norge anbefales det eksempelvis udelukkende at benytte 
VSL til værdisætning af ændrede risikoer for at dø i alle 
tilfælde, jf. Finansdepartementet (2012). I Storbritannien er 
det anbefalet kun at anvende VOLY på luftforurenings-
området. Nøgletallet for VOLY tager udgangspunkt i resul-
taterne fra Chilton mfl. (2004). Der er et dansk nøgletal for 
VOLY, der kan anvendes på eksempelvis luftforurenings-
området. Denne værdi er beregnet som en konstant VOLY 
på baggrund af det danske VSL og er ca. 1 mio. kr. pr. leve-
år, jf. Transportministeriet (2010).  
 
Sammenfatning 
 
Sammenlignet med både tidligere danske studier, den om-
fattende empiriske VSL-litteratur fra andre lande samt de 
værdier, der benyttes i praksis i andre lande, synes det dan-
ske VSL-estimat på 17 mio. kr. at være lavt. En beregning 
af dansk VSL på baggrund af anbefalingerne fra OECD 
(2012) antyder, at VSL bør ligge i intervallet 23-68 mio. kr. 
med et centralt bud på 46 mio. kr. Et nyligt dansk studie 
finder, at VSL for Danmark er omkring 35 mio. kr., jf. 
Gyrd-Hansen mfl. (2015). I det næste afsnit præsenteres 
resultaterne af en analyse af VSL for Danmark baseret på en 
ny værdisætningsundersøgelse.  

I.5 Ny undersøgelse af værdien af statistisk liv 
i Danmark  

I dette afsnit beskrives et nyt hypotetisk værdisætnings-
studie af værdien af statistisk liv (VSL) for Danmark. I stu-
diet beregnes VSL på baggrund af værdisætning af små 
ændringer i risikoen for at dø i trafikken. Spørgeundersøgel-
sen, VSL beregnes på baggrund af, beskrives i det følgende. 
Derudover gennemgås centrale følsomhedsanalyser, som 
giver et indtryk af usikkerhedsintervallet for VSL. 
 
 

Konstant dansk 
VOLY beregnet 
på baggrund af 
VSL 

Dansk nøgletal 
for VSL synes at 
være for lavt 

Nyt 
værdisætnings-
studie af VSL 
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Nyt hypotetisk værdisætningsstudie af VSL 
 
Der er gennemført et betinget værdisætningsstudie af VSL 
for Danmark, hvor respondenterne blev bedt om eksplicit at 
udtrykke deres betalingsvilje for små risikoreduktioner. 
Spørgeundersøgelsen blev udformet i samarbejde med pro-
fessor Ståle Navrud.27 Den præsenterede analyse er nærme-
re beskrevet i et dokumentationsnotat, som kan fås ved hen-
vendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat.  
 
Undersøgelsen er udformet på baggrund af spørgeskemaer 
udviklet til et norsk værdisætningsstudie af sikkerhed, som 
danner baggrund for en revision af nøgletallet for VSL i 
Norge, jf. Veisten mfl. (2010) og Finansdepartementet 
(2012). Det er en kendt udfordring ved hypotetiske værdi-
sætningsstudier, at mange respondenter har svært ved at 
forstå meget små ændringer i risiko, jf. afsnit I.3. Skemaet 
følger derfor international standard for, hvordan man bedst 
præsenterer små risikoændringer i værdisætningen af VSL, 
jf. Krupnick mfl. (2002). Det indebærer bl.a., at risiko-
ændringerne er formidlet både i tekst og med illustrationer, 
og at man tester respondenternes forståelse af små risici. 
 
Det gennemgående tema i spørgeundersøgelsen er trafik-
sikkerhed. Respondenterne blev først spurgt til deres transport-
vaner og holdninger til trafiksikkerhed. Derefter blev de bedt 
om at sætte værdi på en ændring i risikoen for at dø i trafikken. 
Trafiksikkerhed er en udbredt kontekst i hypotetiske værdi-
sætningsundersøgelser af VSL, fordi alle færdes i trafikken og 
ved, at de har en risiko for uheld. Dette er en fordel, da man 
ønsker, at respondenterne skal opfatte den risikoændring, de 
skal værdisætte, som relevant og plausibel.    
 
Værdisætningsscenariet i undersøgelsen er, at myndig-
hederne kan gennemføre tiltag, der mindsker risikoen for at 
dø i trafikken. Tiltagene skal finansieres via en særlig skat, 
og provenuet fra denne skat er øremærket forbedring af 
trafiksikkerheden. Respondenterne blev bedt om at oplyse, 

 
27) Ståle Navrud er professor i miljøøkonomi ved Norges Miljø- og 

Biovidenskabelige Universitet.  
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hvor meget de var villige til at betale i en særlig skat pr. år 
for at mindske deres egen risiko for at dø i trafikken.  
 
I undersøgelsen blev hver respondent bedt om at værdisætte to 
forskellige tiltag, hvoraf det ene gav en større årlig reduktion i 
risikoen for at dø end det andet. Dette muliggør en test af, om 
respondenternes betalingsvilje påvirkes af størrelsen på risiko-
reduktionen. Dette kaldes en scope-test i litteraturen og er en 
vigtig indikator for, om respondenterne har forstået omfanget 
af det gode, de bliver bedt om at værdisætte, jf. afsnit I.3.  
 
Skemaet blev besvaret af ca. 2.000 respondenter gennem et 
internetpanel. Centrale fakta om undersøgelsen er sammen-
fattet i boks I.5. Da en del respondenter af forskellig grunde 
blev sorteret fra, forklares også, hvordan den endelige popula-
tion af respondenter blev bestemt.  
 
Der er for nyligt gennemført et andet empirisk studie af VSL i 
Danmark, jf. Gyrd-Hansen mfl. (2015). I studiet beregnes VSL 
ligeledes på baggrund af værdisætning af små risikoændringer 
i en trafikkontekst. Der er imidlertid en metodisk forskel på de 
to undersøgelser. Hvor den her præsenterede undersøgelse er 
udformet som et betinget værdisætningsstudie, har Gyrd-
Hansen mfl. gennemført et valgeksperiment.28 Der er fordele 
og ulemper ved både betinget værdisætning og valgeksperi-
menter, hvilket er redegjort for i afsnit I.3.  

 
28) Forskellen på de to metoder er, at respondenten i et betinget 

værdisætningsstudie direkte bliver spurgt om sin betalingsvilje, 
mens man i valgeksperimenter estimerer betalingsviljen på bag-
grund af en række valg, respondenterne foretager. 

To 
risikoreduktioner 
muliggør  
scopetest 

Besvarelser 
indsamlet 
gennem et 
internetpanel 

Nyere dansk 
studie benytter 
anden metode 
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Boks I.5 Fakta om det hypotetiske værdisætningsstudie 

Det hypotetiske værdisætningsstudie blev gennemført i efteråret 2015. Der blev 
indsamlet 2.009 besvarelser gennem surveyvirksomheden Userneeds’ internetpa-
nel. Stikprøven var repræsentativ for den danske befolkning mellem 18 og 80 år 
målt på aldersgrupper, køn, region og uddannelse.  
 
Respondenterne blev bedt om at oplyse, hvor meget de var villige til at betale i en 
særlig skat for to risikoreduktioner af forskellig størrelse. De fik mulighed for at 
vælge et hvilket som helst beløb ved at markere et punkt på en skala fra 0 til 
12.000 kr. pr. år. Det var også muligt at vælge “ved ikke” eller angive et beløb 
større end 12.000 kr.    
 
Af de 2.009 respondenter blev fire forskellige grupper af respondenter sorteret fra, 
jf. tabel A. Den første gruppe var dem, der svarede “ved ikke” på betalings-
spørgsmålene. Disse besvarelser kunne ikke bruges til at beregne VSL.  
 
Den anden gruppe afgav protestsvar. Protestbesvarelser er i denne sammenhæng 
respondenter, som gennem opfølgningsspørgsmål blev afsløret som at “proteste-
re” mod undersøgelsens præmis. Det drejer sig eksempelvis om respondenter, der 
ikke var villige til at betale for risikoreduktionen, fordi de principielt var imod at 
betale mere i skat. Protestbesvarelserne var i overvejende grad respondenter, der 
ikke var villige til at betale noget for risikoreduktionerne. Der findes imidlertid 
også legitime grunde til at have en betalingsvilje på 0 kr., f.eks. at man ikke har 
råd. Legitime nul-bud blev derfor medtaget i den endelige population.  
 
Den tredje gruppe omfatter respondenter, der enten brugte minimalt med tid på at 
besvare spørgeskemaet eller angav svar, som ikke var indbyrdes konsistente. Der 
var eksempelvis nogle, der havde en højere betalingsvilje for den lille risiko-
reduktion end for den større. Respondenterne fik flere gange oplyst, at den ene 
risiko-reduktion var større end den anden, og de fik også mulighed for at justere 
deres svar. Respondenterne, der alligevel var villige til at betale mere for en min-
dre risikoreduktion, handlede i økonomisk forstand inkonsistent, jf. afsnit I.3. I 
litteraturen finder man, at en betydelig del af deltagere i økonomiske eksperimen-
ter træffer valg, der ikke er konsistente. Dette er således ikke unikt for hypotetiske 
værdisætningsstudier, jf. Starmer (2000). Respondenter, der brugte meget lidt tid 
på undersøgelsen og/eller centrale spørgsmål, blev også udelukket. 
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Boks I.5 Fakta om det hypotetiske værdisætningsstudie, fortsat 

Endelig var der et lille antal respondenter, hvis betalingsvilje udgjorde mere end 5 
pct. af deres disponible indkomst. Grænsen på 5 pct. bruges nogle gange som en 
tommelfingerregel i værdisætningsstudier til at udelukke outliere, jf. Mitchell og 
Carson (1989). Tanken bag reglen er at frasortere useriøse bud. Der er tale om en 
ret lille risikoreduktion, og 5 pct. af den disponible indkomst er derfor et relativt 
stort beløb. 
 
Den endelige population efter disse frasorteringer omfatter 997 besvarelser. Det er 
disse besvarelser, VSL beregnes på baggrund af. 
 

Tabel A Fravalg af respondenter  

 Respondenter 

 -----  Antal  ----- 

Fuldt sample 2.009 

“Ved ikke” 326 

Protestsvar a) 378 

Kort tidsforbrug og indbyrdes inkonsistente svar 297 

Useriøst høje bud 11 

Fravalg totalt 1.012 

Endelig population 997 

a) Definitionen på protestsvar er nærmere gennemgået i et dokumentationsnotat, som er
tilgængelig ved henvendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat. Protestbesvarelserne 
omfatter både nul-bud og positive bud. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
 
Resultater 
 
Værdisætningsspørgsmålene danner grundlaget for bereg-
ningen af VSL og er dermed undersøgelsens vigtigste 
spørgsmål. Her blev respondenterne bedt om at oplyse deres 
betalingsvilje for at mindske deres egen risiko for at dø i 
trafikken. Fordelingen af betalingsviljer for årlige risiko-
reduktioner på henholdsvis 1 ud af 100.000 og 2 ud af 
100.000 viser, at en stor andel af respondenterne kun er 
villige til at betale lidt, det vil sige op til 200 kr., jf. figur 

De fleste er villige 
til at betale for 
risikoreduktioner 
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I.4. Derefter falder andelen, der vil betale, med størrelsen på 
beløbet. Det fremgår, at flere er villige til at betale mere for 
den større risikoreduktion end for den mindre.   
 
 

Figur I.4 Betalingsvilje for risikoreduktioner 

Anm.: Figuren viser fordelingen af betalingsviljer i den endelige popu-
lation på 997 respondenter. Betalingsviljerne er her samlet i in-
tervaller af formidlingsmæssige hensyn. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 
For at beregne VSL på baggrund af de oplyste betalings-
viljer tages udgangspunkt i den gennemsnitlige betalingsvil-
je i populationen på 997 respondenter, jf. boks I.5. Den 
gennemsnitlige betalingsvilje er 356 kr. for en risikoreduk-
tion på 1 ud af 100.000 og 520 kr. for en reduktion på 2 ud 
af 100.000.29 VSL beregnes som et vægtet gennemsnit af de 
to.30 Den gennemsnitlige betalingsvilje stiger med størrelsen 
på risikoreduktionen, men ikke proportionalt. Dette finder 
man også i litteraturen, jf. afsnit I.4.   

 
29) Medianen for den mindre og større risikoændring er 102 hhv. 292 

kr. Den store forskel på gennemsnit og median antyder, at der er 
en del høje bud. 

30) VSL bliver beregnet efter følgende formel: VSL=WTP/∆R, hvor 
WTP er betalingsviljen for en risikoreduktion svarende til ∆R. 
Betalingsviljerne vægtes med hensyn til risikoreduktionens stør-
relse.  
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Baseret på populationen på 997 respondenter beregnes VSL 
til 31 mio. kr., jf. tabel I.5. Tabellen viser også VSL, når 
man medtager de høje bud, der overstiger 5 pct. af disponi-
bel indkomst, eller hvis man i stedet sætter grænsen ved 2 
pct. af disponibel indkomst. Dette giver et interval for VSL 
på 26-36 mio.kr. 
 
I tabellen ses også VSL beregnet på baggrund af betalingsvil-
jen for de to risikoreduktioner hver for sig. Fordi betalings-
viljen ikke stiger proportionalt med risikoreduktionen, er 
VSL lavere, hvis man tager udgangspunkt i risikoreduktionen 
på 2 ud af 100.000.  
 
 

Tabel I.5 VSL-beregning for forskellige populationer  
 Risikoreduktion Respondenter 
 Gennem-

snit 
1 ud af 
100.000 

2 ud af 
100.000 

 

 ---------------  Mio. kr.  --------------- ----  Antal  ---- 
Endelig populationa) 31 36 26 997 
Høje bud medtagetb) 36 42 30 1.008 

Betalingsvilje er maks. 
2 pct. af disponibel 
indkomstc) 

26 29 22 974 

a) Betaler det samme eller mere for større risikoreduktion, og betalingsviljen er maksimalt 5 pct. 
af disponibel indkomst. 

b) Betaler det samme eller mere for større risikoreduktion. 
c) Betaler det samme eller mere for større risikoreduktion, og betalingsviljen er maksimalt 2 pct. 

af disponibel indkomst. 
Anm.: Gennemsnittet er beregnet som et vægtet gennemsnit af VSL for de to risikoreduktioner. 
Kilde: Egne beregninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VSL beregnes til 
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VSL varierer 
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Følsomhedsanalyser 
 
Der er gennemført en række følsomhedsanalyser af VSL-
beregningerne ovenfor med hensyn til faktorer, der kan 
tænkes at påvirke VSL.31 Fordi VSL er beregnet på bag-
grund af et gennemsnit, er estimatet særligt følsomt for høje 
bud. Det er derfor undersøgt, hvordan VSL-estimatet æn-
dres, når de højeste og laveste bud sorteres fra, jf. tabel I.6. 
 
 

Tabel I.6 Følsomhed af VSL for høje og lave bud 
 Gennemsnit Respondenter 

 --  Mio. kr.  -- ----  Antal  ---- 
Høje bud medtaget a) 36 1.008 

Endelig population b)  31 997 
Uden de 1 pct. højeste bud 27 987 

Uden de 2,5 pct. højeste bud 24 972 

Uden de 2,5 pct. højeste og 
laveste bud 

24 947 

Uden nul-bud c) 36 849 

a) Betaler det samme eller mere for større risikoreduktion. Beta-
lingsviljen kan overstige 5 pct. af disponibel indkomst. 

b) Betaler det samme eller mere for større risikoreduktion, og 
betalingsviljen er maksimalt 5 pct. af disponibel indkomst. 

c) Udelader alle respondenter, der har en betalingsvilje på 0 kr.  
Anm.: Gennemsnittet er beregnet som et vægtet gennemsnit af VSL

for de to risikoreduktioner.  
Kilde: Egne beregninger. 
 
 
Det fremgår af tabellen, at VSL ændrer sig en del, når de 
højeste bud sorteres fra. Eksempelvis falder den gennem-
snitlige VSL med 4 mio. kr., når de 1 pct. højeste bud eks-
kluderes.  
 
Fordi de høje bud har en stærk påvirkning på gennemsnittet, 
er det vigtigt at undersøge, om buddene er legitime. Derfor 
 
31) Følsomhedsanalyser af bl.a. alder, altruisme og tidsforbrug viste, 

at disse faktorer ikke påvirker VSL i betydelig grad.  

Flere faktorer 
kan påvirke VSL 
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blev der opsat en række udvælgelseskriterier til bestem-
melse af den endelig population, der skulle sikre konsistens 
mellem respondenternes betalingsvilje og deres indkomst 
samt mellem betalingsviljerne for de to risikoreduktioner.  
 
Betydningen af indkomst, alder og andre faktorer for beta-
lingsviljen blev undersøgt i en økonometrisk model. Over-
ordnet set bekræfter modellen, at respondenternes svar er 
konsistente med teoretiske forventninger og det, man ellers 
har fundet i empirien, jf. boks I.6. Resultatet viser, at VSL 
stiger med indkomst med en estimeret indkomstelasticitet 
på 0,34.32 Dette er relativt lav sammenlignet med det, man 
finder i OECD (2012).33  
 
Modellen finder også en faldende VSL, hvis man i forvejen 
føler sig tryg ved at færdes i trafikken, eller hvis man pri-
mært rejser med tog kontra bil. Sidstnævnte stemmer 
overens med opfattelsen af, at tog er et sikrere transport-
middel.   
 
Betalingsviljen er signifikant højere for en større risiko-
reduktion. Det betyder, at populationen består en scope-test. 
Modellen finder, at når risikoreduktionen fordobles, stiger 
betalingsviljen med ca. 50 pct., alt andet lige. Taget i be-
tragtning, at populationen på 997 er sat sammen ud fra et 
kriterie om, at betalingsviljen skulle være den samme eller 
større for den større risikoreduktion, er dette resultat imid-
lertid misvisende. Det centrale er, at det samme resultat 
også gælder for populationer, hvor der ikke er stillet krav til 
indbyrdes konsistente betalingsviljer. 
 

 
32) Det er imidlertid svært at estimere en præcis indkomstelasticitet, 

da data for indkomst kun er tilgængelig i intervaller à 100.000 kr.  

33) De to størrelser er dog ikke helt sammenlignelige, da OECD 
(2012) beregner indkomstelasticiteten på tværs af studier, mens 
det er den enkelte respondents betalingsvilje og indkomst, der 
danner grundlag for indkomstelasticiteten i denne undersøgelse.  

Økonometriske 
modeller kan 
validere 
resultater 

VSL falder, jo 
sikrere man føler 
sig i trafikken  

Betalingsviljen 
stiger med 
størrelsen på 
risikoreduktion 
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Boks I.6 Økonometrisk model for betalingsvilje 

Mange faktorer, der kan påvirke VSL, er korreleret med hinanden. For at adskil-
le effekterne af f.eks. indkomst og uddannelse på VSL, er der estimeret en tobit-
model. Modellen har logaritmen af betalingsviljerne som den afhængige varia-
bel. Tobit-modeller er velegnede i tilfælde som dette, hvor en ikke-triviel andel 
af den afhængige variabel tager værdien nul. I sådanne tilfælde vil OLS ofte gi-
ve skæve estimater.   
 
Tabel A sammenfatter de marginale effekter af den estimerede model. Estima-
terne viser forskellige faktorers påvirkning på betalingsviljen i forhold til en 
referenceperson. Referencepersonen i modellen er en kvinde, der er gift eller 
samboende, der ikke har hjemmeboende børn, har uddannelse på grundskoleni-
veau, bor i Region Hovedstaden, og hvis primære transportmiddel er bil. 
 
Med undtagelse af indkomst, alder og alder2, tager de resterende variable enten 
værdien nul eller et. De estimerede parametre skal opfattes som procentvise af-
vigelser fra referencepersonen. Eksempelvis kan parameteren for Hjemme-
boende børn fortolkes som, at hvis referencepersonen havde hjemmeboende 
børn, ville betalingsviljen have været 33 pct. højere. Havde referencepersonen 
været en mand, ville betalingsviljen have været 80 pct. lavere, osv. Alle fortolk-
ninger er “alt andet lige”.  
 
Parameteren for indkomst er signifikant og positiv. Den kan fortolkes som en 
indkomstelasticitet. Parametrene for tog og føler sig sikre i trafikken tyder på, at 
respondenter, som opfatter trafikken som sikker, har en lavere betalingsvilje.  
 
Parameteren for værdisætning af den større risikoreduktion viser, at der er en 
scope-effekt i udvalget. Parameterens størrelse kan fortolkes som, at når risiko-
reduktionen stiger med 100 pct., stiger betalingsviljen med 53 pct. Var der per-
fekt scope, ville parameteren være 1. Sagt med andre ord stiger betalingsviljen 
med risikoreduktionen, men stigningen er ikke proportional. 
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Boks I.6 Økonometrisk model for betalingsvilje, fortsat 

Tabel A  Estimationsresultater fra tobit-model 

Variabel Parameter 
Log(indkomst) a) 0,34 * 
Alder -0,02  
Alder2 0,00  
Hjemmeboende børn 0,33 * 
Mand -0,80 *** 
Enlig -0,44 ** 
Lang videregående uddannelse -0,41  
Mellemlang videregående uddannelse -0,48 ** 
Kort videregående uddannelse -0,39  
Forskeruddannelse -0,60  
Erhvervsuddannelse -0,38 * 
Gymnasial uddannelse -0,42 * 
Kan ikke betale uforudset regning på over 1.000 kr. -0,56 *** 
Region Midtjylland -0,13  
Region Nordjylland -0,47 * 
Region Sjælland -0,49 ** 
Region Syddanmark -0,34 * 
Føler sig sikker i trafikken -0,33 * 
Typisk transportmiddel: gang  -0,10  
Typisk transportmiddel: bus -0,26  
Typisk transportmiddel: cykel 0,10  
Typisk transportmiddel: tog -0,43 ** 
Værdisætning af større risikoreduktion  0,53 *** 

Antal respondenter 997  
a) Indkomsten er beregnet som midtpunktet i det indkomstinterval, respondenten har 

valgt. 
Anm.: I den estimerede model indgår parametre, der ikke er vist i tabellen. De fulde estima-

tionsresultater kan ses i et dokumentationsnotat, som kan fås ved henvendelse til De 
Økonomiske Råds Sekretariat. Referencekategorierne, som parametrene skal fortolkes i 
forhold til er: kvinde, samboende, ingen hjemmeboende børn, uddannelse på grund-
skoleniveau, Region Hovedstaden, typisk transportmiddel: bil. 

 ***, ** og * angiver signifikans på hhv. 0,1, 1 og 5 pct. niveau.   
Kilde: Egne beregninger.  
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Et andet interessant fund er, at der ikke findes nogen signi-
fikant effekt af alder på VSL, når der er kontrolleret for 
indkomst, uddannelse og en række andre forhold. Dette er i 
tråd med, at man i empirien ikke finder en klar sammen-
hæng mellem VSL og alder, jf. afsnit I.2 og I.4.  
 
Endelig er det værd at bemærke, at mænd har lavere beta-
lingsvilje end kvinder, og enlige har lavere betalingsvilje 
end folk, der er gift eller samboer. 
 
Sammenfatning 
 
Der er gennemført et hypotetisk værdisætningsstudie af 
værdien af statistisk liv (VSL) for Danmark, som er præsen-
teret i dette afsnit. Resultatet af analysen er, at VSL ligger i 
intervallet 26-36 mio. kr. med et centralt skøn på 31 mio. kr. 
Følsomhedsanalyser viser, at VSL især er sensitiv overfor 
høje bud. En række andre variable, såsom respondentens 
alder og tidsforbrug i undersøgelsen påvirker ikke VSL-
estimatet i betydelig grad. 
 
Der knytter sig en række metodiske problemer til hypotetisk 
værdisætning, hvilket også gør sig gældende i denne under-
søgelse. Det virker, som om en del respondenter i under-
søgelsen har haft svært ved at værdisætte de små risiko-
reduktioner. Det har enten ført til, at de ikke oplyste en be-
talingsvilje, afgav protestsvar eller havde en betalingsvilje, 
der ikke var indbyrdes konsistent. Disse svar er sorteret fra 
og indgår ikke i analysens resultater.  

I.6 Bud på nye nøgletal for værdien af stati-
stiske liv og leveår 

I de foregående afsnit er der fremlagt empiriske resultater 
fra både udenlandske og danske studier, og der er givet et 
overblik over de værdier, der benyttes i andre lande. Ende-
lig er der præsenteret resultater af et nyt hypotetisk værdi-
sætningsstudie af værdien af statistisk liv (VSL). Konklu-
sionerne i disse afsnit peger alle i retning af, at det nuvæ-
rende danske nøgletal for VSL på 17 mio. kr. er for lavt.  

Ingen effekt på 
VSL af alder 

Mænd har lavere 
betalingsvilje end 
kvinder 

Analysen peger 
på en VSL på  
31 mio. kr.  

Metodiske 
problemer 
håndteret ved 
frasortering af 
svar   

Tidligere afsnit 
antyder, at VSL 
bør opjusteres 
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Formålet med dette afsnit er at diskutere, hvilken størrelse 
en dansk VSL bør have. Afsnittet begynder med en sam-
menligning af den nuværende VSL med en opgørelse af den 
forventede indkomst gennem livet (den såkaldte livs-
indkomst) tillagt en værdi af fritid og hjemmeproduktion. 
Efterfølgende samles hovedresultater fra empiriske studier, 
som er gennemgået i tidligere afsnit. På denne baggrund 
gives et bud på et nyt dansk nøgletal for VSL. Til sidst præ-
senteres beregningen af en værdi af leveår (VOLY) med 
udgangspunkt i en revideret VSL.   
 
Livsindkomst og værdi af fritid  
 
Der er en del metodiske usikkerheder forbundet med opgø-
relsen af VSL, jf. afsnit I.3. Det kan derfor være nyttigt at 
sammenligne VSL med en konkret værdi i form af en opgø-
relse af livsindkomsten tillagt et skøn for værdien af fritid 
og hjemmeproduktion. Sagt med andre ord, en opgørelse af 
værdien af tid. I denne type opgørelse afspejler den bereg-
nede livsindkomst værdien af arbejdstid, mens værdien af 
fritid og den tid, man bruger på huslige opgaver, skønnes.  
 
VSL er opgjort for gennemsnittet af den berørte befolkning. 
Den “gennemsnitlige dansker” er 41 år gammel. Derfor 
opgøres værdien af tid i det følgende også for en 41-årig, 
således at de to størrelser kan sammenlignes. Opgørelsen er 
gennemgået i boks I.7. 
 
I litteraturen argumenteres for, at livsindkomsten medregnet 
en værdi af fritid og hjemmeproduktion kan betragtes som 
et underkantskøn for VSL, jf. bl.a. Andersson og Treich 
(2011), Keeler (2001) samt Murphy og Topel (2006).34 Det-
te skyldes først og fremmest, at nytten af forbruget under-
vurderes i opgørelsen. Helt konkret opgøres det såkaldte 
forbrugeroverskud ikke. Derudover er værdien af fritid og 
hjemmeproduktion for personer over 70 år ikke medregnet i 
opgørelsen for en gennemsnitlig dansker.  

 
34) Lidt mere præcist opgør Murphy og Topel (2006) værdien af et 

leveår for forskellige aldersklasser til at være omkring tre gange 
højere end den årlige indkomst og værdien af fritid på grund af 
forbrugeroverskuddet. 

Indhold i afsnit 

Sammenligning 
af VSL med 
værdi af tid 
nyttigt 

Værdi af tid for 
en 41-årig 

Livsindkomst og 
værdi af tid er et 
underkantsskøn 
for VSL 
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Boks I.7 Den resterende livsindkomst og værdi af tid  

I boksen gennemgås beregningen af den forventede resterende indkomst (livs-
indkomsten) og et skøn for værdien af fritid og hjemmeproduktion. Formålet med 
at opgøre denne størrelse er at sammenligne den med VSL. Alle priser er 2015-
priser.   
 
Den resterende livsindkomst 
For at kunne sammenligne de to størrelser er livsindkomsten beregnet for en per-
son med den gennemsnitlige alder 41 år, da VSL er opgjort for gennemsnittet af 
den danske befolkning. Beregningerne af den resterende livsindkomst er foretaget 
på registerdata og er baseret på indkomstoplysninger i 2013.  

 
Den resterende livsindkomst beregnes som summen af den gennemsnitlige brutto-
indkomst for hvert alderstrin fra 41 til 70 år. Ved beregningen af gennemsnittet ses 
der bort fra de 1 pct. laveste og 1 pct. højeste indkomster for at reducere påvirk-
ningen fra ekstreme observationer. Der er ikke foretaget diskontering af ind-
komsterne, hvorfor der implicit antages, at den forventede reallønsfremgang svarer 
til den forventede reale diskonteringsrente.  
 
Bruttoindkomsten er defineret som erhvervsindkomst inklusive indbetalinger til 
arbejdsmarkedspensioner. Der er ikke medtaget kapitalindkomst, da det kan be-
tragtes som et resultat af, at forbruget i et år ikke svarer til indkomsten i det sam-
me år (det vil sige, at forbruget er blevet udskudt). Fordi livsindkomsten er bereg-
net af bruttolønninger, ses der bort fra overførselsindkomster for at undgå dobbelt-
regning.  
 
Den resterende livsindkomst før skat for en 41-årig dansker er beregnet til ca. 8,0 
mio. kr. under de givne antagelser, jf. tabel A.  
 
Værdien af fritid og hjemmeproduktion 
En dansker har ca. 8 timers fritid på en gennemsnitlig ugedag, jf. Bonke (2014). I 
denne opgørelse defineres fritid som den vågne fritid, hvor en person hverken er 
på arbejde eller arbejder hjemme med huslige gøremål eller børneomsorg. Fritid er 
altså kun den tid, der er tilbage til personen selv, herunder samvær med familien 
og venner. 
 
Hjemmeproduktion dækker bl.a. over indkøb, husligt arbejde (opvask, rengøring, 
madlavning mv.), gør-det-selv-arbejde samt børneomsorg. I Bonke (2012) opgøres 
hjemmeproduktionen til ca. 2 timer og 45 min. på en gennemsnitlig ugedag.  
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Boks I.7 Den resterende livsindkomst og værdi af tid, fortsat 

Til at værdisætte fritid og hjemmearbejde sættes værdien af tid til 83 kr. pr. time, 
som er den værdi, der bliver brugt i cost-benefit-analyser på transportområdet, jf. 
Fosgerau mfl. (2007) og Transportministeriet (2014). Skønnet for værdien af fri-
tid og hjemmeproduktion mellem det 41. og 70. år er 9,8 mio. kr.  
 
Den resterende livsindkomst med et skøn for værdien af fritid og hjemme-
produktion beløber sig således til 17,8 mio. kr. Hvis man også vil medregne vær-
dien af fritid og hjemmeproduktion for dem over 70 år, vil værdien selvsagt være 
højere. 

 
Forbrugeroverskuddet mangler  
Værdien af forbrug er kun delvist medregnet i opgørelsen som værdien af den sidste 
forbrugte (marginale) enhed, mens det såkaldte forbrugeroverskud ikke er medreg-
net. Forbrugeroverskuddet afspejler forskellen mellem den maksimale betalings-
vilje og den faktiske pris af det ikke-marginale forbrug. Udeladelsen af forbruger-
overskuddet betyder, at opgørelsen af livsindkomsten tillagt et skøn for værdien 
af fritid og hjemmeproduktion er et klart underkantsskøn for VSL. 

 
 

Tabel A Resterende livsindkomst og værdi af tid 

 Mio. kr. 
Resterende livsindkomst før skat 8,0 

Værdi af fritid  7,3 

Værdi af hjemmeproduktion  2,5 

Resterende livsindkomst og værdi af tid 17,8 
Anm.:    Livsindkomsten samt værdien af fritid og hjemmeproduktion er opgjort for en 41-årig 

dansker frem til det 70. år. Det antages, at den betragtede person vil komme til at have 
ca. 88.000 fritidstimer og ca. 30.000 hjemmeproduktionstimer frem til fyldte 70. år. 
Disse ganges med værdien af tid, estimeret til 83 kr. pr. time, jf. Fosgerau mfl. (2007) 
og Transportministeriet (2014). I en sammenligning af den opgjorte størrelse med VSL 
bør forbrugeroverskud og værdi af fritid og hjemmeproduktion for dem over 70 år også 
medregnes. Tallene er afrundet til én decimal. 

Kilde:    Egne beregninger baseret på registerdata for 2013, Bonke (2012), Bonke (2014), Fos-
gerau mfl. (2007) og Transportministeriet (2014). 
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Den beregnede resterende livsindkomst for en 41-årig tillagt 
et konservativt skøn for fritid og hjemmeproduktion er op-
gjort til ca. 18 mio. kr. Dette er højere end det nuværende 
nøgletal for VSL. Da den således opgjorte værdi er et klart 
underkantsskøn på VSL, er dette en tydelig indikation på, at 
VSL for Danmark bør opjusteres. 
 
Bud på nyt nøgletal til VSL  
 
Det nuværende danske nøgletal for VSL på 17 mio. kr. er en 
beregnet værdi baseret på et tidligere anbefalet EU-nøgletal, 
jf. Transportministeriet (2010). Der er i de foregående afsnit 
redegjort for, at VSL stiger med indkomsten. Derfor bør en 
gennemsnitlig EU-værdi justeres med hensyn til forskelle i 
indkomstniveau mellem Danmark og EU. Det nuværende 
nøgletal er korrigeret for købekraft og fremskrevet til nu-
tidsværdi, men ikke justeret for forskelle i indkomstniveau. 
En sådan justering vil medføre en højere VSL for Danmark, 
da indkomsten i Danmark ligger over den gennemsnitlige 
indkomst i EU.    
 
EU-Kommissionen har for nyligt anbefalet et nyt nøgletal 
for VSL til anvendelse i cost-benefit-analyser i EU, jf. tabel 
I.7. EU-Kommissionens (2015) nye anbefaling på 39 mio. 
kr. er baseret på OECD (2012) og gælder for EU som hel-
hed. Det anbefales, at værdien korrigeres for forskelle i 
indkomstniveau mellem de enkelte medlemslande og EU-
gennemsnittet.  
 
Baseret på den omfattende metaanalyse af udenlandske værdi-
sætningsstudier udført af OECD (2012) beregnes VSL, justeret 
for det danske indkomstniveau, til 36-46 mio. kr.35 Dette er 
mere end dobbelt så højt som den nuværende danske VSL.  
 
35) Værdierne for VSL er beregnet på baggrund af hypotetiske vær-

disætningsstudier i hhv. OECD- og EU-lande ved brug af en be-
nefit transfer metode, der er præsenteret i afsnit I.4. Kort fortalt 
finder OECD et centralt bud for VSL på baggrund af studier gen-
nemført i hhv. EU- og OECD-lande. Dette bud kan omregnes til 
et nationalt bud på VSL i dag ved at tage højde for indkomst-
forskelle landene imellem, den generelle økonomiske udvikling 
over tid og købekraftskorrigeret valutakurser. Studierne fra 
OECD og EU giver værdier på hhv. 36 og 46 mio. kr. omregnet 
for Danmark.   

Livsindkomst og 
værdi af tid 
opgøres til  
18 mio. kr.  

Nuværende værdi 
afspejler ældre 
EU-gennemsnit 

Ny anbefaling fra 
EU-
Kommissionen   

Nøgletal fra 
OECD beregnes 
til 36-46 mio. kr.  
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For at sikre, at VSL afspejler den danske befolknings beta-
lingsvilje for reduktioner i risikoen for at dø, er det oplagt at 
fastsætte VSL med udgangspunkt i danske værdisætnings-
studier. Der er i alt tre værdisætningsstudier af VSL for 
Danmark, inklusive det, der blev præsenteret i afsnit I.5. De 
centrale værdier i studierne ligger meget tæt på hinanden og 
varierer fra 27 til 35 mio. kr. Gennemsnittet af de tre centra-
le bud er 31 mio. kr. Når man tager usikkerheden omkring 
hypotetisk værdisætning i betragtning, er det betryggende, 
at de tre studiers centrale bud og intervaller overlapper i så 
høj grad.  
 
Gennemsnittet af de danske studier på 31 mio. kr. ligger lige 
i overkanten af de værdier, der anvendes i cost-benefit-
analyser i andre europæiske lande. I disse lande anvendes 
nøgletal for VSL i størrelsesordenen 21 til 27 mio. kr. Flere 
af disse værdier baserer sig imidlertid på ældre studier, jf. 
afsnit I.4. I USA anvender man værdier, der er væsentlig 
højere end i Europa.  
 
Hypotetisk bias er en kendt udfordring forbundet med hypo-
tetisk værdisætning. Hypotetisk bias afspejler, at responden-
terne måske ikke er villige til faktisk at betale det beløb, 
som de har angivet i spørgeskemaet. Det kan være et argu-
ment for, at en VSL på 31 mio. kr. baseret på de danske 
hypotetiske værdisætningsstudier er for høj. I modsætning 
til i mange andre miljøkontekster finder man imidlertid, at 
hypotetisk værdisætning af VSL giver betydelige lavere 
værdier end opgørelser baseret på markedsdata, som f.eks. 
hedoniske lønstudier, jf. afsnit I.4.  
 
Der er flere grunde til, at en værdi på 31 mio. kr. er et plau-
sibelt bud på VSL i Danmark. For det første er de værdier, 
man kan beregne for Danmark på baggrund af OECD 
(2012) og EU-Kommissionens nylige anbefaling (noget) 
højere end 31 mio. kr. For det andet tyder opgørelsen af 
livsindkomsten med værdi af fritid og hjemmeproduktion 
på, at det nuværende nøgletal på 17 mio. kr. er et klart un-
derkantsskøn for VSL i Danmark. På baggrund af de over-
stående overvejelser vurderes 31 mio. kr. at være det bedste 
bud på en ny VSL i Danmark. Det gøres dog opmærksom 
på, at denne værdi er forbundet med usikkerhed.  

Gennemsnit af 
danske studier 
antyder, at VSL 
er ca. 31 mio. kr. 

31 mio. kr. er 
højere end VSL i 
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31 mio. kr. det 
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VSL 
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Tabel I.7 Oversigt over estimerede og anvendte værdier af statistisk liv (VSL) 
 Kilde VSL Interval 
  ---  Mio. kr.  --- 

Danmark    

Nuværende værdi Transportministeriet (2010) 17  

    

Danske studier DØR (2016)a) 31  25-36 

 Gyrd-Hansen mfl. (2015) 35  21-59 

 Kidholm (1995) 27  24-36 

    

Udenlandske studier OECD (2012)b) 46 23-68 

    

Anvendte værdier i andre lande   

Sverige Trafikverket (2015) 21  

    

Storbritannien Department for Transport (2014) 21   

    

Norge Finansdepartementet (2012) 27  

    

EU  EU-Kommissionen (2015) 39  20-59 

    

USA Office of Management and Budget (2003) 54  

  Environmental Protection Agency (2010) 68  

 Department of Transportation (2015) 72  

a) Der henvises til det hypotetiske værdisætningsstudie, der er præsenteret i afsnit I.5. Ud-
dybende information om analysen findes i et dokumentationsnotat, som er tilgængelig ved
henvendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat.  

b) Værdien for Danmark er beregnet ved hjælp af benefit transfer ud fra estimater af VSL for 
EU27-lande. Tages udgangspunkt i værdisætningsstudier fra OECD-lande, er værdien 36 
mio. kr.  En forklaring på beregningsmetoden i benefit transferen til danske VSL findes i af-
snit I.4. 

Anm.: Alle værdier, undtaget OECD (2012) og EU-Kommissionen (2015), er omregnet til DKK 
med købekraftkorrigerede valutakurser og fremskrevet til nutidsværdi med den nominelle 
BNP-deflator, hvor det implicit antages, at indkomstelasticiteten er én. Værdien for EU-
Kommissionen er beregnet ved benefit transfermetoden, som beskrevet i afsnit I.4. Alle priser 
er 2015-priser 
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Værdien af leveår 
 
I de tilfælde, hvor en risikoreduktion primært gavner en 
bestemt aldersgruppe, kan der argumenteres for, at man ikke 
bør anvende den gennemsnitlige VSL for hele befolkningen. 
Dette gælder f.eks. tiltag på luftforureningsområdet, som i 
især gavner de ældre. I princippet bør man beregne VSL for 
den del af befolkningen, der bliver berørt af et givet tiltag. I 
praksis er dette dog en ressourcekrævende tilgang, og det er 
derfor sjældent en mulighed. En anden måde at tage højde 
for aldersafhængighed i VSL er at benytte værdien af leveår 
(VOLY).  
 
Man kan beregne VOLY på baggrund af den gennemsnit-
lige VSL, jf. afsnit I.2. Det er vigtigt, at der er konsistens 
mellem de to størrelser til enhver alder. Det antages typisk, 
at VOLY er konstant gennem livet, da det hverken fra teore-
tisk eller empirisk side er klart, om VOLY stiger eller falder 
med alderen. 
 
En konsistent værdisætning af statistiske liv og leveår med 
udgangspunkt i en gennemsnitlig VSL på 31 mio. kr. forud-
sætter en konstant VOLY på 1,3 mio. kr. pr. leveår, jf. boks 
I.8. Dette svarer til, at VSL vil aftage, jo ældre den berørte 
befolkningsgruppe er, jf. figur I.5. For en yngre befolknings-
gruppe er VSL dermed højere end for gennemsnittet, hvilket 
skyldes, at VOLY summeres over flere forventede leveår. 
Værdisætning ved brug af VOLY er således helt parallelt til 
en værdisætning ved brug af en alderskorrigeret VSL, hvor 
forskellig VSL anvendes til forskellige aldersgrupper.  
 
 
 
 
 

Værdien af leveår 
fornuftig, hvis 
tiltaget berører 
én aldersgruppe 

Konsistens 
mellem VSL og 
VOLY vigtigt 

VSL på  
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VOLY på  
1,3 mio. kr.  



Værdien af Statistisk liv. Diskussionsoplæg. Økonomi og Miljø 2016 

 68 

Boks I.8 Beregning af VOLY 

Sammenhængen mellem VSL og VOLY er nærmere gennemgået i boks I.2 i af-
snit I.2. Heri fremgår, hvordan man kan beregne en konstant VOLY på baggrund 
af en gennemsnitlig VSL for befolkningen. En VSL på 31 mio. kr. kan omregnes 
til en konstant VOLY på 1,3 mio. kr., hvis det antages, at den gennemsnitlige 
alder er 41 år, den maksimale levealder er 100 år og diskonteringsrenten er 3 pct. 
 
Valget af diskonteringsrente har stor betydning for den beregnede VOLY. Anvendes 
i stedet en rente på 1 eller 5 pct., omregnes VSL til en konstant VOLY på 0,9 hen-
holdsvis 1,8 mio. kr. En høj diskonteringsrente giver en højere nutidsværdi af leveår, 
fordi leveår mod slutningen af livet samtidigt betragtes som mindre værdifulde.  
 
Nogle tiltag har først en effekt på risikoen for at dø et vist antal år efter ekspone-
ring. Det er i disse tilfælde udbredt praksis at tilbagediskontere VOLY for at tage 
højde for tidsperioden fra eksponering til død. I Kapitel II anvendes eksempelvis 
en model, der antager, at døden i gennemsnit indtræffer ti år efter eksponering 
for luftforurening. I dette tilfælde vil VOLY tilbagediskonteres for de ti år, der 
går, fra eksponering til døden indtræffer. Hvis man antager en diskonteringsrente 
på 3 pct., vil en VOLY på 1,3 mio. kr. tilbagediskonteres til 0,9 mio. kr. pr. leve-
år. Dette kaldes i nogle sammenhænge en “kronisk” VOLY. 

 
 

Figur I.5 Sammenhæng mellem VSL og konstant VOLY 

Anm.: I figuren antages en gennemsnitlig VSL på 31 mio. kr., en 
diskontering på 3 pct. og en maksimal levealder på 100 år. 

Kilde: Overlevelsessandsynligheder fra DREAM og egne beregninger. 
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I.7 Sammenfatning og anbefalinger 

Regulering på transport-, miljø- og sundhedsområdet har ofte 
i større eller mindre grad betydning for befolkningens risiko 
for at dø i en given periode. Det er vigtigt, at beslutnings-
tagere medregner disse ændringer i risikoen for at dø i cost-
benefit-analyser, når de skal beslutte, om et tiltag skal gen-
nemføres. Værdisætning af sådanne risikoændringer kan for 
nogle synes uetisk. Men hvis der ikke er en eksplicit værd-
isætning af liv, er der stor risiko for, at man indirekte an-
vender en uensartet værdisætning af liv fra tiltag til tiltag. 
En eksplicit værdi af liv vil derfor fremme en konsistent og 
gennemsigtig værdisætning på tværs af tiltag indenfor og 
mellem forskellige områder. Dette kan bidrage til, at offent-
lige midler allokeres, så de gør mest gavn.  
 
Den typiske måde at værdisætte liv i cost-benefit-analyser 
er ved at benytte den såkaldte værdi af statistisk liv (VSL). 
VSL er ikke værdien af et bestemt menneskeliv, men en 
opregning baseret på betalingsvilje for små ændringer i 
risikoen for at dø. I praksis opgør man ofte VSL gennem 
hypotetiske værdisætningsstudier.  
 
Flere danske myndigheder anvender en eksplicit værdi af 
liv. Det danske nøgletal for VSL er 17 mio. kr. Denne værdi 
er beregnet ud fra et ældre nøgletal for hele EU, og den 
synes lav sammenlignet med de værdier for VSL, der an-
vendes i andre lande. Formålet med dette kapitel har været 
at undersøge, om den værdi, man har anvendt i en årrække i 
danske cost-benefit-analyser, bør ændres.  
 
For at kunne undersøge dette er der i kapitlet gennemført et 
nyt hypotetisk værdisætningsstudie af VSL i Danmark. Til 
denne analyse er indsamlet svar fra 2.000 danskere fra 18 til 
80 år. De 2.000 respondenter har udtrykt deres betalings-
vilje for en lille reduktion i deres risiko for at dø i trafikken. 
Overordnet tyder analysen på, at VSL for Danmark ligger i 
intervallet 26-36 mio. kr. med et centralt skøn på 31 mio. kr. 
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Hypotetisk værdisætning er behæftet med stor usikkerhed. 
Det gælder ikke mindst i værdisætningen af ændringer i små 
risici, som kan være vanskelige at forstå for respondenterne. 
Resultaterne fra et enkeltstående studie skal derfor tolkes 
med forsigtighed. Troværdigheden af resultatet kan styrkes 
ved at sammenholde analysens resultater med, hvad der er 
fundet i andre empiriske analyser på området. 
 
Der er foruden analysen i dette kapitel tidligere gennemført 
to danske hypotetiske værdisætningsstudier af VSL. På 
trods af usikkerhed ved metoden ligger resultaterne af de 
danske studier tæt på hinanden. De centrale bud på VSL fra 
to andre danske studier er hhv. 27 og 35 mio. kr. Gennem-
snittet af resultaterne fra de tre danske studier er således 31 
mio. kr. 
 
Hypotetiske værdisætningsstudier kan lide under såkaldt 
hypotetisk bias. Hypotetisk bias afspejler, at respondenterne 
måske ikke er villige til faktisk at betale det beløb, de har 
angivet i spørgeskemaet. Dette kan være et argument for, at 
den sande danske VSL er lavere end gennemsnittet af de 
danske studier på 31 mio. kr.  
 
Der findes dog argumenter for, at en VSL på 31 mio. kr. er 
et plausibelt bud på en dansk VSL. For det første beregnes 
VSL for Danmark på baggrund af et studie fra OECD og 
EU-Kommissionens nylige anbefaling til noget højere en 31 
mio. kr. For det andet tyder en sammenligning med en op-
gørelse af livsindkomsten og værdien af fritid på, at det 
nuværende nøgletal på 17 mio. kr. er et klart underskøn for 
VSL i Danmark.  
 
De empiriske resultater taler således entydigt for, at det 
nuværende danske nøgletal for VSL på 17 mio. kr. er for 
lavt. Der er også en tendens til, at VSL anvendt i cost-
benefit-analyser i andre, sammenlignelige lande er noget 
eller en del højere, end nøgletallet for Danmark. På den 
baggrund anbefales det at anvende en ny værdi, der tager 
udgangspunkt i et gennemsnit af de tre danske analyser på 
området, på 31 mio. kr. 
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Et højere dansk nøgletal for værdien af statistisk liv vil selv-
sagt påvirke resultaterne i cost-benefit-analyser af tiltag, 
som har effekt på risikoen for at dø. En højere værdi af sta-
tistisk liv betyder, at der bør lægges mere vægt på at gen-
nemføre tiltag, der forebygger dødsfald, sammenlignet med 
i dag.  
 
Det foreslåede nøgletal for VSL på 31 mio. kr. er en gen-
nemsnitlig VSL for hele den danske befolkning. Derfor bør 
værdien anvendes i cost-benefit-analyser af tiltag, der giver 
en ændring risikoen for at dø for hele befolkningen.  
 
Nogle tiltag påvirker imidlertid særligt risikoen for at dø for 
én bestemt aldersgruppe. Det er eksempelvis tilfældet med 
regulering af luftforurening, som især gavner de ældre i 
befolkningen, som har en kortere forventet levetid end be-
folkningen generelt. Her er det hensigtsmæssigt at opgøre 
antallet af reddede leveår værdisat med en værdi af leveår 
(VOLY). En sådan tilgang kan tage højde for, at yngre har 
flere forventede leveår tilbage end ældre.  
 
Det er vigtigt, at der er konsistens mellem VSL og VOLY, 
så der sker en rigtig prioritering mellem tiltag, der påvirker 
henholdsvis hele befolkningen (hvor VSL benyttes) og en 
særlig aldersgruppe (hvor VOLY benyttes). Der anvendes 
typisk en konstant VOLY på tværs af alle aldersgrupper, 
hvilket medfører, at VSL er højere for unge end ældre. Det 
nuværende danske nøgletal for en konstant VOLY er på 
knap 1 mio. kr., men er beregnet ud fra VSL på 17 mio. kr. 
Til beregning af tiltag, der primært berører én aldersgruppe i 
befolkningen, anbefales, at den tidligere værdi erstattes af 
en konstant VOLY svarende til 1,3 mio. kr. pr. leveår uaf-
hængig af alder. Denne værdi er udledt af VSL på 31 mio. 
kr.  
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KAPITEL II   

LUFTFORURENING 

II.1 Indledning 

Det er det første, vi gør, når vi bliver født, og det sidste vi 
gør, når vi skal herfra. Vi trækker vejret. Det er derfor ikke 
uvæsentligt, hvilken kvalitet den luft, vi får ned i lungerne, 
har. Luftforurening påvirker vores helbred og fører bl.a. til 
hjerte-kar-sygdomme, astma og lungekræft. Helbredsom-
kostninger udgør formentlig den overvejende andel af de 
samlede omkostninger ved luftforurening. Men skaderne 
begrænser sig ikke kun til vores helbred. Luftforurening 
fører også til ødelagte bygninger, nedsat udbytte fra land-
bruget og skader på naturen. Disse skadelige påvirkninger 
fra luftforurening koster samlet set Danmark mange milliar-
der kroner hvert år. 
 
Formålet med kapitlet er at undersøge, om reguleringen af 
luftforurening i Danmark er indrettet hensigtsmæssigt, og 
om der f.eks. er behov for yderligere regulering overfor 
nogle typer af luftforurening.  
 
Der er i dag stor forskel på, hvordan de forskellige kilder til 
luftforurening reguleres. Biler skal leve op til en række for-
skellige standarder for udledning, og der er høje afgifter på 
transport. Omvendt er eksempelvis brændeovne kun omfat-
tet af begrænset regulering.  
 
Luftforurening fra danske kilder kommer især fra brænde-
ovne, landbrug og vejtransport. I kapitlet belyses de forskel-
lige danske emissionssektorer med fokus på, om der i nogle 
sektorer er grundlag for at ændre reguleringen. 
 
Brændeovne står for en stor del af udledningerne af forure-
nende stoffer i Danmark og er kun i begrænset omfang re-
guleret. Derfor præsenteres i kapitlet en analyse af de sam-
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fundsøkonomiske omkostninger og gevinster ved forskelli-
ge typer af regulering af brændeovne. Analysen bygger på 
en opgørelse af gevinster i form af reducerede helbredsom-
kostninger og omkostninger for brændeovnsbrugerne som 
følge af regulering. Konkret ses på følgende typer af regule-
ring: 
 

 Afgifter på brugen af brændeovne 
 Forbud mod ældre brændeovne 
 Totalt forbud mod brændeovne 
 Skrotningspræmie 

 
Beregningerne af helbredsrelaterede omkostninger er udført 
i samarbejdet med DCE – Nationalt Center for Miljø og 
Energi, Aarhus Universitet. DCE har på baggrund af luft-
forureningsmodeller estimeret geografisk detaljerede opgø-
relser over helbredseffekter ved udledning fra brændeovne. 
Dele af disse helbredseffekter er værdisat med nye værdier 
af statistisk liv og tabte levelår beregnet i kapitel I i denne 
rapport.  
 
I nærværende kapitel ses på brugen af afgifter i forhold til 
regulering af luftforurening, herunder en vurdering af de 
nuværende afgifter på udledning af kvælstofoxider (NOX) 
og svovldioxid (SO2). 
 
Luftforureningens grænseoverskridende effekter leder til et 
behov for international regulering. Der findes en række 
konventioner og EU-direktiver, som regulerer luftforurenin-
gen. Disse har bidraget til, at luftkvaliteten i mange euro-
pæiske lande er forbedret igennem de seneste årtier. I kapit-
let gennemgås hovedlinjerne i den internationale såvel som 
den danske regulering. 
 
I det efterfølgende afsnit II.2 beskrives kilder til og effekter 
af luftforureningen i Danmark. I afsnit II.3 belyses den in-
ternationale ramme for regulering af luftforurening, mens 
regulering i Danmark er beskrevet i afsnit II.4. Afsnit II.5 
beskriver, hvordan man beregner helbredsomkostninger ved 
luftforurening. I afsnit II.6 analyseres de tre største danske 
emissionssektorer (landbrug, vejtransport og brændeovne) 
for at identificere, om der er behov for yderligere regulering 
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i disse sektorer. Analysen af de samfundsøkonomiske ge-
vinster og omkostninger ved regulering af brændeovne præ-
senteres i afsnit II.7. Sammenfatning og anbefalinger følger 
i det sidste afsnit. 

II.2 Luftforurening og dens effekter 

Luftforurening er sammensat af stoffer og gasser, der kom-
mer fra mange forskellige kilder. Det meste af luftforure-
ningen er menneskeskabt og kommer fra afbrænding af kul, 
olie, gas og træ. Desuden kommer der en del forurening fra 
produktionsprocesser (f.eks. i landbrug og industri) og fra 
naturlige kilder såsom havsalt, vegetation og vulkanudbrud. 
Luftforurening kan transporteres over lange afstande og 
medføre effekter både tæt på kilden og op til flere tusinde 
kilometer væk fra kilden. 
 
Sammenhængen mellem udledninger og luftens indhold af 
forurenende stoffer er kompleks. Helt overordnet kan luft-
forureningen opdeles i primære (direkte) udledte stoffer og 
sekundært dannede stoffer, jf. figur II.1. Primære udlednin-
ger er de stoffer, der udledes direkte fra forureningskilden, 
f.eks. sodpartikler og ammoniak. Sekundære stoffer dannes, 
når primære stoffer reagerer kemisk med andre stoffer i 
luften, og nye stoffer dermed opstår. For eksempel består 
partikelforureningen af både primært udledte partikler 
(f.eks. fra brændeovne) og sekundære partikler dannet ud 
fra f.eks. udledt ammoniak, kvælstofoxider og svovldioxid, 
jf. tabel II.1.  
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Figur II.1 Eksempler på primært udledte og sekundært 
dannede forureningskomponenter 

 

 

Anm.: Figuren er en forsimplet oversigt over kilder til luftforurening 
og sammenhængen mellem primære og sekundære stoffer.  

 
 
Luftforureningens effekter på menneskers helbred 
 
Luftforurening påvirker menneskers helbred negativt og gør 
skade på naturen. Helbredseffekter kan f.eks. være sygdom 
og dødsfald relateret til hjerte-kar-sygdomme, luftvejssyg-
domme og lungekræft, jf. tabel II.1. For samfundet som 
helhed kan man opgøre antallet af tilfælde af de forskellige 
helbredseffekter som følge af luftforureningen. Disse effek-
ter kan herefter prissættes, så man kan opgøre helbreds-
effekternes omkostninger. De samfundsøkonomiske om-
kostninger er knyttet til f.eks. dødsfald, sygdom, produktivi-
tetstab og behandlingsomkostninger, jf. Brandt mfl. (2015) 
og Andersen mfl. (2004). Dødsfald som følge af luftforure-
ning udgør langt den største andel (knap 90 pct.) af de sam-
lede helbredsomkostninger, jf. Brandt mfl. (2016). De væ-
sentligste af de negative helbredseffekter skyldes partikel-
forurening (både primære og sekundære), selvom jordnær 
ozon, tungmetaller, forskellige organiske forurenende stof-
fer og kvælstofoxider også spiller en rolle, jf. Hertel mfl. 
(2015). 
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Tabel II.1 Væsentlige luftforurenende stoffer, deres primære effekter og kilder 

Stof Helbreds- og miljøeffekter Primære kilder 
Primære partikler 
(PPM)a) 
 

Forværring af hjerte-kar- og 
luftvejslidelser 

Boligopvarmning (brændeovne) 
og vejtransport 

Ammoniak (NH3) Danner sekundære partiklerb)  
Sur nedbør og eutrofiering 

Landbrug 

Kvælstofoxider 
(NO+NO2= NOX) 

Danner sekundære partiklerb) 
Nedsat lungefunktion 
Indgår i dannelse af ozon 
Sur nedbør og eutrofiering 

Vejtransport, andre mobile kil-
der og kraftværker 

Kulbrinter (NMVOC)c) Kræftfremkaldende 
Indgår i dannelse af ozon 

Landbrug, opløsningsmidler, 
boligopvarmning (brændeovne) 
og vejtransport 

Ozon (O3) Nedsat lungefunktion 
Hæmmer plantevækst 

Dannes ud fra NOX og VOCd) 

Svovldioxid (SO2) Danner sekundære partiklerb)  
Nedsat lungefunktion 
Sur nedbør 

Kraftværker 

Polyaromatiske  
hydrocarboner (PAH) 

Kræftfremkaldende Boligopvarmning (brændeovne) 

 

a) Primære og sekundære partikler inddeles efter størrelse: Grove partikler (PM10) er partikler 
under 10 mikrometer, fine partikler (PM2.5) er partikler under 2,5 mikrometer og ultrafine
partikler (PM0,1) er partikler under 0,1 mikrometer. Det internationale vidensgrundlag viser
en klar sammenhæng mellem koncentrationen af partikler mindre end 2,5 mikrometer (PM2.5) 
og f.eks. dødsfald, jf. Brandt mfl. (2013a). 

b) Sekundært dannede partikler antages at have samme helbredseffekter som primære partikler,
jf. bl.a. Brandt mfl. (2015).  

c) NMVOC = Non Methane Volatile Organic Compounds, dvs. flygtige organiske forbindelser
fraregnet metan. 

d) Der er også positive effekter af omdannelserne, hvor f.eks. lokale emissioner af kvælstofoxi-
der (NOx) i byer bidrager til en reduktion af ozon (NO går sammen med O3 og danner NO2).  

Anm.: Tabellen omfatter de vigtigste luftforurenende stoffer. Andre luftforurenende stoffer med
skadelige effekter er f.eks. kulilte (CO) og forskellige tungmetaller (As, Cd, Ni, Pb). 

Kilde: På baggrund af oplysninger fra Miljøstyrelsen, Brandt mfl. (2015) og www.dce.au.dk. 
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Luftforureningens effekter på natur og miljø 
 
Luftforurening har også negative konsekvenser for natur og 
miljø. En af de store udfordringer for dansk natur og miljø 
er relateret til nedfald af atmosfærisk kvælstof (ammoniak, 
ammonium, nitrat og andre kvælstofforbindelser), der bl.a. 
medfører eutrofiering, som kan føre til fald i biodiversitet.1 
Det vurderes, at over 50 pct. af de danske naturområder 
modtager mere kvælstof, end de kan tåle, ligesom nedfaldet 
af kvælstof forårsager betydelig skade for havområder (bl.a. 
i kraft af iltsvind). Størstedelen af dette nedfald skyldes 
udenlandske kilder, men på lokal skala kan den danske an-
del være væsentligt større som følge af kvælstofnedfald fra 
f.eks. store lokale landbrug, jf. Ellermann mfl. (2015a). På 
europæisk plan er godt 70 pct. af Natura 2000 områderne i 
Europa udsat for eutrofiering, jf. Europa-Kommissionen 
(2013a). 
 
Udover kvælstof er jordnær ozon et af de stoffer, der har 
skadelige effekter på natur og miljø. Ozon er især skadelig for 
plantevækst og medfører udbyttetab i landbrugets afgrøder.  
 
Forsuring har tidligere været et stort problem i Europa. For-
suring skyldes hovedsageligt emissioner af svovldioxid 
(SO2), kvælstofoxider (NOX) og ammoniak (NH3).

2 For-
suring medfører bl.a. skovdød, udvaskning af næringsstoffer 
og skader på dyre- og planteliv i søer og vandløb. I 
1970'erne og 1980'erne var forsuring f.eks. årsag til en om-
fattende skovdød i det centrale Europa, jf. Hertel mfl. 
(2015). Endvidere har sur nedbør medført omfattende ska-
der på bygninger og kunstværker. Der er på europæisk plan 
gjort en betydelig indsats for at reducere de skadelige effek-
ter, og særligt SO2-udledningerne er nedbragt betragteligt. 
Det høje indhold af kalk (som er basisk) i de fleste danske 

 
1) Eutrofiering (overgødskning) er tilførsel af flere næringsstoffer 

end i en situation uden menneskelig påvirkning. Eutrofiering re-
sulterer i øget vækst hos de forholdsvis få arter, der kan udnytte 
den øgede adgang til gødningsstoffer på bekostning af de mange 
arter, som trives bedst i forholdsvis næringsfattige omgivelser. 

2) Forsuring opstår, når jord, vand eller luft udsættes for syreregn, 
som dannes, når de forskellige forurenende stoffer bliver opløst i 
skyernes vanddråber. 

Nedfald af 
kvælstof skader 
naturen 

Ozon hæmmer 
plantevækst 

Forsuring er 
reduceret 
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jorde betyder, at forsuringen aldrig har været helt så alvor-
ligt et problem for den danske natur.  
 
Et andet problem, som er blevet betydeligt reduceret, er den 
store anvendelse af CFC-gasser (freon), som er medvirken-
de til at nedbryde ozonlaget. De fleste af disse gasser er i 
dag blevet erstattet med alternativer, som imidlertid ofte er 
potente klimagasser. 
 
Af andre stoffer med effekter på natur og miljø kan nævnes 
sodpartikler, der kommer fra ufuldstændig forbrænding 
f.eks. fra brændeovne eller dieselmotorer. Sodpartikler i 
atmosfæren bidrager til den globale opvarmning ved at ab-
sorbere solens stråler/varme samt påvirke skydannelsen. 
Nogle forskere peger på, at sodpartikler kan være den næst-
vigtigste bidragsyder til den globale opvarmning efter CO2, 
jf. European Environment Agency (2013) og Bond mfl. 
(2013). Sodpartikler kan endvidere transporteres til Arktis 
og deponeres på isen. Det medfører, at isen ikke længere 
kan reflektere så meget af sollyset, som i stedet absorberes, 
hvilket giver en opvarmning og afsmeltning af isen. 
 
Effekterne på natur og miljø opgøres oftest som andele af 
naturarealer udsat for f.eks. forsuring eller eutrofiering, 
mens værdien heraf (i monetære enheder) ikke er opgjort, jf. 
Europa-Kommissionen (2013a).3 Det drejer sig bl.a. om 
værdier af forskellige økosystemydelser, herunder f.eks. 
naturområders rekreative værdier. Modsat værdien af natur-
effekter er der foretaget en del opgørelser af luftforurenin-
gens helbredseffekter, som er nemmere at værdisætte. Ved 
analyser af forskellige tiltag, der reducerer luftforureningen, 
er det vigtigt at kunne opgøre gevinsterne ved en bedre luft-
kvalitet. I dette kapitel er der derfor fokus på helbreds-
omkostningerne ved opgørelser af de eksterne omkostninger 
ved luftforurening.  
 

 
3) Nogle få miljøeffekter er forsøgt værdisat, og for Europa er det 

f.eks. estimeret, at luftforurening medfører et produktionstab i 
landbruget på 3 mia. euro pr. år og bygningsskader for 1 mia. eu-
ro pr. år (i 2010), jf. Europa-Kommissionen (2013a). Helbreds-
omkostningerne for Europa er estimeret til minimum 330 mia. eu-
ro pr. år. 

Ozonlaget 
påvirkes mindre 

Sodpartiklers 
betydning 

Fokus på 
helbreds-
omkostninger 
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Kilder til luftforurening 
 
De primære kilder til menneskeskabt luftforurening er land-
brug, vejtransport, skibstrafik, energiproduktion og bolig-
opvarmning (brændeovne og -kedler). Et væsentligt karak-
teristikum ved luftforurening er dets grænseoverskridende 
effekter. Udenlandske kilder udgør således hovedparten af 
de samlede (helbredsmæssige) skadesomkostninger fra luft-
forurening i Danmark, jf. Brandt mfl. (2016). På baggrund 
af beregninger fra DCE og nye opgørelser af værdien af 
statistisk liv og tabte leveår fra kapitel I, kan de helbreds-
relaterede eksterne omkostninger i Danmark i 2013 opgøres 
til omkring 39 mia. kr. pr. år, jf. figur II.2. Dette svarer til 
ca. 2 pct. af BNP. Heraf skyldes 32 mia. kr. forurening fra 
udlandet.  
 
 

Figur II.2 Eksterne omkostninger relateret til helbreds-
effekter fra luftforurening til og fra Danmark 

 

 

Anm.: Værdierne er beregnet på baggrund af emissioner for Europa i
2008 og for Danmark i 2013. Opgjort i 2013-priser. 

Kilde: Egen figur på baggrund af Brandt mfl. (2016) og egne bereg-
ninger for nye værdier af statistisk liv og tabte leveår, jf. kapitel I. 
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Udenlandsk luftforurening kommer fra landene omkring os, 
og de væsentligste bidrag kommer fra vejtransport, interna-
tional skibstrafik (i Nordsøen og Østersøen) og landbrug, jf. 
figur II.3a. De danske udledningers bidrag til helbredsom-
kostninger i Danmark er på godt 7 mia. kr. om året, mens 
danske udledninger medfører helbredsomkostninger i ud-
landet på 31 mia. kr. 
 
 

Figur II.3 Danske og udenlandske kilders bidrag til 
helbredsomkostninger 

 

 

Anm.: Kategorien “Andet” består af kategorierne “produktionsproces-
ser”, “ekstraktion og distribution af fossile brændstoffer”, “brug 
af opløsningsmidler” og “affaldshåndtering og forbrænding”.
Bemærk, at figur a er for år 2000, og at der kan være sket rela-
tivt store ændringer siden. 

Kilde: Brandt mfl. (2015) og Brandt mfl. (2016). 
 
 
De væsentligste danske kilder, der medfører helbredsom-
kostninger i Danmark, er boligopvarmning (primært bræn-
deovne), landbrug og vejtransport, jf. figur II.3b og tabel 
II.2. For alle sektorer i Danmark gælder, at størstedelen af 
deres udledninger (og dermed helbredseffekter) eksporteres 
til udlandet. Boligopvarmning er dog den sektor, der med-
fører de mest lokale helbredsomkostninger, da sektoren 

a. Fordelingen af 
europæiske kilders 
bidrag (pct.) i 
Danmark (år 2000)

b. Fordelingen af 
danske kilders 
bidrag (pct.) i 
Danmark (år 2008)

c. Fordelingen af 
danske kilders 
bidrag (pct.) i 
Europa (år 2008)
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eksporterer relativt mindre til udlandet i forhold til de andre 
sektorer. Sektorerne landbrug, vejtransport og boligop-
varmning bidrager med de største andele af de samlede 
helbredsomkostninger i udlandet forårsaget af udledninger 
fra Danmark, jf. figur II.3c og tabel II.2. 
 
 

Tabel II.2 Helbredsomkostninger i hhv. Danmark og udlandet forårsaget af ud-
ledninger fra danske sektorer, samt andel i Danmark  

Sektorer I Danmark I udland 
Andel i 

Danmark 
 ----------  Mia. kr.  ---------- ---  Pct.  --- 

Store centrale kraftværker 0,4 3,5 10 

Boligopvarmning (brændeovne) 2,5 5,4 32 

Decentrale kraftværker i industri 0,4 2,7 12 

Produktionsprocesser 0,2 0,7 24 

Håndtering af fossile brændstoffer 0,2 0,5 23 

Brug af opløsningsmidler  0,2 0,8 17 

Vejtransport 1,2 6,5 16 

Andre mobile kilder 0,4 3,1 12 

Affaldshåndtering og forbrænding 0,03 0,2 14 

Landbrug 2,8 13,4 17 

Alle sektorer 7,1 32,9 18 
 

Anm.: Tabellen viser helbredsomkostningerne (i 2013-priser) i hhv. Danmark og udlandet fra luft-
forureningen fra danske sektorer, samt den andel af de samlede helbredsomkostninger, der
falder i Danmark. De enkelte sektorer summerer ikke til værdierne for ‘Alle sektorer’, som 
følge af ikke-lineære forhold i beregningsmetoden, jf. Brandt mfl. (2016). Værdierne er be-
regnet på baggrund af emissioner i 2008 og er derfor lidt forskellige fra figur II.2, som er på 
baggrund af emissioner i 2013. Boligopvarmning (brændeovne) udgør sandsynligvis en større
andel af de danske kilders bidrag i Danmark end angivet, hvis lokale effekter fra brændeovne
indregnes, jf. afsnit II.7. 

Kilde: På baggrund af Brandt mfl. (2016) og egne beregninger for nye værdier af statistisk liv og 
tabte leveår, jf. kapitel I. 
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II.3 Den internationale ramme 

Luftforureningen er karakteriseret ved at forårsage grænse-
overskridende negative eksterne effekter, jf. afsnit II.2. Det 
vil derfor være optimalt, hvis hvert land tager hensyn til de 
skader, der påføres borgerne også i andre lande, når der 
tages beslutning om indsatsen mod luftforurening. Dette kan 
dog i praksis ikke forventes at ske uden et forpligtende in-
ternationalt samarbejde.  
 
I dag foregår der en stor indsats i forbindelse med internati-
onale protokoller, hvor bl.a. udledningslofter for de enkelte 
lande aftales. Der er dog tegn på, at de aftalte reduktioner er 
mindre end skadesomkostningerne tilsiger, og at de aftalte 
reduktioner ikke er optimalt fordelt mellem landene. 
 
I det følgende beskrives kort de internationale rammer og 
overordnede målsætninger. Endvidere beskrives kort gevin-
ster og omkostninger opgjort i forbindelse med den seneste 
internationale aftale om begrænsning af luftforurening, og 
der ses på, hvordan disse er fordelt landene imellem. 
 
Internationalt samarbejde og regulering 
 
I 1972 afholdt FN sin første miljøkonference, som blev 
begyndelsen på et internationalt samarbejde om at bekæmpe 
især forsuring fra luftforurening. I dag er de internationale 
forpligtelser overfor FN på luftområdet indeholdt i pro-
tokoller under Geneve-konventionen fra 1979 om langt-
rækkende grænseoverskridende luftforurening, Long Range 
Transboundary Air Pollutants (LRTAP). En af disse er Gø-
teborgprotokollen, som primært er rettet mod forsuring, 
eutrofiering (overgødskning) og ozondannelse og gælder for 
Europa, USA, Canada og den europæiske del af Rusland.  
 
 

Internationale 
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det optimale 

Afsnittets indhold 
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I Gøteborg-protokollen er der sat bindende grænser for, 
hvor meget de enkelte lande må udlede af svovldioxid 
(SO2), kvælstofoxider (NOX), ammoniak (NH3), kulbrinter 
(NMVOC) og primære partikler (PPM2.5).

4 I den oprindelige 
protokol fra 1999 skulle udledningslofterne opfyldes i 2010, 
men efter revision af Gøteborgprotokollen i 2012 er der 
vedtaget nye reduktionsforpligtelser for 2020. 
 
EU har reguleret luftforurening siden 1970’erne, bl.a. som 
følge af FN’s Geneve-konvention. EU-reguleringen kan 
opdeles i tre kategorier:  
 

 Regulering af den totale nationale udledning 
 Regulering af luftkvaliteten 
 Regulering af enkelte kilder 

 
Overfor lande der ikke overholder reguleringen, kan Europa-
Kommissionen (efterfølgende benævnt Kommissionen) 
rejse en traktatkrænkelsessag ved EU-domstolen, og der kan 
gives bøder for den manglende overholdelse. 
 
Regulering af den totale udledning af luftforurening fore-
tages i NEC-direktivet (National Emission Ceilings Directi-
ve) fra 2001, der fastsætter emissionslofter for de enkelte 
medlemslande. NEC-direktivet implementerer Gøteborg-
protokollen og er under revidering for at fastsætte nye ud-
ledningslofter for 2030. 
 
Regulering af luftkvaliteten foregår i luftkvalitetsdirektivet 
(og datterdirektiver).5 Luftkvalitetsdirektivet fastlægger 
grænse- og målværdier for koncentrationen af NO2, SO2, 
partikler, bly, benzen, CO og ozon. Direktivet har bl.a. med-

 
4) Udledningslofter for primært udledte partikler (PPM2.5) blev dog 

først indført i 2012 med den reviderede Gøteborgprotokol. Her 
blev der også henstillet til, at tiltag, der også reducerer sodpartik-
ler, skulle prioriteres. Udledningen af andre skadelige stoffer er 
reguleret i andre protokoller under LRTAP-konventionen. 

5) Det første luftkvalitetsdirektiv kom i 1996, og de vigtigste græn-
seværdier blev vedtaget i 1999 som led i det første datterdirektiv. 
I 2008 blev hoveddirektivet og de tre første datterdirektiver sam-
let i et direktiv. 
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ført, at der i mange europæiske byer er indført miljøzoner 
med særlige miljøkrav til køretøjer. 
 
Regulering af de enkelte kilder til luftforurening sker i en om-
fattende kildespecifik EU-lovgivning, der skal medvirke til, at 
grænseværdier og lofter i de ovennævnte direktiver opnås. 
Denne regulering er karakteriseret ved at fastsætte udlednings-
krav til specifikke kilder (f.eks. bilmotorer, store og mellem-
store fyringsanlæg og andre forurenende industrianlæg). 
 
Regulering af luftforurening fra den internationale skibstra-
fik sker også i internationalt regi, bl.a. med “miljøzoner til 
søs”.6 I Østersøen og Nordsøen har alle skibe siden 1. januar 
2015 skullet overholde skærpede krav til svovludledning, 
enten ved at bruge brændstof med lavt svovlindhold eller 
ved at rense for svovl i røggassen. Der har i flere år været 
forhandlinger i gang om etablering af særlige NOX-krav til 
nye skibe i Østersøen og Nordsøen, men der er endnu ikke 
truffet beslutning herom. 
 
Den ovenfor beskrevne regulering, der fastsætter mål for 
2020 og 2030, skal være medvirkende til at opnå en langsig-
tet målsætning i 2050 om at opnå en luftkvalitet, der ikke 
har signifikante negative effekter på menneskers sundhed 
og miljøet, jf. Europa-Kommissionen (2013a).  
 
Der er endnu ikke fastsat udledningslofter for det langsigtede 
mål i 2050, men Kommissionen har estimeret de nødvendige 
reduktioner for EU som helhed og beregnet nogle indikative 
reduktionsmål for de enkelte lande. Set i forhold til udlednin-
gerne i 2005 skal Danmark i 2050 have reduceret mere end 
EU-gennemsnittet med hensyn til ammoniak (NH3), kulbrinter 
(NMVOC) og primære partikler (PPM2.5), jf. tabel II.3. 
 
 

 
6) Den internationale regulering foregår dels via FN’s organisation 

for søfart (IMO – International Maritime Organisation) og dels 
via EU-regulering, der sikrer, at visse af IMO's regler overholdes 
i alle EU-lande. 
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Tabel II.3 Reduktionskrav for at nå udledningslofter og 2050-mål 
 NOX NH3 SO2 NMVOC PPM2.5 

----------------------------------  Pct.  --------------------------------- 

Danmark  

  2020-loft 56 24 35 35 33 

  2030-loft 69 37 58 59 64 

  2050-mål 83 62 73 80 81 

EU-gns.      

  2020-loft 42 6 59 28 22 

  2030-loft 69 27 81 50 51 

  2050-mål 83 50 90 71 68 
 

Anm.: Tabellen viser for Danmark og EU-gennemsnit de procentuelle reduktionskrav i forhold til 
2005-udledningerne for at opfylde emissionslofter i hhv. 2020 og 2030 (2030-lofter er forelø-
bige forslag fra Kommissionen). Reduktionerne for 2050 er indikative reduktionskrav for at
opnå den langsigtede målsætning for helbredseffekter (WHO’s målsætninger). 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af www.eea.europa.eu og Europa-Kommissionen (2013a). 
 
 
Omkostninger og gevinster ved europæisk målsætning 
 
De ovenfor beskrevne krav i forhold til reduktionslofter, 
luftkvalitet og kilderegulering medfører omkostninger, der 
vil være forskellige for de enkelte lande. Til gengæld vil de 
enkelte lande også opnå helbredsgevinster både fra egne 
udledningsreduktioner og især fra nabolandenes reduktio-
ner. I det følgende beskrives forholdet mellem omkostnin-
ger og gevinster nærmere. 
 
Kommissionen har beregnet de samlede årlige helbredsrela-
terede omkostninger ved luftforurening i EU(28) i 2010 til 
at ligge i intervallet 330 – 940 mia. euro, jf. Europa-
Kommissionen (2013a).  Beregninger foretaget af DCE - 
Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet 
med EVA-modelsystemet angiver de samlede helbredsom-
kostninger i EU til knap 650 mia. euro i 2013, jf. Brandt 
mfl. (2016).7 WHO har tilsvarende estimeret helbredsom-

 
7) En opdatering af beregningerne i Brandt mfl. (2016), med nye værdier 

af statistisk liv og tabte leveår fra kapitel I, giver samlede helbredsom-
kostninger i Europa på ca. 920 mia. euro, jf. forklaringer i afsnit II.5.  
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kostninger for EU i 2010 og opgør disse til omkring 1.000 
mia. euro, jf. WHO (2015). Ifølge disse opgørelser er der 
således betydelige potentielle gevinster ved at regulere luft-
forureningen. Hvorvidt yderligere regulering er hensigts-
mæssig afhænger naturligvis af omkostningerne ved at re-
gulere. I forbindelse med den igangværende revision af 
NEC-direktivet er der udført beregninger af IIASA (Interna-
tional Institute for Applied Systems Analysis) af omkost-
ninger og gevinster ved forskellige scenarier for reduktion 
af udledningerne frem mod 2030.8 Beregningerne er udført 
med den såkaldte GAINS-model.9  
 
På baggrund af disse beregninger har IIASA fremført et 
forslag til en optimal fordeling af emissionslofter for de 
enkelte lande. Beregningerne er foretaget under hensyn til at 
opnå de størst mulige helbredsgevinster i Europa givet om-
kostningerne ved at anvende tekniske tiltag til at reducere 
luftforureningen i de enkelte lande. Det optimale scenarie 
beregnet med GAINS ville, i forhold til et basisscenarie 
med gældende regulering overfor luftforurening, have øget 
gevinsten med 43 mia. euro og omkostningen med 5 mia. 
euro. Kommissionen valgte i sit forslag til et nyt NEC-
direktiv et lidt mindre ambitiøst scenarie, da Kommissionen 
ville lette omkostningerne for de mest belastede sektorer, jf. 
Amann mfl. (2015b). De samlede gevinster og omkostnin-
ger ved Kommissionens scenarie blev opgjort til henholdsvis 
40 og 3 mia. euro årligt, jf. tabel II.4. Da GAINS-modellen 
ikke indeholder alle virkemidler, kan de konkrete reduk-
tionsomkostninger ses som et overkantsskøn, jf. Amann 
mfl. (2015b). Det er derfor formodentligt billigere at opnå et 

 
8) IIASA udfører videnskabelige analyser af globale problemstillin-

ger. Organisationen sponsoreres af dens 23 medlemslandes orga-
nisationer. 

9) GAINS-modellen (Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions 
and Synergies) bygger på en integreret modellering af effekten af 
de enkelte landes udslip på natur og helbred samt omkostningerne 
ved emissionsbegrænsende foranstaltninger. Modellen giver et 
forslag til omkostningseffektive reduktionslofter for de enkelte 
lande givet det ønskede ambitionsniveau for målopfyldelse og 
omkostningerne ved at implementere teknologiske tiltag overfor 
luftforurening. 

Kommissionens 
forslag til nye 
2030-mål tæt  
på optimale 
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givent reduktionsmål beregnet i GAINS, og den optimale 
reduktion er formodentlig større end beregnet i GAINS. 
 
 

Tabel II.4 Årlige reduktionsomkostninger og helbreds-
gevinster for EU ved forskellige scenarier 

 EU (28) 
 Mia. euro pr. år 

Gældende aftaler og regulering 
Omkostninger 88 

Helbredsgevinster 121 

Kommissionens forslag udover gældende regulering 
Omkostninger 3 

Helbredsgevinster 40 

IIASA’s forslag udover gældende regulering 
Omkostninger 5 

Helbredsgevinster 43 
 

Anm.: Tabellen beskriver reduktionsomkostninger og helbredsgevin-
ster ved implementering af gældende regulering og efterfølgen-
de ved at gå fra gældende regulering til hhv. Kommissionens 
forslag og IIASA’s forslag. Opgørelserne er opgjort af IIASA
forud for Kommissionens forslag til et nyt NEC-direktiv med 
mål for 2030. IIASA har efterfølgende genberegnet omkostnin-
gerne med nye antagelser og forudsætninger for de enkelte lan-
de, hvilket har medført lidt lavere omkostningsestimater, jf. 
Amann mfl. (2015a). 

Kilde: Amann mfl. (2015b), Holland (2014) og Europa-Kommissionen 
(2013a). 

 
 
I forlængelse af Kommissionens forslag til et nyt NEC-
direktiv med emissionsreduktioner for 2030 har Ministerrå-
det i de pågående forhandlinger foreslået mere lempelige 
reduktionsniveauer end i Kommissionens oprindelige for-
slag.  En sådan forskel på foreslåede emissionslofter bereg-
net med GAINS og de efterfølgende politisk forhandlede 
lofter gjorde sig også gældende i forbindelse med vedtagel-
sen af Gøteborgprotokollen, jf. figur II.4.  
 
 

Aftalte 
udledningslofter 
afviger fra de 
modelberegnede 



II.3 Den internationale ramme 

 95 

Figur II.4 Optimale reduktioner (GAINS-model) og aftalte reduktioner 

2010-mål, opr. Gøteborgprotokol  2020-mål, rev. Gøteborgprotokol 
 

 

 

Anm.: Figuren angiver de samlede reduktionsmål i pct. for perioden 1990-2010 og 2005-2020 i hhv. 
oprindelig Gøteborgprotokol for EU(15) og revideret Gøteborgprotokol for EU(27). Redukti-
onsmålene er angivet dels, som de er beregnet i GAINS ud fra en optimal fordeling af reduk-
tionskrav og dels, som de fremgår af de endelige aftaler.  

Kilde: Amann mfl. (2012) og Amann mfl. (2015a). 
 
 
Der kan være flere grunde til, at de aftalte emissionslofter er 
mindre end de optimale reduktioner, som de er beregnet 
med GAINS-modellen. For eksempel kan der være uenig-
hed, om GAINS-modellen afspejler de rette forhold i de 
enkelte lande, jf. Amann mfl. (2012). Endvidere kan der 
være taget fordelingspolitiske hensyn ved den aftalte forde-
ling af reduktioner mellem landene.  
 
Optimalt fordelte emissionslofter vil medføre, at der stilles 
forskellige krav til reduktioner i de enkelte lande, og der-
med vil der også være forskel på de enkelte landes reduk-
tionsomkostninger. Set i forhold til BNP er det især lavind-
komstlande, hvor reduktionsomkostningerne udgør den 
største andel af BNP i Kommissionens forslag til et nyt 
NEC-direktiv, jf. Europa-Kommissionen (2013a).10 
 

 
10) Dette skyldes flere forhold, bl.a. at der i udgangspunktet er for-

skelle på udledningsniveau og skadeseffekter mellem landene, og 
at en given reduktionsomkostning pr. kg udledning alt andet lige 
udgør en større andel af BNP i lavindkomstlande. 

NOxSO2NMVOCNH3

80

60

40

20

0

Pct

Aftale
GAINS

PPM2.5NOxSO2NMVOCNH3

80

60

40

20

0

Pct

Aftale
GAINS

Forskelle kan 
bunde i flere 
forhold 

Omkostninger er 
forskellige, … 



Luftforurening. Diskussionsoplæg. Økonomi og Miljø 2016 

 96 

Det er imidlertid også relevant at se på gevinsterne ved re-
duktionerne i landene, hvis man ønsker at sammenligne 
konsekvenserne landene imellem. Her er det især lande med 
de laveste BNP pr. indbygger, som opnår de største netto-
gevinster pr. indbygger, jf. figur II.5. Alle EU(28)-lande 
opnår en netto-gevinst af Kommissionens forslag til et nyt 
NEC-direktiv, dvs. at helbredsgevinsterne overstiger deres 
omkostninger. 
 
 

Figur II.5 EU-landenes nettogevinst pr. indbygger ved 
forslag til nyt NEC-direktiv for 2030 

 

 

Anm.: Figuren viser de 28 EU-landes nettogevinst pr. indbygger for-
delt efter BNP pr. indbygger. Nettogevinst er opgjort som hel-
bredsgevinster fratrukket omkostninger som følge af Kommis-
sionens forslag til et nyt NEC-direktiv med mål for 2030. Dan-
mark er markeret med rød data-etiket. BNP pr. indbygger er i
købekraftsparitet (PPP). Luxembourg er taget ud af figuren, da 
landet har et meget højt BNP pr. indbygger. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Amann mfl. (2015a). 
 
 
Der er tilsyneladende en tendens til, at der i de endelige 
aftaler om reduktioner tages hensyn til lavindkomstlande. I 
figur II.6 er det forsøgt at vise forskellen mellem de politisk 
aftalte reduktionskrav i den reviderede Gøteborgprotokol og 
de optimale reduktioner i GAINS fordelt efter landenes 
BNP pr. indbygger. Sammenligningen mellem lande er 
opgjort som forskellen (i pct.point) mellem det aftalte re-
duktionskrav (i pct.) og det ud fra GAINS-modellen optima-
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le reduktionskrav (i pct.). Det ses af figuren, at der er en 
tendens til, at “fattige” lande har fået større nedslag i deres 
reduktionskrav end “rigere” lande. 
  
 

Figur II.6 Ændring i reduktionskrav fra GAINS-
beregning til revideret Gøteborgaftale 

 

 

Anm.: Figuren viser forskellen i pct.point mellem reduktionskrav i 
hhv. GAINS-model og den endelige aftale for 33 europæiske 
lande i den reviderede Gøteborgprotokol. Opgørelsen er for ud-
ledninger af såkaldte PM2.5-ækvivalenter, hvor de luftforure-
nende stoffer i protokollen er vægtet sammen efter deres sund-
hedsskadelige effekter, jf. princippet i Amann og Wagner 
(2014). Landene er fordelt efter stigende BNP pr. indbygger i
købekraftsparitet (PPP). Danmark er markeret med rød data-
etiket. Luxembourg er taget ud af figuren, da landet har et me-
get højt BNP pr. indbygger. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Amann mfl. (2012). 
 
 
Hvis der i internationale aftaler bliver taget hensyn til, at 
lande, der har en stor reduktionsomkostning i forhold til 
BNP, skal reducere relativt mindre i forhold til andre lande, 
vil det kunne medføre, at den samlede regulering bliver 
dyrere end nødvendigt. Dette er vist ved en eksempelbereg-
ning af Kommissionen, hvor der tages udgangspunkt i et 
fælles loft over, hvor meget et lands reduktionsomkostning-
er maksimalt må udgøre som andel af BNP. Selvom loftet 
ville medføre, at nogle af de østeuropæiske lande ville få 
mindre strenge udledningslofter, ville de nødvendige ekstra 
reduktioner i andre lande medføre, at omkostningerne for 
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hele EU samlet set ville blive større, jf. Europa-
Kommissionen (2013a).11  
 
Hvis kompensation til de økonomisk hårdest ramte lande er 
ønskeligt, er omkostningsudligning ved et loft over omkost-
ningernes andel af BNP ikke en omkostningseffektiv løs-
ning. Kompensation bør i stedet være af økonomisk art frem 
for at lempe på udledningskravene. 
 
Opsummering 
 
Undersøgelser tyder på, at der er store helbredsgevinster 
ved at reducere luftforureningen i Europa. Der er internatio-
nalt implementeret regulering, der medfører betydelige re-
duktioner i udledninger og samtidigt nettogevinster for alle 
lande. De politisk fastsatte lofter er dog generelt mindre 
ambitiøse end de, der ifølge beregninger, er optimale reduk-
tionsniveauer. I forslaget til et nyt NEC-direktiv med mål 
for 2030 lægger Kommissionen sig anbefalelsesværdigt 
relativt tæt op ad de modelberegnede forslag, mens de pågå-
ende forhandlinger med medlemslandene indtil videre har 
medført forslag til lavere emissionslofter. Dette vil reducere 
velfærdsgevinsten i forhold til, hvad der kunne opnås ved 
det optimale reduktionsniveau. 
 
Det internationale aftalesystem på luftforureningsområdet 
ser overordnet ud til at være en succes, da der i vid ud-
strækning er forsøgt at tage hensyn til en omkostnings-
effektiv fastsættelse og fordeling af reduktionskrav. Derfor 
vil et hensyn til danske udledningers effekter i udlandet ikke 
umiddelbart kunne begrunde, at Danmark reducerer mere 
end de internationalt pålagte reduktionskrav. 
 
For lavindkomstlandene udgør reduktionsomkostningerne 
den største andel af BNP i forslaget til et nyt NEC-direktiv, 
men samtidig har de en større netto-gevinst. Det ser imidler-
tid ud til, at kravene til disse lande lempes mere i de ende-

 
11) I Kommissionens eksempel vil en maksimal grænse for reduk-

tionsomkostningernes andel af BNP på 0,15 pct. for hvert land 
medføre, at to lande opnår en fordel heraf på sammenlagt 16 pct. 
besparelse (23 mio. euro). Til gengæld øges de samlede omkost-
ninger for hele EU med 72 pct. (fra 4,6 mia. euro til 8,1 mia. euro). 
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lige aftaler end for de øvrige lande. Det gør det dyrere at nå 
de samme miljømål. Hvis kompensation til de økonomisk 
hårdest ramte lande er ønskeligt, bør den i stedet være af 
økonomisk art frem for at lempe på udledningskravene. 
Dette vil give den største samfundsøkonomiske gevinst på 
tværs af Europa. 

II.4 Regulering i Danmark 

Udvikling i luftforurening og målopfyldelse 
 
Som beskrevet tidligere er der fastsat bindende udlednings-
lofter for ammoniak (NH3), kvælstofoxider (NOX), svovldi-
oxid (SO2) og kulbrinter (NMVOC) til opfyldelse fra 2010 
og for de samme stoffer samt primære partikler (PPM2.5) fra 
2020. Der er endvidere fremsat forslag til udledningslofter 
for 2030 af henholdsvis Kommissionen og Ministerrådet, jf. 
afsnit II.3. Såvel EU’s som Danmarks udledninger af de 
pågældende stoffer har generelt været faldende siden 1990. 
Udledningen af partikler i Danmark er dog først begyndt at 
falde efter 2007, jf. figur II.7. Danmark overholder i dag 
alle udledningslofter for 2010.  
 
Fremskrivninger af danske udledninger viser, at 2020-
reduktionskravene til NOX, SO2 og PPM2.5 forventes over-
holdt, mens der er mere usikkerhed om NH3, jf. figurerne 
II.7 til II.10.12 Fremskrivningerne er foretaget i 2013 (2014 
for NH3’s vedkommende) og tager derfor udgangspunkt i 
den regulering og de økonomiske forhold og forventninger 
på det tidspunkt, jf. Nielsen mfl. (2013) og Hansen mfl. 
(2015). Det betyder f.eks., at den kommende sænkning af 
NOX-afgiften ikke er indregnet i fremskrivningerne, hvilket 

 
12) Fremskrivningerne er foretaget af Nationalt Center for Miljø og 

Energi (DCE) i 2013 og revideres ca. hvert andet år. Fremskriv-
ning af ammoniak fra landbruget er opdateret i 2014. NMVOC 
fremgår ikke af figurerne, da nye opgørelsesmetoder betyder, at 
de gældende fremskrivninger ikke er retvisende.  

Danmark 
overholder i dag 
2010-lofterne 

Fremskrivninger 
overholder nogle 
2020-lofter …  
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alt andet lige kan medføre, at de fremskrevne NOX-
emissioner for 2020 overskrider udledningsloftet. 13 

 
De seneste forslag til udledningslofter fra Ministerrådet er 
for Danmark mere lempelige end Kommissionens forslag. 
Ud fra de nævnte fremskrivninger af danske udledninger 
indebærer Kommissionens forslag, at Danmark vil over-
skride 2030-reduktionskravene for NH3, NOX, SO2 og 
PPM2.5. Derimod indebærer Ministerrådets forslag, at det 
kun vil være loftet for SO2, der overskrides. 
 
 

Figur II.7 Udledning og lofter for partikler (PPM2.5) 
 

 

Anm.: Figuren angiver primært udledte partikler (PPM2.5), jf. afsnit 
II.2. Udledninger før år 2000 er opgjort af Det Europæiske Mil-
jøagentur (EEA) og skal tolkes med forsigtighed, da de meto-
demæssigt er opgjort forskelligt ift. danske opgørelser, som 
starter i år 2000. Toppen i 2007 skyldes skift i opgørelsesmeto-
de. 2030-mål er opgjort som hhv. Kommissionens (Komm.) og 
Ministerrådets (Rådet) forslag, som de fremgår af forhandlin-
gerne til et nyt NEC-direktiv. Der var ikke udledningslofter for 
partikler for 2010.  

Kilde: Europa-Kommissionen (2013b), Council of the European 
Union (2015), envs.au.dk og eea.europa.eu. 

 
 

 
13) En nærmere beskrivelse af NOX-afgiften foretages senere i dette 

afsnit. Blandt andet fremgår det, at den kommende afgiftssænk-
ning vil kunne medføre en stigning i udledning på op til 10.000 
ton årligt, jf. Skatteministeriet (2015). I så fald vil 2020-loftet 
kunne forventes at blive overskredet med ca. 4.000 tons. 
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Figur II.8 Udledning og lofter for ammoniak (NH3) 
 

 

Anm.: Udledningsloftet for 2010 var på 69.000 ton, som er opjusteret 
med 9.000 tons som følge af ændrede opgørelsesmetoder. Ud-
ledningen i 2020 og 2030 skal tages med forbehold pga. ændre-
de opgørelsesmetoder siden fremskrivningen blev foretaget.
Fremskrivningen for landbruget er beregnet som procentuel re-
duktion på hhv. 22 pct. og 31 pct. i gennemsnit ift. 2005-
udledning, jf. Hansen mfl. (2015). 2030-mål er opgjort som 
hhv. Kommissionens (Komm.) forslag og Ministerrådets (Rå-
det) forslag, som de fremgår af forhandlingerne til et nyt NEC-
direktiv. 

Kilde: Se figur II.7 og Hansen mfl. (2015). 
 
 

Figur II.9 Udledning og lofter for kvælstofoxider (NOX) 
 

 

Anm.: Effekten af den seneste sænkning af NOX-afgiften indgår ikke i 
fremskrivningen. 2030-mål er opgjort som hhv. Kommissio-
nens (Komm.) forslag og Ministerrådets (Rådet) forslag, som 
de fremgår af forhandlingerne til et nyt NEC-direktiv. 

Kilde: Se figur II.7. 
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Figur II.10 Udledning og lofter for svovldioxid (SO2) 
 

 

Anm.: Kommissionens (Komm.) forslag og Ministerrådets (Rådet) 
forslag, som de fremgår af forhandlingerne til et nyt NEC-
direktiv.  

Kilde: Se figur II.7. 
 
 
I forhold til gennemsnittet for hele EU har Danmark højere 
udledninger pr. indbygger for alle luftforurenende stoffer 
undtaget SO2, jf. tabel II.5. Sammenlignet med Danmark 
har de østeuropæiske lande dog en højere udledning af par-
tikler pr. indbygger. 
 
 

Tabel II.5 Udledning pr. indbygger for Danmark og EU-landegrupper i 2013 
 Danmark Øst-EU EU-gns. 
 ------------------  Kg. pr. indbygger  ----------------- 

Svovldioxid (SO2) 2 12 7 

Kvælstofoxider (NOX) 20 16 16 

Ammoniak (NH3) 13 8 8 

Kulbrinter (NMVOC) 20 18 14 

Primære Partikler (PPM2.5) 3,8 6,0 2,5 
 

Anm.: Tabellen viser de gennemsnitlige udledninger pr. indbygger for Danmark, EU og gruppen af
de Østeuropæiske lande. Øst-EU omfatter Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Letland, Li-
tauen, Ungarn, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet. EU-gennemsnit er for EU(28). 

Kilde: Beregninger på baggrund af data fra Eurostat. 
 
 

203020202013200920052001199719931990

220

176

132

88

44

0

1.000 ton

Faktisk Fremskrivning 2010-mål
2020-mål 2030-mål, Rådet 2030-mål, Komm.

Danmark har 
højere udledning 
pr. indbygger end 
mange EU-lande, 
… 



II.4 Regulering i Danmark 

 103 

European Environment Agency (EEA) har estimeret ande-
len af den europæiske bybefolkning, som eksponeres for 
koncentrationer over EU’s grænseværdier. Denne opgørelse 
tyder på, at luftkvaliteten i danske byer er god sammen-
lignet med EU som helhed, jf. tabel II.6. 
 
 

Tabel II.6 Andel af bybefolkning eksponeret for luft-
forurening over grænseværdier i 2013 

 PM10 PM2.5 NO2 
a) Ozon 

 --------------------  Pct.  -------------------- 

EU’s grænseværdier  

  EU(28) 17 9 9 15 

  Danmark 0 0 1,4 0 
 

a) NO2 er en giftig luftart, mens NO er langt mindre skadelig og 
derfor ikke har grænseværdi. Summen af NO2 og NO er NOX. 

Anm.: Tabellen angiver andelen af bybefolkning udsat for luftforure-
ning over EU’s grænseværdier for luftens indhold af de pågæl-
dende stoffer. Partiklerne (PM10 og PM2.5) i tabellen er koncen-
trationen af både primært udledte og sekundært dannede partik-
ler. 

 Kilde: eea.europa.eu. 
 
 
Selvom den danske befolkning ifølge EEA er mindre udsat 
for luftforurening end andre EU-borgere, har Danmark gen-
nem flere år overskredet grænseværdien for NO2 på gade-
niveau i København.14 Koncentrationen af NO2 har dog 
generelt været faldende i Danmark, og der har i de seneste 
år ikke været overskridelser i andre byer. Overskridelserne 
har medført, at Danmark har skullet udarbejde en luftkvali-
tetsplan for at nedbringe forureningen. Størstedelen af NO2-
forureningen på gadeniveau skyldes den lokale trafik, mens 

 
14) Overskridelserne i 2014 i København blev målt på en af de to 

gademålestationer, mens modelberegninger indikererede over-
skridelser på 11 ud af 98 beregnede gadestrækninger, jf. 
Ellermann mfl. (2015b).  Målingerne på målestationen i Køben-
havn med overskridelse har siden 2010 ligget højere end de fore-
gående år som følge af en omlægning af vejbanerne, jf. 
Ellermann mfl. (2015b). 
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langtransporteret NO2 har relativt lille indflydelse på gade-
niveauet, jf. Jensen og Ketzel (2009).  
 
Regulering i dansk perspektiv 
 
I Danmark er der gennem de seneste 45 år blevet lovgivet 
overfor luftforurening begyndende med administrative sty-
ringsmidler i form af forbud og krav til udledninger eller 
indhold af stoffer i produkter. Siden sidst i 1990’erne er 
denne styring blevet suppleret med økonomiske styrings-
midler, jf. Hertel mfl. (2015). Den danske regulering af 
luftforurening implementerer endvidere de internationale 
aftaler og lovgivninger, der er beskrevet i afsnit II.3. I det 
følgende gennemgås kort de væsentligste virkemidler i 
Danmark opdelt på følgende kategorier: 
 

 Forbud 
 Grænseværdier 
 Afgifter  
 Tilskud  

 
I 2005 indførtes i Danmark svovlfri brændstoffer på alle 
tankstationer, og i 2009 blev svovlfri brændstoffer et krav i 
EU. Blyfri benzin blev obligatorisk i EU i 2000, mens ben-
zinen i Danmark har været fri for bly siden 1994. I den in-
ternationale regulering af skibstrafik stilles der også krav til 
svovlindholdet i skibes brændstof. 
 
I mange europæiske byer er der indført såkaldte miljøzoner, 
der skal medvirke til at reducere luftforureningen fra trafik-
ken i områder, hvor der er forhøjet luftforurening. Miljøzo-
ner i Danmark er rettet mod partikeludledningen fra ældre 
lastbiler og busser med krav om eftermontering af partikel-
filter, hvis køretøjerne ikke lever op til nyere euronormer. 
Der er indført miljøzoner i Aarhus, Odense, Aalborg, 
København og Frederiksberg. Da miljøzonerne svarer til at 
fremskynde effekten af nyere euronormer, vil effekten af 
miljøzonerne aftage, og der forventes i 2020 kun lille effekt 
af de eksisterende miljøzoner, jf. Jensen mfl. (2011).15 

 
15) Der arbejdes også med miljøzoner til søs, hvor der stilles særlige 

krav til NOX- og SO2-udledninger, jf. afsnit II.3.  
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For biler og andre køretøjer fastsætter EU generelle euro-
normer, der sætter grænseværdier for udledning af bl.a. 
kulilte (CO), NOX og partikler fra det enkelte køretøjs mo-
tor. Bilregulering startede i 1970, men tog fart med euro-
normernes indførsel i 1992. Euronormerne er efterfølgende 
blevet strammet gentagne gange.16 
 
Virksomheder med væsentlig luftforurening reguleres via 
miljøgodkendelser, der bl.a. opstiller emissionsgrænsevær-
dier for koncentrationen af forurenende stoffer i udlednings-
luften. Dette sker bl.a. ud fra en tankegang om, at virksom-
hederne skal anvende de mindst forurenende teknologier – 
de såkaldte BAT-krav, jf. boks II.1. I forbindelse med mil-
jøgodkendelse fastsætter dansk regulering endvidere græn-
seværdier for den enkelte virksomheds bidrag til luftforure-
ningen i virksomhedens omgivelser. 
 
Der er også fra 2008 fastsat udledningsnormer for nye 
brændeovne, hvor kravene til brændeovnes udledning af 
partikler og kulilte er skærpet over tid.17 På europæisk plan 
er der i 2014 besluttet to forordninger for brændeovne og 
brændekedler, som træder i kraft i henholdsvis 2022 og 
2020. Grænseværdierne i forordningerne er fastsat på ca. 
samme niveau, som gælder i Danmark fra 2015. Da mange 
EU-lande ikke har haft regler på området, vil EU-
reguleringen også mindske partikelforureningen i Danmark, 
da størstedelen heraf kommer fra udlandet.  
 
 

 
16) Der er euronormer for forskellige motortyper (benzin og diesel) 

samt køretøjstyper (knallerter, motorcykler, tog, entreprenørma-
skiner, havemaskiner og fritidsbåde). 

17) Udover almindelige brændeovne indgår også brændekedler og 
lignende fyringsanlæg op til 1.000 kW. 

Grænseværdier 
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Boks II.1 Grænseværdier og BAT-regulering 

En del af reguleringen overfor luftforurening fastsætter grænseværdier for udled-
ningen fra forskellige kilder. Nedenfor er denne regulering beskrevet for virk-
somheder med udgangspunkt i BAT-reguleringen. 

 

Grænseværdier for danske virksomheder  
Virksomheder i Danmark inddeles efter deres forureningspotentiale, hvor særligt 
forurenende virksomheder kræver miljøgodkendelse (godkendelsespligtige), mens 
mindre forurenende virksomheder ikke er godkendelsespligtige. En miljøgodken-
delse indeholder forskellige vilkår, der regulerer virksomheden.  

 

Godkendelsespligtige virksomheder opdeles i bilag 1 og bilag 2. Bilag 1-
virksomheder har et mere betydeligt forureningspotentiale og er omfattet af EU-
regler (BAT-krav i Direktiv for Industrielle Emissioner, jf. beskrivelsen neden-
for). Bilag 2-virksomheder kræver miljøgodkendelse efter danske regler. De dan-
ske regler i denne forbindelse omfatter bl.a. grænseværdier for den enkelte virk-
somheds bidrag til luftforureningen i virksomhedens omgivelser og emissions-
grænseværdier for en lang række stoffer. Disse anvendes, hvis emissionerne fra 
aktiviteten ikke er reguleret af anden direkte regulering (f.eks. gasmotorbekendt-
gørelsen) eller er omfattet af BAT-krav.  

 

De ikke-godkendelsespligtige virksomheder er reguleret af danske regler, der en-
ten kan være branchebekendtgørelser, der indeholder grænseværdier for virksom-
hedens bidrag til luftforureningen i virksomhedens omgivelser og/eller emissi-
onsgrænseværdier (f.eks. maskinværkstedbekendtgørelsen) eller påbud efter Mil-
jøbeskyttelsesloven. For andre ikke-godkendelsespligtige virksomheder kan til-
synsmyndigheden give påbud om overholdelse af grænseværdier for den enkelte 
virksomheds bidrag til luftforureningen i virksomhedens omgivelser, hvis disse 
vurderes at være væsentligt overskredet. 

 

BAT-reguleringen i EU (Direktivet for Industrielle Emissioner) 
EU fastsætter miljøkrav til større virksomheder, som har et betydeligt forure-
ningspotentiale, hvilket vil sige de godkendelsespligtige bilag 1-virksomheder. 
EU’s miljøkrav til udledninger og brug af ressourcer fastsættes ud fra, hvad der 
kan opnås med de bedste tilgængelige teknikker (Best Available Techniques, 
BAT). 
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Boks II.1 Grænseværdier og BAT-regulering, fortsat 

Kommissionen fastsætter miljøkravene ud fra kendskab til den miljøbeskyttelse, 
der kan opnås med de bedste tilgængelige teknikker. Hvad der kan anses for at 
være de bedste tilgængelige teknikker vurderes ud fra bl.a. anvendelighed, om-
kostninger og fordele. Det betyder bl.a., at teknikken skal være afprøvet i til-
strækkelig grad og udviklet i en målestok, der betyder, at den kan anvendes på 
økonomisk og teknisk mulige vilkår i de pågældende brancher/industrier. BAT-
krav med emissionsgrænser for den givne branche fastsættes som en værdi eller et 
interval, og for luftforurening opgøres grænseværdierne for indholdet pr. m3 ud-
ledt luft (f.eks. mg SO2 pr. m3). 

 

Krav til den enkelte virksomhed medfører, at virksomheden skal overholde græn-
seværdier for f.eks. udledningsluftens indhold af forurenende stoffer, og at græn-
seværdierne skal være i overensstemmelse med BAT-kravene for branchen.  

BAT-kravene er blevet juridisk bindende for de nationale myndigheder med ved-
tagelsen af “direktivet for industrielle emissioner” (IED). IED trådte i kraft i 
Danmark fra og med 2013. Endelige BAT-krav bliver gældende i takt med, at de 
besluttes for de enkelte sektorer. BAT-krav revideres hvert ottende år, så nye tek-
nikker kan blive en del af lovgivningen. Virksomheder skal overholde de nye krav 
senest fire år efter offentliggørelsen af nye BAT-krav.  

 

Virksomheder reguleret på denne måde er f.eks. energiproducerende virksomhe-
der og anlæg og aktiviteter, der bruger organiske opløsningsmidler samt husdyr-
produktion i landbruget. Der er fastsat BAT-krav for ca. 30 brancher, og i Dan-
mark er omkring 6.000 forurenende virksomheder underlagt reglerne om BAT. 

 
 
Miljøstyrelsen administrerer en række tilskudsordninger for 
virksomheder og private. Eksempler på tidligere tilskudsord-
ninger er f.eks. tilskud til at eftermontere partikelfilter på bus-
ser og lastbiler samt tilskud til skrotning af gamle brændeked-
ler i 2008-09, hvor der ligeledes fandtes en støtteordning til 
udvikling af miljøeffektiv brændefyringsteknologi. Fra ultimo 
2015 og ind i 2016 gives et tilskud på 2.150 kr. til skrotning af 
ældre brændeovne og pejseindsatse. Derudover gives tilskud til 
teknologiudvikling gennem Miljøteknologisk Udviklings- og 
Demonstrationsprogram. Endelig har elbiler til og med 2015 
været fritaget for registrerings- og ejer-afgifter, hvilket kan 
sidestilles med et tilskud til denne type biler.  
 

Tilskud til bl.a. 
skrotning af 
brændeovne 
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Grønne afgifter med virkning overfor luftforurening omfat-
ter bl.a. NOX-afgift og SO2-afgift, som er indført for at re-
ducere udslippet af de pågældende stoffer. NOX-afgiften er 
frem til 1. juli 2016 på 26,4 kr. pr. kg, men sænkes herefter 
til 5 kr. pr. kg.18 For virksomheder med særligt store udled-
ninger pr. anvendt energienhed er der indført et bund-
fradrag, som fjernes med afgiftssænkningen medio 2016. I 
det lovforberedende arbejde skønnes afgiftssænkningen i 
2016 isoleret set at kunne medføre en stigning på sigt i ud-
ledninger på op til 10.000 ton NOX årligt, hvilket kan have 
konsekvens for opfyldelse af udledningsloftet, jf. Skatte-
ministeriet (2015).19 Provenuet fra NOX-afgiften forventes i 
2015 at være 850 mio. kr. Afgiften på svovl (SO2) er på ca. 
11 kr. pr. udledt kg og har eksisteret siden 1996. Der betales 
enten afgift af svovlindhold i brændsler eller af udledt 
mængde svovl til luften. Provenuet fra SO2-afgiften forven-
tes i 2015 at være 50 mio. kr. 
 
EU-lovgivningen fastsætter bl.a. udledningskrav til luftforu-
renende kilder i de enkelte lande (f.eks. euronormer og 
emissionskrav til store eller mellemstore fyringsanlæg). 
Udover denne kilderegulering er der frihed for medlems-
landene til selv at vælge tiltag og instrumenter for at opnå 
emissionslofter og luftkvalitetskrav. De danske NOX- og 
SO2-afgifter er således til dels fastsat for at medvirke til 
opfyldelse af de nationale udledningslofter. I Danmark er 

 
18) Afgiften på NOX vedrører som udgangspunkt kun udledninger fra 

stationære anlæg. Motorbrændstof til biler er også afgiftsbelagt, 
men er modregnet ved en nedsættelse af energiafgifterne på disse 
brændsler. I forbindelse med den kommende sænkning af NOX-
afgiften hæves energiafgifterne dog ikke tilsvarende, hvilket med-
fører en afgiftslempelse på benzin og diesel på knap 4 øre pr. li-
ter, jf. Skatteministeriet (2015). Virksomheder, der udleder NOX, 
betaler afgift efter enten den udledte mængde eller efter en stan-
dardsats for anvendte brændselstyper. For visse brændselstyper er 
der afgiftsfritagelse for anlæg med indfyret effekt på under 1000 
kW, hvilket fritager brændeovne i almindelige husholdninger.   

19) Skønnet er behæftet med usikkerhed og afhænger bl.a. af den 
teknologiske udvikling. Skønnet svarer til den reduktion i NOX-
udledningen, som var forudsat, da NOX-afgiften blev forhøjet i 
2012. I emissionsopgørelserne har det indtil videre ikke været 
muligt at identificere et fald som følge af NOX-afgiftsforhøjelsen. 

Afgifter på  
NOX og svovl 

Frihed til at 
vælge yderligere 
regulering 
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der endvidere en regulering i form af grænseværdier for 
koncentrationer i såvel luften som i udslip, jf. boks II.1.   
 
Samspillet mellem reguleringer, internationale udled-
ningskrav og danske skadesomkostninger 
 
I princippet bør alle sektorer pålægges reguleringer, der 
sikrer, at marginalomkostningerne ved udledningsreduk-
tioner svarer til de marginale skader ved udledning. Det 
betyder, at alle sektorer bør reguleres i det omfang, som de 
skader, de medfører, tilsiger. Hvis bestemte sektorer frihol-
des eller reguleres mindre end udledningsskaderne tilsiger, 
giver dette anledning til et samfundsøkonomisk tab. 
 
Reguleringen af luftforurening bør udformes omkostnings-
effektivt. Dette kompliceres imidlertid af flere forhold. For 
det første skal der både tages hensyn til danske skadesom-
kostninger ved luftforurening og udledningslofter pålagt af 
EU. Endvidere kan luftforurening have både helt lokale 
gener og mere regionale effekter. Endelig kræver EU, at 
visse forureningskilder i Danmark overholder bestemte 
udledningskrav, som herudover kan suppleres med “frivil-
lig” dansk regulering i form af yderligere krav eller afgifter.   
 
Hvis en afgift kan pålægges, så afgiftsbetalingen er tæt kor-
releret med udledningen af det forurenende stof, vil dette 
styringsmiddel kunne sikre, at reguleringen bliver omkost-
ningseffektiv.  
 
Afgifter bør principielt svare til de marginale eksterne skades-
omkostninger ved udledningen af stofferne. Det er afgørende 
for størrelsen af afgifterne, om de svarer til skadesomkost-
ningerne i Danmark eller i hele Europa. Imidlertid er de ska-
der, som danske udledninger giver anledning til i udlandet, 
reguleret via internationale aftaler. Derfor bør afgifterne som 
minimum afspejle de nationale skader ved dansk udledning. 
Afgifterne bør dog øges herudover, hvis det er nødvendigt for 
at overholde den internationale forpligtelse, jf. boks II.2. 
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Boks II.2 Optimal regulering af luftforurening i Danmark 

Danske udledninger af luftforurenende stoffer er reguleret i forhold til europæiske 
målsætninger for emissioner og koncentrationer. I det følgende ses på princippet 
for dansk afgiftsregulering ved internationalt/EU fastsatte udledningslofter. 

Optimalt set burde alle lande reducere deres udledninger indtil de marginale re-
duktionsomkostninger svarer til de marginale skadesomkostninger for alle berørte 
lande, hvilket teoretisk set kan opnås med en afgift. I det internationale samarbej-
de er det forsøgt at fastsætte nationale udledningslofter ud fra en optimal fordeling 
heraf. De danske udledningers skade i udlandet er dermed reguleret via dette sam-
arbejde.  

 

Optimal afgift i Danmark uden EU-lofter 
Den optimale afgift set i et isoleret dansk perspektiv vil svare til de marginale 
danske skadesomkostninger (MD) i punktet, hvor disse er lig de marginale reduk-
tionsomkostninger (MC-kurverne). Idet de marginale skadesomkostninger er an-
taget konstante, vil afgifterne svare til niveauet af disse. I figur A er den optimale 
afgift illustreret for udledningen af et luftforurenende stof i to forskellige emissi-
onssektorer (1 og 2). 

 

Figur A Optimal afgift uden EU-lofter 

 

I sektor 1 sættes afgiften til t1, hvilket resulterer i en udledning på Q1. Analogt til 
dette sættes afgiften til t2 i sektor 2, hvorved udledningen i sektor 2 bliver Q2.  
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Boks II.2 Optimal regulering af luftforurening i Danmark, fortsat 

Optimal afgift i Danmark ved EU-lofter 
For at vurdere om Danmark opfylder EU’s udledningslofter, er man nødt til at se 
på de samlede udledninger for de to sektorer. I forhold til en yderligere regule-
ring, for at holde sig under et udledningsloft, er det kun relevant at se på den del 
af de marginale reduktionsomkostningskurver, der er over de danske marginale 
skadesomkostninger. I figur B er kurverne for de “marginale omkostninger” 
(MC1-t1 og MC2-t2) vist. Ud fra disse kan en aggregeret marginalomkostnings-
kurve konstrueres – illustreret ved den blå kurve i figur B.  

Antages det, som vist i figur B, at EU-loftet er mere restriktivt end det danske op-
timum (Q3 < Q1+Q2), vil yderligere reduktioner i den danske udledning være på-
krævet. For at opnå disse reduktioner skal de danske emissioner pålægges en eks-
tra afgift på tEU, hvorved EU-loftet nås. Er det modsatte gældende, altså at EU-
loftet er mindre restriktivt end det danske optimum (Q3 > Q1+Q2), vil en ekstra 
afgift ikke være nødvendig. Givet at den ekstra afgift er nødvendig, pålægges den 
uniformt udledningerne i de to sektorer, hvorved de yderligere reduktioner for at 
nå EU-loftet opnås omkostningseffektivt. I eksemplet reducerer sektor 1 relativt 
mere end sektor 2 for at nå EU-loftet, idet hældningen på MC1 er fladere. 

 

Figur B Optimal afgift ved EU-lofter  

 

Den danske indsats i forhold til luftforurening skal således afspejle den, i dansk 
perspektiv, samfundsøkonomiske optimale udledning suppleret med den ekstra 
regulering, der skal til for at nå de nationale udledningsmål pålagt af EU. 
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Da der er forskel på, hvor meget skade et kg af den samme 
type udledning medfører, kan der argumenteres for at an-
vende differentierede afgifter. Denne forskel i skadeseffek-
ter skyldes bl.a. kildernes geografiske placering, hvor det 
f.eks. har betydning om et stof udledes i nærheden af tætbe-
folkede områder. Afgiften kan som minimum differentieres 
mellem sektorer, som de fremgår af tabel II.7, men bør 
principielt også differentieres geografisk indenfor de enkelte 
sektorer.20 En differentieret afgift indenfor en sektor vil 
umiddelbart være mest relevant for immobile kilder, hvor 
skadeseffekten er relativt konstant afhængig af kildens pla-
cering. Skadeseffekten fra mobile kilder vil være forskellig 
afhængig af, hvor kilden befinder sig i det givne øjeblik, og 
en differentieret afgift indenfor sektoren vil derfor næppe 
give mening. 
 
Set i forhold til de samlede skadesomkostninger for Europa 
er den nye NOX-afgift samt SO2-afgiften for lave uanset 
hvilken sektor, der medfører skaderne, jf. tabel II.7. Hvis de 
internationalt fastsatte udledningslofter for NOX og SO2 
overholdes i 2020, bør afgifterne umiddelbart fastsættes, så 
de svarer til de danske skadesomkostninger.  
 
Den kommende sænkning af NOX-afgiften betyder, at afgif-
ten kommer tættere på helbredsomkostningerne, omend 
niveauet tenderer til at være lavere end de beregnede danske 
helbredsomkostninger for de fleste sektorer, jf. tabel II.7. 
Helbredsomkostningerne pr. kg for de enkelte sektorer i 
tabel II.7 er imidlertid beregnet for emissioner i 2008, og 
beregningerne bør derfor opdateres, hvis afgifterne skal 
fastsættes på baggrund af aktuelle skadesomkostninger. 
Afgiften på svovl er generelt væsentligt lavere end de enkel-
te sektorers helbredsomkostninger i Danmark (som er mel-
lem 15 og 77 kr. pr. kg) og bør derfor øges.  
  

 
20) Der findes p.t. i Danmark kun detaljerede beregninger af geogra-

fisk differentierede enhedspriser indenfor emissionssektoren bo-
ligopvarmning (brændeovne), jf. afsnit II.7 i dette kapitel. 
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Tabel II.7 Helbredsomkostninger i udvalgte sektorer og 
afgift ved NOX-, SO2- og PPM2.5-udledning 

 Omk. EUa) Omk. DK Afgiftb) 
 ------  Kr. pr. kg emission  ------- 

NOX   

Store kraftværker 89 8c) 5c) 

Boligopvarmning 164 22c) 0c)  

Kraftværker i industri 101 11c) 5c) 

Vejtransport 101 6c) (5)d) 

Andre mobile kilder 97 5c) (5)d) 

Alle sektorer 145 17c)  
SO2    

Store kraftværker 130 15c) 11c) 

Boligopvarmning 190 42c) 0c) 

Kraftværker i industri 149 19c) 11c) 

Industrielle processer 394 77c) 11c) 

Andre mobile kilder 147 51c) 0c) 

Alle sektorer 366 39c)  
PPM2.5    

Boligopvarmning 284 106c) 0c) 

Vejtransport 447 258c) 0c) 

Andre mobile kilder 345 162c) 0c) 

Alle sektorer 298 121c)  
 

a) Inklusive omkostninger i Danmark. 
b) NOX-afgiften nedsættes fra 26 til 5 kr. pr. kg fra medio 2016. 
c) På baggrund af de seneste beregninger fra DCE med udlednin-

ger for 2013 er der beregnet en enhedspris på 7 kr. pr. kg NOX, 
38 kr. pr. kg SO2 og 150 kr. pr. kg PPM2.5. 

d) Parentes angiver, at motorbrændstof er afgiftsbelagt, men afgif-
ten er modregnet ved en nedsættelse af energiafgifterne. 

Anm.: Omkostningerne for EU og Danmark er de sundhedsrelaterede
skadesomkostninger for hhv. Europa og Danmark ved de dan-
ske udledninger i 2008, jf. nærmere beskrivelse i afsnit II.6. Der 
er kun angivet sektorer, for hvilke udledningerne er store nok til
at udregne en enhedspris. Opgivet i 2013-priser. 

Kilde: Brandt mfl. (2016) og egne beregninger for nye værdier af 
statistisk liv og tabte leveår, jf. kapitel I. 
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Hvis afgifter og EU-regulering ikke reducerer udledninger-
ne til under EU-loftet bør afgifterne være højere, jf. boks 
II.2. Den kommende reduktion af NOX-afgiften skønnes af 
Skatteministeriet (2015) at kunne medføre op til 10.000 ton 
ekstra udledning årligt. Hvis nedsættelsen af afgiften med-
fører en sådan stigning i NOX-udledningen vil 2020-målet 
alt andet lige ikke blive opnået ifølge den seneste frem-
skrivning.21 I så fald vil NOX-afgiften være nedsat for me-
get. Hvis der antages en lineær sammenhæng mellem æn-
dring i afgiftssats (fra 26 til 5 kr. pr. kg) og ændring i ud-
ledning (10.000 ton), ville afgiften skønsmæssigt skulle 
være ca. 8 kr. højere for at overholde udledningsloftet i 
2020. Det ville alt andet lige medføre en samlet NOX-afgift 
på omkring 13 kr. pr. kg mod de kommende 5 kr. pr. kg. 
 
Der er ingen afgiftsvirkning for vejtransport og andre mobi-
le kilder eller for boligopvarmning (brændeovne), som er 
fritaget for SO2- og NOX-afgift. En afgift bør principielt 
lægges på alle forureningskilder i den udstrækning, det er 
administrativt og omkostningsmæssigt muligt. Det betyder, 
at muligheden for at afgiftsregulere NOX-udledning fra vej-
transport, andre mobile kilder og brændeovne samt SO2-
udledning fra brændeovne kunne undersøges nærmere. Det 
samme gælder for udledningen af primære partikler fra vej-
transport, andre mobile kilder og brændeovne.  
 
For brændeovne skyldes langt den største skadeseffekt ud-
ledningen af primære partikler. Regulering af partikelforu-
reningen fra brændeovne er nærmere behandlet i afsnit II.7. 
 
Ifølge den ovenfor beskrevne tankegang burde NH3-
udledning principielt også afgiftsbelægges, da udledningen 
indgår i dannelsen af sekundære partikler, som medfører 
helbredsomkostninger. NH3-udledningen stammer næsten 
udelukkende fra landbruget, hvor der i forvejen sker en 
regulering af kvælstof-tabet (N-tabet). En separat afgifts-
regulering af NH3 fra landbruget er i praksis vanskelig, og 
vil skulle ses i sammenhæng med en regulering af N-tab fra 
landbruget generelt. 

 
21) Med udgangspunkt i fremskrivningen vil 2020-loftet i så fald 

blive overskredet med ca. 4.000 tons. 

NOX-afgift øges, 
hvis udlednings-
loft ikke nås 

Afgift bør prin-
cipielt lægges på 
alle sektorer 

Regulering af 
brændeovne 
behandles senere 

NH3 fra 
landbruget 
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Som hovedregel bør afgifter erstatte anden regulering rettet 
mod den samme eksterne effekt. Afgifter giver incitament 
til at udnytte de billigste reduktioner, indtil det optimale 
reduktionsniveau er nået. Hvis der herudover pålægges an-
den regulering, vil denne regulering i bedste fald være over-
flødig og i værste fald føre til, at virksomhederne gennem-
fører dyrere reduktioner end nødvendigt. Dog kan det være 
fornuftigt at supplere en generel afgift, der er rettet mod 
regionale effekter af udledningen (hvor afgiftsniveauet der-
for afspejler disse skader), med virksomhedsspecifikke 
krav, der afspejler ekstra lokale skader, som den pågælden-
de virksomheds udledning medfører. NOX- og SO2-
afgifterne bør imidlertid ikke suppleres med anden generel 
regulering af disse udledninger. I den udstrækning afgifter-
ne kan differentieres til at tage højde for lokale skader bør 
anden supplerende lokal regulering også afvikles.  
  
Imidlertid medfører EU’s direktiver, at der skal stilles krav 
om overholdelse af udledningsgrænser for visse stoffer fra 
visse kilder. Dette gælder også den igangværende imple-
mentering af reguleringen med BAT-krav for visse bran-
cher, jf. boks II.1. Denne form for regulering sikrer ikke 
nødvendigvis omkostningseffektivitet, fordi den ikke sys-
tematisk giver incitament til at udnytte alle reduktions-
muligheder optimalt, og fordi den kan medføre, at der gen-
nemføres dyrere reduktioner end nødvendigt. Det vil (jf. 
ovenfor) være bedst at afvikle denne regulering, når der 
indføres en afgift, fordi man derved kan spare de reduktio-
ner, der er dyrere end optimalt. Men selv om denne regule-
ring opretholdes, er det stadig en forbedring at supplere med 
en afgift, fordi det vil give et incitament til at udnytte de 
reduktionsmuligheder optimalt, som den eksisterende regu-
lering ikke sikrer, jf. boks II.3.  
 
Uanset om afgifter erstatter eller supplerer eksisterende 
regulering giver de herudover yderligere langsigtede vel-
færdsfordele. Det er således en langsigtet fordel i forhold til 
erhvervsstrukturen, at virksomheder betaler for den forure-
ning, de udleder, fremfor at de får denne udledningsret til-
delt gratis gennem f.eks. udledningsgrænser. 

Afgifter bør 
erstatte anden 
regulering, … 

… men er stadig 
en fordel selv om 
anden regulering 
opretholdes  

Langsigtede 
fordele ved 
afgifter 
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Boks II.3 Kombinationer af afgiftsregulering og kvantitativ regulering 

Kvantitativ regulering i form af udledningsgrænser sikrer en begrænsning af ud-
ledningen, men vil ikke systematisk sikre en omkostningseffektiv fordeling af re-
duktionsindsatsen. Dette sikres, hvis man i stedet benytter afgiftsregulering, hvor 
afgiften svarer til skadesomkostningerne. Figur A illustrerer situationen for virk-
somheder under begge former for regulering, og viser den marginale bruttofortje-
neste (MP-kurven) og marginale skadeskurve (s1) ved forurening. Det samfunds-
økonomiske velfærdsbidrag er bruttofortjeneste minus skaden (arealet af den 
grønne trekant, hvis virksomheden udleder q2 forureningsenheder). Ved kvantita-
tiv regulering vil myndighederne søge at fastsætte en udledningsgrænse til q2 for 
alle virksomheder, fordi dette maksimerer velfærden. Imidlertid har myndighe-
derne ufuldstændig information om virksomhedernes MP-kurver. Der er derfor 
risiko for, at udledningsgrænsen bliver sat for lavt (q1) for nogle virksomheder og 
for højt for andre (q3). De skraverede trekanter angiver i disse tilfælde velfærdsta-
bet ift. optimal regulering. Ved at udskifte den kvantitative regulering med en af-
gift svarende til skaden (s1) vil alle virksomheder (1, 2 og 3) have incitament til 
optimal forureningsreduktion (q2). Derved undgås hele velfærdstabet ved kvanti-
tativ regulering og gevinsten bliver summen af de skraverede trekanter.  

Figur A Afgift og kvantitativ regulering 

Indføres en afgift sideløbende med den kvantitative regulering, vil afgiften fortsat 
give virksomhederne et incitament til at ændre deres udledning til det optimale 
(q2). Imidlertid forhindrer den kvantitative regulering virksomhed 1 i at øge sin 
udledning til q2. Virksomhed 3 må udlede op til q3, men forhindres ikke i at redu-
cere til q2. Derved undgås velfærdstabet ved virksomheder, der reguleres “for 
slapt”, mens velfærdstabet består for virksomheder, der reguleres “for skrapt”. 
Det vil således være velfærdsforbedrende at indføre en afgift som supplement til 
eksisterende kvantitativ regulering, men det vil give en endnu større velfærdsge-
vinst at afskaffe eksisterende kvantitativ regulering, når afgiften indføres. 

q1 q3q2

s1

MP

Udledning

s1

Kr. pr. enhed
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Boks II.3 Kombinationer af afgiftsregulering og kvantitativ regulering, fortsat 

I tillæg til de kortsigtede direkte velfærdsgevinster ved at erstatte eller supplere 
anden regulering med afgifter er der langsigtede og afledte velfærdsgevinster ved 
afgiftsbetaling. Tager man udgangspunkt i forureneren-betaler princippet, så be-
tyder regulering uden afgiftsbetaling, at en virksomhed får lov til at forurene op til 
grænsen, uden at skulle erlægge en betaling, der svarer til de skader, forureningen 
medfører. Dermed favoriseres denne virksomhed i forhold til andre virksomheder, 
der enten ikke forurener eller som betaler afgift af deres forurening. Den mang-
lende afgiftsbetaling kan ses som en gratis forureningstilladelse eller et tilskud, 
svarerende til omkostningerne ved de skader der forvoldes.  

  

Når virksomheder ikke betaler en afgift svarende til de samfundsøkonomiske om-
kostninger, som deres forurening medfører, betyder det, at virksomhedens samle-
de privatøkonomiske overskud er større, end det samfundsøkonomiske overskud 
den genererer. Det privatøkonomiske overskud for virksomheder, der reguleres 
optimalt gennem kvantitative instrumenter, svarer til arealet af trekanten over 
skadeskurven, samt den tilsvarende firkant under kurven i figur A. Det sam-
fundsmæssige velfærdsbidrag svarer imidlertid kun til trekanten, idet den skade 
som virksomhedens forurening medfører, skal fratrækkes (firkanten under kur-
ven). Det betyder, at der er for store incitamenter til at investere i ny produktion i 
den forurenende sektor. På langt sigt vil det tiltrække for mange investeringer til 
sektoren, som kan føre til både øget forurening og en forvredet produktionsfaktor-
sammensætning, idet investering i produktionskapacitet i den forurenende sektor 
fremstår mere attraktiv privatøkonomisk, end den er samfundsøkonomisk. Ved at 
indføre en afgift (enten som supplement eller i stedet for reguleringen) vil virk-
somhedernes samlede privatøkonomiske overskud svare til det samfundsøkono-
miske. Derved fjernes den forvridning af investeringsincitamenterne, der opstår, 
når virksomheder tildeles gratis forureningstilladelser. Herudover betyder tilde-
ling af gratis forureningstilladelser, at man giver afkald på ikke-forvridende of-
fentlige indtægter.  

  

Der vil således være både kortsigtede og langsigtede velfærdsfordele ved at indfø-
re en afgift svarende til skadesomkostninger enten som erstatning (foretrukket) 
eller supplement til eksisterende kvantitativ regulering. De kortsigtede velfærds-
fordele ved en afgift, som erstatter eksisterende kvantitativ regulering er dog stør-
re end hvis afgiften blot supplerer denne regulering. Derfor bør anden regulering 
af den samme eksternalitet søges afskaffet, når der indføres afgiftsregulering.  

 
 
 



Luftforurening. Diskussionsoplæg. Økonomi og Miljø 2016 

 118 

Opsummering 
 
Hvis de internationalt fastsatte udledningslofter for NOX og 
SO2 overholdes, bør afgifterne fastsættes, så de svarer til de 
danske skadesomkostninger. Den kommende sænkning af 
NOX-afgiften betyder at afgiften kommer tættere på de dan-
ske skadesomkostninger, omend niveauet på 5 kr. pr. kg 
tenderer til at være lidt lavere end de beregnede helbreds-
omkostninger for de fleste sektorer. Afgiften på svovl er 
generelt lavere end de enkelte sektorers helbredsomkost-
ninger i Danmark og bør ud fra denne betragtning øges fra 
de nuværende 11 kr. pr. kg til mellem 15 og 77 kr. pr. kg 
afhængig af sektor. 
  
Afgifter bør principielt have virkning for alle sektorer i den 
udstrækning, det er administrativt og omkostningsmæssigt 
muligt. Det betyder, at afgiftsregulering af NOX-udledning 
fra vejtransport og andre mobile kilder samt SO2-udledning 
fra andre mobile kilder bør overvejes.  
 
Vejtransport og andre mobile kilder bidrager med en bety-
delig andel af de samlede skader fra danske kilders partikel-
udledning, og mulighederne for at anvende afgiftsregulering 
i disse sektorer bør derfor undersøges. 
 
Fremskrivningerne af de danske udledninger tyder på, at 
udledningslofterne generelt overholdes i 2020. Den kom-
mende ændring af NOX-afgiften er ikke indregnet i frem-
skrivningerne, hvilket kan medføre, at 2020-loftet for NOX-
emissioner overskrides. I så fald kan det blive nødvendigt, 
at NOX-afgiften øges ud over, hvad de danske skades-
omkostninger tilsiger.  
 
Der kan argumenteres for at anvende differentierede afgifter 
som følge af geografisk varierende skadesomkostninger. 
Afgiften bør i udgangspunktet differentieres mellem sek-
torer, men den kan også differentieres indenfor de enkelte 
sektorer, hvis skadeseffekterne kan opgøres. En differentie-
ret afgift indenfor sektoren vil umiddelbart være mest rele-
vant for immobile kilder, hvor skadeseffekten er relativt 
konstant afhængig af kildens placering.  
 

Afgifter bør 
modsvare de 
danske skader 

Afgifter bør 
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sektorer  

Afgift på PPM2.5 
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Differentieret 
afgift på 
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Hvis der indføres afgiftsregulering, bør anden regulering af 
skadeseffekterne søges afskaffet, i den udstrækning det er 
muligt og under hensyn til gældende EU-regler. I modsat 
fald vil gevinsten ved at indføre afgifter være mindre. 

II.5 Opgørelse af helbredsomkostninger ved 
luftforurening 

Til analyser af forskellige tiltag, der reducerer luftforurenin-
gen i Danmark, er det vigtigt at kunne opgøre gevinsterne 
ved en bedre luftkvalitet. Disse kommer i form af bl.a. færre 
helbredsrelaterede omkostninger og færre skader på miljøet.   
 
Skaderne på miljøet som følge af luftforurening er svære at 
opgøre, idet skader på bl.a. økosystemer fra næringsstoffer og 
tab af biodiversitet generelt er vanskelige at kvantificere og 
værdisætte. Opgørelser tyder ifølge Andersen (2010) på, at 
omkostningerne ved effekter på natur og bygninger er mindre 
sammenlignet med de helbredsrelaterede omkostninger.  
 
I dette kapitel opgøres skaderne ved luftforureningen alene 
ved de helbredsrelaterede omkostninger. Formålet med 
dette afsnit er at give en indføring i, hvordan de helbreds-
relaterede omkostninger ved luftforurening opgøres.  
 
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Uni-
versitet har med henblik på at kvantificere de eksterne hel-
bredseffekter, som følger af luftforurening, udviklet EVA-
systemet (Economic Valuation of Air pollution). Systemet 
dækker hele Europa, men i dette kapitel fokuseres der på 
omkostningerne for Danmark.  
 
Idet EVA-systemet alene estimerer de helbredsrelaterede 
omkostninger og endnu ikke omfatter alle skadelige stoffer, 
vil systemets omkostningsestimater for udledningen af luft-
forurening være undervurderet, jf. Brandt mfl. (2016). Dette 
kapitels analyser bygger på EVA-systemets estimater, hvor-
for analyserne sandsynligvis også undervurderer gevinster-
ne ved reduceret luftforurening – opgjort som sparede hel-
bredsrelaterede omkostninger.  
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EVA-systemet er baseret på den såkaldte “impact-
pathway”-metode, der indeholder en række beregningsled, 
som munder ud i opgørelser for de helbredsrelaterede om-
kostninger ved luftforurening. Systemet består af i alt fire 
led, der estimerer følgende sammenhænge: 1) udledning af 
luftforureningen og koncentrationen af skadelige stoffer i 
luften, 2) koncentrationer af skadelige stoffer og befolknin-
gens eksponering over for disse, 3) eksponering og resul-
terende helbredseffekter og 4) helbredseffekternes sam-
fundsøkonomiske omkostninger. Impact-pathway-kæden er 
vist i figur II.11. 
 
 

Figur II.11 Diagram over “impact-pathway”-metoden 
 

 

Anm.: Figuren viser, hvordan EVA-systemet er opbygget. 
Kilde: Baseret på Brandt mfl. (2016)  
 
 
De helbredsrelaterede omkostninger, som følger af luft-
forurening, er udtryk for en eksternalitet. Helbredsomkost-
ningerne er eksterne, fordi de overvejende vedrører andre 
end dem, der foretager aktiviteten, som leder til luftforure-
ning. De eksterne helbredsomkostninger i EVA-systemet er 
knyttet til f.eks. “for tidlig død”, sygedage med deraf tabt 
arbejdsfortjeneste eller omkostninger for samfundet i form 
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af eksempelvis øgede sygehusomkostninger.22 I det følgen-
de belyses hver af impact-pathway-kædens fire led.  
 
Luftforeningsmodel og demografiske data 
 
Sammenhængen mellem emissioner og koncentrationer 
beregnes i EVA-systemet ved hjælp af Danish Eulerian 
Hemispheric Model (DEHM), som beregner regionale kon-
centrationer ud fra den atmosfæriske transport og spredning 
pga. vinden og kemiske reaktioner undervejs. I forbindelse 
med analysen af regulering af brændeovne i afsnit II.7 er 
der i modelsystemet også anvendt Urban Background 
Model (UBM), som beregner mere lokale effekter på bag-
grund af geografisk langt mere detaljerede koncentrationer 
af luftforurening (inden for 30 km af kilden).  
 
Koblingen mellem luftforurening og befolkningens ekspo-
nering tager udgangspunkt i befolkningens bopæl, idet 
EVA-systemet anvender data fra det centrale personregister. 
Da folk generelt forlader deres hjem i store dele af døgnet 
for hovedsageligt at arbejde i områder, der ligger langt fra 
deres bopæl (den gennemsnitlige pendlerafstand er omkring 
20 km, jf. Danmarks Statistik (2015b)), vil dette kunne føre 
til både en undervurdering og overvurdering af eksponerin-
gen – afhængig af om koncentrationerne er højere eller la-
vere på arbejdspladsen relativt til bopælen.    
  
Eksponerings-respons-funktioner 
 
I denne del af EVA-systemet beregnes antallet af helbreds-
tilfælde, idet man kender antallet af mennesker berørt af 
luftforurening. Til beregningerne anvendes såkaldte ekspo-
nerings-respons-funktioner, som beskriver sammenhængen 
mellem koncentrationen af skadelige stoffer i luft og de 
deraf følgende helbredseffekter, herunder for tidlig død. 
Disse funktioner er i EVA-systemet lineære, uden øvre eller 

 
22) “For tidlig død” er en helbredspåvirkning, såsom hjerte-kar-

sygdomme, der medfører, at mennesker dør tidligere, end de ville 
have gjort, hvis de ikke havde været eksponeret overfor luftforu-
rening. For tidlig død betyder i gennemsnit, at folk der rammes af 
dødelige luftforureningsrelaterede sygdomme dør omkring 10 år 
tidligere, end de ellers ville have gjort, jf. Watkiss mfl. (2005). 
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nedre tærskelværdier. Ændringer i koncentrationen af luft-
forurening har således den samme effekt uanset, om det 
generelle niveau af luftforurening er højt eller lavt. For en 
diskussion af dette se boks II.4. I EVA-systemet anvendes 
forskellige eksponerings-respons-funktioner for de forskel-
lige helbredseffekter og stoffer. 
 
Som det fremgår af tabel II.8 sidst i dette afsnit, udgør for 
tidlig død som følge af eksponering overfor fine partikler 
(PM2.5) langt størstedelen af de danske helbredsomkost-
ninger ved luftforurening. Eksponerings-respons-funktionen 
for fine partikler, der udtrykker hvor mange leveår i hele 
populationen, der mistes som følge af ændringer i koncen-
trationen, er således central i forhold til EVA-systemets 
opgørelse af eksterne helbredsrelaterede omkostninger. 
PM2.5 inkluderer i EVA-systemet både primære og sekun-
dære partikler, og eksponerings-respons-funktionerne anta-
ges i systemet at være ens for alle typer af fine partikler, jf. 
Ellermann mfl. (2014).23 Beregningen af eksponerings-
respons-funktionen for for tidlig død ved eksponering over-
for fine partikler (PM2.5) og tilhørende antagelser er beskre-
vet i boks II.4. 
 
Når man taler om for tidlig død som følge af luftforurening 
indebærer det, at man dør som følge af en eksponering over 
mange år. Der er således en latensperiode fra eksponering til 
respons. I EVA-systemet antages en 10-årig latensperiode 
mellem eksponering overfor fine partikler og den resultere-
de ændring i dødsrisikoen, jf. Brandt mfl. (2011) og Brandt 
mfl. (2013b). Denne indgår i beregning af eksponerings-
respons-funktionen, jf. boks II.4.  

 
23) Der er dog i litteraturen uvished om, hvorvidt nogle partikler er 

mere skadelige end andre. Nogle studier peger ifølge Hoek 
(2013) på, at sodpartikler fra f.eks. brændeovne er omkring 10 
gange så skadelige som andre fine partikler.  
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Boks II.4 Eksponerings-respons-funktionen for “for tidlig død” ved ekspone-
ring overfor fine partikler (PM2.5) 

I EVA-systemet anvendes eksponerings-respons-funktioner på 0,001138 tabte le-
veår (YOLL – Years of Life Lost) pr. μg/m3 for for tidlig død som følge af PM2.5-
eksponering. Dette indebærer, at en ændring i den gennemsnitlige årlige PM2.5-
koncentration på 10 μg/m3 vil resultere i et tab af 1.138 leveår pr. 100.000 indivi-
der. YOLL er et mål for for tidlig død udtrykt ved, hvor mange leveår der går tabt 
relativt til et scenarie uden den pågældende luftforurening.  

 

Estimation af eksponerings-respons-funktionen 

Eksponerings-respons-funktionen er beregnet ud fra en ændring i den relative 
dødsrisiko på 6 pct. for mennesker over 30 år ved en ændring i koncentrationen af 
fine partikler på 10 μg/m3. Ændringen i den relative dødsrisiko på 6 pct. er esti-
meret af Pope mfl. (2002) i et omfattende studie af langsigtseffekter af partikel-
eksponering. I studiet, der omfatter 500.000 amerikanere, har man over en længe-
re periode registreret deltagernes dødelighed (som følge af lungecancer og hjerte-
kar-sygdomme) og sammenkædet den med faktiske målinger for partikelekspone-
ringen (PM2.5) ud fra deres bopæl. For estimatet (6 pct.) har Pope mfl. (2002) be-
regnet det tilhørende 95 pct. konfidensinterval til 2-11 pct. ændring i den relative 
dødsrisiko. Hoek mfl. (2013) finder et næsten tilsvarende resultat: 6,2 pct. stig-
ning i dødeligheden ved en ændring i partikelkoncentrationen på 10 μg/m3.  

 

Ændringen i den relative dødsrisiko omregnes til tabte leveår ved at øge de fakti-
ske dødshyppigheder (opgjort af Danmark Statistik) for danskere over 40 år med 
6 pct. Man regner kun på ændrede dødshyppigheder for danskere over 40 år, idet 
estimatet fra Pope mfl. (2002) er for folk over 30 år, hvortil en latensperiode på 
10 tillægges, jf. Brandt mfl. (2011).  

 

Eksponerings-respons-funktionens lineære form har været genstand for flere dis-
kussioner. Hoek mfl. (2013) har på baggrund af en række langtidsstudier af luft-
forurening fundet, at der ikke er tale om en lineær sammenhæng mellem koncen-
trationen af fine partikler (PM2.5) og dødelighed. Kurven for sammenhængen an-
tager noget, der minder om logistisk-form, hvor lavere koncentrationer har lille 
effekt, herefter tiltager effekten, som koncentrationen stiger, for til sidst at aftage 
ved højere koncentrationer. I Ellermann mfl. (2014) argumenteres der imidlertid 
for, at man i Danmark i dag, med de nuværende niveauer af partikelkoncentration, 
befinder sig et sted på kurven, som er approksimativt lineært.  
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Boks II.4 Eksponerings-respons-funktionen for “for tidlig død” ved 
eksponering overfor fine partikler (PM2.5), fortsat 

I EVA-systemet antages det, at der ikke er nogen nedre tærskelværdier for effek-
ten af luftforurening på menneskers helbred. Man kunne forstille sig, at lave ni-
veauer af luftforurening ingen effekter har, men Daniels mfl. (2000) finder, at dø-
deligheden påvirkes selv ved lave niveauer af partikelkoncentration. Det indike-
rer, at der ikke er en nedre tærskelværdi for effekten af partikler på menneskers 
helbred. 

 

Selektionsbias 
Det bliver ofte diskuteret om resultaterne i studier såsom Pope mfl. (2002) er in-
flueret af selektionsbias, jf. bl.a. Dominici mfl. (2014). Det vil sige, om der er en 
uobserverbar tendens til, at mennesker med dårligere helbred bosætter sig i områ-
der med meget luftforurening. Er dette tilfældet, vil det føre til en overvurdering 
af luftforureningens effekter på menneskers helbred og dermed en for høj ekspo-
nerings-respons-funktion. Pope mfl. (2002) forsøger at undgå selektionsbias ved 
at kontrollere for en lang række af de risikofaktorer, som kan føre til lungecancer 
og hjerte-kar-sygdomme. Der findes dog uobserverbare faktorer, som der i sagens 
natur ikke er kontrolleret for.  

 

Anderson (2015) har foretaget et studie af effekterne af partikelforurening ved at 
observere helbredseffekterne af partikelforurening på to sider af en motorvej i Los 
Angeles, hvor der hersker en dominerende vindretning. Den dominerende vind-
retning betyder, at mennesker, der bor på den ene side af motorvejen, i højere 
grad eksponeres overfor luftforurening end dem på den anden side. Anderson 
(2015) finder en klar sammenhæng mellem eksponeringer over for fine partikler 
og helbredseffekter.   

 

Det konkluderes endvidere, at folk ikke bosætter sig i forhold til luftforurening i 
form af fine partikler, idet de menneskelige sanser ikke registrerer forekomsten. 
Anderson (2015) bemærker, at sådanne effekter ville give udslag i huspriserne 
givet, at man kontrollerer for øvrige faktorer. De finder imidlertid ikke belæg for 
en sådan sammenhæng. Dette taler imod tilstedeværelsen af en direkte selektions-
bias i forhold til partikelforurening. Der kan dog generelt godt forekomme en in-
direkte selektionsbias i forhold til luftforurening, hvor mennesker med dårligere 
helbred bosætter sig i områder med mere støj og trafik, hvilket er faktorer, som er 
korreleret med luftforurening. 
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Monetær værdisætning 
 
Når helbredseffekter ved luftforurening skal kvantificeres i 
monetære termer, anvendes såkaldte enhedsværdier, som 
værdisætter tabene ved sygdom og død. 
 
Tabene ved død er forskellige, afhængig af hvornår i livet 
og hvordan døden indtræffer. Man skelner derfor mellem 
for tidlig død og “akut død”. For tidlig død rammer primært 
den ældre del af befolkningen efter længere tids ekspone-
ring overfor luftforurening, eksempelvis fine partikler. Akut 
død kan ramme unge såvel som gamle, og forekommer ty-
pisk ved høje kortvarende udsving i koncentrationen af stof-
fer som eksempelvis ozon (O3) og svovldioxid (SO2). Ved 
akut død er tiden fra eksponering til respons kort (timer til 
dage).   
 
I EVA-systemet har man fulgt OECD’s guidelines i forhold 
til enhedsværdier for død. Man anvender således værdien af 
statistisk liv (VSL) ved tilfælde af akut død og værdien af 
tabte leveår (VOLY - Value of Life Years) ved for tidlig 
død. For en nærmere diskussion af begreberne VSL og 
VOLY se kapitel I om værdien af statistisk liv.   
 
Enhedsværdierne forbundet med sygdom, f.eks. bronkitis og 
astma, er i EVA-systemet opgjort ud fra behandlingsom-
kostninger og tab af produktion ved sygdom. Værdien af 
forringet livskvalitet som følge af sygdomsforløb og syg-
domme er ikke direkte opgjort, som det eksempelvis er til-
fældet inden for sundhedsøkonomi, hvor man regner i så-
kaldte kvalitetsjusterede leveår, QALY (quality adjusted 
lifeyears). Enkelte gener, som påvirker livskvaliteten, er dog 
værdisat ud fra betalingsvillighed for at undgå disse gener, 
eksempelvis hoste, jf. Brandt mfl. (2011).       
 
I EVA-systemet anvendes, ud fra Kommissionens praksis, 
en fælles værdi for henholdsvis VOLY og VSL for hele 
Europa. Enhedsværdien for VSL bygger på Kommissionens 
estimat fra 2001, mens VOLY stammer fra et studie af 
Alberini mfl. (2006). De i EVA-systemet anvendte enheds-
værdier for VSL og VOLY er henholdsvis 15,5 mio. kr. pr. 
tabt liv og 0,58 mio. kr. pr. tabt leveår (begge i 2013-priser).    

Værdisætning af 
helbredseffekter 

For tidlig død  
og akut død … 

… værdisættes 
ved VSL og 
VOLY 

Sygdom værdi-
sættes ud fra 
medicinske 
omkostninger mv.  

“Gamle” værdier 
af VSL og VOLY 
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En enhedsværdi for VOLY er i kapitel I beregnet til ca. 1,3 
mio. kr. ud fra en VSL på 31 mio. kr. (2015-priser). For at 
kunne anvendes som enhedsværdi for for tidlig død skal 
VOLY tilbagediskonteres over 10 år for at afspejle latens-
perioden mellem eksponering og responset i form af ændret 
dødshyppighed.24 Dette resulterer i en VOLY på 0,86 mio. 
kr. (2015-priser).  
 
Beregnede helbredsrelaterede eksterne omkostninger 
 
I tabel II.8 ses en oversigt over fordelingen af de danske 
helbredsrelaterede eksterne omkostninger ved luftforurening 
fra kilder i Danmark. Omkostningerne er beregnet ud fra de 
i EVA-systemet estimerede helbredseffekter og opgjort ved 
både de nye og “gamle” værdier af VSL og VOLY. Som det 
fremgår udgør for tidlig død ved eksponering overfor fine 
partikler (PM2.5) størstedelen af de helbredsrelaterede eks-
terne omkostninger. De nye værdier af VSL og VOLY fører 
til, at de samlede helbredsrelaterede omkostninger i Danmark 
stiger fra 5,3 mia. kr. til 7,1 mia. kr. Ændringen skyldes pri-
mært den nye værdi af VOLY, som værdisætter for tidlig død 
højere. For tidlig død er forbundet med helbredsrelaterede 
omkostninger på over 6,2 mia. kr. årligt i Danmark, hvilket 
svarer til næsten 88 pct. af de samlede danske helbredsrelate-
rede omkostninger ved luftforurening fra kilder i Danmark.   
 
Omkostningerne ved for tidlig død på ca. 6,2 mia. kr. er 
ifølge beregninger i EVA-systemet en konsekvens af om-
kring 700 årlige dødsfald blandt den ældre del af den danske 
befolkning, som følge af partikeleksponering over en længe-
re periode. Dødsfaldene svarer til ca. 7.500 tabte leveår, idet 
de mennesker, der rammes af sygdomme relateret til parti-
kelforurening, i gennemsnit dør lidt over 10 år tidligere, end 
de ellers ville have gjort, jf. Watkiss mfl. (2005). Tabte 
leveår værdisættes som tidligere nævnt ved VOLY. Danske 
udledningers helbredspåvirkning i landene omkring Danmark 
medfører årligt omkring 3.000 dødsfald blandt den ældre del 
af befolkningen.  
 

 
24) Der er i beregningen anvendt en diskonteringsrate på 3 pct. 
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Tabel II.8 Danske helbredseffekter og -omkostninger 
ved luftforurening fra danske kilder 

 Ny VSL  
og VOLY 

Gammel VSL 
og VOLY 

 -----------  Mia. kr. pr. år  ----------- 
Sygdom, bl.a. bronkitis 0,4 0,4 
Sygedage m.v. 0,7 0,7 
For tidlig død  6,2 4,3 
Akut død  -0,2 -0,1 
I alt 7,1 5,3 
 

Anm.: Værdierne i tabellen er årlige omkostninger i 2013-priser. 
Omkostninger dækker alene Danmark og indeholder således
ikke helbredsomkostninger i andre europæiske lande. For tidlig
død skyldes alene eksponering overfor fine partikler.  

Kilde: Brandt mfl. (2016) og egne beregninger.  
 
 
Sygdom og sygedage som følge af luftforurening udgør 
henholdsvis omkring 10 pct. og 6 pct. af de samlede hel-
bredsomkostninger. I forhold til resultaterne i tabel II.8 
bemærkes, at akut død ved ozon- og svovldioxid-
eksponering (O3 og SO2) har negative omkostninger. Det 
skyldes ikke, at disse stoffer er sunde at indånde, men der-
imod at udledning af kvælstofoxider (NOX) reagerer kemisk 
med ozon og reducerer mængden heraf.  

II.6 Analyse af emissionssektorer i Danmark 

I dette afsnit opgøres indledningsvist de helbredsrelaterede 
skadesomkostninger ved udledningerne fra de forskellige 
emissionssektorer i økonomien. Afsnittet indeholder også 
en vurdering af behovet for yderligere regulering af de for-
skellige sektorer for at nedbringe luftforureningen. Dette 
gøres ved at sammenholde de forventede helbredsgevinster 
ved at reducere udledningerne i en given sektor med de 
tilhørende reduktionsomkostninger. 
 
 

NOX-udledning 
reducerer O3 

Forskellige 
sektorer - 
forskellig 
skadesvirkning 
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Gennemgangen viser, at udledningerne fra sektoren indivi-
duel boligopvarmning, hvor brændeovne står for hoved-
parten af emissionerne, i høj grad er underreguleret.  
 
Helbredsrelaterede skadesomkostninger 
 
De samlede helbredsrelaterede omkostninger i Danmark 
forårsaget af udledning fra danske kilder er omkring 7 mia. 
kr. årligt, jf. tabel II.9. Dette skal ses i forhold til årlige om-
kostninger for hele Europa på omkring 39 mia. kr. som føl-
ge af luftforurening fra danske kilder, jf. afsnit II.2.25  
 
Landbruget og sektoren individuel boligopvarmning er de 
største danske kilder til helbredsomkostninger i Danmark 
som følge af luftforurening. De årlige danske omkostninger 
ved luftforurening fra landbrug og individuel boligopvarm-
ning er henholdsvis 2,8 og 2,5 mia. kr., svarende til ca. 34 
og 31 pct. af de samlede omkostninger, jf. tabel II.9. Vej-
transport bidrager – som den tredjestørste sektor – også 
væsentligt til luftforureningen i Danmark. Tilsammen udgør 
udledning fra disse tre sektorer omkring 80 pct. af de sam-
lede helbredsomkostninger ved luftforurening i Danmark fra 
danske kilder. De øvrige emissionssektorer, som bl.a. omfat-
ter kraftværker og fremstillingsvirksomhed, udgør enkeltvis 
relativt små andele af de samlede danske omkostninger. 
 
 

 
25) I beregningen af de samlede europæiske omkostninger (inkl. 

Danmark) ved udledning af luftforurening fra danske kilder er der 
antaget ens værdier af statistisk liv og tabte leveår for alle lande.  

Brændeovne er 
underreguleret 
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Tabel II.9 Helbredsrelaterede årlige eksterne omkostninger i Danmark fra  
danske kilder 

Emissionssektor SOX NOX PPM2.5 Total 
 ------------------------  Mia. kr.  ------------------------ 

Landbrug 0,2 2,4 0,1 2,8 

Vejtransport 0,0 0,4 0,9 1,2 

Individuel boligopvarmning 0,2 0,2 2,2 2,5 

Øvrige sektorera) 0,4 1,1 0,3 1,7 

Samletb) 0,8 2,9 3,4 7,1 
 

a) Øvrige sektorer dækker over kraftværker, fremstilling, industrielle processer, ekstraktion af
olie og gas, opløsningsmidler, andre mobile kilder samt affaldsbehandling. 

b)  Summen af helbredsomkostninger fra hver sektor er større end de samlede omkostninger. De
sektorspecifikke omkostninger er partielt estimeret og en simpel summation tager derfor ikke
højde for, at en række kemiske reaktioner, der sker i atmosfæren, er ikke-lineære. 

Anm.: Omkostningerne er angivet i 2013-priser og opdelt efter de kemiske stoffer svovloxider 
(SOX), kvælstofoxider (NOX) og primært udledte fine partikler (PPM2.5). Beregningerne byg-
ger på 2008-emissioner. Omkostningerne ved udledningen af ammoniak (NH3) fra landbruget 
fremgår ikke direkte af tabel II.9, men kan beregnes som summen af SOX (0,2 mia. kr.) og 
NOX (2,4 mia. kr.) for landbrugssektoren, da udledningen af ammoniak indgår i kemiske re-
aktioner med disse stoffer og danner sekundære partikler i atmosfæren.  

Kilde: Brandt mfl. (2016), men nye værdier af statistisk liv og tabte leveår, jf. afsnit II.5. 
 
 
På baggrund af de helbredsrelaterede omkostninger i tabel 
II.9 og data for årlige emissioner af diverse stoffer fra hver 
sektor kan helbredsomkostninger pr. kg udledning beregnes. 
Helbredsomkostninger pr. kg udledning fremgår af tabel 
II.10. Disse kan ses som den marginale helbredsgevinst ved 
reduktion af luftforureningen fra de enkelte sektorer.26 

 
26) Helbredsomkostninger pr. kg udledning og dermed også den 

marginale helbredsgevinst er her antaget konstant. Formentlig vil 
luftforurening være forbundet med stigende marginale skadesom-
kostninger, men idet ændringer i danske udledninger er relativt 
små set i forhold til den samlede luftforurening i Danmark, hvor 
hovedparten kommer fra udlandet, kan skadesfunktionerne i de 
forskellige sektorer tilnærmelsesvis opfattes som lineære.  
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Tabel II.10 Helbredsomkostninger i Danmark pr. kg udledning 
Emissionssektor SOX NOX NH3 PPM2.5 
 -----------------  Kr. pr. kg udledning  ------------------ 

Landbrug - - 37 76 

Vejtransport -67a) 6  258 

Individuel boligopvarmning 42 22  106 

Samlet 39 17 37 121 
 

a) Udledningen af stoffer fra vejtransport fører via kemiske reaktioner til reduceret spredning af
sulfat (SO4), hvorfor skadesomkostningerne ved sulfat reduceres. Dette resulterer i negative 
helbredsomkostninger. 

Anm.: Omkostningerne er angivet i 2013-priser. “-” angiver at emissionen fra denne kategori er for 
lille til, at enhedsprisen kan beregnes. 

Kilde: Brandt mfl. (2016) med nye værdier af statistisk liv og tabte leveår, jf. afsnit II.5. 
 
 
Helbredsomkostningerne pr. kg udledning varierer på tværs 
af sektorer. Eksempelvis er helbredsomkostningerne for 
udledning af primære partiker fra vejtransport 258 kr. pr. 
kg, mens de er 76 kr. pr. kg for landbruget. Forskellen af-
spejler især den geografiske placering af emissionskilderne. 
Der bor flere mennesker tæt på veje end på landbrugsejen-
domme, hvorfor flere eksponeres overfor partikler fra vej-
transport. Denne større eksponering overfor partikler fra 
bestemte sektorer medfører i sidste ende højere helbredsre-
laterede omkostninger ved udledninger fra disse sektorer. 
 
Udpegning af underregulerede sektorer 
 
I det følgende sammenholdes gevinster (i form af reducere-
de helbredsomkostninger i Danmark) ved reduktion af luft-
forureningen fra de enkelte sektorer med et skøn over de 
omkostninger, der er forbundet med at opnå denne reduk-
tion. Formålet er at vurdere, om der er sektorer, hvor den 
nuværende regulering afviger fra, hvad der er optimalt. 
 
Helbredsgevinsten ved at reducere luftforureningen baseres 
på de i tabel II.10 opgjorte værdier. Opgørelsen omfatter 
kun helbredsomkostninger i Danmark. I en samfundsøko-
nomisk analyse er disse omkostninger de relevante, givet at 
Danmark opfylder den fælles europæiske regulering, idet de 
eksterne effekter af dansk udledt luftforurening i udlandet 
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antages at være håndteret gennem internationale aftaler og 
direktiver, jf. afsnit II.4. I afsnit II.4 vurderes det, at Danmark 
generelt overholder de i EU-regi fastsatte udledningslofter.  
 
I beregningerne indgår reduktionsomkostninger ved im-
plementering af tekniske virkemidler, som reducerer luft-
forureningen, eksempelvis partikelfiltre. Reduktionsom-
kostningerne for de tekniske virkemidler anvendt i analysen 
er baseret på IIASA’s (International Institute for Applied 
Systems Analysis) database for den såkaldte GAINS-
model.27 Der er i GAINS-databasen ikke oplysninger om 
omkostningerne ved ikke-tekniske virkemidler, såsom afgif-
ter. Ikke-tekniske virkemidler er derfor ikke en del af analy-
sen, selvom de vil kunne bidrage væsentligt til reduktioner i 
luftforureningen. De ikke-tekniske virkemidler går dog i en 
vis udstrækning hånd i hånd med de tekniske, idet eksem-
pelvis afgifter kan tilskynde implementeringen af tekniske 
virkemidler.  
 
GAINS-modellens database indeholder bl.a. opgjorte reduk-
tionsomkostninger for tekniske virkemidler for alle emissi-
onssektorer i de europæiske lande. Modellen omfatter man-
ge lande, hvor man har forsøgt at opgøre omkostninger på 
en ensartet måde. Det indebærer imidlertid en risiko for, at 
visse landespecifikke detaljer af data er unøjagtige og i nog-
le tilfælde mangelfulde. I Danmark har der blandt andet 
været rejst kritik af GAINS-data for landbrugssektoren.28 
Usikkerheden omkring data for de tekniske virkemidler 
betyder, at resultaterne skal tolkes med forsigtighed. 
 

 
27) IIASA har udviklet modellen GAINS (Greenhouse Gas and Air 

Pollution Interactions and Synergies). Modellen anvendes til at 
analysere udledninger, skadeseffekter og reduktionspotentialer 
lokalt såvel som regionalt.  

28) Foder med optimeret proteinindhold, som reducerer udledningen 
af ammoniak (NH3), er ifølge GAINS-data kun i begrænset om-
fang anvendt i Danmark. Landbrug & Fødevarer har oplyst, at 
dette virkemiddel i høj grad er implementeret. Endvidere anven-
der Danmark, som et af få lande i Europa, forsuring af gylle til 
reduktion af ammoniak i landbruget. Dette virkemiddel er ikke 
med i GAINS-databasen.  
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Analysen bygger som nævnt på en sammenligning af gevin-
ster og omkostninger ved implementering af tekniske vir-
kemidler. I analysen inddrages både virkemidler, der an-
vendes i dag, og virkemidler, der potentielt kan tages i an-
vendelse. Ud fra det katalog af virkemidler, der indgår i 
GAINS, opstilles en omkostningskurve, der beskriver om-
kostningerne ved at implementere de enkelte virkemidler, 
idet det antages, at de mest omkostningseffektive virke-
midler implementeres først. Omkostningseffektiviteten op-
gøres som forholdet mellem virkemidlets gevinster (i form 
af reducerede helbredsrelaterede omkostninger) og dets 
omkostninger.  
 
Analysen tager udgangspunkt i en tænkt situation, hvor der 
ikke er taget nogle af de betragtede virkemidler i brug. I takt 
med at virkemidlerne tages i brug, pådrager man sig omkost-
ninger (beskrevet ved reduktionsomkostningskurven), men 
samtidig reduceres luftforureningen med reducerede hel-
bredsomkostninger til følge (beskrevet ved gevinstkurven).  
 
I de senere præsenterede figurer illustreres omkostnings- og 
gevinstkurverne som en funktion af implementeringsgraden. 
Implementeringsgraden er udtryk for den reduktion af hel-
bredsomkostninger, som de tekniske virkemidler, der er 
implementeret i den givne sektor, medfører. Implemente-
ringsgraden er nærmere beskrevet i boks II.5. Det optimale 
niveau for indsatsen findes, hvor hældningen på omkost-
ningskurven og gevinstkurven er ens. Det vil sige, hvor de 
marginale gevinster svarer til den marginale omkostning. 
Det optimale niveau kan herefter sammenlignes med den 
nuværende implementering af virkemidler. Hvis de virke-
midler, der er i anvendelse i dag, er dyrere end de mest om-
kostningseffektive, vil den nuværende indsats være dyrere 
end nødvendigt. Det svarer til, at den nuværende indsats er 
dyrere end den omkostningsminimerende omkostningskur-
ve. Analysen viser, at dette synes at være tilfældet i alle de 
tre betragtede emissionssektorer. Analysemetoden er nær-
mere beskrevet i boks II.5. 
 
Som nævnt medtages kun tekniske virkemidler i analysen, 
hvilket indebærer, at omkostningerne til reduktion af luft-
forurening overvurderes. Isoleret set trækker dette i retning 
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omkostnings-
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indsats 
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af, at de optimale niveauer af reduktion fundet i det følgen-
de er underkantsskøn for, hvor meget man bør reducere 
luftforureningen i Danmark. At der i gevinsterne ikke ind-
regnes reducerede skader på naturen trækker i samme ret-
ning. Dette afgrænser analysen i den forstand, at hvis det 
optimale niveau af virkemidler er over den nuværende ind-
sats, så bør reguleringen skærpes. Er det omvendte tilfældet, 
kan man ikke drage konklusioner om, at reguleringen skal 
slækkes. 
 
I det følgende betragtes gevinst- og omkostningskurver for 
de tre største emissionssektorer i Danmark: landbrug, indi-
viduel boligopvarmning (især brændeovne) og vejtransport.  

Tre sektorer 
undersøges 
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Boks II.5 Analyse af emissionssektorer i Danmark 

Analysen bygger på en sammenligning af gevinster, i form af reducerede hel-
bredsomkostninger, og omkostninger ved implementering af forskellige tekniske 
virkemidler, som reducerer luftforureningen i Danmark. Data for omkostninger og 
effekt på udledningerne er baseret på GAINS-databasen. Udgangspunktet for ana-
lysen er en tænkt situation, hvor ingen af de i GAINS betragtede virkemidler er 
taget i anvendelse. Effekter på omkostninger og gevinster ses i forhold til denne 
tænkte udgangssituation. Analysens perspektiv er derfor langsigtet og indikerer, 
hvordan sammensætningen af tekniske virkemidler på sigt burde være. 

  

Omkostningen ved implementering af et virkemiddel baseres på GAINS-
databasen, der er opbygget og vedligeholdes af IIASA (International Institute for 
Applied Systems Analysis). Omkostningerne indeholder drift- og vedligehold-
elsesomkostninger samt annuisering af den initiale investering ud over virkemid-
lets levetid. Omkostningerne er opgjort i faktorpriser, som er omregnet til forbru-
gerpriser ved hjælp af nettoafgiftsfaktoren (1,325). GAINS-databasen er offentligt 
tilgængelig. Al data er hentet for GAINS scenariet WPE_2014_CLE. Dette scena-
rie er beregnet i 2014 efter en større revision af GAINS-modellen foranlediget af 
EU’s Working Party on the Environment (WPE). CLE står for “current legisla-
tion”. Som scenarie-år er 2015 valgt. 

 

Helbredsgevinsten ved at implementere de tekniske virkemidler er beregnet på 
baggrund af ændringer i kildernes emissionsfaktorer (før og efter virkemidlet er 
implementeret) og de i tabel II.10 præsenterede helbredsomkostninger. Visse vir-
kemidler har en sidegevinst i form af reduceret udledning af drivhusgasser (metan 
og lattergas). Disse er medtaget ved omregning til CO2-ækvivalenter og afregnet 
til de opgjorte CO2-reduktionsomkostninger (465 kr. pr. ton) uden for kvotesek-
toren, jf. De Økonomiske Råd (2013).  

 

Forholdet mellem helbredsgevinster og reduktionsomkostninger indikerer virke-
midlets omkostningseffektivitet og kan benyttes til at rangordne virkemidler i for-
hold til hvilke, der burde implementeres først for at opnå den største reduktion af 
luftforurening til de laveste omkostninger. I analysen implementeres virkemidler-
ne gradvist efter deres omkostningseffektivitet. På den baggrund er den omkost-
ningseffektive omkostningskurve og den tilhørende gevinstkurve for hver sektor 
beregnet. I bunden af omkostningskurven ligger de mest omkostningseffektive 
virkemidler, mens de mindst omkostningseffektive virkemidler ligger i toppen af 
kurven. Kurven vil have en konveks form, hvilket afspejler stigende marginal-
omkostninger ved reduktion af luftforureningen.   
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Boks II.5 Analyse af emissionssektorer i Danmark, fortsat 

Omkostnings- og gevinstkurverne tegnes i de følgende figurer som en funktion af 
implementeringsgraden. Implementeringsgraden er mål for, hvor stor en andel af 
de betragtede tekniske virkemidler, som er implementeret. En implementerings-
grad på 0 pct. er udgangspunktet og svarer til den tænkte situation, hvor ingen af 
de betragtede virkemidler er implementeret. En implementeringsgrad på 100 pct. 
betyder, at man i en sektor har gjort alt, hvad der er teknisk muligt (ud fra de tek-
niske virkemidler, som indgår i GAINS-databasen) for at reducere luftforurenin-
gen. Implementeringsgraden opgøres som en andel af de samlede gevinster; en 
implementeringsgrad på 50 pct. svarer således til, at man har opnået 50 pct. af de 
mulige gevinster. Gevinstkurven er derfor lineær.  

 

Det optimale niveau af nedbringelse af luftforurening fra en given sektor findes 
der, hvor marginalnytten er lig de marginale skadesomkostninger – altså hvor 
hældningen på omkostningskurven og gevinstkurven er ens. 

  

I praksis er en række af de betragtede virkemidler allerede implementeret. Det be-
tyder, at der er opnået en vis reduktion af luftforureningen i forhold til det hypote-
tiske udgangspunkt (svarende til en given implementeringsgrad). I praksis er det 
imidlertid sjældent, at det er de billigste virkemidler, der er taget i anvendelse. Det 
betyder, at omkostninger ved at opnå en given implementeringsgrad (reduktion af 
luftforureningen) er større end det, der svarer til den omkostningsminimerende 
omkostningskurve. I de viste figurer er den nuværende kombination af virkemid-
ler indsat som en grøn prik, som afspejler de årlige omkostninger ved den nu-
værende indsats.  

 

Eksempel – overdækning af gylletanke på besætninger med malkekvæg 
Overdækning af gylletanke er et teknisk virkemiddel til reduktion af ammoniak 
fra bl.a. malkekvæg i landbruget. Dette virkemiddel har i GAINS-databasen en 
omkostning på 61 kr. pr. malkekvæg. Implementeres dette virkemiddel reduceres 
udledningen af ammoniak fra 33,4 til 31,5 kg pr. malkekvæg. Prisen for udled-
ning af ammoniak i landbruget er 37 kr. pr. kg, jf. tabel II.10. Dette resulterer i en 
gevinst på 70 kr. pr. malkekvæg ((33,4 – 31,5) × 37). Det betyder, at enheds-
gevinsten overstiger enhedsomkostninger, og virkemidlet har en omkostnings-
effektivitet på 70/61 = 1,14.   
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Landbrug 
 
Luftforurening fra landbruget består hovedsageligt af am-
moniak (NH3), der udledes og danner sekundære partikler. 
Omkring 97 pct. af de danske helbredsomkostninger for-
bundet med udledning af stoffer fra landbruget i Danmark 
stammer fra ammoniak. Ammoniakudledning i landbruget 
kommer fra husdyrenes afføring. De danske eksterne hel-
bredsomkostninger relateret til udledninger fra landbruget i 
Danmark er lidt under 3 mia. kr., jf. tabel II.9. Omkostnings-
kurven og gevinstkurven for Danmark ved implementering af 
tekniske virkemidler i landbrugssektoren er vist i figur II.12.  
 
 

Figur II.12 Omkostninger og gevinster ved implemente-
ring af virkemidler i landbruget 

 

 

Anm.: Den stiplede linje er en parallelforskydning af gevinstkurven.
Fællespunktet med omkostningskurven illustrerer optimum af
implementeringen af virkemidler. Begrebet implementerings-
grad er beskrevet i boks II.5. 

Kilde: Data fra GAINS, Brandt mfl. (2016) og egne beregninger. 
 
 
I bunden af landbrugets omkostningskurve ligger de mest 
omkostningseffektive virkemidler. Disse virkemidler er i 
henhold til GAINS-databasen tiltag, der ændrer måden, 
hvorpå gødningen spredes på markerne. Herefter følger 
virkemidler, hvor man anvender foder med mere optimalt 
proteinindhold. I toppen af omkostningskurven ligger over-
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dækning af gylletanke og specielle staldsystemer til opsam-
ling og indkapsling af ammoniak.29  
 
Det optimale niveau af nedbringelse af luftforurening fra 
landbruget er i figur II.12 illustreret ved fællespunktet mel-
lem omkostningskurven og den stiplede linje, der er parallel 
med gevinstkurven. Med de givne forudsætninger svarer det 
til en implementeringsgrad på godt 60 pct. Den nuværende 
implementering af tiltag i landbruget – illustreret ved den 
grønne prik i figur II.12 – svarer til en implementeringsgrad 
i samme størrelsesorden. Den nuværende indsats i landbru-
get afspejler de årlige omkostninger til investering, drift og 
vedligehold af eksempelvis gylletanke mv., samt i hvilken 
grad sådanne virkemidler har reduceret udledningerne fra 
landbruget. For landbruget er den nuværende indsats, ifølge 
data fra GAINS, forbundet med årlige omkostninger på lige 
over 2 mia. kr.    
 
Den nuværende indsats i landbruget svarer med de forud-
sætninger nogenlunde til det optimale niveau. De beregnede 
omkostninger forbundet med den nuværende indsats er 
imidlertid væsentligt højere end det, der svarer til den om-
kostningseffektive kurve (den grønne prik ligger langt over 
den røde omkostningskurve). Baseret på disse beregninger 
synes den nuværende indsats (målt som den samlede reduk-
tion i luftforureningen i forhold til den tænkte udgangssitua-
tion, hvor der ikke er implementeret tiltag overhovedet) at 
være passende i forhold til helbredsomkostningerne. Bereg-
ningerne tyder imidlertid på, at denne reduktion kunne være 
opnået mere omkostningseffektivt. Det skal dog her bemær-
kes, at gevinsterne ved bl.a. færre lugtgener, som typisk 
opnås ved de dyrere virkemidler såsom overdækning af 
gylletanke, ikke indgår i analysen. Dette fører alt andet lige 
til en øget afstand mellem punktet for den nuværende ind-
sats og omkostningskurven.  
 

 
29) Overdækning af gylletanke, der i analysen viser sig som et af de 

mere omkostningsfulde tekniske virkemidler, blev ved Miljømi-
nisteriets bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 gjort 
lovpligtig. Formålet var udover at reducere ammoniakfordamp-
ning også at mindske lugtgener. 

Optimalt niveau 
ikke over 
nuværende 
indsats … 

… men 
omkostningerne 
er højere end 
nødvendigt 
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Den viste beregning er naturligvis følsom over for antagel-
serne og de anvendte data. Dansk landbrug anvender i dag, 
ifølge GAINS, især forbedret spredning af gødning og 
overdækning af gylletanke som virkemidler til reduktion af 
ammoniakudledningen. Foder med bedre proteinindhold 
anvendes ifølge GAINS-databasen kun i ringe grad for 
svinebesætninger og slet ikke for øvrige husdyr på trods 
af, at det er et af de mere omkostningseffektive virke-
midler. Der er således ifølge data fra GAINS et uudnyttet 
potentiale i at substituere virkemidler.  
 
Landbrug & Fødevarer har oplyst, at potentialet for anvend-
else af foder med bedre proteinindhold i høj grad allerede er 
udnyttet i Danmark. Tages der højde for dette i analysen, vil 
det alt andet lige resultere i en nuværende indsats med en 
højere implementeringsgrad. Som følsomhedsanalyse er 
beregningen gentaget under forudsætning af, at potentialet 
for at anvende foder med bedre proteinindhold er fuldt ud-
nyttet. Dette medfører, at implementeringsgraden for den 
nuværende indsats ville stige til omkring 75 pct. Dette er 
omkring 10 pct.point over det beregnede optimale niveau.  
 
Umiddelbart kunne dette indikere, at der stilles for store 
krav til landbruget om at reducere luftforureningen. Nær-
værende beregning indebærer imidlertid, at den optimale 
indsats er et underkantsskøn, da bl.a. gevinsterne i form 
eksempelvis færre lugtgener og skader på natur ikke er 
medtaget, og reduktionsomkostningerne er overestimeret. 
Derfor kan det ikke ud fra analysen konkluderes, at der stilles 
for store krav til at begrænse landbrugets luftforurening.    
 
Vejtransport 
 
Vejtransport fører til udledning af kvælstofoxider (NOx) og 
primære partikler (PPM2.5). Sektoren står for henholdsvis 
ca. 36 pct. og 12 pct. af den samlede danske udledning af 
disse stoffer, jf. Brandt mfl. (2016). De helbredsrelaterede 
årlige eksterne omkostninger ved udledninger fra vej-
transport er opgjort til over 1 mia. kr. Heraf udgør den pri-
mære partikeludledning ca. 2/3, og kvælstofoxider ca. 1/3, 
jf. tabel II.9.       
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De tekniske virkemidler i GAINS-modellen til at reducere 
udledning af luftforurening fra vejtransport er bundet op på 
de såkaldte euronormer. Euronormer er en fælles europæisk 
standard, som sætter grænser for, hvor meget nye biler må 
forurene. Det er i sagens natur mere omkostningsfuldt at 
producere et køretøj, der lever op til højere standarder, og 
det er disse meromkostningerne, der indgår i GAINS.  
 
I figur II.13 er omkostningskurven og gevinstkurven ved im-
plementering af tekniske virkemidler i vejtransportsektoren 
vist. En implementeringsgrad på 0 pct. er i denne sektor ensbe-
tydende med, at ingen køretøjer lever op til selv den mindst 
restriktive euronorm. Omvendt vil en implementeringsgrad på 
100 pct. betyde, at hele bilparken overholder de seneste og 
mest restriktive euronormer. Det nuværende niveau af tiltag i 
sektorer vil derfor afspejle den aldersmæssige sammensætning 
af bilparken. Generelt er de mest omkostningseffektive virke-
midler i GAINS højere euronormer for dieselkøretøjer, hvor 
det især er den skadelige partikelforurening, der reduceres. 
 
 

Figur II.13 Omkostninger og gevinster ved implemen-
tering af virkemidler i vejtransport 

 

 

Anm.: Den stiplede linje er en parallelforskydning af gevinstkurven.
Fællespunktet med omkostningskurven illustrerer optimum af
implementeringen af virkemidler. Begrebet implementerings-
grad er beskrevet i boks II.5. 

Kilde: Data fra GAINS, Brandt mfl. (2016) og egne beregninger. 
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Beregningen tyder på, at euronormerne i en dansk sammen-
hæng har ført til, at for mange danske biler lever op til de 
strengeste krav i forhold til udledning. Det optimale niveau 
opnås ved en implementeringsgrad på lige under 70 pct., 
mens det nuværende niveau medfører en implementerings-
grad på ca. 80 pct. Dette kunne indikere, at de mest restrik-
tive euronormer, ud fra en dansk betragtning, er for ambi-
tiøse. Analysens præmisser, hvor det optimale niveau er et 
underkantskøn, gør imidlertid, at det ikke kan konkluderes, 
at euronormer burde være mere lempelige.  
 
Individuel boligopvarmning herunder brændeovne 
 
Sektoren individuel boligopvarmning dækker hovedsageligt 
over opvarmning ved brændeovne og brændekedler. Udled-
ning fra sektoren er fortrinsvist primære partikler (PPM2.5) 
samt mindre dele af kvælstofoxider (NOx) og svovloxider 
(SOx). Sektorens samlede udledning af luftforurening med-
fører eksterne helbredsrelaterede omkostninger i Danmark 
på ca. 2,5 mia. kr. årligt. Heraf udgør helbredsomkostninger 
fra primære partikler 2,2 mia. kr., jf. tabel II.9.   
 
Udledning af luftforurening fra denne sektor reduceres ty-
pisk ved at udskifte ældre “konventionelle” installationer 
med nyere, der lever op til de seneste standarder – eksem-
pelvis udskiftning af ældre brændeovne. En lav implemen-
teringsgrad er her udtryk for, at mange ældre brændeovne 
ikke er blevet udskiftet med nye moderne ovne, som udleder 
langt færre partikler. 
 
Relativt få virkemidler er ifølge data fra GAINS-databasen 
implementeret i forhold til brændeovne. Når figur II.14 alli-
gevel viser en nuværende indsats, hvor implementerings-
graden er omkring 52 pct., skyldes det, at ældre brændekedler 
i sektoren ifølge GAINS-data i høj grad er udskiftet med 
pillefyr eller nyere brændekedler, som udleder færre partikler 
og derfor fungerer som tekniske virkemidler i GAINS.  
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Figur II.14 Omkostninger og gevinster ved implemen-
tering af virkemidler i sektoren individuel  
boligopvarmning 

 

 

Anm.: Den stiplede linje er en parallelforskydning af gevinstkurven. 
Fællespunktet med omkostningskurven illustrerer optimum af
implementeringen af virkemidler. Begrebet implementerings-
grad er beskrevet i boks II.5. 

Kilde: Data fra GAINS, Brandt mfl. (2016) og egne beregninger. 
 
 
Af figur II.14 fremgår det, at det optimale niveau af imple-
mentering opnås ved en implementeringsgrad på 73 pct. Det 
optimale niveau ligger således langt over niveauet for den 
nuværende indsats. Analysens præmisser, som fører til et 
undervurderet skøn for den optimale indsats, betyder, at et 
højere niveau af optimal indsats end den nuværende indsats, 
er klar evidens for en underreguleret sektor. Dette tilsiger, at 
man bør øge indsatsen for at mindske udledningen fra indi-
viduel boligopvarmning, herunder især udledningerne fra 
brændeovne.  
 
Nyere og mere detaljerede beregninger af de helbredsrela-
terede omkostninger ved luftforurening fra individuel bolig-
opvarmning tyder på, at omkostningerne reelt kan være 
væsentlig større end de fremgår af tabel II.9. Brandt mfl. 
(2016) har foretaget beregninger af de helbredsrelaterede 
omkostninger i sektoren individuel boligopvarmning (pri-
mært brændeovne) med et modelsetup under EVA-systemet, 
som indeholder en mere geografisk detaljeret opgørelse af 
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luftforureningen fra sektoren end tidligere. Disse beregninger 
viser, at de samlede helbredsrelaterede omkostninger i 
Danmark ved udledninger fra individuel boligopvarmning 
er ca. 5,7 mia. kr., hvoraf den primære partikeludledning 
udgør omkring 5,6 mia. kr., svarende til 398 kr. pr. kg ud-
ledte partikler, jf. tabel II.11. Dette er mere end en fordob-
ling i forhold til tidligere opgørelser, jf. tabel II.9. 
 
 

Tabel II.11 Nye beregninger af helbredsrelaterede om-
kostninger ved udledninger fra individuel  
boligopvarmning 

Stof Helbredsomkostninger 
   ----  Mia. kr.  ----   ----  Kr. pr. kg  ---- 

SOX 0,1 38 

NOX 0,0 3 

PPM2.5 5,6 398 

Samlet 5,7  
 

Anm.: Værdierne i tabellen er i 2013-priser. 
Kilde: Brandt mfl. (2016), men nye værdier af statistisk liv og tabte 

leveår, jf. afsnit II.5. 
 
 
De markant højere omkostninger for primært udledte fine 
partikler (PPM2.5) skyldes især de mere detaljerede geogra-
fiske beregninger, som estimerer højere koncentrationer af 
partikler tæt på kilderne, hvor der samtidig bor mange men-
nesker. De højere helbredsrelaterede omkostninger er yder-
ligere tegn på, at gevinsterne ved reduceret luftforurening 
fra individuel boligopvarmning er undervurderet. 
 
Sammenfatning 
 
Individuel boligopvarmning, som hovedsageligt er brænde-
ovne, er den eneste af de belyste emissionssektorer, hvor det 
optimale niveau af implementerede tekniske virkemidler 
ligger over den nuværende indsats. Da analysen fører til et 
underkantsskøn for den optimale indsats, tyder dette på, at 
der er behov for yderligere regulering i denne sektor.    
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Sektoren individuel boligopvarmning er kun i begrænset 
omfang reguleret i dag; nye brændeovne skal følge visse 
standarder for udledning af bl.a. primære partikler, men der 
er ikke krav til udledningerne fra gamle ovne, jf. afsnit II.7. 
De øvrige to sektorer er i langt højere grad omfattet af regu-
lering. Nye biler skal eksempelvis opfylde euronormer og 
den eksisterende bilpark skal regelmæssigt godkendes ved 
syn, og landbruget er underlagt en lang række miljøkrav, 
herunder krav om overdækning af gylletanke. Analysen 
indikerer heller ikke et behov for yderligere regulering i 
disse sektorer. Men da analysen baseres på et underkants-
skøn af den optimale indsats i forhold til regulering, kan 
man ikke ud fra analysen drage nogen konklusion om behov 
for yderligere regulering indenfor landbrug og vejtransport.    
 
I afsnit II.7 ses der nærmere på mulighederne for at redu-
cere udledningen fra sektoren individuel boligopvarmning 
gennem regulering af brændeovne. 

II.7 Regulering af danske brændeovne 

Luftforurening fra brændeovne står for en væsentlig del af de 
danske helbredsomkostninger forbundet med luftforurening. 
Helbredsomkostningerne er især knyttet til udledningen af 
primære fine partikler (PPM2.5). Selvom Danmark overholder 
nuværende internationale aftaler om at reducere udledning af 
fine partikler, peger analysen i afsnit II.6 på, at der vil være 
en samfundsøkonomisk gevinst for Danmark ved at reducere 
de danske udledninger af partikler fra brændeovne.30 
 
Gevinsten ved at reducere udledningerne fra brændeovne skal 
ses ud fra, at reguleringen af brændeovne i Danmark er rela-
tivt begrænset. Den gældende regulering er primært emissi-
onsgrænser på nye brændeovne, som må udlede færre partik-
ler end gamle brændeovne. Da brændeovne har en meget lang 

 
30) Analysen pegede i princippet på hele emissionssektoren individu-

el boligopvarmning, hvor størstedelen af helbredsomkostningerne 
stammer fra brændeovne og til dels brændekedler. Datagrund-
laget for brændekedler har dog ikke været godt nok til, at der 
kunne regnes på disse. 

Begrænset 
regulering 

Potentiale for 
gevinst ved 
regulering af 
brændeovne 

Brændeovne er 
reguleret meget 
lidt 
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levetid, går der imidlertid lang tid, før kravene til nye ovne 
slår igennem på hele bestanden af brændeovne i Danmark. 
 
I det følgende præsenteres en analyse af de samfundsøko-
nomiske gevinster ved forskellige former for regulering af 
udledninger fra brændeovne. Til brug for analysen har DCE 
– Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, 
foretaget nye beregninger af, hvor store helbredsomkost-
ninger der følger af partikeludledninger fra danske brænde-
ovne.31 De beregnede helbredsomkostninger er differen-
tieret efter den geografiske placering af brændeovnene. 
Beregningerne til dette afsnit er foretaget med et udvidet 
modelsystem og med nyere emissionsdata end beregninger-
ne bag afsnit II.6, jf. Brandt mfl. (2016).  
 
I dette afsnit ses der først på, hvad der påvirker udlednin-
gerne fra brændeovne og udfordringerne ved at regulere 
disse. Derefter beskrives de nye beregninger af helbreds-
omkostninger for udledninger af partikler fra brændeovne. 
Efterfølgende kommer en nærmere beskrivelse af metode, 
data og antagelser bag analyserne. Til sidst beskrives de 
endelige resultater. 
 
Udledninger fra brændeovne 
 
Der er flere forhold, der bestemmer, hvor meget en brænde-
ovn forurener, og hvor store helbredsomkostninger dette 
medfører. Det omfatter særligt: 
 
 Typen af brændeovn 
 Geografisk placering af brændeovnen 
 Hvor meget og hvordan ovnen anvendes 
 
Med tiden er der indført strammere krav til bl.a. udledning 
af partikler fra nye brændeovne. Dette skete i 1990, 2008 og 
2015. Omkring 2004 indførtes svanemærkning af brænde-
ovne. Denne stiller yderligere krav til udledningen fra bræn-
deovne i forhold til ikke-svanemærkede ovne. Udlednings-

 
31) I beregningerne indgår også effekter af udledningen af NOX, SO2 

og CO, men disse er meget små sammenlignet med partikler og 
omtales derfor ikke yderligere i afsnittet. 

Nye opgørelser  
af eksterne 
helbreds-
omkostninger 

Indhold i afsnittet 

Typen af 
brændeovn 
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grænserne til svanemærkede ovne blev ligeledes skærpet i 
2015. En brændeovn fra før 1990 forurener ca. seks gange så 
meget som en ny svanemærket ved samme forbrug.32 
 
Den geografiske placering har stor betydning for, hvor 
mange mennesker der bliver eksponeret for partiklerne fra 
brændeovnene. Dette skyldes, at koncentrationen af partik-
ler er størst nær ved kilden. Bor der mange mennesker i 
området og særligt i den herskende vindretning, bliver flere 
eksponeret for partikeludledning. Udledningen af et kg par-
tikler fra en brændeovn medfører dermed større helbreds-
effekter i f.eks. byer, end der hvor der ikke bor mange men-
nesker i nærheden. 
 
Udledninger fra brugen af en brændeovn er naturligvis høj-
ere, jo mere den anvendes. Men det har også betydning, 
hvordan man anvender ovnen, f.eks. hvordan man tænder 
op, om brændet er tørt og hvor meget luft, som tilføres. 
Studier viser, at nyere brændeovne varierer mindre i udled-
ningen end ældre brændeovne, jf. Nielsen mfl. (2010). Risi-
koen for at forurene meget ved forkert fyring er således 
større for de ældre ovne. 
 
Analyserede reguleringer og anden regulering 
 
Hvis man kunne måle de præcise udledninger fra hver 
brændeovn, ville en ideel regulering af udledningerne fra 
brændeovne være at sætte en afgift svarende til de helbreds-
omkostninger (og andre eksterne omkostninger), som fyrin-
gen medfører. Det kræver dog store og dyre anlæg på hvert 
hus at måle udledningerne og synes i praksis ikke muligt.  
 
 
 
 
 
 
 

 
32) I dag er 90-95 pct. af nye ovne svanemærket, men det er ikke et 

krav til nye ovne. 

Geografisk 
placering vigtig 

Større risiko  
for ekstra høj 
udledning fra 
gamle ovne 

Ideel regulering 
ikke mulig 
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En række andre former for regulering analyseres derfor i 
dette afsnit med henblik på at afgøre, hvilken regulering der 
vil kunne give de største samfundsøkonomiske gevinster.  
Det drejer sig om følgende: 
 

 Differentierede afgifter på brug af brændeovne 
 Forbud mod ældre brændeovne 
 Totalt forbud mod brændeovne 
 En skrotningspræmie 

 
Ved en differentieret afgift menes, at der pålægges en afgift 
pr. time ovnen er i brug, som afspejler de eksterne helbreds-
omkostninger ved normalt brug.33 Det antages, at der kan 
sættes en temperaturmåler i skorstenen, som kan måle, hvor 
mange timer brændeovnen er i brug.34 Helbredsomkost-
ningerne og dermed afgifterne afhænger af ovnens type 
(emissionsfaktor) og geografiske placering. En sådan dif-
ferentieret afgift på brugen af brændeovne vil både give 
incitament til at fyre mindre og til at udskifte en gammel 
brændeovn med en nyere eller eventuelt helt ophøre med at 
have brændeovn. Der er imidlertid administrative omkost-
ninger ved en sådan afgift, som kan gøre andre typer regule-
ringer mere fordelagtige. 
 
Et simpelt forbud mod de mest forurenende brændeovne er 
nemmere at administrere, men er også en ufleksibel form 
for regulering, som kan give stort nyttetab for brugere af 
brændeovne. Gevinster og omkostninger ved forbud – både 
totalt forbud og forbud begrænset til de mest forurenende 
brændeovne – analyseres også i dette afsnit. 
 
I 2015 blev en skrotningsordning for brændeovne fra før 
1990 lanceret. De samfundsøkonomiske gevinster og om-
kostninger ved en lignende ordning analyseres i afsnittet. 
Nogle af ovenstående reguleringer er indført i andre lande, 
jf. boks II.6, som også beskriver andre eksempler på regule-
ring af brændeovnes udledninger. 

 
33) Det vil sige, at afgiften ikke tager højde for, om nogen fyrer med 

vådt træ, lukker ned for ilttilførslen mv. 

34) Det Økologiske Råd har tidligere fremsat forslag om en lignende 
afgift. 
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Boks II.6 Eksempler på regulering til at nedsætte udledninger fra brændeovne 

Eksempler på regulering i Danmark 
Det har tidligere været forsøgt at lægge en afgift på brænde, men her var der 
blandt andet problemer med, at meget brænde ikke handles (f.eks. træ fra egen 
have), og at det kunne give incitament til at fyre med mindre godt brænde, herun-
der affald. Desuden vil en afgift på brænde ikke afspejle den forskel i helbreds-
omkostninger, som forskellige typer af brændeovne medfører samt den forskel, 
der medføres af den geografiske placering af brændeovnen. 

 

I Danmark forsøger man bl.a. at nedsætte udledningen fra brændeovne ved hjælp 
af oplysningskampagner for, hvordan man bør tænde op, hvor tørt brændet skal 
være m.m. Dertil har en række kommuner indført et sæt retningslinjer, der bl.a. 
forbyder folk at “fyre over” om natten, fordi dette udleder mange partikler. Så-
danne forbud, påbud og vejledninger er dog svære at håndhæve, og effekten heraf 
kendes ikke. Der regnes derfor ikke på denne form for regulering i kapitlet. 

 

Senest er en skrotningsordning rettet mod brændeovne fra før 1990 lanceret af 
Miljøstyrelsen i november 2015. Der gives en skrotningspræmie på 2.150 kr. pr. 
skrottet ovn, som også skal dække udgifter til kontrol. Man er ikke forpligtet til at 
købe en ny ovn. Der er afsat en pulje på ca. 45 mio. kr., som rækker til skrotning 
af ca. 21.000 brændeovne. Puljen uddeles efter først-til-mølle-princippet til puljen 
er tom eller til udgangen af 2016. 

 

Eksempler fra nabolande 
I Malmø har man i 2012 indført et regelsæt om, at man højst må benytte brænde-
ovnen to dage om ugen. Der er ikke afsat ressourcer til kontrol af, om det over-
holdes, men det vurderes, at det har en “opdragende” effekt, således, at folk gene-
relt fyrer mindre end før reguleringen, jf. Gaudino og Albæk (2014). 

 

I 2010 trådte en forordning i Tyskland i kraft, som henover ti år udfaser alle ovne 
fra før 2010, medmindre de overholder gældende krav til udledninger for nye ovne, 
jf. Albæk og Gaudino (2014). Således skulle ovne fra før 1975 udfases senest i 
2014, ovne fra før 1985 skal udfases senest i 2017, ovne fra før 1994 skal udfases 
senest i 2020 og ovne fra før marts 2010 skal udfases senest i 2024. Ovne som 
benyttes til primær opvarmning, f.eks. i sommerhuse, er dog undtaget. En lign-
ende udfasning blev også anbefalet i Danmark i 2014 af forskellige interesse-
organisationer samt en række forskere på området, jf. Foreningen af Danske 
Leverandører af Pejse og Brændeovne mfl. (2014). 
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Geografisk variation i helbredsomkostninger 
 
Det er oplagt, at der er betydelig geografisk variation i hel-
bredsomkostningerne afhængig af, om en brændeovn udle-
der partikler i en stor by eller ude på landet. Der er imidler-
tid ikke tidligere foretaget detaljerede beregninger af den 
geografiske variation i de afledte helbredsomkostninger. Til 
brug for dette kapitel har DCE estimeret nye geografisk 
differentierede helbredseffekter og -omkostninger som følge 
af udledninger fra brændeovne i Danmark. Dette er gjort 
med en højere detaljeringsgrad end hidtil. Beregningerne er 
foretaget for 24 områdekategorier defineret ud fra befolk-
ningstæthed og regioner i Danmark, jf. Brandt mfl. (2016). 
 
På baggrund af modelberegninger fra DCE er den gennem-
snitlige helbredsomkostning i Danmark forbundet med ud-
ledningen af et kg fine partikler (PPM2.5) fra danske bræn-
deovne opgjort til 398 kr. pr. kg.35 Den geografiske varia-
tion i disse omkostninger vises grafisk i figur II.15. Om-
kostningerne varierer fra ca. 180 til 1.500 kr. pr. kg. Varia-
tionen i omkostningerne afspejler befolkningens geografi-
ske placering og den dominerende vindretning i Danmark.  
 

 
35) Tidligere opgørelser har resulteret i lavere helbredsomkostninger, 

jf. Andersen og Brandt (2014). Den højere omkostning skyldes 
især en udvikling af modelberegningerne, så lokaleffekterne i hø-
jere grad medtages samt, at der regnes med højere værdier af 
værdien af statistisk liv og tabte leveår, jf. kapitel I. 

Udvidet model 
omfatter flere 
lokale effekter 

Helbreds-
omkostninger  
fra 180 til 1.500 
kr. pr. kg PPM2.5 
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Figur II.15 Helbredsomkostninger pr. kg PPM2.5 udledt fra danske brændeovne 
 

 

Anm.: Helbredsomkostninger i Danmark som følge af partikeludledning fra brændeovne. Beregnet
for 24 områdekategorier bestående af fire intervaller af befolkningstæthed og seks regioner
(Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland og Bornholm). For hver om-
rådekategori er beregnet, hvor store helbredsomkostninger udledningen af et ekstra kg fine
partikler medfører. Figuren viser dermed oprindelsen af omkostningerne og ikke, hvor om-
kostningerne ender. Tallene i figuren viser gennemsnittet for pågældende farvekode. 

Kilde: Baseret på Brandt mfl. (2016), men opdateret med nye værdier af statistisk liv og tabte leveår,
jf. afsnit II.5. 

 
 
Metode og data 
 
I det følgende beskrives i korte træk, hvordan analyserne af 
de forskellige reguleringer er udfærdiget. For yderligere 
beskrivelse af beregninger, antagelser og data henvises til et 
dokumentationsnotat, som kan fås ved henvendelse til De 
Økonomiske Råds sekretariat. 
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Afhængig af hvilken regulering brugeren af en brændeovn 
stilles overfor, kan vedkommende vælge at beholde sin ovn, 
købe en ny ovn eller ophøre med at bruge brændeovn. 
Valgmulighederne for de fire reguleringer er vist i tabel 
II.12. Hvad forskellige brugere vælger har betydning for 
omkostninger og gevinster ved regulering. Det beregnes 
derfor for hver type regulering, hvor mange der vælger hen-
holdsvis at bruge de gamle ovne, købe nye ovne og ophøre 
med at bruge brændeovne. Valget afhænger i modellen bl.a. 
af, hvor gammel ovnen er, hvor meget den bruges og prisen 
på en ny ovn. 
 
 

Tabel II.12 Mulige valg ved regulering 
 Beholde Købe ny Ophøre 
Afgifter på brug af ovn X X X 

Forbud mod gammel ovna)  X X 

Totalt forbud   X 

Skrotningsordning X X X 
 

a) Angives her for brugere, som har den pågældende ovn, der
forbydes, og som derfor ikke kan vælge at beholde den. 

Anm.: Tabellen viser de mulige valg en forbruger har ved de fire
reguleringstyper. Med “ophøre” menes, at man skrotter sin ovn
og ikke køber en ny. 

 
 
De primære gevinster for samfundet ved reguleringen består 
i de reducerede udledninger og de deraf følgende reducere-
de helbredsomkostninger. Omkostningerne omfatter bl.a. 
det nyttetab, som brugerne oplever, hvis de tvinges til at 
gøre noget andet, end de ellers ville have gjort. Et nyttetab 
fremkommer f.eks., når en bruger køber en ny ovn tidligere, 
end vedkommende ellers ville have gjort, ophører med at 
have brændeovn eller nedsætter forbruget. I boks II.7 uddy-
bes princippet bag beregningerne. 
 
Andre gevinster og omkostninger, som medtages i bereg-
ningerne, omfatter bl.a. indtægter til staten i form af afgifter 
(mindsker behovet for forvridende skatter), udgifter for 
staten ved udbetalinger af skrotningspræmier, investerings-
omkostningen til en ny brændeovn samt administrations-

Brugernes valg 
afgørende for den 
samfundsøkono-
miske gevinst 

Helbreds-
gevinster  
og nyttetab 

Andre gevinster 
og omkostninger 
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omkostninger ved en afgift. Sidstnævnte antages at blive 
betalt af brugerne i form af et årligt administrationsgebyr. 
 
Det er opgjort, hvor mange partikler forskellige typer af 
brændeovne udleder pr. time. Ud fra dette og den geografi-
ske placering bestemmes så, hvor stor afgiften pr. times 
drift skal være, hvis denne skal sættes lig de helbredsom-
kostninger, som udledningerne medfører, jf. tabel II.13. Det 
antages, at der rent faktisk kan produceres og opsættes en 
temperaturmåler, som kan angive, hvor mange timer en ovn 
bruges.36 Afgiften pålægges i beregningerne alle typer af 
brændeovne – dvs. også på nye svanemærkede ovne.  
 
 

Tabel II.13 Eksempler på helbredsomkostning ved nor-
mal brug af en brændeovn 

 Københavna) Bornholmb) 

 ------  Kr. pr. times fyring  ------ 

Ovn fra før 1990 41 5 

Ny svanemærket ovnc) 7 1 
 

a) Hvor befolkningstætheden er over 3.000 pr. km2. 
b) De dele af Bornholm, hvor befolkningstætheden er under 100

pr. km2. 
c) Opfylder nye krav til svanemærkede ovne fra 2015. 
Anm.: Tabellen angiver de beregnede helbredsomkostninger i Dan-

mark ved en times fyring i hhv. en ny svanemærket og en
gammel ovn, der hvor disse er hhv. størst og mindst. Helbreds-
omkostningerne svarer desuden til de afgifter, der i modellen
pålægges fyring i brændeovn. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 

 
36) Enheden er på nuværende tidspunkt ikke produceret, men er 

grundlæggende baseret på kendt teknologi (temperaturmåling). 
En sammenligning af nettogevinsten ved en afgift med andre ty-
per regulering kan imidlertid vise, om det potentielt er hensigts-
mæssigt at forsøge at regulere med denne type måler. 

Beregning af 
afgifternes 
størrelse 
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Boks II.7 Beregning af helbredsgevinster og nyttetab 

En simpel model beskriver først, hvad en forbruger vil vælge at gøre, givet de for-
skellige reguleringer, og derefter hvad nettogevinsten er for forbrugeren givet 
dennes valg, jf. tabel II.12. I det følgende skitseres, hvordan nettogevinsten pr. 
ovn opgøres. 

 

Figur A viser en brugers efterspørgsel (MB-kurven) efter brugen af sin nuværende 
ovn opgjort i antal timer givet prisen pr. time. Hvis prisen for at fyre er P0 kr. pr. 
time (afhænger af, hvor energieffektiv ovnen er) vil brugeren vælge at fyre i Q0 
timer. Nytten heraf er arealet af Dgl + Agl + Bgl. Fyring i den pågældende brænde-
ovn medfører helbredsomkostninger for samfundet. Det antages, at den afgift, der 
pålægges er sat optimalt. Dette illustreres i figur A ved, at afgiften tgl er lig hel-
bredsomkostningen for partikeludledningen pr. time. Den samlede helbreds-
omkostning for samfundet er dermed arealet af Agl + Bgl + Cgl. Pålægges brugeren 
en afgift på tgl pr. time, vil han vælge at mindske brugen til Q1 timer. Dette mind-
sker både hans forbrugeroverskud (med arealet Agl + Bgl), men samtidig reduceres 
de samfundsøkonomiske helbredsomkostninger (med Bgl + Cgl). Hertil kommer en 
indtægt for staten på arealet Agl. Nettogevinsten for den regulerede brændeovn er 
dermed arealet af Cgl (fratrukket en udgift til måler og administrative omkostnin-
ger). 

 

 

Figur A Gammel ovn  Figur B Ny ovn 
 

Anm.: Grafisk fremstilling af forbrugerens nytte og de samfundsmæssige helbredsomkostninger 
ved brug af hhv. en gammel og en ny brændeovn. 

 



II.7 Regulering af danske brændeovne 

 153 

Boks II.7 Beregning af helbredsgevinster og nyttetab, fortsat 

Det kan også være, at brugeren pga. reguleringen vælger at købe en ny ovn. Den-
ne antages at være mere energieffektiv, og omkostningen pr. times brug (P0) vil 
derfor være lavere, jf. figur B. Den nye ovn forurener også mindre, og tny er derfor 
også mindre end tgl.  

 

Forbud mod gamle ovne eller tilbud om skrotningspræmier lægger ikke en afgift 
på brugen af ovnen, men kan tvinge eller give incitament til at skifte til en nyere 
ovn eller helt ophøre med at have brændeovn. De samfundsøkonomiske gevinster 
ved reguleringen regnes efter samme princip for alle reguleringer ud fra forbru-
gernes efterspørgselskurver og de private samt samfundsøkonomiske omkost-
ningskurver.  

 

Principperne og beregningerne beskrives mere detaljeret i et dokumentationsnotat, 
som kan fås ved henvendelse til De Økonomiske Råds sekretariat. 

 
 
Ved den nuværende skrotningsordning er det frivilligt, om 
man vil erstatte den skrottede ovn med en ny eller undvære 
en brændeovn fremover. Det samme antages i analysen. Det 
antages ligeledes, at puljen er stor nok til, at alle, som måtte 
ønske det, kan få tilskud til skrotning. Dette er ikke tilfældet 
for den nuværende skrotningsordning, hvor en afsat pulje 
penge uddeles efter et først-til-mølle-princip, jf. boks II.6. 
For et forbud mod udvalgte typer af brændeovne er det i 
beregningerne antaget, at dette træder i kraft med det sam-
me, også selvom der er tale om nyere ovne. I praksis ville 
man nok vælge at indføre disse forbud gradvist, som det er 
gjort i Tyskland, jf. boks II.6. 
  

Antagelser om 
skrotningsord-
ning og forbud 
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Der er store usikkerheder forbundet med disse beregninger. 
Blandt andet er viden om, hvor de forskellige typer af ovne 
er placeret, og hvor meget de anvendes, meget usikker.37 
Emissionerne pr. time er også usikkert bestemt, da betjenin-
gen af ovnen kan have stor betydning for udledningerne. 
Efterspørgselskurvens hældning antages at være konstant og 
den samme for alle forbrugere.  
 
Der foretages derfor en lang række følsomhedsanalyser for 
at se, hvordan andre antagelser vil påvirke resultaterne. Data 
og antagelser bag beregningerne beskrives i boks II.8. Yder-
ligere beskrivelse af antagelser, usikkerhed og følsomheds-
analyser kan findes i føromtalte dokumentationsnotat. 

 
37) En nylig opgørelse for København viste færre ovne med mindre 

forbrug end i de nationale emissionsopgørelser, jf. Teknologisk 
Institut (2015). En så detaljeret opgørelse er ikke foretaget for he-
le landet og har derfor ikke kunnet indgå i beregningsgrundlaget, 
jf. Brandt mfl. (2016). Den geografiske fordeling af brændeovne 
vil kunne have betydning for størrelsen af gevinsterne, men vur-
deres ikke kvalitativt at påvirke konklusionerne i afsnittet. Der er 
foretaget følsomhedsanalyser på forbruget.  

Mange 
usikkerheder … 

… og derfor 
mange 
følsomheds-
analyser 
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Boks II.8 Data og antagelser bag beregninger 

I det følgende beskrives udvalgte data og antagelser, som anvendes til at estimere 
nettogevinsterne pr. reguleret ovn, som beskrevet i boks II.7. Dette kræver bl.a. 
viden om brug, geografisk fordeling af ovne samt efterspørgselskurvens form. 

 

Antal og forbrug af ovnen 

Der er på baggrund af data for de to seneste undersøgelser foretaget for Energisty-
relsen (for 2011 og 2013) estimeret en fordeling af brugen af brændeovn for hen-
holdsvis sommerhuse, huse på landet og huse i byzone, jf. Evald (2012) og 
Hansen (2015). Dette er opgjort i GJ og er efterfølgende omregnet til et antal ti-
mer pr. år. Den geografiske fordeling af brændeovne baseret på BBR-data er op-
lyst af DCE, som regner med i alt 750.000 brændeovne i Danmark. 

 

Efterspørgselskurven 
Hældningen på efterspørgselskurven er beregnet til -0,005 (kr. pr. time) og anta-
ges at være konstant for alle brugere uanset forbrug. Hældningen er baseret på et 
norsk empirisk studie af husholdningers efterspørgsel efter forskellig form for 
energi, jf. Halvorsen mfl. (2010). Placeringen af efterspørgselskurven afhænger af 
forbrugerens initiale forbrug, Q0. Hvis der skiftes til en ny ovn, antages det, at 
MB-kurven forbliver på samme sted, da det antages, at nytten af en times brug af 
ovnen er den samme for en ny som for en gammel ovn. 

 

Årligt administrationsgebyr 

Ved afgifter pålægges brugeren et fast årligt administrationsgebyr, som dækker de 
annuiserede omkostninger til investering, installation og vedligeholdelse af den 
måler, som registrerer, hvor meget ovnen bruges samt en række udgifter til admi-
nistrationen af at opkræve de differentierede afgifter. Størrelsen på dette årlige 
gebyr er sat til 500 kr., men er behæftet med væsentlig usikkerhed. De 500 kr. er 
bl.a. sat ud fra oplysninger om forventede investeringsomkostninger og levetid for 
måleren samt en formodning om, at de administrative omkostninger ved afgiften 
vil være højere end ved opkrævning af el-afgifter baseret på fjernaflæste el-
målere, jf. dokumentationsnotat. 

  

Udgifter til ny brændeovn 
Investeringen i en ny brændeovn er opgjort til 640 kr. pr. år ved at annuisere en 
initialinvestering på 10.000 kr. henover en forventet levetid på 25 år. De 10.000 
kr. er den gennemsnitlige pris på en ny brændeovn i dag oplyst af Foreningen af 
Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne (DAPO). 
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Boks II.8 Data og antagelser bag beregninger, fortsat 

Andre data 
Skrotningspræmien er sat til 2.000 kr. svarende til nuværende sats til ovne fra før 
1990 (ekskl. 150 kr. til at betale skorstensfejeren for at lave en attest på, at den er 
skrottet). Denne præmie er annuiseret ud over fem år, som en brændeovn fra 1990 
ca. har tilbage, hvis det antages, at denne bliver 30 år. Der regnes med et skatte-
forvridningstab på 20 pct., som angivet i Finansministeriet (1999). 

 

Overblik over centrale parametre i analysen 
I tabel A vises størrelsen på de herover beskrevne parametre samt spændet for de 
helbredsomkostninger som den differentierede afgift afspejler.  

 

Tabel A  Estimerede centrale parametre i analysen 
Beskrivelse Størrelse Bemærkning 
 ---  Kr. pr. time  ---  
Helbredsomkostninger 1 – 41 Afhænger af type brændeovn og 

geografisk placering 
Private omkostninger 3,3 – 4,0 Kun brændeforbrug 

 
Hældning på MB-kurve -0,005 Placering afhænger af Q0 

 
 ---  Timer pr. år  ---  

Årligt forbrug (Q0) 0 – 3.277 Gns. forbrug i 10 pct.fraktiler for 
hhv. by, land og sommerhuse 

 -----  Kr. pr. år  -----  

Fast årligt gebyr 500 Skøn

Investering i ny ovn 640 10.000 kr. annuiseret (25 år) 
Skrotningspræmie 449 2.000 kr. annuiseret (5 år) 

 --------  Pct.  --------  

Skatteforvridningstab 20  
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Resultater af analyserne 
 
For den differentierede afgift på brugen af brændeovne og 
for et totalt forbud mod brændeovne, er det som udgangs-
punkt antaget, at pågældende regulering indføres for alle 
brændeovne. For et delvist forbud og for en skrotningsord-
ning kun rettet mod de mest forurenende typer af ovne er 
beregningerne opdelt på regulering af ovne fra før 1990, 
ovne fra før 2008 og ovne fra før 2015, som ikke lever op til 
de krav om partikeludledning, der stilles til svanemærkede 
ovne i perioden frem til 2015. Der er også regnet på forbud 
mod svanemærkede ovne fra før 2015, men gevinsterne 
herved er små og i nogle tilfælde negative. 
 
Beregningerne er foretaget ved først at opgøre nettoge-
vinsten pr. brændeovn afhængig af f.eks. typen af brænde-
ovn (fire kategorier), intervaller af brug af ovnen (ti katego-
rier) og geografisk placering (24 kategorier). Effekten af 
forskellige reguleringer afhænger bl.a. af geografisk place-
ring, og hvor meget ovnen benyttes. Dette er nærmere be-
skrevet i boks II.9. 
 

De omfattede 
reguleringer  
i analysen 

Nettogevinst pr. 
brændeovn 



Luftforurening. Diskussionsoplæg. Økonomi og Miljø 2016 

 158 

Boks II.9 Eksempler på gevinst pr. brændeovn ved regulering 

For at illustrere hvordan hovedresultaterne fremkommer, gennemgås her et par 
udvalgte eksempler på delresultater i form af nettogevinster pr. reguleret ovn, som 
vises i tabel A. Tabellen viser desuden forbrugerens forventede valg givet de for-
skellige reguleringer (angivet i parentes). 

 

Tabel A Eksempler på samfundsøkonomiske gevinster pr. brændeovn 
Forbrug Afgift Delvist forbuda) Skrotning  

København Timer pr. år ---------------------------  1.000 kr. pr. år  --------------------------- 

Før 1990 1.000 38,5 (Ophører) 33,4 (Ny) 33,3 (Ny ovn) 
1990-2008 1.000 27,1 (Ophører) 22,1 (Ny) 22,0 (Ny ovn) 
2008-15 1.000 16,7 (Ophører) 11,7 (Ny) 0,0 (Beholder) 
Svane 2008-15 1.000 5,0 (Ophører) 0,1 (Ny) 0,0 (Beholder) 
        

Før 1990 100 4,1 (Ophører) 4,1 (Ophører) 4,0 (Ophører) 
1990-2008 100 2,9 (Ophører) 2,9 (Ophører) 2,9 (Ophører) 
2008-15 100 1,9 (Ophører) 1,9 (Ophører) 1,8 (Ophører) 
Svane 2008-15 100 0,7 (Ophører) 0,7 (Ophører) 0,6 (Ophører) 
Bornholm    

Før 1990 1.000 3,9 (Ny ovn) 4,2 (Ny) 4,1 (Ny ovn) 
1990-2008 1.000 2,4 (Ny ovn) 2,7 (Ny) 2,6 (Ny ovn) 
2008-15 1.000 0,6 (Ny ovn) 0,9 (Ny) 0,0 (Beholder) 
Svane 2008-15 1.000 -0,3 (Beholder) -0,6 (Ny) 0,0 (Beholder) 
        

Før 1990 100 0,5 (Ophører) 0,5 (Ophører) 0,4 (Ophører) 
1990-2008 100 0,4 (Ophører) 0,4 (Ophører) 0,3 (Ophører) 
2008-15 100 0,2 (Ophører) 0,2 (Ophører) 0,1 (Ophører) 
Svane 2008-15 100 0,1 (Ophører) 0,1 (Ophører) 0,0 (Ophører) 

a)  Beregningerne her gælder for et forbud mod den pågældende ovntype, men ikke mod en 
ny svanemærket ovn (fra 2015 og frem). 

Anm.:  Tabellen viser eksempler på forbrugerens valg og de samfundsøkonomiske gevinster ved 
forskellig regulering, forskellige ovne, forskellig placering samt forskelligt forbrugsmøn-
ster. Placeringen er i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholm), der hvor befolkningstæt-
heden er over 3.000 indbyggere pr. km2 og på Bornholm, der hvor befolkningstætheden er 
under 100 indbyggere pr. km2. Valgene forbrugeren kan tage er enten at beholde ovnen, 
købe en ny eller helt ophøre med at have brændeovn. 

Kilde:  Egne beregninger. 
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Boks II.9 Eksempler på gevinst pr. brændeovn ved regulering, fortsat 

Resultaterne i tabel A illustrerer, at gevinsten ved at regulere stiger med alderen 
på ovnen, befolkningstætheden og hvor meget ovnen bruges. Gevinsten ved at 
regulere kan være helt op til knap 40.000 kr. for en gammel ovn, der bruges meget 
i det tættest befolkede område i Danmark. Samtidig kan gevinsten ved at regulere 
også blive negativ, hvis man regulerer en svanemærket ovn, der bruges meget, 
men hvor der bor meget få mennesker i nærheden. 

 

Resultaterne viser også, at reguleringsformen betyder noget for brugerens valg, 
når forbruget er højt og derfor også for reguleringsgevinsten, mens forbrugere 
med et (meget) lavt forbrug i analysen, med de givne antagelser, vil vælge at op-
høre med at have brændeovn uanset reguleringsform, ovntype og placering. 

 

Af tabel A ses det, hvordan gevinsterne varierer ved regulering af ovne, som bru-
ges meget. Forbydes en gammel ovn fra før 1990, som bruges 1.000 timer om 
året, vil brugeren i beregningerne vælge at købe en ny, da det giver ham stor nytte 
at bruge sin ovn. Tilbydes han i stedet en skrotningspræmie, vil han også vælge at 
købe en ny, da værdien af skrotningspræmien plus værdien af en ovn, der udnytter 
energien i brændet bedre, overstiger omkostningerne ved at købe en ny. Bor eje-
ren i København og pålægges en afgift, vil han med de givne antagelser vælge at 
skrotte ovnen uden at købe en ny, da afgifterne på den nye ovn, det årlige admini-
strationsgebyr samt investeringsomkostningerne overstiger nyttegevinsten ved en 
ny ovn. Da han ophører med at have brændeovn opnås endnu større reduktioner i 
helbredsomkostninger, og den samfundsøkonomiske gevinst er således endnu 
større trods tabet af forbrugeroverskuddet. Boede han i stedet på landet på Born-
holm ville afgiften på den nye ovn være tilstrækkelig lille til, at det kunne betale 
sig for brugeren at investere i en ny ovn. 

 
 
De totale samfundsøkonomiske gevinster ved at regulere 
brændeovne i Danmark er beregnet til mellem 1 og 3 mia. 
kr. pr. år, alt efter hvilken regulering der vælges, og hvor 
omfattende den er, jf. tabel II.14.  
 
 
 
 
 
 

Gevinster på 1-3 
mia. kr. pr. år 
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Tabel II.14 Totale samfundsøkonomiske gevinster 
 Ovntyper Hele landet Kun byer 
  -------  Mia. kr. pr. år  ------- 
Afgifter Alle 3,1 2,4 
Forbud, delvist Før 1990 1,1 0,8 
Forbud, delvist Før 2008 2,5 1,9 
Forbud, delvist Ikke-svane 2,8 2,1 
Totalt forbud Alle 1,9 1,8 
Skrotning Før 1990 1,0 0,8 
Skrotning Før 2008 2,4 1,8 
 

Anm.: 2013-priser. “Kun byer” betyder, at reguleringen kun indføres i 
byer, her beregnet som de områdekategorier, med en befolk-
ningstæthed over 100 indbyggere pr. km2. Det omfatter 61 pct. 
af de ovne, som indgår i analysen. 

Kilde: Egne beregninger baseret på Brandt mfl. (2016), data fra Ener-
gistyrelsen mv. jf. boks II.8. 

 
 
De højeste gevinster fås ved enten at indføre den differen-
tierede afgift på alle brændeovne eller ved et delvist forbud 
mod alle brændeovne, som ikke lever op til svanemærke-
kravene fra perioden før 2015. Hovedparten af gevinsterne 
ved den sidste form for regulering kommer fra et delvist 
forbud rettet mod de to ældste typer brændeovne, mens et 
delvist forbud mod ikke-svanemærkede ovne fra 2008-15 
ikke giver så stor en ekstra gevinst for samfundet.38 
 
En skrotningsordning giver næsten samme samfundsøko-
nomiske gevinster for de to ældste brændeovnskategorier 
som et delvist forbud mod disse. Dette hænger sammen 
med, at de fleste ifølge beregningerne vil vælge at tage 
imod skrotningspræmien i disse to kategorier. I den tredje 
kategori (ikke-svanemærket 2008-15) er det kun dem, som 
ikke bruger ovnen ret meget, som vil tage imod en skrot-
ningspræmie og skrotte ovnen. Dette giver næsten ingen 
gevinst for samfundet, og den vises derfor ikke i tabellen. 
 
 

 
38) Gevinsterne er beregnet for hver af 24 områdekategorier for alle 

reguleringsformerne. Resultaterne herfor kan findes i dokumenta-
tionsnotatet. 

Afgifter eller 
delvist forbud 
giver højeste 
gevinster 

Skrotnings-
ordning mest 
relevant for ovne 
fra før 2008 
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Det er en forudsætning for realisering af gevinsterne, at der 
afsættes meget større midler til skrotningspræmier. Der er i 
den eksisterende skrotningsordning afsat 45 mio. kr. til 
skrotning af ca. 21.000 ovne fra før 1990. I nærværende 
beregninger vil alle ejere af en ovn fra før 1990 (157.500 
stk.) og knap 90 pct. af dem, som ejer en ovn fra 1990-2008 
(255.350 stk.), vælge at tage imod tilbuddet om en skrot-
ningspræmie. Det er dog ikke sikkert, at så mange personer 
vil vælge skrotningspræmien i virkeligheden som i model-
len.39 I så fald er de potentielle gevinster ved skrotningsord-
ningen overvurderede. 
 
Beregningerne tyder på, at der vil være en samfunds-
økonomisk gevinst ved at forbyde alle brændeovne. Denne 
vil dog være noget mindre end ved de øvrige reguleringer. 
Dette skyldes bl.a., at også mange nye ovne forbydes ved et 
totalt forbud samt, at det ikke er muligt at købe en ny ovn. 
Da nye ovne forurener væsentligt mindre end de øvrige 
typer ovne, giver et forbud mod disse ikke så stor en hel-
bredsgevinst for samfundet. Tabet for forbrugerne af de nye 
ovne opvejes derfor ikke af de opnåede ekstra helbreds-
gevinster ved dette forbud. 
 
Gevinsterne ved regulering er generelt set større i byer end 
på landet, da befolkningstætheden her er større, og flere 
mennesker derfor udsættes for forureningen. Man kunne 
derfor overveje at målrette de forskellige reguleringer ved 
kun at indføre dem i byer som en form for miljøzoner. 
Gevinsterne ved dette for de forskellige reguleringer er lige-
ledes vist i tabel II.14. Det ses af tabellen, at en væsentlig 
del af gevinsterne ved regulering kan opnås blot ved at ind-
føre den i byer. 
 

 
39) Modellen tager således ikke højde for, at der f.eks. kan være 

affektionsværdi ved en gammel brændeovn eller manglende 
kendskab til skrotningsordningen. I analysen tages højde for, at 
nye ovne udnytter energien i brændet bedre og dermed er mere 
omkostningseffektive. Kendskabet til dette kan være mere be-
grænset i virkeligheden. Der foretages en følsomhedsanalyse, 
som tager højde for, at der kan være en meget højere omkostning 
forbundet med at udskifte sin brændeovn, hvilket resulterer i, at 
færre vælger at benytte ordningen. 

Gevinst forud-
sætter mange 
midler til 
skrotnings-
præmie 

Totalt forbud 
giver laveste 
gevinst 

Næsten samme 
gevinster ved kun 
at regulere i byer 
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Reguleringerne kan i princippet målrettes endnu mere detal-
jeret. Dette kan måske især være relevant i forhold til del-
vise forbud eller en skrotningsordning, som ellers ikke tager 
højde for geografiske forskelle i helbredsgevinster sådan 
som f.eks. afgiften på brugen af brændeovne gør. I stedet 
for at tilbyde en skrotningspræmie til alle efter et først til 
mølle-princip, som man gør i dag, kunne man tilbyde den, 
hvor det giver den største samfundsøkonomiske gevinst pr. 
skrotningspræmie. 
 
Ikke overraskende vil en målretning af en skrotningsordning 
betyde, at denne tilbydes i de tættest befolkede områder. 
Den gennemsnitlige gevinst pr. ovn for en skrotningsord-
ning, som gælder alle ovne fra før 1990 (som i dag), er på 
ca. 6.700 kr.40 Gevinsten pr. skrottet ovn er op til fire gange 
så høj for gamle ovne i tæt befolkede områder. De mest 
målrettede skrotningspræmier omfatter ikke kun ovne fra 
før 1990 men også nyere ovne fra før 2008. 
 
Reduktion i helbredsomkostninger og antal ovne 
 
De totale helbredsomkostninger i Danmark forårsaget ude-
lukkende af fyring i brændeovne i Danmark er opgjort til 
lige godt 4 mia. kr. om året på baggrund af de nye helbreds-
omkostninger opgjort i Brandt mfl. (2016) med nye værdier 
af statistisk liv og tabte leveår, jf. kapitel I. Den analyserede 
geografisk differentierede afgift vil reducere disse helbreds-
omkostninger til kun at udgøre godt en halv mia. kr. om 
året, jf. tabel II.15. De øvrige analyserede reguleringer (på 
nær totalt forbud) vil ifølge de beskrevne beregninger redu-
cere helbredsomkostningerne til mellem 1 og 3 mia. kr. pr. 
år. Afgifter medfører altså den største reduktion af hel-
bredsomkostningerne, hvilket hænger sammen med, at det 
er den regulering, som reducerer antallet af ovne mest, når 
man ser bort fra et totalt forbud, jf. tabel II.15. Derudover 
reducerer denne regulering også forbruget af de ovne, som 
stadig anvendes. 
 

 
40) Under antagelse om, at alle, som ønsker det, kan få del i ordnin-

gen. 

Begrænset 
skrotnings-
ordning bør 
målrettes 

Op til 4 gange så 
høj gevinst ved 
målretning på 
tværs af ovntyper 

Afgifter 
reducerer  
antal ovne og 
udledninger mest 
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Tabel II.15 Helbredsomkostninger og antal ovne 
 Ovntyper Helbreds- 

omkostninger 
Antal ovne Reducerede 

dødsfald 
  Mia. kr. pr. år 1.000 pr. år 
Uden regulering  4,1 750 - 
Afgifter Alle 0,6 268 337 
Forbud, delvist Før 1990 3,0 688 103 
Forbud, delvist Før 2008 1,5 574 247 
Forbud, delvist Ikke-svane 1,1 527 282 
Totalt forbud Alle 0,0 0 391 
Skrotning Før 1990 3,0 688 103 
Skrotning Før 2008 1,6 574 236 

 

Anm.: Opgjort i 2013-priser. Tabte leveår udgør i gennemsnit 86 pct. af de totale helbredsomkost-
ninger. Hvert dødsfald som følge af luftforurening svarer til ca. 10 tabte leveår, jf. Watkiss 
mfl. (2005) og Brandt mfl. (2016). 

Kilde: Brandt mfl. (2016) og egne beregninger, jf. boks II.8 og dokumentationsnotat. 
 
 
Brugen af danske brændeovne medfører årligt knapt 400 
dødsfald blandt den ældre del af den danske befolkning. 
Dødsfaldene svarer til ca. 4.100 tabte leveår, idet de menne-
sker, der rammes af sygdomme relateret til partikelforure-
ning, i gennemsnit dør lidt over 10 år tidligere, end de ellers 
ville have gjort, jf. Watkiss mfl. (2005). Antallet af dødsfald 
vil kunne reduceres betragteligt ved indførelse af en af de 
tidligere omtalte typer af regulering. Eksempelvis vil den 
differentierede afgiftspålæggelse på brugen af brændeovne 
føre til en reduktion i antallet af dødsfald på 337 om året, jf. 
tabel II.15. Til sammenligning har trafikulykker de seneste 
år ført til lidt under 200 dødsfald om året, jf. Danmarks 
Statistik (2015a). Det skal dog bemærkes, at trafikulykker i 
højere grad fører til dødsfald blandt den yngre del af be-
folkning i forhold til luftforureningen. Derfor er et dødsfald 
i trafikken ofte forbundet med tab af flere leveår.  
 
Følsomhedsanalyser 
 
Beregningerne i ovenstående analyser er som beskrevet 
baseret på en lang række af data behæftet med usikkerhed 
samt antagelser om størrelsen på forskellige parametre. For 

Regulering kan 
reducere dødsfald 
med over 300 
årligt 
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at teste resultaternes robusthed vises der i tabel II.16 føl-
somhedsanalyser på følgende parametre:41 
 

 Helbredsomkostninger (kr. pr. kg PPM2.5) 
 Det årlige forbrug af brænde i dag 
 Efterspørgselskurvens hældning 
 Det årlige administrationsgebyr 
 Investeringsomkostningen til en ny ovn 

 
Helbredsgevinsterne ved regulering er opgjort på baggrund af 
helbredsomkostninger pr. udledt kg partikler opgjort af 
Brandt mfl. (2016), men opjusteret med nye værdier af stati-
stisk liv (VSL) og tabte leveår (VOLY), jf. kapitel I. Ved 
anvendelse af samme værdier som i Brandt mfl. (2016) opnås 
lavere gevinster ved regulering, men rækkefølgen af, hvilke 
reguleringer, som giver den højeste gevinst, er den samme. 
 
Da reguleringen med afgifter reducerer antallet af brænde-
ovne væsentligt, jf. tabel II.15, vil der være færre brænde-
ovnsbrugere til at bære de administrative omkostninger ved 
en sådan differentieret afgift. Administrationsomkost-
ningerne vil derfor kunne risikere at blive højere end de 500 
kr. pr. år pr. ovn, som der er regnet på i hovedberegninger-
ne. Der er derfor foretaget følsomhedsanalyser på størrelsen 
af det årlige administrationsgebyr, som skal dække disse 
administrationsomkostninger. Selv hvis dette gebyr øges til 
2.000 kr. pr. år, bliver de totale gevinster kun reduceret til 
2,7 mia. kr. pr. år. 
  
De totale gevinster ved reguleringen er altså rimelige robu-
ste overfor ændret størrelse på gebyret. Det skyldes, at det 
øgede gebyr gør, at flere med et relativt højt forbrug, og 
som betaler høje afgifter pga. beliggenhed, vil vælge at 
ophøre med at have brændeovn frem for at købe ny. Det 
giver næsten samme samfundsøkonomiske gevinst, da hel-
bredsgevinsterne ved afgifterne er særligt høje der og derfor 
i stor grad opvejer tabet i forbrugeroverskud. 
 
  

 
41) Yderligere følsomhedsanalyser på f.eks. helbredsomkostninger 

og efterspørgselskurvens form findes i dokumentationsnotat. 
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En følsomhedsanalyse på investeringsomkostningen er fore-
taget for bl.a. at afspejle, at en brændeovn sagtens kan koste 
mere, samt at der særligt ved udskiftning af ældre brænde-
ovne kan vise sig et behov for også at investere i en forbed-
ring af skorstenen. I princippet burde også den tid, som 
brændeovnsejeren bruger i forbindelse med udskiftningen, 
indgå i beregningerne. En højere investeringsomkostning får 
naturligvis færre ejere til at vælge at købe en ny ovn. Dette 
har særligt betydning for skrotningsordningen, som giver en 
langt mindre samfundsøkonomisk gevinst, hvorimod de øvri-
ge analyserede reguleringsformer ikke påvirkes meget. 
 
Ovenstående eksempler og øvrige følsomhedsanalyser i tabel 
II.16 viser, at konklusionerne er nogenlunde robuste. De dif-
ferentierede afgifter giver i næsten alle følsomhedsanalyser 
den største samfundsøkonomiske gevinst. Tæt på samme 
gevinst giver et forbud mod ovne, som ikke lever op til sva-
nemærket fra før 2015, efterfulgt af forbud mod alle ovne fra 
før 2008. Skrotningsordninger giver lidt eller meget lavere 
gevinster.  
 
Et totalt forbud giver i de fleste følsomhedsanalyser en af de 
laveste gevinster for samfundet. Generelt er et totalt forbud 
den reguleringsform, hvor de samfundsøkonomiske gevin-
ster ændrer sig mest med følsomhedsanalyserne. Gevinsten 
ved et totalt forbud er derfor usikker.  
 
Gevinster på lang sigt 
 
I alle ovenstående beregninger, er der i princippet kun be-
regnet effekten og gevinsten for det første år. Efterhånden 
som de eksisterende ovne ville være blevet udskiftet uden 
reguleringen vil den årlige samfundsøkonomiske gevinst 
blive mindre. Dette skyldes, at udledningerne også uden 
regulering ville falde som følge af, at de nye ovne udleder 
færre partikler end de gamle. Da brændeovne generelt har 
en lang levetid, vil der dog være en gevinst ved regulering i 
en lang årrække. 
 
For afgifterne vil der også være en gevinst på lang sigt, da 
der bliver ved med at være afgifter på brugen af brænde-
ovne svarende til deres skadesomkostninger, hvilket igen 

Investerings-
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for skrotnings-
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Resultater 
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også på lang sigt 
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betyder, at man vil nedsætte sit forbrug og dermed sine 
udledninger. Gevinsten er estimeret til 0,2 mia. kr. pr. år. 
Afgifter giver derudover et incitament til at udvikle endnu 
mindre forurenende brændeovne. 
 
Ved et totalt forbud har man forhindret, at man kan købe en 
ny ovn også i fremtiden. Det giver et tab for dem, som ville 
have udskiftet deres ovn til en ny, når den gamle var afskre-
vet (uden regulering), som i mange tilfælde ikke opvejes af 
helbredsgevinsterne ved at forbyde de nye ovne. Det vur-
deres, at dette tab kan være på omkring 1 mia. kr. pr. år. 
 
Sammenfatning 
 
Der er i dette afsnit analyseret fire forskellige reguleringer: 
1) en afgift, som er lagt på brugen af ovnen og som er diffe-
rentieret efter, hvor gammel ovnen er, og hvor den geogra-
fisk er placeret, 2) et forbud mod de mest forurenende ovne, 
3) et totalt forbud mod brændeovne og 4) en skrotningsord-
ning svarende til den, som er indført i slutningen af år 2015. 
 
Analyserne viser, at det generelt godt kan betale sig at regu-
lere udledningerne fra brændeovne, og at den samfunds-
økonomiske gevinst herved vil ligge mellem 1 og 3 mia. kr. 
pr. år, alt efter hvilken regulering der anvendes. Dette af-
spejler, at der reddes 100-400 liv om året afhængig af den 
valgte regulering. 
 
Både i hovedanalysen og i de fleste følsomhedsanalyser er 
det generelt differentierede afgifter, som giver den største 
samfundsøkonomiske gevinst. Tæt på samme gevinst giver 
et forbud mod alle ovne, som ikke lever op til svanemærkets 
krav fra før 2015. En skrotningsordning giver lidt lavere 
gevinster, men i en enkelt af følsomhedsanalyserne er ge-
vinsten meget lille i forhold til de øvrige reguleringer. Hvis 
de administrative omkostninger ved en afgift er væsentligt 
større end antaget her, vil et forbud mod ikke-svane-
mærkede ovne fra før 2015 (eller tilsvarende) være bedre 
end afgifter. 
 
Et totalt forbud giver i de fleste følsomhedsanalyser en posi-
tiv gevinst for samfundet, men har generelt en lav gevinst i 
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forhold til andre reguleringsformer. Et totalt forbud er den 
reguleringsform, hvor de samfundsøkonomiske gevinster 
ændrer sig mest med følsomhedsanalyserne. Ser man på 
lang sigt, giver et totalt forbud i beregningerne et stort tab 
på godt 1 mia. kr. pr. år, imens de øvrige reguleringer giver 
en lille eller ingen gevinst på lang sigt (men ikke noget tab). 
 
Analyserne viser desuden, at størstedelen af gevinsterne ved 
regulering kommer fra regulering i byer og ved f.eks. en 
skrotningsordning, kan det betale sig at målrette denne til 
særlige tætbefolkede områder og udvalgte typer af brænde-
ovne. Dette kan ses som en form for miljøzoner for brænde-
ovne. 

II.8 Sammenfatning og anbefalinger 

Mennesker eksponeres dagligt for luftforurening. På kort 
sigt kan det føre til bl.a. astma og bronkitis og på lang sigt 
resultere i eksempelvis hjerte-kar-sygdomme og lungekræft. 
Luftforurening er derfor forbundet med store helbredsrelate-
rede omkostninger. Luftforurening har udover helbredseffek-
ter også væsentlige konsekvenser for natur og biodiversitet.  
 
Luftforureningen er grænseoverskridende, og luftforurening 
fra udlandet tegner sig for over 80 pct. af de samlede danske 
helbredsomkostninger fra luftforurening. Tilsvarende er 
luftforurening fra danske kilder årsag til større helbreds-
omkostninger i udlandet end i Danmark. Således fører luft-
forurening fra Danmark til helbredsomkostninger på om-
kring 31 mia. kr. pr. år i udlandet. De årlige helbredsrelate-
rede omkostninger ved luftforurening i Danmark beløber sig 
til godt 39 mia. kr., hvoraf udledninger fra danske kilder 
udgør ca. 7 mia. kr. 
 
De væsentligste danske kilder til helbredsomkostninger i 
Danmark er individuel boligopvarmning, landbrug og trafik. 
Kapitlets analyse af de største danske emissionssektorer 
peger på, at der er behov for yderligere regulering af den 
individuelle boligopvarmning, hvor størstedelen af hel-
bredseffekterne kommer fra brændeovne. Forskellige for-
mer for regulering af brændeovne er derfor analyseret i 
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har effekter på 
mennesker og 
natur 

Store grænse-
overskridende 
effekter 

Brændeovne bør 
reguleres mere 



II.8 Sammenfatning og anbefalinger 

 169 

kapitlet med henblik på at afgøre hvilken regulering, der vil 
medføre de største samfundsøkonomiske gevinster.  
 
Følgende hovedkonklusioner og anbefalinger kan drages af 
kapitlet: 
 

 Internationale aftaler om luftforurening er nødven-
dige og ser overordnet ud til at være en succes. Der 
er dog fortsat plads til forbedring 

 Danmark bør derfor arbejde for mere ambitiøse afta-
ler og en mere omkostningseffektiv fordeling af ind-
satsen mellem EU-landene 

 Afgifter på svovl (SO2) og muligvis NOX bør øges 
og differentieres efter geografisk udledning 

 Brugen af brændeovne bør reguleres ved enten en 
differentieret afgift på brugen af brændeovn eller 
forbud mod ældre brændeovne 

 
International regulering 
 
Luftforureningens negative eksternaliteter og grænseover-
skridende effekter medfører et behov for et forpligtende 
internationalt samarbejde for at nedbringe luftforureningen 
effektivt. I regi af FN og EU er der gennem de seneste 35 år 
aftalt reduktioner af de enkelte landes udledninger, hvilket 
har været afgørende for, at luftforureningen i Europa er 
nedbragt betydeligt.  
 
Det internationale aftalesystem på luftforureningsområdet 
ser overordnet ud til at være en succes, da det i vid udstræk-
ning er forsøgt at tage hensyn til en omkostningseffektiv 
fastsættelse og fordeling af reduktionskrav. Derfor vil et 
hensyn til danske udledningers effekter i udlandet ikke 
umiddelbart kunne begrunde, at Danmark reducerer mere 
end de internationalt pålagte reduktionskrav. 
 
Luftforurening leder dog fortsat til omfattende skadeseffek-
ter på både helbred og natur. Udenlandske undersøgelser 
tyder på, at de aftalte reduktioner af luftforureningen i EU 
er lidt mindre end de burde være ud fra en vurdering af hel-
bredsgevinster i forhold til omkostningerne ved at reducere 
luftforureningen. Dette taler for, at der kunne opnås endnu 

EU-regulering 
har reduceret 
luftforurening 
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Danmark bør 
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ambitiøse aftaler 
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luftforurening 
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større samfundsøkonomiske gevinster ved at sænke luftforu-
reningen i Europa yderligere. Danmark bør derfor arbejde 
for, at der indgås endnu mere ambitiøse aftaler om at redu-
cere luftforureningen i EU. 
 
Den internationale regulering medfører nettogevinster for 
alle lande. Det ser ud til, at kravene til de mindre velstående 
lande lempes mere i de endelige aftaler end for de øvrige 
lande. Det gør det dyrere at nå de samme miljømål. Hvis 
kompensation til de økonomisk hårdest ramte lande er øn-
skeligt, bør den i stedet være af økonomisk art frem for at 
man lemper på udledningskravene. Dette vil give den stør-
ste samfundsøkonomiske gevinst på tværs af Europa. 
 
Regulering i Danmark 
 
Som følge af såvel international som dansk regulering har 
Danmarks udledninger generelt været faldende siden 1990. 
Reguleringen i Danmark skal bl.a. medvirke til at opfylde 
de internationalt fastsatte krav. De danske NOX- og svovl-
afgifter er således til dels fastsat for at medvirke til opfyld-
else af de nationale udledningslofter.  
 
Anvendelse af afgifter er ofte et omkostningseffektivt vir-
kemiddel, men omkostningseffektiviteten kompliceres dog 
af en række forhold. Der skal således både tages hensyn til 
danske skadesomkostninger ved luftforurening samt udled-
ningslofter og anden regulering pålagt af EU. Endvidere kan 
luftforurening have både helt lokale gener og mere regionale 
effekter indenfor landets grænser. 
 
Afgifter bør principielt mindst svare til de marginale ekster-
ne skadesomkostninger ved udledningen af stofferne, uanset 
hvor de rammer. Imidlertid er de skader, som danske udled-
ninger giver anledning til i udlandet, reguleret via inter-
nationale aftaler, som overordnet er reguleret meget godt. 
Givet denne internationale ramme bør afgifterne som ud-
gangspunkt sættes, så de afspejler de nationale skader ved 
dansk udledning. Dertil bør lægges en ekstra afgift, hvis det 
er nødvendigt for at overholde den internationale forpligtelse.  
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Det er vedtaget, at den nuværende afgift på NOX nedsættes 
væsentligt i medio 2016. Den kommende sænkning af NOX-
afgiften medfører, at afgiften overordnet set er en smule 
lavere end de beregnede helbredsomkostninger fra de enkel-
te sektorer. Sænkningen er desuden forbundet med en risiko 
for, at udledningsloftet for NOX overskrides i 2020. Disse to 
forhold taler for at afgiften bliver nedsat for meget. 
 
Den nuværende afgift på svovl er generelt betydeligt lavere 
end de enkelte sektorers helbredsomkostninger i Danmark 
som følge af svovludledninger. Den nuværende afgift bør 
derfor øges fra de nuværende 11 kr. pr. kg til mellem 15 og 
77 kr. pr. kg afhængig af, hvilken sektor udledningen stam-
mer fra. 
 
Der er forskel på, hvor meget skade et udledt kg af et be-
stemt stof medfører alt efter, hvilken sektor det kommer fra 
og den geografiske placering. På den baggrund kan der ar-
gumenteres for at anvende differentierede afgifter – som 
minimum differentieret mellem sektorer.  
 
Afgifter bør så vidt muligt pålægges udledning af stoffer i 
alle sektorer. Det indebærer bl.a., at afgiftsregulering af 
NOX-udledning fra vejtransport bør overvejes. Samtidig bør 
anden eksisterende regulering afskaffes i den udstrækning, 
det er muligt under hensyn til EU-regler.   
 
Brændeovne og vejtransport står for en betydelig del af 
helbredsomkostningerne ved partikeludledning. Muligheder 
for at afgiftsregulere udledning af partikler fra begge sekto-
rer bør undersøges. 
 
Regulering af brændeovne 
 
De væsentligste danske kilder til helbredsomkostninger i 
Danmark er individuel boligopvarmning, landbrug og vej-
transport. En analyse af reduktionsomkostninger og hel-
bredsgevinster ved reduktioner i udledningen fra disse tre 
sektorer peger på, at der er behov for yderligere regulering 
af den individuelle boligopvarmning, hvor størstedelen af 
helbredseffekterne kommer fra brændeovne. 
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Brændeovne står for en stor del af udledningerne af forure-
nende stoffer i Danmark og er kun i begrænset omfang re-
guleret. Der er derfor udført en analyse af reduktionsom-
kostninger og helbredsgevinster ved forskellige former for 
regulering af luftforurening fra brændeovne. Der er foreta-
get analyser af differentierede afgifter på brugen af brænde-
ovne, som afspejler de afledte helbredsomkostninger. Der-
udover er der foretaget analyser af effekten af forbud mod 
ældre brændeovne, et totalt forbud mod brændeovne samt af 
tilskud til skrotning af brændeovne. 
 
Til brug for analysen har DCE – Nationalt Center for Miljø 
og Energi, Aarhus Universitet foretaget nye geografisk detal-
jerede opgørelser af helbredseffekterne ved udledningen af et 
kg fine partikler (og udvalgte andre stoffer) fra brændeovne, 
jf. Brandt mfl. (2016). Til opgørelsen af værdien af disse 
helbredseffekter er anvendt de anbefalede højere værdier for 
værdien af statistisk liv og værdien af leveår, som er opgjort 
i kapitel I.  
 
Disse nye beregninger tyder på, at helbredsomkostninger 
ved brugen af brændeovne er væsentlig højere end tidligere 
opgjort. Derudover viser de nye beregninger store geografi-
ske forskelle i helbredsomkostningerne afhængig af, hvor 
udledningen sker. Udledningen ved en times fyring i en 
ældre brændeovne i København medfører således helbreds-
relaterede omkostninger på 41 kr. Den tilsvarende omkost-
ning på Bornholm er 5 kr. pr. times fyring og afspejler en 
lavere befolkningstæt på og omkring Bornholm. 
 
Analysen af omkostninger og helbredsgevinster ved for-
skellige former for regulering af brændeovne viser, at det 
generelt godt kan betale sig at regulere udledningerne fra 
brændeovne mere end det gøres i dag. Den samfundsøko-
nomiske gevinst herved er estimeret til mellem 1 og 3 mia. 
kr. pr. år alt efter hvilken regulering, der anvendes. 
 
De differentierede afgifter, som indgår i analysen, lægges på 
brugen af brændeovne. Afgifterne differentieres efter den 
geografiske placering samt typen af brændeovn således, at 
afgiften i videst muligt omfang afspejler de helbreds-
omkostninger, som brugen af ovnen medfører. Denne form 
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for regulering giver med de givne forudsætninger den stør-
ste samfundsøkonomiske gevinst på omkring 3 mia. kr. pr. 
år blandt de analyserede former for regulering. I beregnin-
gerne er der taget højde for, at der vil være væsentlige om-
kostninger forbundet med at måle, om en ovn bruges.  
 
Tæt på samme gevinst giver et forbud mod alle brænde-
ovne, som ikke lever op til de udledningskrav, der var til 
svanemærkede ovne i perioden frem til 2015. Denne form 
for regulering vil være lettere at administrere end de diffe-
rentierede afgifter. Størstedelen af gevinsten ved denne 
form for regulering kommer i forbindelse med et forbud 
mod ovne fra før 2008, mens et forbud mod ovne fra 2008-
15, som ikke lever op til svanemærkets krav, kun giver en 
mindre ekstra gevinst. I praksis vil en sådan regulering kun-
ne udføres som en gradvis udfasning af ældre brændeovne, 
som det eksempelvis gøres i Tyskland. 
 
Et totalt forbud (også mod svanemærkede ovne) kan på kort 
sigt (dvs. indenfor de eksisterende brændeovnes levetid) 
give en positiv gevinst, som dog er mindre end for de øvrige 
analyserede reguleringsformer. Størrelsen på gevinsten er 
dog meget usikker. På lang sigt (når alle ville have udskiftet 
deres ovn til en ny) er der risiko for et samfundsøkonomisk 
tab ved et totalt forbud. Det kan således ikke anbefales at 
indføre et totalt forbud mod brændeovne. 
 
En skrotningsordning rettet mod ovne fra før 2008 giver 
også en samfundsøkonomisk gevinst, selv om gevinsten 
ikke er lige så stor som ved afgifter og forbud mod ikke-
svanemærkede brændeovne fra før 2015. En følsomheds-
analyse tyder dog på, at der kan være væsentlig lavere ge-
vinst ved en skrotningsordning.  
 
I analyserne er det antaget, at der er afsat penge til, at alle 
der ønsker det, kan få del i skrotningsordningen. Det er ikke 
tilfældet i den gældende ordning i dag. Hvis man fortsat 
ønsker at bruge en skrotningsordning, kunne man få større 
gevinst pr. skrotningspræmie ved at målrette denne ordning. 
I stedet for at rette skrotningsordningen mod alle ovne fra 
før 1990, som det er tilfældet i dag, kunne ordningen med 
fordel rettes mod de steder (typisk større byer) og ovntyper, 
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hvor gevinsten pr. skrotningskrone er højst. Dette vil også 
omfatte ovne fra efter 1990. 
 
Den samme form for målretning kan i princippet også an-
vendes ved afgifter og forbud. Analyserne viser, at største-
delen af gevinsterne ved afgifter og forbud mod brænde-
ovne fra før 2008 kommer fra regulering i byer. Man kunne 
derfor overveje at indføre en form for miljøzoner for 
brændeovne. Selvom gevinsterne ved regulering på landet 
er mindre end i byen, er de dog stadig positive, og regule-
ring bør derfor i princippet dække hele landet. 

Indfør evt. 
miljøzoner i byer 
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KAPITEL III   

DANMARK FOSSILFRI 2050 

III.1 Indledning 

I slutningen af 2015 blev der indgået en global klimaaftale 
ved COP21 i Paris om at holde temperaturstigningen under 
to grader over det førindustrielle niveau. Aftalen omfatter i 
modsætning til tidligere internationale klimaftaler de fleste 
af verdens lande og dækker over næsten hele verdens ud-
ledning af drivhusgasser. I aftalen indgår imidlertid ikke 
bindende mål, og det er derfor ikke givet at ambitionerne i 
aftalen vil blive realiseret. 
 
Der er usikkerhed om konsekvenserne af global opvarmning 
og om de globale omkostninger ved at reducere udledningen 
af drivhusgasser. Beregninger præsenteret i De Økonomiske 
Råd (2015) tyder imidlertid på, at en målsætning om at hol-
de temperaturstigningen under to grader kan opfattes som et 
passende kompromis mellem hensyn til økonomisk velstand 
og klimaeffekter, når der tages hensyn til, at der er risiko for 
alvorlige konsekvenser af højere temperaturstigninger. 
 
EU har en målsætning om, at udledningen af drivhusgasser i 
2050 skal være reduceret med 80-95 pct. Denne målsætning 
er konsistent med togradersmålet. I Danmark er EU-målet 
omsat til en målsætning om, at Danmark skal være uaf-
hængig af fossile brændsler i 2050. 
 
Formålet med dette kapitel er at belyse de økonomiske kon-
sekvenser for Danmark af at realisere denne målsætning. 
Der er i Danmark langtfra enighed om, hvor store økonomi-
ske konsekvenser det vil få at blive uafhængig af fossile 
brændsler. Der findes beregninger, som tyder på, at det kan 
have meget store økonomiske konsekvenser for Danmark at 
blive fossilfri, mens andre finder relativt beskedne omkost-
ninger, jf. CEPOS (2014) og Klimakommissionen (2010). 
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Undertiden argumenteres der ligefrem for, at omstilling væk 
fra fossile brændsler vil øge BNP og beskæftigelse og der-
med blive en samfundsøkonomisk gevinst, selv uden klima-
gevinsten, jf. IRENA (2016). 
 
For at belyse de økonomiske konsekvenser af at blive uaf-
hængig af fossile brændsler tages udgangspunkt i en tænkt 
situation, hvor der i Danmark ikke er en målsætning om 
uafhængighed af fossile brændsler, og hvor der i Europa 
ikke gennemføres flere tiltag end de allerede besluttede. På 
den baggrund udføres en analyse i to trin. I det første trin 
vurderes det, hvilken betydning uafhængighed af fossile 
brændsler har for omkostninger ved at fremstille energi. 
Dette trin tager udgangspunkt i scenarier for, hvordan ener-
giforsyningen kan se ud i 2050, jf. Energistyrelsen (2014a). 
 
I analysens andet trin vurderes de afledte økonomiske ef-
fekter på bl.a. produktion og velfærd i en såkaldt anvendt 
generel ligevægtsmodel. De økonomiske konsekvenser af 
højere energiomkostninger vil afhænge af økonomiens evne 
til at tilpasse sig højere energiomkostninger. Hvis for ek-
sempel virksomheder og husholdninger har let ved at redu-
cere deres energiforbrug, når omkostningerne ved at frem-
stille energi stiger, vil det begrænse de samfundsøkonomi-
ske konsekvenser af at blive uafhængig af fossile brændsler. 
 
Kapitlet vil belyse forhold, som har betydning for de sam-
fundsøkonomiske omkostninger ved at blive uafhængig af 
fossile brændsler. Der ses i kapitlet ikke på, hvilke konkrete 
politiktiltag (f.eks. afgifter, CO2-kvoter eller subsidier) der 
rent faktisk skal gennemføres for at realisere målsætningen 
med de laveste samfundsøkonomiske omkostninger. Bereg-
ningen af de samfundsøkonomiske effekter forudsætter 
imidlertid, at målsætningen realiseres på en omkostningsef-
fektiv måde. Der er således risiko for, at de samfundsøko-
nomiske omkostninger vil blive større end de her bereg-
nede. Målsætningen om uafhængighed af fossile brændsler 
er langsigtet, og det giver mulighed for en gradvis omstil-
ling, men der kan alligevel være tilpasningsomkostninger. I 
analysen indgår ikke tilpasningsomkostninger, hvilket lige-
ledes tilsiger, at de samfundsøkonomiske omkostninger kan 
være større end de beregnede. 
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Den danske energi- og klimapolitik er tæt forbundet med 
EU’s energi- og klimapolitik. Den danske målsætning om at 
blive uafhængig af fossile brændsler er således næsten 
sammenfaldende med EU’s målsætning om at reducere 
drivhusgasserne med 80-95 pct. i 2050. Som en del af EU 
skal Danmark bidrage til den fælles vedtagne EU målsæt-
ning. Det kan dog ikke udelukkes, at EU f.eks. kunne ende 
med at udskyde tidspunktet for klimamålets opfyldelse. I 
den situation kan Danmark vælge at gå enegang ved at fast-
holde sin målsætning om fossilfrihed eller følge EU. Kon-
sekvensberegningerne i dette kapitel fokuserer på dansk 
enegang i den tænkte situation, hvor EU ikke foretager 
yderligere klimatiltag.  
 
Omkring halvdelen af de danske energirelaterede udledninger 
af CO2 finder sted i den del af økonomien, der er omfattet af 
EU’s kvotesystem. Indenfor dette system kan CO2-kvoter frit 
handles mellem forskellige udledere i de forskellige EU-
lande. I kvotesektoren er det alene mængden af fastlagte kvo-
ter i EU, som sætter grænsen for den samlede udledning. 
Danske tiltag i kvotesektoren har dermed ingen egentlig kli-
maeffekt. Hvis man fra dansk side ønsker at mindske klima-
påvirkningen, kan der derfor argumenteres for, at man skal 
fokusere på tiltag i ikke-kvotesektoren, jf. De Økonomiske 
Råd (2013 og 2014). Graden af fossilfrihed i kvotesektoren (i 
hele EU) er i realiteten bestemt fra EU. I kapitlet skelnes 
derfor mellem omkostningerne for Danmark ved at blive 
fossilfri i kvotesektoren og i ikke-kvotesektoren.  
 
I næste afsnit beskrives kort principper for, hvordan en global 
målsætning om at mindske udledning af drivhusgasser kan 
realiseres mest omkostningseffektivt. Derudover præsenteres 
de nuværende energi- og klimamålsætninger i Danmark og 
EU. Afsnit III.3 indeholder en diskussion af, hvilke faktorer 
som har betydning for de samfundsøkonomiske effekter af at 
blive uafhængig af fossile brændsler. Derefter følger i afsnit 
III.4 en beskrivelse af effekten på energiomkostningerne ved 
fossilfri energiproduktion. Her foretages også en række føl-
somhedsanalyser i forhold til priser på forskellige brændsler 
og teknologiudviklingen for vedvarende energi. En oversigt 
over tidligere udenlandske og danske undersøgelser af de 
samfundsøkonomiske omkostninger ved en mere ambitiøs 
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klimapolitik bliver præsenteret i afsnit III.5. I afsnit III.6 
præsenteres en beregning af de samfundsøkonomiske effekter 
af højere energiomkostninger. Derpå følges i afsnit III.7 op 
med et skøn for klimagevinsten ved mindre udledning af CO2 
fra Danmark. Her belyses også sidegevinster i form af mindre 
luftforurening ved uafhængighed af fossile brændsler. Ende-
lig afsluttes kapitlet med en diskussion og sammenfatning i 
afsnit III.8. 

III.2 Udfordringer, mål og principper i klima-
politikken 

Klimaudfordringer er et globalt problem, der overordnet bør 
løses internationalt. Danmark og EU’s klimapolitik kan ikke 
ses uafhængigt af hinanden, ligesom EU’s klimapolitik af-
hænger af internationale klimapolitiske ambitioner, mål og 
forhandlinger. I det følgende gennemgås først de over-
ordnede principper for en effektiv klimaregulering. Herefter 
belyses de klimapolitiske mål i verden, EU og Danmark.  
 
Grundprincipper for effektiv klimaregulering 
 
Klimapåvirkningen afhænger af den samlede udledning af 
drivhusgasser, uafhængig af hvor udledningerne finder sted. 
Et ekstra ton CO2 udledt fra et land påfører dermed alle lande 
en skade. Derfor er klimaudfordringer et globalt problem.  
 
Ideelt set bør man etablere en ensartet pris på CO2-udled-
ning i hele verden, der svarer til de samlede globale skader, 
som et ekstra ton CO2 medfører. En omkostningseffektiv 
klimapolitik indebærer dermed, at der etableres en ensartet 
global udledningspris, der sikrer, at udledningerne reduce-
res, hvor det er billigst muligt.  
 
For det enkelte land kan det isoleret set ikke betale sig at 
reducere udledningen. Det skyldes, at klimaskaden fra egen 
udledning i de fleste lande er begrænsede, mens omkostnin-
gerne ved at begrænse drivhusgasudledning er betragtelige. 
Dette er en væsentlig grund til, at klimaproblemet er så van-
skeligt at håndtere. For at løse klimaudfordringerne er der 
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derfor behov for internationale aftaler, som omfatter en alt-
overvejende del af de globale udledninger af drivhusgasser.   
 
Et andet argument for en global aftale er, at en reduktion af 
drivhusgasser i nogle lande kan føre til øgede udledninger i 
andre lande – det såkaldte lækageproblem. Lækage kan ske 
gennem flere kanaler. Der kan f.eks. opstå lækage ved, at 
energiintensiv produktion flytter fra lande med ambitiøs kli-
mapolitik til lande, hvor der er færre klimapolitiske re-
striktioner på produktionen. En ambitiøs klimapolitik i nogle 
lande kan desuden føre til en reduktion i efterspørgslen efter 
fossile brændsler, hvilket får den globale pris på fossile 
brændsler til at falde. Dette medfører et større forbrug af 
fossile brændsler i de lande, hvor klimaambitionerne er lave.  
 
Det er en udbredt holdning, at de vestlige lande, der har de 
største økonomiske ressourcer og historisk har stået for den 
største udledning, bør betale en relativt stor del af omkost-
ningerne. Samtidig bør de nødvendige reduktioner imidler-
tid finde sted, hvor det er billigst, hvilket ofte vil være i 
mellemindkomst- og udviklingslande, jf. Nordhaus (2010). 
Derfor er det vigtigt, at de styringsmidler, der benyttes, gør 
det muligt at adskille spørgsmålet om, hvilke lande der skal 
betale for klimatiltagene, fra spørgsmålet om, hvor redukti-
onerne i udledningerne skal finde sted. En ensartet global 
afgift på alle drivhusgasser eller et tilsvarende globalt sy-
stem med omsættelige kvoter for drivhusgasser er de mest 
oplagte instrumenter til at sikre en sådan omkostningseffek-
tiv fordeling af reduktionerne mellem landene og mellem 
udlederne i de enkelte lande. Hensynet til en rimelig om-
kostningsfordeling mellem landene kan adresseres ved at 
supplere med ordninger, der omfordeler provenuet fra driv-
husgasafgifter eller ved fordelingen af kvoter mellem lande.  
 
Grundprincippet for klimapolitikken er derfor helt overord-
net, at der bør indgås en international forpligtende aftale, og 
at der på baggrund heraf sættes en ensartet global afgift på 
alle drivhusgasser eller et tilsvarende globalt kvotesystem 
med omsættelige kvoter.  
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Togradersmålsætning 
 
Klimaudfordringer har været i verdenssamfundets be-
vidsthed i en lang årrække, og næsten lige så længe har det 
været forsøgt at indgå internationale aftaler, der skulle af-
bøde voldsomme klimaødelæggelser. Allerede i 1987 kon-
kluderede FN, at de industrialiserede lande skulle mindske 
deres energiniveau pr. indbygger for at gøre plads til en 
stigende efterspørgsel i udviklingslandene og for generelt at 
sikre en bæredygtig udvikling. Sidenhen har der været ad-
skillige forsøg på at indgå internationale klimaaftaler. Den 
første større forpligtende aftale, Kyoto-protokollen, blev 
indgået i 1997 og fornyet i 2012. Kyoto-protokollen dækker 
dog ikke nok lande til for alvor at kunne påvirke klimaud-
fordringerne signifikant, jf. Hoel og Holtsmark (2009). Ved 
klimatopmødet COP15 i København i 2009 blev tograders-
målet officielt udpeget som mål for verdenssamfundets 
klimapolitik, men der blev ikke indgået konkrete aftaler om, 
hvordan dette mål skulle nås.   
 
Togradersmålet er en ambition om, at gennemsnitstem-
peraturen i verden ikke må stige med mere end to grader 
over det førindustrielle niveau. Det forventes, at der er en 
rimelig sandsynlighed for, at klimaforandringerne ikke 
kommer ud af kontrol, hvis man holder sig indenfor en tem-
peraturstigning på to grader.  
 
Der er behov for en betydelig skrappere klimapolitik på 
globalt plan end den, der føres i dag, hvis togradersmålsæt-
ningen skal nås. Det er beregninger i De Økonomiske Råd 
(2015) foretaget på den økonomiske klimamodel DICE et 
eksempel på. I rapporten blev der præsenteret et grundfor-
løb, hvor den globale klimapolitik svarer til de klimapoliti-
ske tiltag, der havde fundet sted til og med 2010. Resulta-
terne fra DICE tydede på, at ambitionsniveauet i den glo-
bale klimapolitik svarende til 2010 ville føre til, at tempe-
raturen stiger op til seks grader over det førindustrielle ni-
veau. Der er altså behov for, at drivhusgasudledningerne 
reduceres markant i de kommende år, hvis togradersmålet 
skal opfyldes.  
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I december blev der indgået en global klimaaftale ved 
COP21 i Paris. Parisaftalen omfatter stort set alle verdens 
lande. Ambitionen er at holde temperaturstigningen under to 
grader over det førindustrielle niveau og at stræbe efter at 
holde temperaturstigningen under 1,5 grader. Landene har 
forpligtet sig til at indmelde planer for udviklingen i deres 
udledning af klimagasser, som løbende vil blive kontrolle-
ret. Aftalen indeholder desuden en dynamisk mekanisme, 
som gør det muligt hvert femte år at revurdere landenes 
indsats og revidere planerne. I den sammenhæng må revisi-
onerne kun forstærke indsatsen og målsætningen.  
 
Op til COP21 skulle landene indmelde deres individuelle 
klimapolitiske planer for 2030. Det Internationale Energi-
agentur (IEA) udregnede i efteråret 2015, hvordan disse 
indmeldinger så ud i forhold til togradersmålsætningen. 
Med udgangspunkt i de indmeldinger, der var indberettet i 
oktober 2015, fandt IEA, at den reduktionsprofil, der vil 
være konsistent med de indmeldte planlagte reduktioner, vil 
føre til temperaturstigninger på 2,7 grader over det førindu-
strielle niveau i 2100, jf. IEA (2015a). IEA’s bud på tempe-
raturstigningen bygger på en række antagelser om, hvordan 
landenes klimapolitik udvikler sig efter 2030.1 
 
COP21 har medført, at verdens lande har en fælles ambition 
om at handle, men effekten af aftalen vil afhænge af ambiti-
onsniveauet i de klimaplaner, som landene har forpligtet sig 
til at formulere. Nogle lande har i manglen på internationale 
aftaler og forpligtelser inden COP21 opstillet deres egne 
klimapolitiske mål. En række af de målsætninger, der er i 
verden, EU og Danmark, beskrives i det følgende.   
 
 

 
1) IEA’s beregninger er blevet kritiseret for at indeholde alt for 

optimistiske antagelser om landenes klimapolitik efter 2030, jf. 
Lomborg (2015). Lomborg mener, at de indmeldte reduktions-
planer kun vil sænke de nuværende forudsigelser om temperatur-
stigninger med 0,17 grader i 2100, jf. Lomborg (2015). Omvendt 
kritiseres Lomborg for, at antagelserne i Lomborgs beregninger 
tager afsæt i, at der ikke føres nogen form for drivhusgasreduce-
rende klimapolitik efter 2030, og at han antager, at nogle lande 
vil forøge deres udledninger herefter, jf. Ward (2015).  
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Verdens klimapolitik 
 
Kina og USA står på nuværende tidspunkt for knap halvde-
len af de globale udledninger. De to lande har således stor 
betydning for den samlede udledning. Et år inden COP21 
indgik USA og Kina en klimaaftale, hvor de blev enige om, 
at Kina skal reducere sin udledning efter 2030, mens USA 
forpligtede sig til at skære 26-28 pct. af landets udledning 
fra 2005 til 2025. Den indgåede aftale anses for at være 
meget vigtig, da Kina ikke tidligere har villet binde sig til 
klimapolitiske mål. Kina har overordnet rykket sig meget på 
klimaspørgsmålet de seneste år. Blandt andet vil Kina i 
2017 oprette et nationalt marked for handel med kvoter, 
hvilket vil betyde, at det bliver det største kvotehandelssy-
stem i verden.  
 
Der er andre store nationer og regioner, der har opstillet mål 
for 2050, heriblandt EU.2 EU’s udmelding er at reducere driv-
husgasudledningen med 80-95 pct. i 2050 i forhold til 1990. 
Dette mål og EU’s øvrige klimapolitik beskrives nedenfor.  
 
EU’s klimapolitik  
 
Det Europæiske Råd vedtog i 2007, at EU skulle have som 
målsætning at reducere drivhusgasudledningerne med 80-95 
pct. i 2050 i forhold til 1990. Denne beslutning blev bl.a. 
taget på baggrund af den fjerde rapport fra IPCC i 2007, der 
konkluderede, at hvis den gennemsnitlige globale opvarm-
ning med rimelig sandsynlighed skal holdes under 2-2,4 
grader i forhold til det førindustrielle niveau, skal de sam-
lede globale drivhusgasudledninger reduceres med 50-85 
pct. i 2050 i forhold til 2000, og de industrialiserede landes 
udledninger skal reduceres med 80-95 pct. i forhold til 
1990, jf. IPCC (2007).    
 

 
2) Ud af verdens 15 største drivhusgasudledere har bl.a. Japan, 

Canada og Mexico opstillet klimamål for 2050. Japan har ud-
meldt reduktioner i intervallet 60-80 pct. i 2050 i forhold til 1990. 
Canada vil reducere med 60-70 pct. i 2050 i forhold til 2006, 
mens Mexico vil reducere drivhusgasudledningen med 50 pct. i 
2050 i forhold til 2000, jf. Climate Action Tracker (januar 2016).  
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For at nå 2050-målet har EU vedtaget en række delmål for 
2020 og 2030. De såkaldte 20-20-20-mål for 2020 indehol-
der bl.a. mål om en reduktion af drivhusgasudledningen på 
20 pct. i forhold til 1990-niveau.3 Derudover skal andelen af 
vedvarende energi i energiforbruget øges til 20 pct. Desu-
den er der sat specifikke mål for kvote- og ikke-kvotesekto-
ren ligesom der også er opsat mål for udviklingen i energi-
forbruget. For 2030 har EU et mål om at reducere drivhus-
gasudledningerne med 40 pct. i forhold til 1990-niveau, 
hvilket også er det individuelle 2030 mål, som EU meldte 
ind op til COP21. EU’s overordnede klimamål for 2020, 
2030 og 2050 fremgår af tabel tabel III.1 
 
 

Tabel III.1 EU’s klimapolitiske mål 
 2020-mål 2030-mål 2050-mål 

 20 pct. reduktion ift. 
1990 

40 pct. reduktion ift. 
1990 

80-95 pct. reduk- 
tion ift. 1990 

Drivhus-
gasser 

21 pct. reduktion i  
kvotesektoren ift. 2005 

43 pct. reduktion i  
kvotesektoren ift. 2005 

 

 10 pct. reduktion i  
ikke-kvotesektoren ift. 
2005 

30 pct. reduktion i 
ikke-kvotesektoren ift. 
2005 

 

Vedvarende 
energi (VE) 

VE skal udgøre 20 pct. 
af energiforbrug 

VE skal udgøre 27 pct. 
af energiforbrug 

 

VE skal udgøre 10 pct. 
i transportsektoren 

  

Energi-for-
brug 

Reducere energiforbrug 
20 pct. ift. 2005 

27 pct. forbedring i 
energi effektivitet 

 

 

Kilde: EU-Kommissionen (2014) og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet (2012). 
 
 
Næsten halvdelen af EU’s udledninger er reguleret via EU’s 
kvotehandelssystem, EU ETS. Målet om 20 pct. drivhusgas-
reduktion i 2020 i forhold til 1990 er derfor delt op i et mål 
for kvotesektoren og ikke-kvotesektoren. Målet om en driv-
 
3) Dette mål for drivhusgasreduktioner er i overensstemmelse med 

EU’s forpligtelser i den nyeste Kyoto-aftale dækkende perioden 
2013-2020.  
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husgasreduktion på 40 pct. i 2030 i forhold til 1990 fordeles 
ligeledes mellem kvote- og ikke-kvotesektoren. 
 
Danmarks klimamål 
 
I regeringsgrundlaget fra skiftende regeringer har det siden 
2007 været et langsigtet mål, at Danmark skal være uaf-
hængig af fossile brændsler, jf. Regeringen (2007), Rege-
ringen (2011a) og Regeringen (2015).  
 
Der er dog ingen lov, hvor målsætningen om uafhængighed 
af fossile brændsler eksplicit indgår. I klimaloven, der blev 
vedtaget i folketinget i 2014, er formålet at etablere “en 
overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik 
med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i 2050, 
dvs. et ressourceeffektivt samfund med en energiforsyning 
baseret på vedvarende energi og markant lavere udledninger 
af drivhusgasser fra øvrige sektorer, og som samtidig under-
støtter vækst og udvikling.”, jf. Klima-, Energi- og Byg-
ningsministeriet (2014). 
 
Klimaloven nævner således ikke fossilfrihed eller fossil 
uafhængighed eksplicit, og i praksis florerer der flere ud-
lægninger af den langsigtede målsætning. SRSF-regeringen 
definerede i 2011 det langsigtede mål om et energi- og 
transportsystem baseret på 100 pct. vedvarende energi i 
2050, jf. Regeringen (2011b).  Senest har V-regeringen i 
2015 defineret en målsætning om, at Danmark skal være 
uafhængig af fossile brændsler i 2050, jf. Regeringen 
(2015). V-regeringens definition betyder, at det danske 
energi- og transportsystem gerne må benytte fossile brænds-
ler efter 2050, så længe der produceres tilstrækkelig vedva-
rende energi til, at det kan dække det danske energiforbrug. 
Dette mål om fossiluafhængighed er således mindre restrik-
tivt end SRSF-regeringens tidligere mål om fossilfrihed.4  
 
For at opnå målet om 100 pct. VE i 2050 fremsatte SRSF-
regeringen en række energi- og klimapolitiske delmål. Disse 

 
4) Klimarådet argumenterer for, at det ikke er foreneligt med EU’s 

målsætning, hvis hvert enkelt EU-land har lignende målsætninger 
om uafhængighed af fossile brændsler, jf. Klimarådet (2015). 
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delmål indeholder bl.a. 40 pct. indenlandsk reduktion af driv-
husgasudledningen i 2020 i forhold til 1990 og 100 pct. VE i 
el- og varmesektoren i 2035. V-regeringen har bebudet at 
nedjustere eller fjerne flere af disse delmål. De annoncerede 
ændringer er dog ikke vedtaget på nuværende tidspunkt.  
 
I tabel III.2 opstilles de danske klimaforpligtelser over for 
EU samt Danmarks selvstændige mål. Danmark skal leve 
op til EU’s energi- og klimapolitiske mål og krav. Flere af 
EU’s delmål for 2020 har ført til differentierede nationale 
forpligtelser for de enkelte medlemsstater overfor EU.  
 
 

Tabel III.2 Energi- og klimamål 
Danmarks forpligtelser overfor EU  Danmarks egne mål 
2020-forpligtelser  2020-mål 

20 pct. reduktion i ikke-kvotesektoren i 
forhold til 2005 

 40 pct. reduktion af drivhusgasudled-
ninger i forhold til 1990a 

 

Vedvarende energi skal udgøre mindst 
30 pct. af energiforbruget 

  

Vind skal udgøre halvdelen af elfor-
bruget5 

 

Vedvarende energi skal udgøre mindst 
10 pct. af transportsektoren 

  

2030-forpligtelser  2030-mål 
De nationale forpligtelser knyttet til 
EU’s 2030-mål er endnu ikke blevet 
fordelt på de enkelte medlemsstater 

 100 pct. VE i el- og varmesektoren i 
2035a 

Kul udfases i 2030a 
   

Oliefyr udfases i 2030a 
2050-forpligtelser  2050-mål 
De nationale forpligtelser knyttet til 
EU’s 2050-mål er ikke fordelt på de 
enkelte medlemsstater 

 Fossiluafhængighed 

a) Den nuværende regering lægger op til at droppe eller justere disse mål. 
Anm.: De nationale forpligtelser overfor EU er differentieret mellem medlemslandende, bl.a. på bag-

grund af BNP, hvilket ofte forpligter Danmark til et større bidrag end det gennemsnitlige EU-
mål vist i tabel III.1 

Kilde: EU-Kommissionen (2014) og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet (2012) 
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EU’s mål for 2050 er en drivhusgasreduktion på 80-95 pct. i 
forhold til udledningen i 1990, mens det danske mål er at 
være uafhængig af fossile brændsler. Det danske mål afvi-
ger fra EU’s mål ved at have fokus på, hvad energiforsynin-
gen baseres på, fremfor en begrænsning på drivhusgasud-
ledninger. Dermed fokuseres målet på udvalgte sektorer, 
mens der er andre drivhusgasudledende sektorer, som f.eks. 
landbruget, der friholdes.  

III.3 Konsekvenser af klimapolitik 

En skærpelse af ambitionsniveauet for den danske klima-
politik har en lang række konsekvenser for dansk økonomi. 
I dette afsnit diskuteres indledningsvist, hvordan målsæt-
ningen om fossil uafhængighed spiller sammen med en 
målsætning om at bidrage til at reducere de globale udled-
ninger af drivhusgasser. Derudover indeholder afsnittet en 
kort gennemgang af en række af de effekter, der vil være i 
spil, hvis Danmark skærper ambitionsniveauet i klima-
politikken, eksempelvis ved at blive uafhængig af fossile 
brændsler. Afslutningsvis indeholder afsnittet en kort dis-
kussion af forhold, som kan bidrage til, at den danske kli-
maindsats bliver omkostningseffektiv.  
 
Klimamotivet og fossil uafhængighed 
 
Målsætningen om uafhængighed af fossile brændsler kan 
opfattes som en udmøntning af klimalovens mål om en 
overgang “til et lavemissionssamfund i 2050, dvs. et res-
sourceeffektivt samfund med en energiforsyning baseret på 
vedvarende energi og markant lavere udledninger af driv-
husgasser fra øvrige sektorer”. 
 
Den isolerede effekt på klimaet af færre udledninger af driv-
husgasser i Danmark er meget lille. Det er derfor nødvendigt, 
at den danske indsats ses som led i en global indsats, herun-
der det danske bidrag til den europæiske klimapolitik. 
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Det er derfor hensigtsmæssigt at skelne mellem dansk kli-
mapolitik, der gennemføres som led i blandt andet EU’s 
målsætninger om at reducere udledningerne af drivhus-
gasser, og en dansk indsats, der ligger ud over det, Danmark 
må gøre for at leve op til det implicerede EU-krav. 
 
Der er fremført mange argumenter for, at det kan være for-
nuftigt at gennemføre en dansk indsats udover den, der er 
nødvendig for at opfylde EU-målsætningen. Formentlig er 
en af de vigtigste motiver herfor, at Danmark ved at gå for-
an med et godt eksempel kan påvirke andre landes klima-
politik i en gunstig retning.6 Indenfor rammerne af EU kun-
ne dette eksempelvis ske ved, at en ambitiøs dansk klima-
politik kunne bidrage til, at antallet af kvoter i EU’s kvote-
system blev reduceret hurtigere end ellers. Hvis der er en 
positiv afsmitningseffekt, vil det kunne øge klimaeffekten af 
en ambitiøs dansk indsats.  
 
Det er vanskeligt at påvise en sådan positiv afsmitningsef-
fekt, men den kan omvendt heller ikke afvises. En væsentlig 
problemstilling i relation til en sådan mulig afsmitnings-
effekt af dansk klimapolitik er, om effekten i givet fald 
fremkommer som et resultat af, at Danmark gør “meget”, 
dvs. sætter skrappe mål og lever op til dem, eller om den 
fremkommer ved, at Danmark demonstrerer, at en reduktion 
af drivhusgasudledningerne kan gøres samfundsøkonomisk 
billigt. I sidstnævnte tilfælde bliver omkostningseffektivitet 
en afgørende parameter. Hvis Danmark demonstrerer, at en 
ambitiøs klimapolitik kan gøres billigt, vil det kunne have 
en positiv afsmitningseffekt, mens en dyr dansk klima-
politik vil kunne have den modsatte virkning. Demon-
strationseffekter kan således både være positive og negativ 
 
På europæisk plan er forbruget af fossile brændsler i kvotesek-
toren reguleret på EU-niveau via kvotesystemet, ETS. Den del 
af målsætningen, der relaterer sig til kvotesektoren, vil derfor 

 
6) Et andet ofte fremført argument er, at der kan være en gevinst for 

dansk erhvervsliv ved at øge ambitionsniveauet i dansk klima-
politik. Formandskabet har tidligere udtryk skepsis overfor dette 
argument, jf. blandt andet De Økonomiske Råd (2013). Forsy-
ningssikkerhed er et tredje ofte fremført argument. 
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ikke påvirke de samlede europæiske udledninger (medmindre 
den danske indsats fører til, at kvoteloftet sænkes). 
Det må forventes, at EU som led i at leve op til den erklæ-
rede ambition om at mindske udledningen af drivhusgasser 
vil reducere antallet af kvoter frem imod 2050. Dette vil 
føre til stigende kvotepriser og bidrage til en omstilling væk 
fra fossile brændsler i kvotesektoren, også i Danmark. I en 
situation, hvor EU reducerer antallet af kvoter i et hensigts-
mæssigt tempo, er det vanskeligt at begrunde, at Danmark 
skulle have en særskilt målsætning for kvotesektoren. 
 
Hvis EU omvendt vælger ikke at leve op til den erklærede 
målsætning vil Danmark stå over for et valg, om vi skal gå 
enegang eller ej. I en situation, hvor EU vælger at slække på 
ambitionsniveauet i forhold til det erklærede, vil dansk ene-
gang reelt kun have en direkte klimaeffekt, hvis den er mål-
rettet udledninger udenfor kvotesektoren. 
 
Økonomiske og andre effekter af klimapolitik 
 
Uanset hvilken klimapolitik omverdenen fører, vil det have 
økonomiske konsekvenser for Danmark at forfølge klima-
politiske mål. Så længe vedvarende energi ikke er fuldt 
konkurrencedygtigt i forhold til fossile brændsler, vil en 
omstilling til fossil uafhængighed have samfundsøkono-
miske omkostninger. Disse omkostninger afhænger af en 
lang række forhold i omverdenen, herunder ikke mindst 
udviklingen i brændselspriser og teknologi. 
 
Et skærpet ambitionsniveau i klimapolitikken har en række 
direkte og indirekte virkninger på virksomhedernes og hus-
holdningernes økonomi og dermed på samfundsøkonomien. 
Samtidig kan ændringer i klimapolitikken have afledte ef-
fekter på miljøet, herunder eksempelvis luftkvaliteten og 
derigennem befolkningens sundhed. Endelig vil en klima-
politik, der fører til en reduktion af de globale udledninger 
af drivhusgasser, påvirke koncentrationen af drivhusgasser i 
atmosfæren og dermed have en direkte (om end i globalt 
perspektiv lille) effekt på klimaet. 
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Grundlæggende kan et skærpet ambitionsniveau i klimapoli-
tikken opfattes som en ændring i produktionsforudsæt-
ningerne i økonomien. Hvis dansk økonomi i udgangspunk-
tet har et vist forbrug af fossile brændsler, vil det indebære 
øgede omkostninger at fortrænge dette fossile forbrug. Det 
er naturligvis tænkeligt, at vedvarende energi i fremtiden vil 
være fuldt konkurrencedygtigt med fossile brændsler, men i 
så fald vil der ikke være behov for at gennemføre nye kli-
mapolitiske tiltag. 
 
Tages der udgangspunkt i situationen, hvor vedvarende ener-
gi (i hvert fald til nogle anvendelser) er dyrere end brug af 
fossile brændsler, vil energiomkostningerne stige ved over-
gang til fossil uafhængighed. Hvor meget energi-
omkostningerne stiger, afhænger blandt andet af forskellen i 
priserne på forskellige typer af (fossile og ikke-fossile) 
brændsler. I afsnit III.4 præsenteres et bud på, hvordan ener-
giomkostningerne vil kunne blive påvirket under givne for-
udsætninger om størrelsen af det fossile energiforbrug i ud-
gangssituationen, brændselspriser og teknologisk udvikling. 
 
Stigende energiomkostninger påvirker virksomheder og 
husholdninger og dermed samfundsøkonomien. De højere 
energiomkostninger reducerer reallønnen og dermed for-
bruget, og virksomhederne vil forsøge at spare på energien, 
blandt andet ved at bruge mere kapital og arbejdskraft. Re-
sultatet af disse ændringer er, at produktiviteten og den sam-
lede produktion vil falde. 
 
Højere energiomkostninger svarer til det, der i økonomiske 
lærebøger kaldes et negativt udbudsstød. I boks III.1 gives 
en kort beskrivelse af hvordan de højere energiomkost-
ninger påvirker samfundsøkonomien 
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Boks III.1 Effekter af højere energipriser 

Højere energipriser øger det generelle prisniveau og påvirker produktiviteten ne-
gativt. Der er dermed tale om det, som økonomer betegner et negativt udbudsstød. 
I denne boks forklares kort nogle af de vigtigste effekter, der kan forventes af et 
sådan udbudsstød. 
 

Som udgangspunkt antages, at omkostningerne ved at producere energi er højere, 
når det skal ske uden fossile brændsler. Jo mere forbruget af fossile brændsler 
skal reduceres, jo mere øges energiomkostningerne. Dette er stiliseret afbilledet i 
figur A nedenfor. De højere energipriser betyder, at omkostningerne ved at frem-
stille varer og tjenester stiger. Dette reducerer virksomhedernes ønskede produk-
tionsniveau, hvilket svarer til, at virksomhedernes udbudskurve rykker op, 
jf. figur B. 
 

Højere energipriser påvirker omkostningerne og dermed det generelle prisniveau 
opad. Dette har en række afledte effekter på økonomien, der meget overordnet 
kan sammenfattes i følgende punkter: 

 Skift i virksomhedernes input-sammensætning (væk fra energi) og deraf 
følgende lavere produktivitet 

 Skift i erhvervssammensætning væk fra energiintensive brancher 
 Lavere realløn (som følge af højere priser og lavere produktivitet) samt    

lavere privat forbrug 
 Lavere arbejdsudbud (som følge af lavere realløn) 
 Mindre produktion (som følge af lavere produktivitet og arbejdsudbud) 

 
I afsnit III.6 præsenteres beregninger, der sætter tal på disse effekter baseret på en 
anvendt generel ligevægts model. 
 

Figur A Effekt på energipris               Figur B. Udbud og efterspørgsel 
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Boks III.1 Effekter af højere energipriser, fortsat 

Effekten på samfundsøkonomien af de højere energipriser afhænger især af føl-
gende forhold: 

 

 Hvor meget energiprisen stiger, når forbruget af fossile brændsler reduceres 
 Hvor meget udbudskurven skubbes opad 
 Hvor stejlt udbudskurven hælder 
 Hvor stejlt efterspørgselskurven hælder 
 

Hvor meget energiomkostningerne og dermed energipriserne stiger afhænger især 
af forskelle i brændselspriser og teknologiske antagelser. Disse forhold diskuteres 
nærmere i afsnit III.4. 

 

Hvor meget udbudskurven rykkes opad, afhænger af, hvor meget energiprisen sti-
ger, men også af hvor energiintensiv produktionen er – og hvor gode muligheder 
virksomhederne har for at ændre på sammensætningen af produktionsfaktorer. 
Hvis produktionen eksempelvis har gode muligheder for at erstatte den relativt 
dyrere energi med en øget brug af kapital eller arbejdskraft vil det reducere effek-
ten og dermed flytningen af udbudskurven. Det er også af betydning i hvilket om-
fang virksomhederne har mulighed for at anvende importerede materialer og flytte 
hele eller dele af produktionen til udlandet. En afledt effekt af, at virksomheder 
skifter mellem de forskellige produktionsfaktorer (sparer på energien) er, at pro-
duktiviteten (alt andet lige) falder. 
 

Hvor stejl udbudskurven er, afhænger blandt andet af husholdningernes afvejning 
mellem forbrug og fritid. Forestiller man sig, at husholdningerne slet ikke har 
glæde ved at holde fri, vil udbudskurven være lodret, svarende til at arbejds-
udbuddet slet ikke reagerer på reallønnen efter skat. I en mere realistisk situation, 
hvor husholdningerne har glæde ved at holde fri, vil arbejdsudbuddet reagere på 
reallønnen, og udbudskurven vil ikke være lodret, men have en positiv hældning. 
Jo mere arbejdsudbuddet reagerer, jo større hældning har udbudskurven, og jo 
mere vil produktionen (alt andet lige) reagere på en stigning i energiprisen. 
 

Hvor stejl efterspørgselskurven er, afhænger især af graden af udenlandsk konkur-
rence. Jo mere dansk eksport reagerer på ændringer i det danske prisniveau, jo 
mindre vil danske virksomheder have mulighed for at vælte de højere energipriser 
over på de udenlandske forbrugere. Det svarer til en flad efterspørgselskurve, og 
det indebærer, at effekten på den danske produktion (alt andet lige) bliver større. 
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Der er naturligvis en lang række andre effekter af klima-
politisk tiltag, end de her nævnte. En af de effekter, der ikke 
er omtalt (og som også er udeladt i de modelberegninger, 
præsenteres i afsnit III.6) er, at der vil være tilpasningsom-
kostninger, når virksomheder og forbrugere skal tilpasse sig 
de ændrede vilkår. I det omfang tilpasningen sker over lang 
tid, og de anvendte instrumenter (f.eks. afgifter og kvoter) 
er fastlagt på en troværdig og hensigtsmæssig måde, kan det 
dog formodes, at tilpasningsomkostningerne vil være af 
begrænset størrelse.  
 
Klimapolitikken vil også have en række effekter på økono-
mien, der virker ad mere indirekte kanaler. En omlægning af 
energiproduktionen fra brug af fossile brændsler til vedvarende 
energi vil blandt andet have betydning for miljø og sundhed.  
 
En potentielt vigtig effekt af en omlægning fra fossil energi-
produktion vil være effekter på luftkvaliteten, som igen vil 
have effekter på blandt andet befolkningens sundhedstilstand. 
Det vil i sig selv have en direkte effekt på velfærden, hvis 
miljø- og sundhedstilstanden forbedres, men samtidig vil en 
bedre sundhedstilstand kunne påvirke produktiviteten og 
arbejdsstyrkens størrelse blandt andet gennem mindre syge-
fravær. Der kan også være andre afledte (eksterne) effekter 
fra en overgang til fossil uafhængighed. Disse eksterne effek-
ter kan både være positive og negative – eksempelvis mere 
støj fra vindmøller og mindre støj fra (el)biler. 
 
Skærpede miljøkrav og et højere ambitionsniveau i klimapo-
litikken kan også påvirke den teknologiske udvikling. Sær-
skilte danske krav vil dog formentlig kun have beskeden 
effekt på den grundlæggende teknologiske udvikling – med-
mindre der er en forventning om, at de danske krav fører til, 
at andre lande implementerer tilsvarende krav efterfølgende.  
 
I relation til udledninger fra kvotesektoren er der, som 
nævnt, principielt ingen direkte klimaeffekt (medmindre 
dansk klimapolitik påvirker antallet af kvoter i EU). I det 
omfang en ambitiøs klimapolitik får dansk produktion til at 
flytte til lande, der ikke er omfattet af bindende udlednings-
lofter, f.eks. til lande uden for EU, er der endda en risiko 
for, at de samlede, globale udledninger kan blive forøget. 
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Det vil kunne være tilfældet, hvis dansk produktion erstattes 
af produktion i udlandet, der anvender flere fossile brænds-
ler end den tilsvarende danske ville have gjort. 
 
Omkostningseffektivitet 
 
Givne målsætninger i klimapolitikken bør naturligvis nås til 
færrest mulige omkostninger, når der er taget højde for af-
ledte (positive og negative) sideeffekter af at nå målet. Der-
for er omkostningseffektivitet et helt centralt omdrejnings-
punkt, og hensynet til at opnå givne målsætninger billigst 
muligt bør derfor veje tungt, jf. også Klimarådet (2015). 
 
Omkostningseffektivitet er, som nævnt, også vigtig for be-
tydningen af en eventuel demonstrationseffekt af dansk 
enegang. Hvis den demonstrerede ambitiøse klimapolitik er 
billig i forhold til effekten på klimaet, vil den fremstå som 
en mere attraktiv mulighed for andre lande, end hvis den er 
dyr og ineffektiv i forhold til klimaet. 
 
Som nævnt i afsnit III.2 nås målet om at nedbringe udled-
ningen af drivhusgasser helt overordnet billigst muligt ved 
at have en ensartet pris på drivhusgasser. Dette bør ideelt 
ske i hele verden, men i en dansk kontekst bør det selvsagt 
som minimum ske indenfor landets grænser. I lyset af opde-
lingen i en kvote- og en ikke-kvotesektor er det især af be-
tydning at opnå en ensartet pris på drivhusgasser i ikke-
kvotesektoren, inkl. landbrugets udledninger af ikke-
energirelaterede udledninger, jf. også Klimarådet (2015). 
Målet om uafhængighed af fossile brændsler adresserer ikke 
denne problemstilling. 
 
Omstillingen fra brug af fossile brændsler til vedvarende 
energi vil uundgåeligt tage en årrække. I de fleste tilfælde 
vil skiftet i energiform hensigtsmæssigt ske samtidig med, 
at det anvendte kapitalapparat alligevel skal udskiftes. Da 
investeringer er udtryk for en langsigtet beslutning, er den 
forventede fremtidige pris på energi afgørende. Klarhed om 
de langsigtede mål i energi- og klimapolitikken vil bidrage 
til at begrænse omkostningerne. Dette gælder på såvel nati-
onalt plan som EU-niveau. 
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En væsentlig forudsætning for, at omstillingen fra brug af 
fossile brændsler kan ske omkostningseffektivt, er, at der 
ikke anvendes uhensigtsmæssige instrumenter. Støtte til 
brug af vedvarende energi har eksempelvis den uheldige 
sideeffekt, at energiforbruget øges, fordi slutbrugerprisen på 
energi bliver lavere end de samfundsøkonomiske omkost-
ninger. Hertil kommer, at støtte til energi kræver finansie-
ring i form af højere skatter. 
 
Afgifter eller anden regulering, der modvirker en hensigts-
mæssig omlægning af energiforbruget, vil også øge de sam-
fundsøkonomiske omkostninger ved at nå det givne kli-
mamål. Et eksempel på dette er PSO-afgiften, der begrænser 
tilskyndelsen til at skifte fra fossilbaseret forbrug til el, hvor 
produktionen er effektivt reguleret af kvotesystemet, jf. De 
Økonomiske Råd (2014). 
 
En omkostningseffektiv klimapolitik bør tilrettelægges, så 
den er teknologineutral. Ekstraordinært store tilskud til én 
teknologi frem for en anden, der har den samme effekt i 
forhold til målet, vil gøre det dyrere at opnå det givne mål. 
Ideelt set bør tilskyndelsen til at skifte fra fossile brændsler 
således være bestemt af de samfundsøkonomiske omkost-
ninger og ikke af forskelle i støtte- og afgiftssatser. 

III.4 Energiomkostninger ved fossilfrihed 

En målsætning om at blive uafhængig af fossile brændsler 
vil i første omgang påvirke økonomien i form af højere 
energiomkostninger. I dette afsnit ses derfor nærmere på, 
hvordan omkostningerne på energi ventes påvirket af en 
målsætning om at blive uafhængig af fossile brændsler i 
2050. I afsnit III.6 bliver der set nærmere på de afledte sam-
fundsøkonomiske effekter af ændrede energiomkostninger. 
 
En opgørelse af omkostningerne ved at blive fossilfri i 2050 
er behæftet med stor usikkerhed. Den teknologiske udvik-
ling for forskellige energiteknologier vil være afgørende for, 
om der i fremtiden overhovedet er højere omkostninger ved 
vedvarende energi i forhold til fossil energi. I de senere år 
har der været teknologiske fremskridt, som har sænket om-
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kostningerne for vedvarende energi. Det er generelt forvent-
ningen i teknologifremskrivninger, at der også vil være fal-
dende omkostninger for vedvarende energi frem mod 2050, 
jf. f.eks. IEA (2015b, 2015c) og Energistyrelsen (2014b). 
  
Udviklingen i prisen på fossile brændsler er også vigtig for, 
om der er en meromkostning ved fossilfri produktion. Fal-
dende priser på fossile brændsler gør det dyrere at skifte til 
vedvarende energi og kan medføre en meromkostning ved 
at overgå til vedvarende energi, selv hvis den teknologiske 
udvikling løbende sænker prisen på vedvarende energi. 
 
Der tages i afsnittet udgangspunkt i scenarier for, hvordan et 
fossilfrit energisystem kan se ud i 2050, som er udarbejdet 
af Energistyrelsen (2014a). Først beskrives disse scenarier 
overordnet. Derefter skildres en række videre beregninger 
og følsomhedsanalyser, som bl.a. illustrerer betydningen af 
forskellige antagelser om teknologisk udvikling og priser på 
brændsler.7  
 
Scenarier for fossilfrihed i 2050 
 
Der er i Energistyrelsen (2014a) opstillet fem energiscenari-
er for 2050. Fire af scenarierne viser, hvordan der med nu-
værende teknologi kan opnås fossilfrihed med forskellig 
brug af vedvarende energiteknologier. De fire fossilfrie 
scenarier kaldes: vindscenariet, bio+ scenariet, biomasse-
scenariet og brintscenariet. Vindscenariet har en massiv 
elektrificering i transport, industri og fjernvarme og en be-
tydelig udbygning med havvindmøller. I vindscenariet må 
der kun indgå den mængde biomasse, som svarer til, hvad 
der kan produceres indenlandsk, jf. Energistyrelsen (2014a). 
Vindscenariet synes at være det scenarie, der er størst op-
bakning til, hvilket bl.a. kan skyldes et ønske om, at Dan-
mark ikke skal være afhængig af importeret biomasse. Der-
for fokuseres i afsnittet på dette scenarie.  
 

 
7) Udgangspunktet for følsomhedsanalyserne er nøjere beskrevet i 

et dokumentationsnotat udarbejdet af Ea Energianalyse (2016), 
som er tilgængelig fra De Økonomiske Råds Sekretariat. 

Pris på fossile 
brændsler 

Indhold i afsnit 

Energistyrelsens 
fossilfrie 
scenarier for 2050 
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Der er også udarbejdet et femte scenarie, der baseres på 
fortsat brug af fossile brændsler (fossilscenariet), hvor der 
ses bort fra alle energi- og klimamålsætninger. Fossilscena-
riet er udarbejdet for at have et sammenligningsgrundlag. 
Energistyrelsen ser ikke dette som en business-as-usual-
fremskrivning, da de forventer, at en fremskrivning af nu-
værende politik vil føre til et lavere fossilt forbrug end det, 
der er opstillet i det fossile scenarie. Scenariet svarer til, at 
Danmark vil basere sin forsyningssektor på 37 pct. VE i 
2050. Fossilscenariet er som udgangspunkt søgt konstrueret 
ud fra, hvad der giver lavest mulige omkostninger uden 
hensyn til klimapolitiske mål eller standarder. Da kul er det 
billigste brændsel, selv når CO2-kvoteprisen medregnes, er 
det fossile scenarie karakteriseret ved en stor anvendelse af 
kul, jf. Energistyrelsen (2014a). 
 
I scenarierne opgøres de samlede energisystemomkostnin-
ger som summen af annuiserede investeringer, driftsom-
kostninger, brændselsomkostninger, udgifter til CO2-kvoter 
og omkostninger til energibesparelse. Energisystemomkost-
ninger omfatter f.eks. investeringer i kraftvarmeværker, 
vindmøller, brændselsfabrikker og udbygning af elnettet. 
  
Energistyrelsen opgør de årlige energisystemomkostninger 
ved fossilscenariet til knap 134 mia. kr. i 2050 i 2015-priser. 
Ved de fossilfrie scenarier øges disse omkostninger til mel-
lem 140 og 164 mia. kr. i 2050. Der er således en merom-
kostning på mellem knap 7 og 30 mia. kr. i forhold til fos-
silscenariet, jf. tabel III.3. Det dyreste af de fossilfrie scena-
rier er bio+ scenariet, men dette ser Energistyrelsen ikke 
som et sandsynligt scenarie. For de andre scenarier ligger 
meromkostningerne i forhold til fossilscenariet på mellem 
knap 7 og 14 mia. kr. pr. år, hvilket svarer til en stigning i 
energisystemomkostningerne på 5 til 10 pct. 
 
 

Energistyrelsens 
fossile scenarie  

Energisystem-
omkostninger  

Meromkostning 
på 5-10 pct. ved 
fossilfrihed 
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Tabel III.3 Omkostninger ved energiscenarier for 2050 
Scenarier  Bespa-

relserb 
Inve-

sterin-
ger 

DogVa Brænds
ler 

CO2-
kvoter 

Total Indeks ift. 
fossil 

 ----------------  Mia. kr. pr. år  (2015-priser)---------------- Fossil=100 

Vind 13,3 62,0 56,6 12,4 0,4 144,6 108,3 
Biomasse  13,3 52,2 44,5 29,7 0,4 140,1 104,9 
Bio+ 13,3 46,8 43,9 59,5 0,4 163,9 122,7 
Brint 13,3 67,3 58,7 7,4 0,4 147,1 110,2 
Fossil  13,3 45,5 36,0 30,8 7,9 133,5 100,0 

 

a) Drift og vedligehold (DogV) omfatter også import og eksport af el. 
b) Energibesparelsesomkostninger er medtaget ud fra en antagelse om, at det kan være mere 

omkostningseffektivt at sænke energiforbruget (gennem eksempelvis bedre isolering eller 
mere energieffektive apparater). Omkostningerne til energibesparelser er ens i alle scenarier 

Anm.: Omregnet til 2015-priser med BNP-deflatoren i Konvergensprogram 2015. 
Kilde: Energistyrelsen (2014a). 

 
 
I Energistyrelsens scenarier indgår omkostninger til CO2-
kvoter (primært ved fossilbaseret energiproduktion). Udgif-
ter til køb af CO2-kvoter kan betragtes som en omkostning 
ud fra en isoleret dansk betragtning, da Danmark kun mod-
tager en beskeden del af det samlede provenu fra salg af 
kvoter i EU.8  
 
Vindenergi er blandt de billigste energikilder på markedet. I 
2013 var selve omkostningerne til elproduktion omtrent de 
samme for kul og vind. Omkostningerne til vindenergi for-
ventes imidlertid at falde fremover, mens omkostningerne 
til kul ventes mere eller mindre konstante jf. IEA (2015c), 
World Energy Council (2013) og Energistyrelsen (2012).  

 
8) Udgifter knyttet til nationale grønne afgifter eller køb af nationa-

le omsættelige udledningskvoter betragtes ikke som en sam-
fundsøkonomisk omkostning, da provenuet herfra tilbageføres el-
ler anvendes til at mindske andre danske skatter og afgifter. For 
udgifter til CO2-kvoter forholder det sig imidlertid anderledes, da 
provenuet fra disse ikke direkte tilbageføres til Danmark. Således 
modtager Danmark i perioden 2013 til 2020 ca. 1,2 pct. af prove-
nuet fra EU’s salg af kvoter. Denne fastlagte andel er beskeden 
og afhænger ikke umiddelbart af købet af kvoter i Danmark. 

Køb af  
CO2-kvoter 
betragtes som 
omkostning for 
Danmark 

Vind er billigt… 
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Det kan på den baggrund virke lidt overraskende, at vindsce-
nariet er dyrere end fossilscenariet. Det skyldes, at vindscena-
riet forudsætter en udbredt elektrificering, hvilket kræver 
større omkostninger til f.eks. elnet og reservekapacitet. Der-
udover er der en række afledte investeringer i form af varme-
pumper og elkedler. Alt dette er med til at gøre vindscenariet 
dyrere på trods af den forholdsvis billige vindenergi. 
 
Klimakommissionen undersøgte i 2010 de økonomiske 
konsekvenser af at blive fossilfri. Klimakommissionen 
fandt, at energisystemomkostningerne ville stige med 5-6 
pct. i 2050 ved fossilfrihed, jf. Klimakommissionen (2010). 
Det er på niveau med det billigste af Energistyrelsens scena-
rier. Klimakommissionens energiscenarie er i højere grad 
baseret på biobrændsler frem for vindenergi, og minder 
derfor mere om Energistyrelsens biomassescenarie. 
 
Sammenlignes de danske studier med europæiske analyser, 
finder de danske studier en større stigning i energiomkostnin-
gerne ved fossilfrihed end opgørelser af meromkostningen 
ved at reducere de europæiske CO2-udledninger med 80-95 
pct., jf. f.eks. Capros mfl. (2012) og EU-Kommissionen 
(2011). Capros mfl. (2012) finder således, at energisystem-
omkostningerne stiger med 1,6 pct. i det mest omkostningsef-
fektive scenarie. EU-kommissionen finder ligefrem, at ener-
gisystemomkostningerne samlet set falder ved en 80 pct. 
reduktion i udledningen af drivhusgasser.  
 
Denne forskel kan bl.a. afspejle, at de klimapolitiske mål er 
forskellige i de danske og europæiske analyser. De europæi-
ske analyser tager afsæt i målet om en drivhusgasreduktion i 
2050 på 80 pct. i forhold til 1990, mens de danske analyser 
bygger på, at Danmark skal være fossilfri. Med en 80 pct. 
drivhusgasreduktion er det således ikke nødvendigt, at trans-
portsektoren bliver fuldstændig fossilfri. Som det fremgår 
senere, vurderes der at være relativt store omkostninger for-
bundet med omstilling af især den tunge transport og fly-
transport til fossilfrihed. Med et EU-mål om 80 pct. drivhus-
gasreduktion er det derfor ikke oplagt, at man (som i Dan-
mark) vil gøre hele transportsektoren fossilfri, når reduktio-
nerne også kan finde sted i andre sektorer. At der synes at 
være lavere omkostninger i de europæiske analyser, kan des-

… men det er 
vindscenariet 
ikke 

Klima-
kommission fandt 
lidt lavere 
meromkostning 
baseret på 
biomasse 

Danske analyser 
finder højere 
meromkostninger  

Forskellen kan 
skyldes forskel i 
klimapolitisk mål 
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uden skyldes, at de danske analyser undersøger en situation, 
hvor der ikke tillades brug af CO2-opsamling og lagring (på 
engelsk carbon capture and storage, CCS) eller atomkraft i 
energiproduktionen, mens de europæiske analyser opstiller 
scenarier, hvor al teknologi er til rådighed. 
 

Meromkostninger ved forskellige anvendelser af energi 
 

Der ses i det følgende nærmere på meromkostningerne ved 
fossilfri produktion, idet der tages udgangspunkt i Energisty-
relsens vindscenarie. For dette scenarie fandt Energistyrelsen 
en meromkostning på 11 mia. kr. i forhold til et fossilscenarie, 
hvor der ses bort fra energi- og klimapolitiske målsætninger, jf. 
tabel III.3. En nærmere beskrivelse af antagelser i Energisty-
relsens scenarier er præsenteret i boks III.2. Her beskrives også 
opdateringer af nogle forudsætninger, som her er foretaget i 
forbindelse med beregninger præsenteret i det følgende. 
 

Vindscenariet er 
udgangspunktet 
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Boks III.2 Antagelser vedrørende energiscenarier for 2050 

I boksen beskrives antagelser anvendt i Energistyrelsens energiscenarier for 2050 
samt de ændringer og opdateringer af antagelser, der er anvendt i dette kapitel. 
 

Energiforbrug i 2050 
Energiforbruget i Energistyrelsens 2050-scenarier bygger på en videreførelse af 
Energistyrelsens basisfremskrivning fra 2012. Forudsætningen for den økonomi-
ske vækst i basisfremskrivningen tager udgangspunkt i konvergensprogrammet 
fra 2012. Forventningerne til producenternes og forbrugernes energiforbrug i 
2050 bygger på energiforbrugets udvikling gennem de sidste 25 år. Dog forventes 
det, at energispareindsatsen fremadrettet vil være større end tidligere, og derfor 
nedjusteres energiforbruget yderligere. Energistyrelsen forudsætter på den bag-
grund, at det endelige energiforbrug i 2050 er omkring 600 PJ. Med de opstillede 
scenarier forventer Energistyrelsen, at knap 380 PJ af det samlede energiforbrug i 
fossilscenariet er baseret på fossil energi. I de forskellige videre beregninger præ-
senteret i afsnittet tages dog udgangspunkt i et fossilt energiforbrug på 335 PJ, 
idet der er set bort fra det fossile indhold i affald og den del af elproduktionen, der 
eksporteres.  
 

Brændsels- og kvotepriser 
De oprindelige scenarieberegninger fra Energistyrelsen var baseret på antagelser 
om den langsigtede udvikling i brændsels- og CO2-kvotepriser i World Energy 
Outlook 2013 (WEO2013), givet effekter af vedtaget energi- og klimapolitik (det 
såkaldte “new policy scenario”). Det er valgt at opdatere brændselspriserne med 
den seneste udgivelse af World Energy Outlook fra 2015 (WEO2015). Siden 
2013 er forventningen til olie-, gas- og kulpriser væsentlig lavere på kort sigt, 
hvilket skal ses i sammenhæng med at disse priser faldt meget kraftigt i efteråret 
2014. På lang sigt er priserne dog kun lidt lavere (op til 10 pct.) i WEO2015 i for-
hold til prisforventningerne i 2013. I WEO2015 forventes kvotepriserne på lang 
sigt at være knap 20 pct. højere end de forventninger, der var til kvotepriserne i 
WEO2013. Mere konkret er antaget en oliepris på ca. 680 kr. pr. tønde i 2050 og 
en CO2-kvotepris på ca. 300 kr. pr. ton (2015-priser).  
 
Lavere priser på olie, gas og kul øger meromkostningerne ved omstillingen væk 
fra fossile brændsler, mens højere CO2-kvotepriser gør det dyrere at bruge fossile 
brændsler, hvormed meromkostningerne ved at blive fossilfri reduceres. Da disse 
effekter trækker næsten lige meget i hver sin retning, har det samlet set ingen sig-
nifikant betydning for de samlede meromkostninger. 
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Boks III.2 Antagelser vedrørende energiscenarier for 2050, fortsat 

Teknologisk udvikling 
I scenarieberegningerne tager Energistyrelsen højde for, at teknologisk udvikling 
ventes at gøre vedvarende teknologi billigere i fremtiden. Antagelser for den tek-
nologiske udvikling er baseret på de såkaldte teknologikataloger, som netop har 
til formål at indeholde opdaterede og generelt accepterede oplysninger om bl.a. 
udviklingen i omkostninger ved forskellige teknologier, som kan danne et ensartet 
grundlag for analyser på energiområdet. Disse teknologikataloger opdateres lø-
bende, jf. Energistyrelsen (2012). I scenarieberegningerne er det på baggrund af 
teknologikatalogerne antaget, at investeringsomkostningerne til hav- og landvind 
vil falde med henholdsvis 37 pct. og 25 pct. fra 2015 til 2050, mens investerings-
omkostningen for solceller falder med 57 pct. i samme periode. For teknologier 
baseret på fossile brændsler er der uændrede eller svagt stigende omkostninger fra 
2015 til 2050. 
  

Opdeling af meromkostninger på energitjenester 
Til denne analyse er der foretaget en opdeling af meromkostningerne ved at for-
trænge fossile brændsler for forskellige anvendelser af energi (energitjenester) ud 
fra de forudsætninger, der i øvrigt er i vindscenariet. Meromkostningen baseres på 
gennemsnitsomkostningen indenfor de enkelte energitjenestekategorier. Den gen-
nemsnitlige meromkostning udregnes som den absolutte meromkostning ved at 
levere energitjenesten delt med den fortrængte mængde fossile brændsel forbun-
det med levering af energitjenesten. Meromkostningen opgøres for hver energi-
tjeneste som omkostningsdifferencen mellem fossil- og vindscenariet. I opgørel-
sen indgår følgende 14 typer af energitjenester: Transport (opdelt på fly, skibe, 
tog, lastbiler, varebiler, busser, personbiler og motorcykler), individuel opvarm-
ning, fjernvarme, almindeligt elforbrug og energiforbrug til fremstilling (opdelt på 
procesvarme ved lavtemperatur, mellemtemperatur og højtemperatur). 
 

Opdelingen af meromkostningerne på de forskellige energitjenester er foretaget af 
Ea Energianalyse og er nærmere beskrevet i Ea Energianalyse (2016), som kan 
fås fra De Økonomiske Råds Sekretariat. 
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Der er forskel på omkostningen ved at fortrænge fossil ener-
giproduktion for forskellige anvendelser af energi (energitje-
nester). Dette fremgår af figur III.1, hvor den lodrette akse 
angiver omkostningen ved at fortrænge fossilenergi, mens 
den vandrette akse er mængden af fortrængt fossil energi. 
Hvert trin på “trappekurven” repræsenterer en energitjeneste. 
 
 

Figur III.1 Marginale omkostninger ved fortrængning af 
fossil energi i 2050 

 

 
 

Anm.: Baseret på energisammensætningen i Vindscenariet i Energisty-
relsen (2014a). 2015-priser. 

Kilde: Ea Energianalyse (2016) og egne beregninger. 
 
 
De energitjenester, det er dyrest at gøre fossilfri, er tung 
transport (fly, skibe og lastbiler). Dette afspejler, at bio-
brændsler er relativt dyre sammenlignet med fossile 
brændstoffer. De næst-dyreste energitjenester er alminde-
lig elforbrug og procesvarme til fremstilling ved høj- og 
mellemtemperaturer. 
 
Der er ifølge den opdaterede opgørelse i figur III.1 negative 
omkostninger forbundet med at blive fossilfri i 2050 for 
nogle energitjenester (bl.a. individuel opvarmning og per-
son- og varebiler). Dette er afspejlet i de negative merom-
kostninger for de første energitjenester i bunden af trappe-
kurven. De negative meromkostninger afspejler, at det fos-
sile scenarie havde været billigere, hvis disse energitjenester 
var fossilfrie. I Energistyrelsens fossile scenarie er det f.eks. 
antaget, at størstedelen af varebilerne bruger benzin eller 

Forskelle i 
omkostninger ved 
at fortrænge 
fossil energi 

Tung transport er 
dyrest 

Gevinst ved at 
omlægge nogle 
energitjenester til 
VE 
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diesel. Med de anvendte teknologiantagelser og brændsels-
priser ville eldrevne varebilerne imidlertid være billigere. 
 
De negative meromkostninger i denne opgørelse stemmer 
ikke umiddelbart overens med, at det fossile scenarie i 
Energistyrelsens scenarieberegninger skulle være konstrue-
ret således, at omkostningerne er lavest mulige. I alt udgør 
de negative meromkostninger knap 5 mia. kr. pr. år. Hvis 
fossilscenariet var omkostningsminimeret ville det fossile 
scenarie være billigere. Meromkostningen ved et fossilfrit 
vindscenarie bør derfor snarere være knap 16 mia. kr. pr. år 
i stedet for de 11 mia. kr. opgjort i Energistyrelsen (2014a) 
og i tabel III.3. De 16 mia. kr. svarer til en stigning i de 
samlede energisystemomkostninger i 2050 på 12 pct. De 16 
mia. udgør ca. ½ pct. af det forventede BNP i 2050.9 
 
Da nogle energitjenester er billigere, hvis de i udgangspunk-
tet er fossilfrie, må det antages, at fortrængningen af de 
fossile PJ for disse energitjenester ikke medfører en sam-
fundsøkonomisk omkostning. Det er tilfældet for godt 80 ud 
af de 335 PJ fossil energi, jf. figur III.1. Det er således for-
trængningen af de sidste godt 250 PJ fossil energi, som er 
forbundet med meromkostninger. I figur III.2 vises den 
akkumulerede meromkostningskurve ved at fortrænge 250 
PJ fossil energi.  
 

 
9) De 16 mia. svarer til ca. 0,8 af BNP i dag, men det er mere retvi-

sende at sammenligne stigningen i energiomkostninger i 2050 
med BNP i 2050, som forventes at være ca. 50 pct. højere end i 
dag. 

Samlet 
meromkostning 
16 mia. kr.  
– ikke 11 mia. kr. 

Udviklingen i 
meromkostning 



Danmark fossilfri 2050. Diskussionsoplæg. Økonomi og Miljø 2016 

 210 

Figur III.2 Samlet omkostning ved at fortrænge fossil 
energi i 2050 

 

 
 

Anm.: 2015-priser. 
Kilde: Ea Energianalyse (2016) og egne beregninger. 
 
 
Følsomhedsanalyser på meromkostninger 
 
Opgørelsen af omkostningerne ved at erstatte fossile 
brændsler med vedvarende energi i 2050 er behæftet med 
stor usikkerhed. I det følgende er der derfor udført en række 
følsomhedsberegninger, for at få et billede af, hvilken be-
tydning de valgte antagelser har for størrelsen af merom-
kostningerne.10 Der er udført følsomhedsanalyser for: 
 

 Brændsels- og kvotepriser 
 Verdens klimaambitioner 
 Teknologisk udvikling 
 Energiforbrug i 2050 

 
10) Der er kun foretaget enkle “statiske” følsomhedsberegninger, 

hvor den foreliggende teknologisammensætning ikke ændres 
trods ændrede pris- eller teknologiantagelser. Når der eksempel-
vis gennemføres en følsomhedsanalyse med højere priser på hav-
vindmøller, tages der således ikke højde for, at man kan undgå de 
højere priser på havvindmøller ved i stedet at investere i flere sol-
celler, selvom denne løsning nu kan være billigere. Derfor har 
følsomhedsanalyserne karakter af at være overkantskøn for æn-
dringen i meromkostningen. 

Stor usikkerhed 
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Da brændsels- og kvotepriser historisk har været meget 
volatile, er der foretaget følsomhedsanalyser, hvor priserne 
fordobles eller halveres i forhold til det forventede.  
 
En fordobling af de fossile brændselspriser gør det væsent-
ligt dyrere at have et energisystem baseret på fossile 
brændsler. Derfor bliver meromkostningen i så fald kun på 
3 mia. kr., jf. tabel III.4. En halvering af de fossile brænd-
selspriser gør omvendt det fossile scenarie mere attraktivt, 
og en omstilling til vedvarende energi vil i så fald medføre 
en meromkostning for energisystemet på godt 25 mia. kr. 
 
Tilsvarende ændringer i priserne på biobrændsler har også 
stor betydning for meromkostningerne. Hvis prisen på bio-
brændsler fordobles, bliver meromkostningen således knap 
26 mia. kr. Dette skyldes primært, at tung transport (fly, 
skibe og lastbiler) bliver meget dyr. En halvering i prisen på 
biobrændsler vil give en meromkostning på 11 mia. kr.  
 
En fordobling eller en halvering i priserne på CO2-kvoter 
har til sammenligning mere beskedne effekter på merom-
kostningerne.11 Højere kvotepriser mindsker omkostningen 
ved at overgå til vedvarende teknologi, hvor man ikke skal 
bruge kvoter, mens det giver en højere meromkostning, hvis 
kvoteprisen bliver lavere, jf. tabel III.4. 
 
 

 
11) Dette afspejler, at omkostningerne til CO2-kvoter udgør en min-

dre del af energisystemomkostningerne end brændselspriserne, jf. 
tabel III.1.  

Fordobling og 
halvering af 
priser 

Beskeden 
meromkostning 
ved fordobling af 
pris på fossile 
brændsler 

Højere priser på 
biobrændsler 
medfører stigning 
i meromkostning 

Højere kvotepris 
mindsker 
omkostning ved 
fossilfrihed 
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Tabel III.4 Meromkostning ved ændrede brændsels-
priser og globale klimaambitioner 

 Meromkostning 
 Mia. kr. Pct. 

Basis-antagelser 15,8 11,8 
   

Fossilpriser fordobles 3,3 2,1 

Fossilpriser halveres 25,4 20,7 

Biobrændselspriser fordobles 25,7 18,9 

Biobrændselspriser halveres 11,2 8,5 

CO2-kvotepriser fordobles 11,6 8,3 

CO2-kvotepriser halveres 18,9 14,5 

   

Tograders-scenariea) 16,3 11,9 
 

a) Priser på brændsler og CO2-kvoter i tograders-scenariet er 
baseret på IEA (2015b). I et tograders-scenarie ventes f.eks. 
CO2-kvoteprisen på lang sigt at være ca. 750 kr. pr. ton i stedet
for ca. 300 kr. pr. ton i det ellers anvendte “new policy scena-
rie”, jf. IEA (2015b). Prisen på fossile brændsler og biobrænds-
ler ændres også, men ikke ligeså markant.  

Anm.: 2015-priser. 
Kilde: Ea Energianalyse (2016), IEA (2015b) og egne beregninger. 
 
 
Basisberegningen tager udgangspunkt i priser på brændsler 
og CO2-kvoter i et scenarie, hvor verden fører en klimapoli-
tik svarende til den nuværende og besluttede politik, jf. boks 
III.2. Antages det i stedet, at verden fører en mere ambitiøs 
klimapolitik svarende til togradersmålsætningen, vil det 
påvirke de forventede brændselspriser og prisen på CO2-
kvoter. Ved en mere ambitiøs global klimapolitik falder 
efterspørgslen efter fossile brændsler, hvormed prisen på 
fossile brændsler falder. Til gengæld ventes højere efter-
spørgsel og dermed højere priser på biobrændsler. Hvis 
verden og dermed EU skal opfylde togradersmålsætningen, 
ventes det også, at priserne på CO2-kvoter vil stige væsent-
ligt, jf. IEA (2015b). 
 

Verdens 
klimaambitioner 
påvirker kvote- 
og brændsels-
priser 
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De lavere priser på fossile brændsler i et togradersscenarie 
gør det fossile scenarie billigere og får isoleret set merom-
kostningen ved et fossilfrit energisystem til at stige. Højere 
priser på biobrændsler gør vindscenariet dyrere, og vil lige-
ledes bidrage til at øge meromkostningen ved fossilfrihed. 
De højere kvotepriser vil til gengæld have en modsatrettet 
effekt. Nettoeffekten på meromkostningen er samlet beske-
den, jf. tabel III.4. I denne beregning er der ikke taget højde 
for, at der i togradersscenariet kan forventes større teknolo-
giudvikling for vedvarende energi. Dette vil tendere til at 
mindske meromkostningerne ved at blive fossilfri. 
 
Teknologi og energiefterspørgsel 
 
Alle de anvendte teknologier i de fossilfrie scenarier eksi-
sterer i dag, men nogle af teknologierne er forholdsvis nye, 
og derfor er der for en række af teknologierne en forvent-
ning om, at den teknologiske udvikling vil få omkost-
ningerne til at falde væsentligt. Således forventes investe-
ringsomkostningerne ved forskellige typer af vedvarende 
energi at falde mellem 25 pct. og 57 pct. for perioden 2015 
til 2050, jf. boks III.2. 
 
Der er naturligvis stor usikkerhed om den langsigtede pro-
duktivitetsudvikling for bestemte teknologier. Forventnin-
ger til teknologiudviklingen kan potentielt være for optimi-
stiske, men der kan også ske teknologiske gennembrud, som 
gør vedvarende energi endnu mere fordelagtige i forhold til 
fossile brændsler.12 Det må formodes, at man på kort sigt 
har et mere præcist billede af den teknologiske udvikling. 
Derfor vedrører følsomhedsanalyserne alene den teknologi-
ske udvikling fra 2020 til 2050.13 
 

 
12) Den teknologiske udvikling indenfor produktionen af fossile 

brændsler har ligeledes væsentlig betydning for meromkostnin-
gerne. Dette blev illustreret ved de ændrede antagelser for udvik-
lingen i de fossile brændstofpriser i tabel III.4. 

13) I scenarierne falder investeringsomkostningerne fra 2020 til 2050 
med 25 pct., 18 pct. og 31 pct. for henholdsvis havvind, landvind 
og solceller. 

Samlet effekt på 
meromkostning 
beskeden 
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Hvis det antages, at der ikke sker yderligere teknologisk 
udvikling for vedvarende energi fra 2020 til 2050 bliver de 
årlige meromkostninger ved omstilling til vedvarende ener-
gi godt 19 mia. kr. i 2050. Antages det omvendt, at den 
teknologiske udvikling medfører en dobbelt så stor redukti-
on i omkostningerne ved vedvarende energi, falder merom-
kostningerne til godt 12 mia. kr., jf. tabel III.5. Disse æn-
dringer er mindre end ved de udførte følsomhedsanalyser 
med ændrede brændselspriser. 
 
I vindscenariet forudsætter Energistyrelsen, at den primære 
udbygning af vindenergi sker ved havvindmøller. Hav-
vindmøller ventes dog på langt sigt fortsat at være noget 
dyrere end landvindmøller. Det er således muligt at lave et 
billigere vindscenarie, hvilket vil reducere meromkostnin-
gerne ved at blive fossilfri. Støj og visuelle gener ved land-
vindmøller vil dog kunne trække i modsat retning.14  
 
Der er også nogen usikkerhed om det fremtidige energifor-
brug i 2050, og der er derfor foretaget følsomhedsanalyser, 
hvor det antages, at der er 20 pct. flere eller færre fossile 
brændsler, som skal fortrænges i 2050 end i grundscenariet. 
Disse ændrede antagelser giver ændringer i meromkostnin-
gerne, der er i samme størrelsesorden som ved de ændrede 
antagelser vedrørende teknologiudvikling, jf. tabel III.5.  
 
 
 
 
 

 
14) Hvis det antages, at havvindmøller har samme omkostninger som 

landvindmøller, reduceres meromkostningerne med ca. 4-5 mia. 
kr. pr. år. I denne beregning er imidlertid ikke medtaget støj- og 
visuelle gener ved landmøller. Der kan også være pladsmæssige 
begrænsninger, som gør det vanskeligt finde et tilstrækkeligt an-
tal velegnede placeringer på land. 
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Tabel III.5 Meromkostning ved ændrede antagelser ved-
rørende teknologiudvikling og energiforbrug 

 Meromkostning 
 Mia. kr. Pct. 

Basis-antagelser 15,8 11,8 
   

Uden teknologisk udvikling i VEa 19,4 13,6 

Dobbelt teknologisk udvikling i VEa 12,3 9,9 

   

20 pct. mere energiforbrug i 2050 19,0 14,2 

20 pct. mindre energiforbrug i 2050 12,7 9,5 
 

a) Ændringer i teknologisk udvikling fra 2020 til 2050. 
Anm.: 2015-priser. 
Kilde: Ea Energianalyse (2016), IEA (2015b) og egne beregninger 
 
 
Sammenfatning 
 
Med basisantagelser er der øgede årlige energiomkostninger 
ved at blive fossilfri på 16 mia. kr. i 2050 svarende til en stig-
ning på 12 pct. i de samlede energisystemomkostninger. Dette 
er i forhold til et alternativt scenarie, hvor de billigste brænds-
ler kan vælges uden at tage hensyn til klimamålsætninger. De 
16 mia. kr. er lidt højere end angivet i Energistyrelsen (2014a). 
 
Udviklingen i teknologi, CO2-kvotepris og priser på 
brændsler har stor betydning for de øgede omkostninger ved 
en fossilfri energiforsyning. En fordobling af de fossile 
brændselspriser bevirker, at der kun er en lille meromkost-
ning. Lave priser på fossile brændsler og høje priser på bio-
brændsler vil til gengæld gøre omlægning til fossilfrihed 
væsentlig dyrere end de 16 mia. kr. pr. år. 
 
 

Meromkostning 
på 16 mia. kr. 

Afhænger af 
teknologisk 
udvikling og 
brændselspriser  
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III.5 Undersøgelser af de samfundsøkonomiske 
omkostninger ved klimapolitiske mål 

På baggrund af den fundne stigning i energiomkostninger i 
afsnit III.4 beregnes de samfundsøkonomiske omkostninger 
af højere energipriser i afsnit III.6. Inden da sammenfattes i 
dette afsnit en række tidligere internationale og danske ana-
lyser af de samfundsøkonomiske omkostninger ved at op-
fylde givne klimapolitiske mål for 2050. I de internationale 
studier behandles verdens samlede samfundsøkonomiske 
omkostninger ved at opfylde en målsætning om at begrænse 
temperaturstigningerne til to grader over det førindustrielle 
niveau. I de danske studier beregnes omkostningerne ved at 
være uafhængig af fossile brændsler i 2050.  
 
Resultaterne fra forskellige undersøgelser af de samfunds-
økonomiske omkostninger ved at nå en given klimapolitisk 
målsætning kan være vanskelige at sammenligne. Dette 
skyldes overordnet tre forhold: Forskel i antagelser, forskel 
i design af basisscenarie og forskel i opgørelsesmetode. For 
det første er der forskel i antagelser om bl.a. fremtidig tek-
nologisk udvikling, brændselspriser og kvotepriser.  
 
Det er vanskeligt at fastlægge et veldefineret basisscenarie, 
hvilket er et andet forhold, der præger analyseresultaterne. 
For at beregne omkostningerne ved en given klimapolitik 
sammenlignes det valgte klimapolitiske scenarie ofte med et 
basisscenarie. Basisscenariet er dog sjældent veldefineret og 
behandles ofte forskelligt på tværs af studier. Der kan derfor 
være mange varianter af basisscenariet i forhold til fremti-
digt energiforbrug, vækst, valgte teknologier osv. Denne 
variation i basisscenarierne gør det vanskeligt at sammen-
ligne analyserne. 
 
Et tredje forhold, der gør det vanskeligt at sammenligne 
analyserne, er forskellen i måden, hvorpå omkostningerne 
opgøres og præsenteres. Omkostningerne forbundet med at 
opnå togradersmålsætningen ses ofte opgjort enten som 
BNP-tab, forbrugstab eller velfærdstab. Disse størrelser er 
ikke direkte sammenlignelige.   
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Globale omkostninger ved togradersmål 
 
FN’s klimapanel (IPCC) har i deres seneste rapport estimeret 
de samfundsøkonomiske omkostninger ved at overholde 
togradersmålsætningen, jf. IPCC (2014). IPCC’s estimat 
tager udgangspunkt i en indsamling af en lang række model-
baserede analyser, hvor et omkostningseffektivt tograders-
scenarie sammenlignes med et basisscenarie, hvor der ikke 
fremadrettet tages nogle initiativer til at reducere drivhusgas-
serne.15 I de omkostningseffektive togradersscenarier antages 
det, at der er én global pris på drivhusgasudledninger i alle 
sektorer og alle lande. Det antages desuden, at der ikke er 
nogen restriktioner på, hvilke teknologier der må anvendes.  
 
På baggrund af litteraturstudiet finder IPCC, at et reduktions- 
scenarie, der med rimelig sandsynlighed holder temperatur-
stigningen under to grader, fører til et fald i det samlede glo-
bale forbrug i 2050 på mellem 2 og 6 pct. 
  
I 2012 udførte OECD en beregning af, hvad det vil koste at 
opfylde togradersmålsætningen. Ligesom IPCC tager 
OECD udgangspunkt i et omkostningseffektivt reduktions-
scenarie og et basisscenarie, hvor der ikke introduceres ny 
klimapolitik. OECD finder, at BNP i 2050 vil være 5,5 pct. 
lavere ved en togradersmålsætning end BNP i basisscenari-
et, jf. OECD (2012).  
 
Omkostning ved togradersmål i industrialiserede lande 
 
Reduktionsomkostningerne er ikke identiske på tværs af 
lande og regioner. I gennemgangen af analyseresultater 
finder IPCC (2014), at der er en tendens til, at omkostnin-
gerne ved togradersmålet er lavere for de industrialiserede 
lande16 end det globale gennemsnit.  
 
 
15) Basisscenariet varierer på tværs af den anvendte litteratur. For 

eksempel varierer forventningen til pr. capita-indkomsten mellem 
at være 3 og 8 gange større i 2100 end i dag, mens forventninger-
ne til faldet i energiintensiteten svinger fra 40 til 80 pct. 

16) De industrialiserede lande er her defineret som lande medlem af 
OECD i 1990. Omkostningerne afhænger af byrdefordelingen 
mellem landene 

IPCC estimerer 
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IPCC’s undersøgelse viser således, at det typisk er udvik-
lingslandene, der har større omkostninger end gennemsnit-
tet. Dette skyldes bl.a., at udviklingslandene har en mere 
energiintensiv produktion, hvilket betyder, at disse lande 
rammes hårdere af de givne reduktionskrav. Derudover 
finder IPCC, at flere udviklingslande er eksportører af fossi-
le brændsler, og dermed vil det påvirke deres økonomi ne-
gativt, hvis efterspørgslen efter fossile brændsler falder. 
Omkostningerne er desuden påvirket af, hvor stor udlednin-
gen er i basisscenariet. I basisscenariet antages det ofte, at 
udledningen i udviklingslandene er større i 2050 end i dag, 
hvormed en større mængde udledning skal reduceres, jf. 
IPCC (2014).  
 
OECD (2012) har også gennemført beregninger, hvor de ser 
på omkostningerne fordelt på forskellige grupper af lande. 
Her finder OECD, at BNP-tabet ved at opnå togradersmålet 
vil være godt 2 pct. i 2050 for de industrialiserede lande og 
dermed under det halve af det gennemsnitlige BNP-tab på 
5,5 pct. for hele verden. Dette resultat bygger på en antagel-
se om, at fordelingen af emissionstilladelser (f.eks. i form af 
kvoter) på tværs af regioner baseres på en gradvis ændring 
fra, at kvoterne uddeles på baggrund af det faktiske udled-
ningsniveau i 2010 til, at alle lande har det samme antal 
kvoter pr. indbygger i 2050. I stedet kan det antages, at kvo-
terne fra begyndelsen uddeles i forhold til befolkningsstør-
relse, hvilket gør pr. capita-udledningstilladelserne ens på 
tværs af landene i alle år. I så fald ville nettoomkostninger-
ne for udviklingslande være lavere, mens det ville være 
dyrere for de fleste OECD-lande.  
 
Danske studier  
 
Der er kun gjort få forsøg på at vurdere de danske om-
kostninger ved at opfylde de opsatte klimapolitiske mål. 
Den hidtil mest omfattende kvantitative vurdering af de 
samfundsøkonomiske omkostninger ved målet om et 
energisystem uden fossile brændsler er udført af Klima-
kommissionen (2010). Klimakommissionens analyse 
baseres på to makroøkonomiske modeller. I det følgende 
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gennemgås deres resultater fra en statisk anvendt generel 
ligevægtsmodel.17  
 
I Klimakommissionens beregninger skelnes der mellem, om 
resten af verden fører en ambitiøs eller uambitiøs klimapoli-
tik. Omverdenens ambitionsniveau har bl.a. betydning for 
energiprisudvikling, bytteforhold og efterspørgsel. For hvert 
af de klimapolitiske ambitionsniveauer for verden opstilles 
der et basisscenarie og et fossilfrit scenarie.  
 
Fælles for basisscenarierne er, at de bygger på en antagelse 
om, at der ikke gennemføres nye energi- og klimapolitiske 
tiltag i Danmark efter 2010. De to basisscenarier er forskel-
lige, hvad angår kvote- og brændselspriser. Dette fører bl.a. 
til, at der også er forskel i andelen af vedvarende energi i de 
to basisscenarier.  
 
Det antages, at en ambitiøs international klimapolitik med-
fører lav efterspørgsel efter fossile brændsler, mens efter-
spørgslen efter biobrændsler stiger. Det fører til lave priser 
på fossile brændsler og høje priser på CO2-kvoter og bio-
brændsel. På denne baggrund forudsætter Klimakommissio-
nen, at basisscenariet i den ambitiøse ramme medfører, at 
48 pct. af den danske energiforsyning er baseret på vedva-
rende energi.  
 
På baggrund af disse antagelser finder Klimakommissionen, at 
energiomkostningerne stiger med 6,4 pct., når energiprodukti-
onen skal være fossilfri, og verden også fører en ambitiøs kli-
mapolitik. Denne stigning i energiomkostningerne fører til et 
samfundsøkonomisk velfærdstab på 0,4 pct. af BNP i 2050. I 
dette velfærdstab indgår der ikke afledte miljøgevinster.  
 
Antages det alternativt, at verden fører en uambitiøs klima-
politik, vil prisen på fossile brændsler være høj, mens pri-
serne på både CO2-kvoter og bioenergi er lave. På grund af 
de lave kvotepriser vil fossilbaseret energi være billigere i 
det uambitiøse scenarie, end når verden fører ambitiøs kli-
 
17) Den anden model, som Klimakommissionen anvender, er 

ADAM. Resultaterne fra ADAM-beregningerne er stort set de 
samme, som resultaterne fra den statiske anvendte generelle lige-
vægtsmodel.  
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mapolitik. Dette fører til et større forbrug af fossile brænds-
ler i det uambitiøse scenarie. Klimakommissionen tager 
således udgangspunkt i, at energiforsyningen i Danmark 
baseres på 36 pct. vedvarende energi i basisscenariet. 
  
Når Danmark skal være fossilfri i en verden, hvor der føres 
uambitiøs klimapolitik, stiger energiomkostningerne med 
omkring 5 pct. Dette fører til et samfundsøkonomisk velfærd-
stab på 0,2 pct. af BNP i 2050 i det uambitiøse scenarie.  
 
Klimakommissionen finder dermed, at de samfundsøkono-
miske omkostninger ved at blive fossilfri er størst, når verden 
fører en ambitiøs klimapolitik, hvilket bl.a. er drevet af, at 
stigningen i energiomkostningerne er større. De højere ener-
giomkostninger, i det ambitiøse scenarie er præget af for-
ventningen om større stigninger i biobrændselspriserne, hvis 
udlandet også øger efterspørgslen efter biobrændsel som 
følge af ambitionen om at reducere drivhusgasudledningen.  
 
Som det fremgår, finder Klimakommissionen lavere sam-
fundsøkonomiske omkostninger for Danmark, end OECD 
og IPCC finder for verden under ét og for de industrialise-
rede lande. Analyserne er imidlertid ikke direkte sammen-
lignelige. Der er forskel i de klimapolitiske mål, som analy-
serne finder omkostninger for. Desuden opgøres omkost-
ningerne på forskellig vis i analyserne. Klimakommissionen 
opgør de samfundsøkonomiske omkostninger som velfærd-
stab i pct. af BNP, mens IPCC og OECD benytter hen-
holdsvis forbrugstab og BNP-tab. Dette bør dog ikke alene 
kunne forklare forskellen i resultaterne. Forskellen kan være 
et resultat af, at Danmark allerede har båret nogle af omstil-
lingsomkostningerne og er gået noget af vejen hen mod et 
mindre fossilt samfund.  
 
CEPOS er også kommet med et bud på de samfundsøkono-
miske omkostninger ved at blive fossilfri. CEPOS får meget 
højere omkostninger end Klimakommissionen og finder, at 
de samfundsøkonomiske omkostninger ved at blive fossilfri 
svarer til 4-6 pct. af BNP i 2050. CEPOS baserer sin bereg-
ning på et virkemiddelkatalog, der i 2013 blev udarbejdet til 
at belyse omkostningerne ved en række tiltag til opfyldelse 
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af CO2-reduktioner i 2020.18 Virkemiddelkataloget inklude-
rer afledte miljø- og forvridningseffekter ved de drivhusgas-
reducerende tiltag.  
 
Da virkemiddelkataloget er udarbejdet med en tidshorisont 
frem mod 2020, udelukkes mere langsigtede reduktionsmu-
ligheder, som potentielt kan være billigere end de valgte. 
Ved at tage udgangspunkt i et kortsigtet virkemiddelkatalog 
antager CEPOS desuden implicit, at der ikke er nogen tek-
nologisk udvikling efter 2020, og at produktionen af vedva-
rende energi ikke bliver billigere over tid. Med dette ud-
gangspunkt får CEPOS en ret høj gennemsnitlig skyggepris 
på 3.850 kr. pr. ton reduceret CO2. Til sammenligning kan 
der på baggrund af beregningerne præsenteret i afsnit III.4 
udledes en gennemsnitlig skyggepris på 580 kr. pr. ton re-
duceret CO2.  

III.6 Økonomiske konsekvenser af klimapolitik 

Formålet med dette afsnit er at anslå de samfundsøkonomi-
ske omkostninger ved at opnå fossilfrihed i den danske 
energisektor i 2050. Beregningerne præsenteret i afsnittet 
tager udgangspunkt i en situation, hvor Danmark ikke er 
blevet pålagt at nedbringe udledningerne markant. En tolk-
ning af dette er, at udgangspunktet for beregningerne er en 
situation, hvor EU af den ene eller anden grund har valgt 
ikke at leve op til de erklærede reduktionsmål i 2050. Be-
regningen af omkostningerne ved at blive uafhængig af 
fossile brændsler kan dermed opfattes som en vurdering af 
omkostningerne ved dansk enegang. 
 
Beregningerne kan dermed som udgangspunkt ikke bruges 
til at vurdere om omkostningerne ved, at Danmark som led i 
en fælles opfyldelse af EU’s langsigtede reduktionsmål, 
bliver fossilfri. En sådan vurdering ville forudsætte, at man 

 
18) Virkemiddelkataloget blev udarbejdet for at afdække bredden af 

mulige tiltag, der kunne bidrage til at opnå den daværende natio-
nale målsætning for 2020 om en reduktion i udledningen af driv-
husgasser på 40 pct. sammenlignet med 1990, jf. Regeringen 
(2013). 
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kunne specificere et veldefineret alternativ for Danmark 
såvel som EU. Dette har ikke været muligt inden for ram-
merne af dette kapitel. 
 
Til grund for vurderingen lægges, at dansk økonomi i ud-
gangspunktet i 2050 vil anvende fossilbaseret energi i et 
omfang svarende til 250 PJ. Beregningerne præsenteret i 
afsnit III.4 viser, at en fortrængning af et fossilt energifor-
brug af denne størrelsesorden kan føre til, at husholdninger-
nes og virksomhedernes samlede energiregning stiger med 
ca. 16 mia. kr. i 2015-priser. Dette svarer til rundt regnet 0,5 
pct. af BNP i 2050. 
 
De samlede samfundsøkonomiske omkostninger kan dog 
blive mindre end den direkte meromkostning på 16 mia. kr. 
Det skyldes, at husholdningerne kan ændre deres forbrug i 
retning af varer med et mindre energiindhold, ligesom de 
kan ændre deres arbejdsudbud og deres samlede forbrug. 
Tilsvarende vil virksomhederne søge at erstatte energi med 
andre produktionsfaktorer som kapital og arbejdskraft, lige-
som de vil kunne vælge at importere energitunge materialer 
og outsource hele eller dele af produktionen til udlandet. 
Sådanne reaktioner vil føre til et fald i det indenlandske 
energiforbrug og vil bidrage til at reducere de samfunds-
økonomiske omkostninger. 
 
Ændringerne i produktions- og forbrugsmønstre betyder, at 
man skal være varsom med, hvilke kriterier man lægger til 
grund, når de samlede omkostninger skal kvantificeres. En 
reduktion af arbejdsudbuddet og en koncentration af be-
skæftigelsen i mindre produktive erhverv vil eksempelvis 
betyde, at den samlede produktion i Danmark, opgjort som 
BNP, vil falde. Imidlertid er en del af produktionsfaktorerne 
ejet af udlændinge, og BNP-reduktionen er derfor ikke et 
præcist udtryk for påvirkningen af danskernes indkomst. 
 
Derfor bør udviklingen i BNP korrigeres for, hvor stor en 
andel af BNP-faldet der bæres af udenlandske ejere, lige-
som der bør tages højde for, hvordan afkastet fra danske 
formuer i udlandet ændres. Dette gør bruttonationalindkom-
sten, BNI, til et mere retvisende mål for velstandseffekten. 
Herudover bør man også tage højde for, at kapitalapparatets 

Energiregningen 
kan blive ca. 16 
mia. kr. større, 
hvis Danmark 
skal være fossilfri  

Tilpasning i 
økonomien kan 
reducere de 
samfunds-
økonomiske 
omkostninger 

BNP er ikke et 
godt mål for 
velstands-
effekterne … 

… BNI og især 
NNI er bedre 
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størrelse kan ændre sig, hvilket påvirker behovet for løben-
de at vedligeholde kapitalapparatet. Det taler for, at netto-
nationalindkomsten, NNI, er et endnu bedre mål for vel-
standsudviklingen. I dette afsnit vil der være fokus på alle 
tre størrelser.  
 
Samtidig er det vigtigt at sondre mellem udviklingen i vel-
stand og velfærd. Sidstnævnte tager udover velstandskonse-
kvenserne højde for, at husholdningerne opnår en gevinst 
ved at have mere fritid, når de reducerer deres arbejdsud-
bud. Det er muligt indenfor analysens præmisser at sætte 
værdi herpå, hvilket der vendes tilbage til nedenfor.19 
 
Beregningerne af de samfundsøkonomiske omkostninger, 
der præsenteres i dette afsnit, baseres på REFORM. RE-
FORM er en såkaldt anvendt generel ligevægtsmodel, der er 
udviklet af modelgruppen DREAM, jf. boks III.3. Modellen 
gør det muligt at vurdere, hvor kraftigt en række centrale 
makroøkonomiske størrelser kan forventes at blive påvirket 
som følge af de ændrede energiomkostninger.  
 
Det skal understreges, at der er tale om komplekse bereg-
ninger, der beror på en lang række antagelser og simplifika-
tioner. Derfor vil de samlede konsekvenser her – og for den 
sags skyld også i andre studier – kun kunne opgøres med en 
betydelig grad af usikkerhed. 
 
Beregningerne tager udgangspunkt i en fremskrivning af 
dansk økonomi til 2050. Ved fremskrivningen er regerin-
gens Konvergensprogram 2015 (KP15) lagt til grund, jf. 
boks III.3. Dernæst er REFORM kalibreret, så den matcher 
dansk økonomi i 2050. 
 
 

 
19) Et endnu bedre velfærdsmål ville også inddrage nytteværdien af 

ændringer på miljø og klima. Det sker ikke i dette afsnit, men ta-
ges op i III.7. 

Velstand og 
velfærd er ikke 
det samme 

Beregningerne 
foretages på 
REFORM-
modellen 

Betydelig 
usikkerhed 

Beregningerne 
tager afsæt i en 
fremskrivning af 
dansk økonomi 
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Boks III.3 Beskrivelse og kalibrering af REFORM  

Til de modelbaserede analyser i dette afsnit anvendes DREAM-gruppens anvend-
te generelle ligevægtsmodel REFORM, jf. Stephensen mfl. (2015). REFORM er 
en statisk-komparativ multisektormodel for en lille åben økonomi og kalibreret til 
regeringens 2050-fremskrivning fra Konvergensprogram 2015 (KP15). 

 
Produktionsstruktur  
Modellen indeholder i den her anvendte version 12 produktionssektorer, der hver 
især anvender input i form af bygningskapital, maskinkapital, materialer (fra an-
dre sektorer eller udlandet), energi samt arbejdskraft. Efterspørgslen efter produk-
tionsfaktorerne er udledt fra en nestet CES-produktionsfunktion, hvor virksom-
hederne anvender maskinkapital, energi, arbejdskraft, bygningskapital og materia-
ler – et såkaldt KELBM-aggregat. Det antages, at der kun eksisterer én overordnet 
type af energi, som repræsenterer et aggregat af flere underliggende energi-
tjenester. 
 
Virksomheders og husholdningers adfærd 
Virksomhederne antages at være profitmaksimerende og indretter deres produk-
tion, så omkostningerne minimeres. Virksomhederne i de forskellige erhverv age-
rer under monopolistisk konkurrence. Det betyder, at der i hvert erhverv er en 
række virksomheder, der konkurrerer, fordi deres produkter minder meget om 
hinanden uden dog at være identiske.  
 
Der findes to typer af nyttemaksimerende husholdninger i modellen: Beskæftige-
de og ikke-beskæftigede. Beskæftigede har nytte af forbrug og fritid. Arbejdsud-
buddet bliver dermed afhængigt af reallønnen. Ikke-beskæftigede har kun nytte af 
forbrug. Forbrugerne modtager løn, offentlige transfereringer samt afkast på deres 
aktiver. Forbrugets fordeling er bestemt i et nestet CES-forbrugssystem.  
 
Markeder 
Der udbydes én type arbejdskraft af husholdningerne på et fleksibelt arbejdsmar-
ked, hvor reallønnen tilpasser sig, så ledigheden ligger på et fast strukturelt ni-
veau, svarende til 2,6 pct. af arbejdsstyrken. 

 

Den offentlige sektor opkræver skatter, udbetaler overførsler og afholder et ekso-
gent forbrug under forudsætning af et balanceret budget. Balancen på det offentli-
ge budget sikres via lump sum-overførsler til både ledige og beskæftigede.  
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Boks III.3 Beskrivelse og kalibrering af REFORM, fortsat 

Fremskrivning til 2050 
Modellen kalibreres til at matche dansk økonomi fremskrevet til 2050 ifølge 
KP15. KP15 indeholder en mellemfristet fremskrivning til 2020, hvori der indgår 
vedtagen politik. 

 

Efter 2020 er der tale om en teknisk fremskrivning. Principperne, der ligger til 
grund for fremskrivningen efter 2020, afspejler overordnet en fremskrivning af 
strukturerne, som de ser ud i 2020. Hvis der er virkninger af besluttede initiativer, 
der rækker længere frem i tid, er disse medtaget. Dette gælder bl.a. energisekto-
ren, hvor der er indregnet et fald i energiintensiteterne i forbruget og produktio-
nen, som afspejler løbende effektivitetsforbedringer i energiforbruget samt ener-
giaftalen fra 2012. 
 
Beregningen af de øgede energiomkostninger i afsnit III.4 og KP15’s 2050-
fremskrivning forudsættes konsistente på trods af, at de ikke fuldt ud hviler på de 
samme forudsætninger. 
 

Central parametrisering 
Virksomhederne benytter sig som nævnt ovenfor af fem produktionsfaktorer. Ef-
terspørgslen efter disse fastlægges på baggrund af deres relative priser og under 
hensyntagen til mulighederne for at substituere mellem dem. Substitutionsmulig-
hederne er altovervejende baseret på Thomsen (2014). 
 
Modellens CES-nyttefunktion er kalibreret, så arbejdsudbudselasticiteten med 
hensyn til lønnen efter skat er lig 0,1. Indkomstelasticiteten i arbejdsudbuddet føl-
ger af CES-specifikationen og modellens øvrige kalibrering og er 0,5. 
 

Samhandlen med udlandet sker under de såkaldte Armington-forudsætninger, 
hvormed det antages, at der i den indenlandske anvendelse af varer substitueres 
mellem importerede og indenlandsk producerede varer. På de danske eksportmar-
keder skelner efterspørgerne også mellem danske og udenlandske varer. Eksport-
priselasticiteten sat til 5 for alle erhverv. 
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Konsekvenser af overgang til fossilfrihed i 2050 
 
Det antages simplificerende i modelberegningerne, at der 
kun eksisterer én overordnet type af energi, som repræsente-
rer et aggregat af flere underliggende energitjenester, jf. 
afsnit III.4. Under denne antagelse kan stigningen i energi-
regningen på 16 mia. kr., der følger af omstillingen til et 
fossilfrit samfund, betragtes som en forøgelse af den gen-
nemsnitlige energipris på 14,3 pct.20,21  
 
En sådan forøgelse af den gennemsnitlige energipris vil 
ifølge beregningerne reducere BNP med 0,3 pct., svarende 
til 10,4 mia. kr., jf. tabel III.6. Faldet i BNP afspejler alt-
overvejende konsekvensen af et lavere produktivitetsniveau, 
hvilket igen er et resultat af, at de højere energipriser får 
virksomhederne til at ændre sammensætningen af deres 
produktionsfaktorer. 
 
På efterspørgselssiden bliver særligt det private forbrug og 
eksporten negativt påvirket af den højere energipris, mens 
det offentlige forbrug antages ikke at reagere. Det private 
forbrug reduceres med 1,0 pct., mens eksporten falder 0,5 
pct. Investeringerne påvirkes derimod positivt med 0,8 pct., 
hvilket helt overvejende skyldes, at investeringerne i energi-
sektoren stiger.22 I resten af økonomien falder kapitalanven-
delsen og dermed investeringerne. 
 
 

 
20) I afsnit III.4 svarer forøgelsen af energiomkostningerne til 11,8 

pct. Forskellen opstår, fordi afgrænsningerne af de samlede ener-
giomkostninger i afsnit III.4 og i REFORM ikke er identiske. Så-
ledes omfatter energisystemomkostninger i afsnit III.4 også ud-
gifter til energibesparelser samt nogle investeringer, som ligger 
uden for energisektoren, eksempelvis transport investeringer i el- 
eller biobrændselsbiler. 

21) Konkret er det antaget, at kapitalproduktiviteten i energifremstil-
lingssektoren nedsættes i et omfang, der udløser en prisstigning 
på energi på 14,3 pct.  

22) Energisektoren forøger deres kapitalapparat for at kompensere for 
faldet i produktiviteten. 

Energipriserne 
stiger 14,3 pct. 
ved fossilfrihed i 
2050 

BNP reduceres 
med 0,3 pct. 

Privat forbrug og 
eksport reduceres 
markant, mens 
investeringerne 
stiger 
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Tabel III.6 Konsekvenser af fossil uafhængighed i 2050 
 

 

Anm.: Omregningen til 2015-priser er for alle størrelser sket med BNP-deflatoren i Konvergenspro-
gram 2015. Det offentlige forbrug er fastholdt i beregningerne, hvorfor dette ikke ændrer sig. 

Kilde: Egne beregninger på REFORM og Konvergensprogram 2015. 
 
 
Arbejdsproduktiviteten falder som følge af den ændrede 
faktorsammensætning, der udløses af prisstigningen på 
energi. Den lavere arbejdsproduktivitet resulterer i et real-
lønsfald på 0,7 pct. Faldet i reallønnen reducerer gevinsten 
ved at arbejde og trækker i retningen af et mindre arbejds-
udbud.  
 
Mens lavere realløn trækker i retning af et fald i arbejdsud-
buddet, er der også en modvirkende effekt. Faldet i beskæf-
tigelsen og det private forbrug udhuler skatteindtægterne fra 
indkomstskatter og forbrugsafgifter. For at sikre balancen 

Antal
1.000 personer Pct. Personer

Beskæftigelse 2.863 -0,0 -1.066
Realløn - -0,7 -
Arbejdsproduktivitet - -0,3 -

Niveau
Mia. 2015-priser Pct. Mia. 2015-priser

BNP 3.065 -0,3 -10,4 
Privat forbrug 1.528 -1,0 -15,0 
Offentligt forbrug 834 0,0 0,0
Investeringer 654 0,8 5,4
 - ekskl. energisektor 632 -0,5 -7,0 
Eksport 1.731 -0,5 -7,9 
Import 1.649 -0,4 -6,8 

Energianvendelse 111 -5,9 -6,5 
Kapitalanvendelse  15.155 0,6 98,0
 - ekskl. energisektor  14.625 -0,7 -95,1 
Materialeanvendelse 2.927 -0,4 -12,5 

-------------  Ændring  -------------

-------------  Ændring  -------------

Lavere 
produktivitet 
reducerer lønnen 
og svækker 
arbejdsudbuddet 
… 

… men 
modsatgående 
effekt af 
skattebetalinger 
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på det offentlige budget opkræver det offentlige en lump 
sum-skat. Skatten reducerer husholdningernes disponible 
indkomst og trækker i retning af, at de efterspørger mindre 
fritid og dermed øger deres arbejdsudbud. 
 
Den samlede konsekvens af de modsatrettede effekter er 
ifølge modelberegningerne, at husholdningerne vælger at 
reducere deres arbejdsudbud i et omfang svarende til 1.066 
fuldtidspersoner.  
 
Den samlede energianvendelse falder ifølge beregningen 
med 5,9 pct., mens kapitalanvendelsen stiger med 0,6 pct. 
Som nævnt ovenfor kræver det større kapitalapparat et til-
svarende højere vedligeholdelsesniveau, og derfor stiger 
investeringerne for økonomien under et med 0,8 pct. Ses der 
bort fra energisektoren, er der tale om et fald i kapitalan-
vendelsen. 
 
Beregningen viser, at BNP falder 10,4 mia. kr., og at BNI 
falder med 11,5 mia. kr., jf. tabel III.7. Tages der højde for, 
at vedligeholdelsesinvesteringer stiger, er der tale om en 
permanent reduktion af velstanden på 15,7 mia. kr. – sva-
rende til et fald i NNI på 0,6 pct. 
 
 

Tabel III.7 Velstands- og velfærdsmæssige konsekvenser ved fossilfrihed 
 

 

a) Den ækvivalerede variation (EV) angiver det beløb, som forbrugerne skal modtage for at
være ligeså godt stillet som i udgangspunktet.  Den procentuelle ændring i EV angiver æn-
dringen i EV i pct. af BNP. EV er i udgangspunktet nul. 

Anm.: Omregningen til 2015-priser er for alle størrelser sket med BNP-deflatoren i Konvergenspro-
gram 2015. 

Kilde: Egne beregninger på REFORM og Konvergensprogram 2015. 
 
 

Niveau

Mia. 2015-priser Pct. Mia. 2015-priser
BNP  3.065 -0,3  -10,4 
BNI  2.904 -0,4  -11,5 
NNI  2.516 -0,6  -15,7 

EV 
a)

- -0,5  -14,5 

-------------------  Ændring  -------------------

Negativ 
beskæftigelses-
effekt 

Lavere 
energiforbrug, 
men større 
kapitalapparat 

Velstanden 
reduceres 
permanent 15,7 
mia. kr. 
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Opgjort som såkaldt ækvivaleret variation (EV) 23 er der tale 
om et velfærdstab på 14,5 mia. kr., svarende til 0,5 pct. af 
BNP. Dette velfærdstab kan dekomponeres ved at tage af-
sæt i, at husholdningerne lider et nyttetab som følge af, at de 
reducerer deres private forbrug med samlet set 15,0 mia. kr. 
Hertil kommer et forvridningstab, der følger af, at hushold-
ningerne ændrer sammensætningen af deres forbrug. På den 
anden side reducerer de deres arbejdsudbud, hvilket giver 
dem mere fritid, hvilket kompenserer for en del af nytte-
tabet. Nettoresultatet er, at husholdningerne skal tilføres 
forbrugsmuligheder svarende til 14,5 mia. kr. for at føle sig 
fuldt ud kompenseret. 
 
Beregningerne er som nævnt behæftet med betydelig usik-
kerhed, og der er undervejs foretaget flere forskellige valg, 
der påvirker resultaternes størrelsesorden, herunder valget 
af arbejdsudbudselasticitet på 0,1 og eksportpriselasticitet 
på 5. Boks III.4 præsenterer, hvordan centrale størrelser var 
blevet påvirket, hvis der var lagt alternative antagelser til 
grund. Boksen har desuden som formål at øge forståelsen 
af, hvilke mekanismer der driver resultaterne. 
 
Konklusionen på baggrund af boks III.4 er, at resultaterne 
forekommer relativt robuste overfor de foretagne ændringer 
i antagelserne omkring substitutionselasticiteterne. Det ude-
lukker imidlertid ikke, at man ved at lægge andre antagelser 
til grund for beregningerne eller ved at benytte andre mo-
deller kunne være nået frem til resultater af andre størrel-
sesordener. Ligeledes vil ændrede antagelser omkring 
blandt andet prisen på fossile brændsler samt olie- og kvo-
tepriser påvirke meromkostningerne, der blev beregnet i 
afsnit III.4. 
 

 
23) Den ækvivalerede variation (EV) angiver det beløb, som forbru-

gerne skal modtage for at være ligeså godt stillet som i udgangs-
punktet.  

Velfærdstab på 
14,5 mia. kr. 

Fokus på 
følsomheder og 
mekanismer 

Relativt robuste 
resultater 
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Boks III.4 Følsomheder og mekanismer 

De modelberegnede effekter af overgang til fossilfrihed afhænger af de konkrete 
antagelser bag beregningerne på REFORM-modellen. I denne boks illustreres be-
tydningen af at variere på udvalgte antagelser. 
  
Der betragtes i det følgende fem forskellige beregninger af overgang til fossilfrihed. 
Beregning I er identisk med det gennemgående grundscenarie. I beregning II er ek-
sportpriselasticiteten sat til 75 mod 5 i grundscenariet. Det svarer reelt til en situati-
on med fuldkommen konkurrence, hvorfor danske virksomheder er helt uden inter-
national markedsmagt. Beregning III adskiller sig fra grundscenariet ved, at beskæf-
tigede ikke har mulighed for at ændre deres arbejdstid som følge af ændringer i løn 
og indkomster. I beregning IV er ikke kun arbejdsudbudsresponsen slået fra. Det 
tillades heller ikke, at virksomhederne tilpasser efterspørgslen efter forskellige pro-
duktionsfaktorer, når priserne på disse ændres, ligesom forbrugerne ikke har mulig-
hed for at ændre deres forbrugssammensætning, selvom de relative forbrugerpriser 
ændres. I beregning V kombineres beregning II og IV. 
  
Beregning II indebærer, at BNP falder mere end i grundforløbet, mens beskæfti-
gelsesfaldet er en anelse mindre. Det større fald i BNP opstår som følge af, at 
virksomhedernes indtjening rammes hårdere af energiprisstigningerne, når de re-
elt har mistet al markedsmagt. Reallønsfaldet er en anelse større, men beskæfti-
gelsen falder mindre end i beregning I. Det skyldes, at der isoleret set er en posi-
tiv effekt på arbejdsudbuddet af, at det offentlige indkræver lump sum-skatter som 
følge af svækkede offentlige finanser. Det private forbrug falder en anelse mere. 
Samlet er nyttetabet ved overgang til fossilfrihed en anelse højere end i beregning 
I, hvilket afspejler fraværet af bytteforholdsgevinster i udenrigshandelen.  
 

I beregning III, hvor arbejdstiden er fastlåst, er BNP-faldet marginalt mindre end i 
grundscenariet, fordi den lavere realløn ikke får lov til at give sig udslag i en lave-
re arbejdstid og dermed beskæftigelse. Dette betyder imidlertid, at forbrugerne 
oplever et lidt større nyttetab, fordi de ikke drager gavn af mere fritid. Forskellen 
til grundforløbet er dog beskedent. Det afspejler, at arbejdstiden reelt er tæt på at 
være uændret i grundscenariet. Reallønsfaldet er endvidere større i dette tilfælde 
end i grundscenariet, da det lavere udbud af arbejdskraft i grundscenariet har en 
tendens til at presse reallønnen op. 
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Boks III.4 Følsomheder og mekanismer, fortsat 

I forhold til beregningen med fast arbejdsudbud i beregning III bliver BNP-faldet 
en anelse mindre i beregning IV, hvor der ses bort fra substitutionsmuligheder 
som følge af ændrede relative priser. Den negative effekt på BNP opstår, fordi 
overgangen til fossilfrihed har den sideeffekt, at beskæftigelsen flytter fra sektorer 
med relativt høje produktivitetsniveauer til sektorer med lavere produktivitets-
niveauer. Trods det lidt mindre fald i BNP bliver nyttetabet større end i beregning 
III. Det skyldes, at husholdninger og virksomheder ikke har mulighed for at til-
passe sig de ændrede priser. BNP-faldet bliver lidt større i beregning V, hvor der 
antages en højere eksportpriselasticitet. BNP-faldet er dermed omtrent som i 
grundscenariet. 

 

Samlet tyder følsomhedsberegningerne på, at resultaterne er relativt robuste over-
for de her betragtede ændringer i modellens antagelser. Faldet i BNP er i alle til-
fælde i en størrelsesorden omkring ¼ -½ pct., og det private forbrug falder i alle 
de betragtede tilfælde med omkring 1 pct. Velfærdstabet er også omkring ½ pct. 
af BNP i alle de betragtede beregninger. 

 

Tabel A Makroøkonomiske konsekvenser under forskellige antagelser 

 

Anm.: Beregning I svarer til antagelserne i grundforløbet, der er yderligere behandlet udenfor den-
ne boks. Beregning II har i forhold til beregning I en høj eksportpriselasticitet. Beregning 
III har i forhold til beregning I ikke nogen effekt på arbejdstiden. Beregning IV har i for-
hold til beregning III også fjernet virksomhedernes mulighed for at tilpasse den relative 
faktorefterspørgsel, når faktorpriserne ændres, samt forbrugernes mulighed for at ændre den 
relative forbrugssammensætning. Beregning V svarer til beregning IV, bortset fra at ek-
sportpriselasticiteten er høj (ligesom i beregning II). EV-målet kan fortolkes som det sam-
lede velfærdstab. I beregning III-beregning IV er arbejdsudbuddet låst fast, hvorfor ændrin-
gen i beskæftigelsen er lig nul. 

Kilde: Egne beregninger på REFORM-modellen. 
 

 

I II III IV V

Beskæftigelse -1066 -894 - - -

Realløn -0,7 -0,7 -1,0 -1,1 -1,1
Privatforbrug -1,0 -1,1 -0,9 -1,0 -1,0
BNP -0,3 -0,5 -0,3 -0,2 -0,3
EV (pct. af BNP) -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6

--------------------- Ændring, personer ----------------------

------------------------- Ændring, pct. -------------------------
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Afrunding 
 
Ovenstående konsekvenser beskriver det makroøkonomiske 
billede. Der kan imidlertid være effekter på sektorniveau, 
som afviger relativt meget fra det generelle billede. Sektorer, 
der i udgangspunktet har en høj energiintensitet og står over-
for dårlige substitutionsmuligheder, vil som udgangspunkt 
blive ramt hårdest af omstilling til et fossilfrit samfund. 
 
Det er naturligt at sammenligne de fundne resultater med 
Klimakommissionen, der som beskrevet i afsnit III.5 tidli-
gere har udført beregninger af de økonomiske konsekvenser 
af klimapolitikken. Klimakommissionen finder, at målet om 
fossilfrihed i 2050 vil føre til et velfærdstab på 0,2 pct. af 
BNP, når udlandet fører en uambitiøs klimapolitik. Det er 
en anelse lavere end det velfærdstab, der findes i nærværen-
de afsnit, men dog i samme størrelsesorden. Forskellen 
dækker blandt andet over, at Klimakommissionen finder, at 
de direkte energiomkostninger stiger med 0,3 pct. af BNP, 
hvilket er noget mindre end stigningen på 0,5 pct., der er 
fundet her. 

III.7 Klima- og miljøgevinster ved uafhængig-
hed af fossile brændsler 

Kapitlet har haft fokus på de økonomiske konsekvenser af 
at blive uafhængig af fossile brændsler. Målsætningen om 
uafhængighed af fossile brændsler begrundes dels med et 
ønske om at bidrage til at begrænse de globale klimapro-
blemer. Derudover afspejler målsætningen også et ønske om 
at blive uafhængig af import af fossile brændsler i fremti-
den. I det følgende ses nærmere på klimagevinster samt 
afledte lokale og regionale miljøgevinster ved at blive uaf-
hængig af fossile brændsler. Der tages udgangspunkt i det 
scenarie, hvor Danmark vil få øgede energiomkostninger 
ved fossilfrihed i 2050 på 16 mia. kr., jf. afsnit III.4 og III.6. 
 
 
 
 

Konsekvenserne 
vil variere på 
tværs af sektorer 

Sammenligning 
med Klima-
kommissionen 
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Globale klimagevinster 
 
Der findes forskellige – om end alle usikre – opgørelser af 
den forventede globale klimagevinst pr. ton reduceret CO2, 
som kan bruges til at give et overslag over de globale kli-
magevinster ved, at Danmark mindsker sin CO2-udledning. 
Klimagevinsten ved at udlede mindre CO2 i fremtiden må 
formodes at være større end i dag, fordi den højere koncen-
tration af CO2 i atmosfæren i fremtiden øger de afledte ska-
deseffekter af ekstra udledning. I den følgende beregning af 
klimagevinster er konkret anvendt en omkostning pr. ton 
udledt CO2 på 450 kr. Dette tal kan betragtes som et skøn 
for den gennemsnitlige skadesomkostning ved udledning i 
2015 og 2050, jf. boks III.5. Som følsomhedsanalyser præ-
senteres beregninger med 100 kr. og 1.000 kr. pr. ton. 
 
For de energitjenester, som indgår i beregningen af de øge-
de energiomkostninger ved fossilfrihed på 16 mia. kr., fin-
des umiddelbart en reduktion i udledningen af CO2 fra 
Danmark på 26,5 mio. ton i 2050.24  
 
Den endelige reduktion i den globale CO2-udledning afhæn-
ger imidlertid af graden af CO2-lækage. Det vil sige, hvor 
meget af reduktionen i CO2-udledningen fra Danmark som 
modvirkes af øgede CO2-udledninger i andre lande. I kvote-
sektoren vil kvotemarkedet medføre 100 pct. lækage, idet 
reducerede CO2-udledninger i Danmark vil føre til øgede 
udledninger i kvoteomfattede virksomheder i andre lande. 
 
 
 

 
24) Forskellen mellem fossilscenariet og vindscenariet er ca. 30 mio. 

ton CO2 i 2050. En del af disse CO2-reduktioner er imidlertid for 
energitjenester, hvor der er en gevinst ved omlægning til fossil-
frihed, dvs. hvor en omlægning ville være fordelagtig selv i fra-
vær af en målsætning om uafhængighed af fossile brændsler. Som 
beskrevet i afsnit III.4 indgår disse energitjenester derfor ikke i 
beregningen af meromkostningen. Af samme grund indgår de 
heller ikke i CO2-reduktionen. Opgørelsen af CO2 ved forskellige 
energitjenester er baseret på Ea Energianalyse (2016). 

Globale gevinster 
ved reduceret 
CO2-udledning 

26,5 mio. ton 
lavere udledning 
af CO2 fra 
Danmark   

100 pct. lækage i 
kvotesektor 
medfører mindre 
CO2-reduktion 
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Boks III.5 Globale klimaomkostninger pr. ton udledt CO2 

Der er en omfattende økonomisk litteratur, som søger at opgøre de globale om-
kostninger ved øget udledning af CO2. I litteraturen betegnes denne værdi som 
social cost of carbon (SCC). Grundlæggende søger denne litteratur at beskrive de 
fremtidige økonomiske omkostninger ved klimaforandringer, og herudfra be-
stemme den marginale omkostning ved udledning af CO2. Medtagne klimaeffek-
ter omfatter f.eks. ændringer i produktiviteten i landbruget, omkostninger ved 
oversvømmelser, helbredsomkostninger og tab af økosystemydelser forårsaget af 
klimaforandringer. Der er stor usikkerhed om omkostningerne ved øget udled-
ning, hvor bl.a. valg af diskonteringsrate har stor betydning. I De Økonomiske 
Råd (2012) blev der i beregninger anvendt en marginal omkostning for CO2 på ca. 
250 kr. pr. ton (2005-priser) baseret på delresultater fra Tol (2011). Der udførtes 
dog også følsomhedsanalyser baseret på ca. 25 og 1.200 kr. pr. ton. 
 

Den marginale omkostning af mere CO2 vurderes at være højere i fremtiden, fordi 
koncentrationen af CO2 i fremtiden er højere, og fordi omkostningen ved øget ud-
ledning ventes at være større ved højere koncentrationer. Dermed vil den fremti-
dige marginale omkostning også afhænge af, hvilke antagelser der gøres om ver-
dens klimapolitik, da dette påvirker den fremtidige koncentration af CO2. En 
tværministeriel arbejdsgruppe i USA finder således en marginal omkostning for 
udledning af CO2 på baggrund af beregninger med tre af de førende såkaldte inte-
grated assesment models (DICE, FUND og PAGE) på ca. 270 kr. pr. ton i 2015 
og 580 kr. pr. ton i 2050 (2007 priser), jf. Interagency Working Group (2013).a) I 
beregningen bag disse tal er anvendt en diskonteringsrate på 3 pct. Anvendes i 
stedet en diskonteringsrate på 5 pct. eller på 2,5 pct. fås en omkostning på CO2 i 
2015 på henholdsvis 91 og 428 kr. pr. ton (fortsat i 2007 priser). 

 

Da den komparative analyse udført i dette kapitel vedrører en sammenligning af 
to scenarier i 2050, kunne det tale for at anvende en skadesværdi for CO2 ved ud-
ledninger i 2050. I praksis vil en tilpasning til uafhængighed af fossile brændsler 
dog ske gradvist over tid. For at illustrere størrelsesordenen af de globale afledte 
gevinster tages udgangspunkt i en pris på 450 kr. pr. ton suppleret med følsom-
hedsanalyser, hvor der i stedet anvendes 100 og 1.000 kr. pr. ton. Der er i fagøko-
nomiske kredse ikke enighed om størrelsen af den globale marginale omkostning 
af CO2, jf. f.eks. Ackerman (2014). De anvendte tal er brugt som beregningsek-
sempler til illustration af størrelsesordenen af de globale gevinster ved at reducere 
CO2 i Danmark. Den anvendte værdi pr. ton repræsenterer således ikke en anbefa-
ling om, at samme værdi bør bruges fremover i Danmark til lignende beregninger. 

a) Omregning til danske kr. er ved en købekraftskorrigeret valutakurs 
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En opdeling af CO2-udledningerne i kvote- og ikke-
kvotesektorerne viser, at fossilfrihed i ikke-kvotesektoren 
fører til en reduktion på ca. 8,4 mio. ton CO2 ud af de i alt 
26,5 mio. ton. Hvis det antages, at der ikke er lækage knyt-
tet til denne reduktion, svarer det til en global klimagevinst 
på knap 4 mia. kr. ved en gevinst på 450 kr. pr. ton. Anven-
des i stedet gevinster ved CO2-reduktioner på 100 og 1.000 
kr. pr. ton, fås i stedet globale gevinster på henholdsvis 
knap 1 mia. kr. og godt 8 mia. kr. 
 
De øgede energiomkostninger på 16 mia. kr. pr. år (2015-
priser) ved at blive fossilfri i 2050 omfatter energitjenester i 
både kvote- og ikke-kvotesektoren. Ses alene på de øgede 
energiomkostninger for de energitjenester, der i dag er i 
ikke-kvotesektoren, fås en årlig meromkostning i 2050 på 7 
mia. kr. Dette tal afspejler, at der i ikke-kvotesektoren an-
vendes fossile brændsler til tung transport, hvor det er rela-
tivt dyrt at blive fossilfri. 
 
Lokale miljøeffekter 
 
Udover disse globale klimagevinster ved at blive fossilfri er 
der også forskellige afledte miljøeffekter og andre eksterne 
sideeffekter ved overgang til fossilfrihed, som påvirker den 
samlede velfærd ved at blive uafhængig af fossile brænds-
ler. Disse sideeffekter påvirker velfærden, men de indgår 
ikke i opgørelsen af effekter på velfærd i modelberegnin-
gerne præsenteret i afsnit III.6. Eksempler på sideeffekter er 
luftforurening og støj. Listen af potentielle sideeffekter ved 
klimatiltag er imidlertid stor, især hvis der også indgår kli-
matiltag i landbruget, som kan berøre mange ikke-
markedsomsatte økosystemydelser.25  
 
Der er eksempler på sideeffekter, som kan øge meromkost-
ningen ved fossilfrihed, mens andre effekter kan mindske 
omkostningen. Øget elektrificering i transportsektoren vil 
give mindre trafikstøj ved lavere hastigheder, dvs. især i 
byer. Elektrificering bidrager dermed med positive sideef-

 
25) Klimatiltag i landbruget er relevante i forhold til at nedbringe 

CO2-udledningen fra ikke-energirelaterede klimagasser, men har 
ikke betydning for målet om fossilfrihed. 

Globale gevinster 
skønnes at være 
på 4 mia. kr. 

Meromkostning i 
ikke-kvotesektor 
udgør 7 mia. kr. 

Afledte 
miljøeffekter 

Afledte 
miljøeffekter kan 
både være 
positive og 
negative 
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fekter i form af mindre støj i byer.26 Landvindmøller giver 
omvendt anledning til støj og visuelle gener, som medfører 
velfærdstab, der er afspejlet i huspriserne, jf. f.eks. Jensen 
mfl. (2014). 
 
Forbrænding af fossile brændsler og biomasse giver anled-
ning til luftforurening, som har negative effekter på sundhed 
og miljø, jf. kapitel II. Der er foretaget en opgørelse af hel-
bredsgevinsterne ved reduktionen i luftforureningen i det 
fossilfrie vindscenarie i forhold til fossilscenariet. Opgørel-
sen er baseret på de forventede emissioner i 2050 ved for-
skellige typer energiproduktion. I nogle tilfælde er emissio-
nerne dog opgjort ud fra gældende emissionsgrænser for 
forskellige typer af anlæg.  
 
Skøn for udledning af luftforurening ved energifremstilling 
i 2050 er behæftet med væsentlig usikkerhed. I fossilscena-
riet anvendes som tidligere beskrevet langt mere kul end der 
bruges i dag. Noget af dette kulforbrug sker i fossilscenariet 
på mindre anlæg, som udleder relativt meget SO2. Derfor 
fås SO2-emissioner i fossilscenariet, som er højere end den 
nuværende danske udledning af SO2. Potentielt vil der være 
lavere emissionsgrænser i 2050 end i dag. Det vil i givet 
fald betyde, at reduktionen i luftforureningen ved at overgå 
til fossilfrihed i 2050 vil være overvurderet. 
 
Der er ifølge opgørelsen en væsentlig reduktion i luftforure-
ningen i vindscenariet i forhold til fossilscenariet. Denne 
reduktion svarer til lavere helbredsomkostninger på ca. 0,3 
mia. kr. pr. år i Danmark. Luftforurening i Danmark giver 
også anledning til helbredsomkostninger i udlandet. De 
afledte helbredsgevinster i Europa er umiddelbart væsentlig 
større end helbredsgevinsterne i Danmark. jf. tabel III.8.  
 
 

 
26) Ved højere hastigheder udenfor byerne er dækstøjen vigtigere end 

motorstøjen, dvs. mindre forskel mellem elbiler og benzinbiler. 

Lavere 
luftforurening 
ved fossilfrihed 

SO2-udledning 
høj i  
fossilscenariet 

Helbredsgevinst 
på 0,3 mia. kr. i 
Danmark – 
højere i udlandet 
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Tabel III.8 Helbredsomkostninger ved luftforurening 
knyttet til energiforbrug i Danmark i 2050 

 Danmark Udland 
 Mia. kr. pr. år (2015-priser)  

Fossilscenariet 0,5 4,6 

Vindscenariet 0,2 2,4 
 

Anm.: Beløbene medtager helbredsomkostninger knyttet til SO2, NOX

og PM2.5 for energitjenester, hvor der er en omkostning ved at 
blive fossilfri. Se kapitel II for beskrivelse af opgørelsen af hel-
bredsomkostninger. Anvendte værdier af statistisk liv og leveår
er baseret på kapitel I. Skøn for emissioner i 2050 er behæftet 
med væsentlig usikkerhed. 

Kilde: Ea Energianalyse (2016) og egne beregninger. 
 
 
Ved mindre brug af fossile brændsler i Danmark er der en 
risiko for, at der kommer en stigning i brugen af fossile 
brændsler i udlandet. I givet fald vil dette også medføre øget 
luftforurening i udlandet. Det vil sige, at CO2-lækage må for-
ventes også at lede til en form for “luftforureningslækage”. 
 
Risikoen for en sådan luftforureningslækage er særlig stor i 
forbindelse med reduceret brug af fossile brændsler i kvote-
sektoren i Danmark. Mindre brug af fossile brændsler i den 
danske kvotesektor kan ventes at lede til øget brug af fossile 
brændsler i kvotesektoren i andre EU-lande. Det vil lede til 
øget luftforurening i udlandet. Den øgede udledning for 
forurenende stoffer i udlandet kan lede til øgede koncentra-
tioner af luftforurening i Danmark. Således er reduktionerne 
af luftforurening, der afspejles i tabel III.8, overvurderede. 
Det gælder især for udlandet, men potentielt også for Dan-
mark. Hvor stor luftforureningslækagen er i kvotesektoren, 
vil afhænge af, hvilke brændsler der vil blive anvendt i ud-
landet og i hvilke sektorer udledningen foregår. Som ud-
gangspunkt er fuld luftforureningslækage i kvotesektoren et 
plausibelt udgangspunkt (analogt til fuld lækage af CO2-
udledning), men luftforureningslækagen kan både være 
større eller mindre. 
 

Luftforureningen 
kan følge med de 
fossile brændsler 
til udlandet 

Stor lækage af 
luftforurening i 
kvotesektor 
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De beregnede økonomiske og miljømæssige konsekvenser af 
fossilfrihed er opsummeret i tabel III.9. I tabellen er der skel-
net mellem konsekvenser af fossilfrihed for hele økonomien 
og en mere målrettet fossilfrihed, hvor der fra dansk side 
satses på fossilfrihed i ikke-kvotesektoren i erkendelse af, at 
Danmark ikke kan påvirke CO2-udledninger i sektorer omfat-
tet af det europæiske kvotemarked. Det er ligeledes antaget, 
at reduceret luftforurening i kvotesektoren i Danmark mind-
sker luftforureningen i Danmark, men ikke i udlandet. 
 
 

Tabel III.9 Konsekvenser af dansk fossilfrihed i 2050 på 
økonomi, klimagevinst og luftforurening 

 Målrettet 
fossilfrihed 
(ikke-kvote)

Fossilfrihed 
(kvote og 

ikke-kvote) 
 Mia. kr. pr. år (2015-priser) 

Energiomkostning 7,2 15,8 

BNP-reduktion 4,7 10,4 

Velfærdsreduktiona) 6,6 14,5 

   

Luftforureningsgevinst, DK 0,1 0,3 

Luftforureningsgevinst, udl.b) 0,5 0,5 

Global klimagevinstc) 3,8 3,8 

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

Reel CO2-reduktion 8,4 8,4 
 

a) Dette er EV-velfærdsmålet opgjort i afsnit III.6, som ikke med-
tager velfærdseffekter knyttet til luftforurening og miljø 

b) Det er her antaget, at reduceret luftforurening i den danske
kvotesektor ikke mindsker luftforurening i udlandet, ud fra en 
antagelse om, at øget brug af fossile brændsler i udenlandsk
kvotesektor giver anledning til tilsvarende stigning i luftforure-
ningen i udlandet. 

c) Der er antaget fuld CO2-lækage i kvotesektoren. 
Kilde: Ea Energianalyse (2016) og egne beregninger 
 
 
 
 
 

Målrettet 
fossilfrihed i  
ikke-kvotesektor 
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Det fremgår af tabel III.9, at en dansk målsætning om mål-
rettet fossilfrihed har væsentlig færre økonomiske omkost-
ninger end fuldstændig fossilfrihed i hele økonomien. Kli-
magevinsten er, som ovenfor beskrevet, ikke mindre ved 
målrettet fossilfrihed end ved fuldstændig fossilfrihed, givet 
at der er en kvotesektor i 2050, og at antallet af kvoter op-
fattes som fastlagt i EU. Hvis der fokuseres på målrettet 
fossilfrihed i kvotesektoren kan der opnås en lige så stor 
klimagevinst ved en stigning i energiomkostningerne på 7 
mia. kr. som ved en stigning i energiomkostningerne på 16 
mia. kr. ved at gøre hele Danmark fossilfri. Ved fuldstændig 
fossilfrihed er der formentlig større helbredsgevinster i 
Danmark på grund af lavere luftforurening. Herudover er 
der støj og andre miljøeffekter, som der ikke er foretaget 
beregninger for. Endvidere vil fuldstændig fossilfrihed kun-
ne betyde en større grad af forsyningssikkerhed end målret-
tet fossilfrihed. 
 
Opgørelserne for målrettet fossilfrihed forudsætter, at EU’s 
CO2-kvotesystem omfatter de samme sektorer som i dag. 
Hvis kvotesektorens afgrænsning ændres, vil der også ske 
ændringer i omkostninger og gevinster ved målrettet fossil-
frihed. Det er dog et væsentligt budskab, at klimagevinsten 
ved dansk målrettet fossilfrihed vil være den samme som 
ved fuldstændig fossilfrihed, så længe niveauet af kvoter i 
kvotesektoren er fastlagt på EU-niveau. 

III.8 Sammenfatning og diskussion 

I Paris blev der i slutningen af 2015 indgået en global aftale 
om at holde temperaturstigningen under to grader over det 
førindustrielle niveau. Formandskabet har tidligere vurderet, 
at denne målsætning kan opfattes som et passende kompro-
mis mellem hensyn til økonomisk velstand og klimaeffek-
ter, jf. De Økonomiske Råd (2015). 
 
EU har en ambition om, at drivhusgasudledningerne i 2050 
skal være reduceret med 80-95 pct. i forhold til 1990-
niveauet. Dette mål er endnu ikke konkretiseret eller lande-
fordelt, og der foreligger derfor ikke EU-mål, der er konkret 
retningsgivende for Danmark. I praksis kan det dog forven-

Målrettet 
fossilfrihed er 
billigere, men 
giver samme 
klimagevinst 

Forudsætter 
CO2-kvotesystem 
i 2050 

Global aftale om 
togradersmål 

EU’s mål og 
fossilfrihed i 2050 
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tes, at opfyldelsen af EU-målet vil indebære, at den danske 
energisektor skal være baseret på 100 pct. vedvarende ener-
gi og dermed være uafhængig af fossile brændsler. Klima-
loven, der blev vedtaget i 2014, kan ses som et skridt i ret-
ning af at sætte dette på dagsordenen.  
 
En fuldstændig omstilling af den danske energiforsyning til 
vedvarende energi er mulig med den nuværende kendte 
teknologi. Det er dog forbundet med stor usikkerhed at vur-
dere, hvor omkostningsfyldt en sådan omstilling vil være. 
Omkostningerne afhænger af en lang række forhold, såsom 
den fremtidige udvikling i brændselspriser, den teknologi-
ske udvikling og ambitionsniveauet i klimapolitikken i re-
sten af verden. 
 
I afsnit III.4 blev et bud på de direkte omkostninger ved at 
blive uafhængig af fossile brændsler præsenteret. Disse 
beregninger tager udgangspunkt i Energistyrelsens scenari-
er, jf. Energistyrelsen (2014a). Med udgangspunkt i Energi-
styrelsens såkaldte “fossile scenarie” og opdaterede forud-
sætninger om brændsels- og kvotepriser, lægges det til 
grund, at der vil være et fossilt energiforbrug på 250 PJ i 
2050, svarende til en VE-andel på omkring 55 pct. I forhold 
til dette scenarie vurderes det, at der vil være en stigning i 
energiomkostningerne ved at overgå til fossilfri produktion 
på omkring 16 mia. kr. i 2050. 
 
Følsomhedsberegningerne præsenteret i afsnit III.4 under-
streger, at stigningen i energiomkostningerne kan være både 
større og mindre. Eksempelvis vil højere priser på fossile 
brændsler reducere omkostningerne ved overgang til fossil 
uafhængighed, mens en langsommere udvikling indenfor 
teknologier relateret til vedvarende energi vil øge omkostnin-
gerne. Omkostningerne vil selvsagt også afhænge af, hvor 
mange fossile brændsler der kan forventes at blive brugt i 
udgangsscenariet. Dette afhænger blandt andet af den øko-
nomiske vækst og udviklingen i de relative energipriser. 
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Den fremtidige udvikling i brændselspriser og priser på 
CO2-kvoter afhænger af en lang række forhold, herunder 
den økonomiske vækst og den teknologiske udvikling. 
Brændsels- og kvotepriser afhænger også af ambitions-
niveauet i den globale klimapolitik. Beregninger præsente-
ret i afsnit III.4 viser, at ændrede forudsætninger om ver-
dens klimapolitik og deraf følgende ændrede forudsætninger 
om brændselspriser ikke nødvendigvis ændrer nævnevær-
digt på vurderingen af meromkostningerne på energi i 
Danmark. 
 
Modelberegninger præsenteret i afsnit III.6 illustrerer, hvor-
dan de højere energiomkostninger påvirker samfundsøko-
nomien. De højere energiomkostninger sænker reallønnen 
og fører dermed til et lavere privat forbrug. Samtidig forsø-
ger virksomhederne at spare på energien, blandt andet ved i 
højere grad at bruge andre produktionsfaktorer. Dette redu-
cerer anvendelsen af den dyrere energi, men påvirker pro-
duktiviteten negativt. Faldet i produktiviteten og en mindre 
reduktion af arbejdsudbuddet som følge af den lavere real-
løn gør, at den samlede produktion vurderes at falde 0,3 pct. 
Overordnet viser beregningerne samfundsøkonomiske ef-
fekter, der er i nogenlunde samme størrelsesorden som dem, 
der blev fundet af Klimakommissionen i 2010.  
 
Modelberegningerne er forbundet med mange usikkerheds-
elementer, der kan gå i begge retninger. Men mindst to for-
hold trækker i retning af, at omkostningerne ved en omstil-
ling til fossil uafhængighed kan være undervurderede. 
 
For det første sammenligner modelberegningerne to situati-
oner uden at tage højde for de tilpasningsomkostninger, der 
kan være forbundet med overgang fra den ene til den anden 
situation, f.eks. i forbindelse med tilpasning i kapitalapparat 
og beskæftigelse mellem forskellige sektorer. Som diskute-
ret tidligere i kapitlet vil størrelsen af sådanne tilpasnings-
omkostninger alt andet lige være mindre, hvis der er klarhed 
og troværdighed om de langsigtede mål. 
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For det andet antages det implicit i modelberegningerne, at 
målsætningerne opnås ved hjælp af omkostningseffektive 
instrumenter. I det omfang målsætningen opnås ved en 
uhensigtsmæssig sammensætning af instrumenter, øges de 
samfundsøkonomiske omkostninger.  
 
En særlig problemstilling relaterer sig til, hvorvidt omstil-
lingen fra fossile brændsler til vedvarende teknologier sker 
som et resultat af en ren dansk beslutning, eller om den er 
led i opfyldelsen af forpligtelser i forhold til EU. Spørgsmå-
let, om hvorvidt der er tale om dansk enegang eller ej, er 
centralt for de politiske valg i Danmark. 
 
Overgang til fossil uafhængighed kan opfattes som Dan-
marks bidrag til opfyldelsen af EU’s mål om at reducere de 
samlede udledninger af drivhusgasser med 80-95 pct. i 
2050. Hvis alle lande i EU skal bidrage til opfyldelsen af 
denne målsætning, vil Danmark i praksis være bundet til en 
markant stramning af sin klimapolitik.  
 
EU’s langsigtede målsætning understøttes af mellemmål i 
2020 og 2030, men de langsigtede målsætninger er ikke 
bindende. Det betyder, at et scenarie, hvor EU er mindre 
ambitiøse, ikke kan udelukkes 
 
Den aktuelt meget lave pris på CO2-kvoter afspejler for-
mentlig, at de langsigtede målsætninger ikke fuldt ud er 
afspejlet i aktørernes forventninger. Den lave kvotepris er 
således blandt andet et resultat af et kvoteloft, der er relativt 
højt, og som kan opfattes som en indikation af, at den politi-
ske vilje til at sætte handling bag EU-målsætninger er be-
grænset i praksis. Prissætningen af CO2-kvoter kan således 
opfattes som et udtryk for, at der blandt aktørerne i marke-
det ikke er fuld troværdighed, om at EU vil leve op til de 
langsigtede målsætninger, jf. også Klimarådet (2015). 
 
Det kan derfor ikke udelukkes, at EU vælger en klimapoli-
tik, der er mindre ambitiøs end den, der er erklæret på nu-
værende tidspunkt. Hvis klimapolitikken i EU bliver mindre 
ambitiøs, vil en overgang til fossil uafhængighed være ud-
tryk for en dansk enegang, der vil være forbundet med om-
kostninger i forhold til en situation, hvor vi kun lever op til 
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de krav, der følger af EU’s politik. Danmark vil i givet fald 
skulle vælge, hvorvidt vi ønsker at gå foran. 
 
Dansk enegang vil medføre en klimagevinst, der gavner 
hele verden. Dette kan være en begrundelse for dansk ene-
gang, men der kan være andre. Ofte fremføres målet om 
forsyningssikkerhed således som argument for at fremskyn-
de en omstilling fra fossile brændsler. Et andet argument, 
der er blevet fremført, er, at en ambitiøs dansk klimapolitik 
kan føre til erhvervspolitiske fordele. Begge argumenter kan 
diskuteres, men disse motiver er ikke nærmere behandlet i 
dette kapitel. Et tredje ofte fremført argument for en ambiti-
øs dansk klimapolitik er, at Danmark ved at gå foran kan 
øge sandsynligheden for, at andre lande i verden, herunder 
EU, i sidste ende fører en ambitiøs klimapolitik. 
  
En vigtig pointe i relation til, om dansk enegang kan bidra-
ge til at øge ambitionsniveauet i andre landes klimapolitik, 
er, at effekten sandsynligvis vil være større, hvis den danske 
klimapolitik ikke bare demonstrerer, at en ambitiøs klima-
politik er mulig, men også at den kan gennemføres med 
begrænsede omkostninger. Der er derfor grund til at fokuse-
re lige så meget på omkostningseffektivitet som på målene i 
sig selv. 
 
En omkostningseffektiv klimapolitik kan opnås ved, at der 
sættes en ensartet pris på udledninger af drivhusgasser uan-
set kilden. Formandskabet har tidligere fremført, at det der-
for er væsentligt at indtænke landbrugets ikke-energi-
relaterede udledninger i reguleringen. Dette er også blevet 
påpeget af Klimarådet (2015). I denne sammenhæng kan en 
målsætning om uafhængighed af fossile brændsler derfor 
ikke stå alene. 
 
Omkostningseffektivitet forudsætter også, at omstillingen 
gennemføres i et afpasset tempo. En forceret omstilling vil 
føre til større omkostninger end nødvendigt, ligesom en 
omstilling, der kommer for sent i gang, vil være dyrere end 
nødvendigt. 
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En del af omstillingen til fossil uafhængighed vil være for-
bundet med store investeringer i nyt kapitalapparat. Det er 
derfor væsentligt, at markedsaktørerne, der skal gennemføre 
investeringerne, opfatter målene som klare og troværdige. 
Omkostningseffektivitet forudsætter derfor, at der på såvel 
EU-niveau som på dansk niveau skabes troværdighed om 
målene. 
 
På EU-niveau vil udmeldinger, om hvor mange CO2-kvoter 
der samlet vil blive udstedt i perioden frem imod 2050, øge 
troværdigheden om det langsigtede mål. En klar udmelding 
om en stor begrænsning i antallet af kvoter vil øge prisen på 
CO2-kvoter og dermed øge tilskyndelsen til at forske i nye, 
grønne teknologier. Højere kvotepriser og klarhed om det 
fremtidige kvoteantal vil skabe grundlag for langsigtede 
investeringsbeslutninger i den private sektor i retning mod 
fossilfrihed. Samlet vil en klar og troværdig udmelding om 
antallet af kvoter kunne reducere de samfundsøkonomiske 
omkostninger ved den grønne omstilling. 
 
I forhold til opnåelse af omkostningseffektivitet er det vig-
tigt, at der anvendes hensigtsmæssige instrumenter. Et 
grundprincip bør være, at de anvendte instrumenter er tek-
nologineutrale. Tilskyndelsen til at skifte fra fossile brænds-
ler bør således være bestemt af de samfundsøkonomiske 
omkostninger og ikke af forskelle i støtte- og afgiftssatser. 
Dermed behandles alle teknologier, der reducerer forbruget 
af fossile brændsler, ens. 
 
Omkostningseffektivitet i den danske klimapolitik forudsæt-
ter også, at formuleringen af de danske målsætninger tager 
højde for eksistensen af EU’s kvotesystem. Hvis formålet 
med en omstilling til fossil uafhængighed er at reducere den 
direkte klimabelastning, er det umiddelbart ikke relevant at 
opstille isolerede danske mål i relation til kvotesektoren. 
Med et givet samlet antal kvoter (givet ved EU’s ambitions-
niveau i klimapolitikken) vil færre danske udledninger fra 
kvotesektoren blot medføre flere udledninger andre steder i 
Europa. 
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Det er derfor relevant at diskutere, hvor meningsfuldt det er, 
at have særskilt danske målsætninger indenfor kvotesekto-
ren. Et relevant alternativ til målsætningen om uafhængig-
hed af fossile brændsler kunne derfor være at indskrænke 
målsætningen til ikke-kvotesektoren. Beregninger præsente-
ret i afsnit III.7 peger på, at de direkte omkostninger i givet 
fald vil blive reduceret fra ca. 16 mia. kr. til omkring 7 mia. 
kr. Denne omkostningsreduktion opnås uden, at den direkte 
klimaeffekt reduceres. 
 
Uanset om en omstilling til uafhængighed af fossile brænds-
ler gælder hele økonomien eller kun ikke-kvotesektoren, vil 
der være en række miljø- og klimagevinster. Disse gevinster 
vil i begge tilfælde primært tilfalde udlandet. Konkret viser 
beregninger præsenteret i kapitlet, at den globale klimage-
vinst ved dansk fossilfrihed kan være omkring 4 mia. kr. 
(baseret på en anslået CO2-pris på 450 kr. pr. ton). Denne 
klimagevinst vil, så længe antallet af kvoter kan opfattes 
som givet af EU, være den samme, uanset om målsætningen 
fokuseres på ikke-kvotesektoren eller ej. Dansk fossilfrihed 
kan også forventes at bidrage til at mindske luftforureningen 
og dermed give en række helbredsgevinster. Konkret vurde-
res fossilfrihed i Danmark at lede til en reduktion i hel-
bredsomkostningerne i Danmark med 0,1 til 0,3 mia. kr. og 
et fald i helbredsomkostningerne i udlandet på omkring 0,5 
mia. kr. 
 
Samlet set viser beregningerne præsenteret i kapitlet, at 
omkostningerne ved omlægning til fossilfrihed formentligt 
er større end de gevinster, der er forbundet med globale 
klimagevinster og reducerede helbredsomkostninger. Be-
regningerne er, som nævnt forbundet med stor usikkerhed, 
og afhænger af forudsætninger om blandt andet brændsels-
priser og teknologisk udvikling. Beregningerne viser, at 
meromkostningerne kan reduceres, hvis den danske klima-
politik målrettes ikke-kvotesektoren. En indsats målrettet 
ikke-kvotesektoren vil som udgangspunkt have den samme 
klimaeffekt og dermed være mere omkostningseffektiv. 
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