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Finansministeriet 
 
Overordnet set finder Finansministeriet, at der er tale om interessante emner med 
relevans for miljø-, klima- og energipolitikken. 
 
Kapitel I 
Finansministeriet vil gerne kvittere for Det Miljøøkonomiske Råds analyse, som er 
lavet i overensstemmelse med internationalt anerkendte metoder. Der findes kun få 
danske analyser på området, og det Miljøøkonomiske Råds analyse er dermed en 
god hjælp til at belyse området yderligere. 
 
Det Miljøøkonomiske Råd er kommet med en ny anbefaling til en værdi af statistisk 
liv på 31 mio. kr., som ligger højere end, hvad der anbefales og benyttes af danske 
myndigheder i dag. 
 
En opgørelse af statistik liv er altid behæftet med meget stor usikkerhed, hvorfor det 
også er vanskeligt at vurdere præcisionen i denne nye opgørelse. Det Miljø-
økonomiske Råd fremhæver da også flere gange, at estimatet er usikkert. 
 
Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse hvor 2.009 danskere er stillet 
hypotetiske spørgsmål om, hvor meget de er villige til at betale i en særlig skat per 
år for at mindske deres egen risiko for at dø i trafikken. På baggrund af disse svar er 
værdien af statistisk liv beregnet. Dette er svære spørgsmål at svare på, og det er 
svært at vurdere, om respondenternes svar fuldt ud afspejler deres korrekte værd- 
isætning. I udvælgelsen af populationen er ca. halvdelen af besvarelserne frasorte- 
ret, da de ansås som værende ugyldige eller useriøse bud. Blandt andet er der fra- 
sorteret en del nul-bud. Det må alt andet lige forventes, at denne frasortering be- 
tyder et opadgående bias i det endelige estimat af statistisk liv sammenlignet med 
situationen, hvor disse bud også havde fået tillagt en vægt. 
 
På trods af, at det Miljø Økonomiske Råd har taget betydelige forholdsregler i 
forbindelse med valideringen af data og har benyttet en internationalt anerkendt 
metode og et anvendt spørgeskema, der er udformet i tråd med “best practice” på 
området, vurderes det, at der er en del usikkerhed forbundet med det fundne re- 
sultat. 
 
Det Miljø Økonomiske Råd finder også et skøn for værdien af statistik liv ved at 
gøre brug af en metode, der opgør den forventede livtidsindkomst tillagt værdien af 
fritid. Det Miljøøkonomiske Råd anfører, at dette er et underkantskøn. For en person 
med gennemsnitsalder finder de dette underkantsskøn til ca. 18 mio. kr. Dette anty-
der altså et stort muligt spænd for værdien af statistisk liv. 
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Rådet er også kommet med et skøn for værdien af leveår. En sådan værdisætning 
muliggør, at der kan tages højde for aldersfordeling i vurderinger af initiativer, der 
påvirker bestemte aldersgrupper i befolkningen. 
 
Værdisætningen af statistisk liv – og af leveår – vil blive vurderet i forbindelse med 
fremtidige opdateringer af samfundsøkonomisk vejledning. 
 
Kapitel II 
Overordnet er Finansministeriet enig i kapitlets hovedpointer. 
 
Luftforurening er grænseoverskridende i sin natur, og udenlandske kilder udgør 
derfor hovedparten af luftforurening i Danmark. Således reguleres luftforurening 
mest hensigtsmæssigt gennem internationale aftaler. Finansministeriet deler denne 
anskuelse. 
 
De grænseoverskridende skadesomkostninger er afspejlet i de internationale for- 
pligtelser. Afgiftsniveauet for et luftforurenende stof bør derfor kun afspejle de 
danske skadesomkostninger herved. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at opfylde de 
internationalt forpligtende reduktioner, bør det tilstrækkelige niveau for opfyldelse 
heraf være udgangspunkt for afgiftssatsen. 
 
Finansministeriet bemærker generelt, at data og beregninger i forbindelse med 
luftforurenende stoffer er behæftet med betydelig usikkerhed. Endvidere kan flere af 
resultaterne i kapitlet være vanskelige at sammenligne med de resultater og tal, der 
typisk arbejdes med i centraladministrationen, da de er beregnet på baggrund af den 
estimerede værdi af et statistisk liv, der findes i rapportens første kapitel. 
 
Der er i rapporten angivet optimale satser på baggrund af nye antagelser omkring 
statistisk liv. Det ville have været hensigtsmæssigt, hvis man kunne finde optimale 
satser både på baggrund af nye og gamle satser for statistisk liv. 
 
Brændeovne står for en stor del helbredomkostningerne ved luftforurenende stoffer i 
Danmark. Den nuværende regulering på området er relativt begrænset. Analysen 
peger på, at der vil være samfundsøkonomiske gevinster ved at reducere udlednin-
gerne fra brændeovne gennem yderligere regulering. 
 
Dette er en kendt problemstilling. I praksis er det imidlertid vanskeligt at gennem- 
føre regulering på området, da det tilgængelige grundlag at regulere på er meget 
usikkert. Det gælder fx antal af brændeovne, placering og benyttet brændeinput. 
Kapitlet beskæftiger sig ikke nærmere med denne problemstilling. 
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Analysen peger overordnet på en række metoder til at gennemføre regulering. Det er 
velkomment, at problemstillingen anskues fra forskellige vinkler. Disse kan indgå i 
de videre overvejelser på området. 
  
Kapitel III 
Finansministeriet er enig i konklusionerne om, at klimaudfordringer ud fra en sam-
fundsøkonomisk betragtning bør løses internationalt, og at det derfor er internatio-
nalt, der skal sættes mål for klimapolitikken. 
 
I kapitlet diskuteres argumentet om, at Danmark skal være forgangsland. Det kon-
kluderes, at det er vanskeligt at påvise en effekt af at være forgangsland, men at det 
formegentligt alene vil have en positiv effekt, såfremt Danmark demonstrerer, at en 
ambitiøs klimapolitik kan gennemføres billigt og omkostningseffektivt. Viser poli-
tikken sig at være dyr kan det have en negativ effekt. Finansministeriet er enig i 
denne konklusion. 
 
Det overordnede formål med kapitlet er, at belyse de økonomiske konsekvenser ved 
fossilfrihed i Danmark i 2050. Beregningerne viser, at der kan forventes en stigning 
i energiomkostninger på 16 mia. kr. ved at overgå til fossilfri produktion. 
 
Der ses endvidere ikke på ’stien’ mod det fossilfri mål i 2050, men det antages, at 
denne vil være omkostningseffektiv. For Finansministeriet er det væsentligt, hvor- 
dan man når EU-målsætningerne i 2030 omkostningseffektivt – særligt målene i den 
ikke kvotebelagte sektor. Det tages der ikke stilling til. 
 
Det er Finansministeriets vurdering, at der er en række elementer i henhold til 
beregningerne, der grundlæggende må tages forbehold for. Det vedrører både meto-
devalget og beregningsforudsætninger. 
 
I forhold til beregningsforudsætningerne er det Finansministeriets vurdering, at 
disse kunne være diskuteret mere dybdegående. 
 
Beregningerne baseres bl.a. på et scenarie, hvor Danmark går enegang ift. klima- 
omstillingen. Det er imidlertid uklart om dette i praksis giver mening, idet det er 
vanskeligt at forestille sig, at udviklingen i udlandet og Danmark vil kunne skilles 
ad. 
 
Det er Finansministeriets vurdering, at kapitlet med fordel kunne have indeholdt en 
nærmere diskussion af både de enkelte antagelser for sig og det faktum, at mange 
forskellige scenarier er internt afhængige af hinanden. Det betyder, at der, ud over 
usikkerheden ved de enkelte antagelser, også vil være usikkerhed ved samspillet 
mellem antagelserne. 
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Finansministeriet vurderer samlet set, at der er meget betydelig usikkerhed for- 
bundet med kapitlets omkostningsestimater, og at der er risiko for at omkostnin- 
gerne ved omstillingen er undervurderet. Samtidig kan spændene i de udarbejdede 
følsomhedsanalyser i praksis vise sig at være for snævre, da der er tale om partielle 
analyser, der er baseret på en række antagelser. Overskriften og afrundingen til 
afsnit III.6 om økonomiske konsekvenser af klimapolitik er upræcis, da de sam- 
fundsøkonomiske effekter er basseret på fossilfrihed i den danske energisektor. 
  
Det er uklart, om de stigende omkostninger til et fossilfrit samfund kan kobles 
udelukkende til energisektoren. Der synes endvidere ikke at være taget højde for 
eventuelle effekter via det eksisterende PSO-system. 
 
Endvidere har uklarheden, om hvorvidt der er tale om fossilfrihed eller fossiluaf- 
hængighed, betydning for, om substitutionselasticiteterne mellem faktorinput kan 
forventes at være konstante ved så store ændringer. 
 
Samlet er der betydelig usikkerhed om de opgjorte samfundsøkonomiske effekter. 
 
 
Erhvervs- og Vækstministeriet 
 
Formandskabet har i dette års rapport fokuseret på værdien af statistisk liv, luftforu-
rening og Danmark fossilfri 2050.  
 
Værdien af et statistisk liv foreslår Formandskabet at øge fra 17 mio. kr. til 31 mio. 
kr. Analyserne, som det øgede tal baseres på, er forbundet med usikkerheder. Det 
kan derfor være svært fagligt entydigt at sige, hvad værdien af et statistisk liv bør 
ligge på. Der skal ske en nærmere afklaring, før en evt. revision kan indarbejdes i 
danske myndigheders samfundsøkonomiske cost-benefit analyser. 
 
Formandskabets efterfølgende anbefalinger er baseret på Formandskabets forslag til 
ny fastsættelse af værdien af statistisk liv, hvilket påvirker konklusionen af, hvad 
der er samfundsøkonomisk optimalt. 
 
I kapitel II adresserer Formandskabet luftforurening og ikke mindst vigtigheden af 
en fælles international indsats i reduktionen af luftemissioner og fair byrdefordeling. 
Erhvervs- og Vækstministeriet er enig med Formandskabet i, at luftforurening er et 
internationalt problem, der kræver internationale løsninger. I den forbindelse bør 
spørgsmålet om fair byrdefordeling inddrages i højere grad, end det aktuelt sker i 
internationale konventioner og EU-direktiver, så danske virksomheder og hushold-
ninger ikke pålægges større byrder end i sammenlignelige lande.  
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Formandskabet vurderer, at afgiftsniveauet for luftforurenende stoffer som mini-
mum bør afspejle de nationale skadesomkostninger. Erhvervs- og Vækstministeriet 
mener, at afgiftssatsers størrelse skal afspejle forskellige hensyn, herunder helbreds-
omkostninger samt virkninger på vækst og konkurrenceevne m.m. Omkostninger 
ved luftforurenende stoffer er behæftet med usikkerhed og påvirkes bl.a. af den 
forudsatte værdi af et statistisk liv.  
 
Ligeledes anbefaler Formandskabet en differentieret afgift på brugen af brændeovne 
baseret på geografisk placering, brændeovnsalder og hyppigheden i anvendelse, 
eftersom skadesomkostningerne varierer og er højere i tæt befolkede områder. Der 
savnes i denne sammenhæng en belysning af erfaringerne fra arbejdet med en 
brændeafgift, der viste sig svær at gennemføre i praksis.  
 
I kapitel III adresserer formandskabet Danmark fossilfri 2050. Det kunne være 
nyttigt at få belyst, hvad de faldende energi- og oliepriser betyder for, hvordan 
omstillingen frem mod 2050 kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt ud fra en 
samfundsøkonomisk betragtning. Omstillingshastigheden og omkostningerne i 
perioden frem mod 2050 vil således have betydning for husholdninger og erhverv 
ved bl.a. at påvirke Danmarks konkurrenceevne og skatteniveau.  
 
 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 
 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM) har nedenstående bemærkninger 
til Det Miljøøkonomiske Råds (DMØR) rapport for 2016, som indeholder et kapitel 
om værdien af statistisk liv, et kapitel om luftforurening og et kapitel om Danmark 
fossilfri i 2050.  
 
Kapitel I Værdien af statistisk liv 
Værdien af statistisk liv spiller en væsentlig rolle i prioritering på tværs af en række 
sektorer, herunder transport, miljø og sundhed.  EFKM vil gerne anerkende det store 
arbejde, der er blevet gennemført og forventer, at resultaterne vil bidrage til drøftel-
sen af værdien af statistisk liv i de relevante fora.  
 
Kapitel II Luftforurening 
EFKM finder det positivt, at DMØR vælger at sætte fokus på de store helbredsom-
kostninger forbundet med luftforurening. Det er vigtigt at fokusere på partikelud-
ledningen fra brændeovne, som er et helt centralt område inden for luftforurening 
med store skadesomkostninger. 
 
Skadesomkostninger fra luftforurening, herunder brændeovne, behandles også i den 
kommende delanalyse 3 om eksternaliteter inden for afgifts- og tilskudsanalysen, 
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som er under udarbejdelse. Her ses dog alene på luftforurening fra energi, mens 
DMØR-kapitlet dækker bredere og omfatter flere sektorer. Brug af brænde i bræn-
deovne medfører store skadesomkostninger. DMØR-kapitlet kommer dog frem til 
noget større skadesomkostninger, end hvis der anvendes priserne fra Miljø- og 
Fødevareministeriets nøgletalskatalog, som er udarbejdet af DCE. Det skyldes bl.a. 
forskellig værdi af statistisk liv og tabte leveår i de to sæt priser. I kapitlets analyse 
af brændeovne anvender DMØR tilmed mere detaljerede data med regional forde-
ling af partikeludledningen fra brændeovne, som yderligere øger skadesomkost-
ningerne. EFKM vil ikke her gå ind i en diskussion af størrelsen af statistisk liv, 
men er enig i, at skaderne fra brændeovne er betydelige.  
 
Kapitlet indeholder desuden en analyse af forskellige konkrete reguleringsinstru-
menter (afgift, forbud, skrotningspræmie) for at nedsætte forureningen. EFKM vil 
dog gøre opmærksom på, at reguleringen skal kunne virke i praksis, kunne admini-
streres og håndhæves og ikke medføre uforholdsmæssigt store administrative om-
kostninger. etc. Det bør undersøges om mere enkle instrumenter bedre kan betale 
sig.   
 
Det ville have været interessant også at få belyst udledningen af tungmetaller til 
luften, og hvilken betydning de har for skadesomkostningerne.  
 
EFKM har noteret sig, at NOx-afgiften efter formandskabets vurdering nu er lidt for 
lav i forhold til de nationale skadesomkostninger, og at SO2-afgiften er noget lavere 
end de nationale skadesomkostninger. EFKM hæfter sig dog ved, at NOx-afgiften er 
kommet tættere på de nationale skadesomkostninger efter nedsættelsen til ca. 5 
kr./kg NOx fra juli 2016. EFKM er også enig i, at der er risiko for, at opfyldelsen af 
EU-målet i 2020 for NOx bliver udfordret efter nedsættelsen af NOx-afgiften.  
 
Kapitel III Danmark fossilfri i 2050 
DMØR behandler de økonomiske konsekvenser for Danmark af at realisere den 
langsigtede målsætning om at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 
2050. 
 
EFKM finder det positivt, at DMØR vurderer, at målsætningen fra Paris om at holde 
temperaturstigningen på under 2 grader over førindustrielt niveau er et passende 
kompromis mellem hensynet til den økonomiske velstand og risikoen for alvorlige 
konsekvenser af store temperaturstigninger.  
 
Det danske 2050 mål om fossil uafhængighed flugter med EU’s langsigtede mål om 
80-95 pct. reduktion af drivhusgasserne, men rapporten fokuserer i alt for høj grad 
på en situation, hvor EU's vælger ikke at leve op til målsætningen, og Danmark i 
vidt omfang går enegang. De langsigtede danske klima- og energimål kan naturlig-
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vis ikke ses uafhængig af udviklingen i omverdenen, og en situation i 2050 med 
dansk enegang er ikke relevant. De danske mål har hidtil, og vil fortsat blive, fastsat 
bl.a. under hensyn til udviklingen på klima- og energiområdet i EU og globalt. 
 
Vurderingen af omkostningerne ved Danmarks langsigte målsætning om fossil 
uafhængighed er i høj grad baseret på Energistyrelsens energiscenarier fra 2014. 
Energistyrelsen opstillede 4 fossilfrie scenarier og et fossil-scenarie, alle med vurde-
ring af tilhørende omkostninger i 2050.  
 
Omkostningerne ved fossilfrihed vurderes ved at sammenligne ENS’ vindscenarie 
med fossilscenariet, et scenarie hvor der ses bort fra alle målsætninger og i vidt 
omfang anvendes kul som brændsel. Med denne reference vurderes meromkostnin-
gerne ved fossilfrihed i 2050 at udgøre ca. 16 mia.kr./år i 2050. DMØR’s har endvi-
dere vurderet de samfundsøkonomiske konsekvenser af fossilfrihed på den generelle 
ligevægtsmodel REFORM, og når frem til et velfærdstab på 0,5 pct. af BNP i 2050. 
Der nås således resultater, der er sammenlignelige med andre studier. 
 
Det bemærkes, at der i beregningerne er valgt en baseline, hvor der ikke indgår 
klimamål. De danske 2050-mål flugter med de langsigtede EU mål og er ikke tænkt 
som mål ved dansk enegang. EFKM finder derfor ikke, at der er anvendt en reali-
stisk baseline. Hvis der skal ses på omkostningerne ved at Danmark går – marginalt 
- forrest, burde formandskabet i stedet sammenligne det danske 2050 mål med 
forpligtelser Danmark alligevel ville skulle opfylde i 2050 på grund af internationale 
aftaler og EU-aftaler. Dette omkostningstal er formentligt noget lavere end det 
formandskabet kommer frem med. 
 
DMØR betoner, at den danske indsats for fossilfrihed bør fokuseres på ikke-
kvotesektoren, idet kvotesektoren reguleres gennem kvotesystemet. EFKM er enig i, 
at der ligger en betydelig opgave her, og at reduktioner her vil gavne klimaet. Det 
vil også kunne give en positiv demonstrationseffekt, hvis Danmark kan nedbringe 
emissionerne billigt her. Således arbejder Danmark i EU for muligheden for at 
dække forpligtelsen i ikke-kvote sektoren med kvoter, således som Rådet har anbe-
falet tidligere. 
 
Fremadrettet ser Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet meget gerne, at DMØR 
bidrager med analyser og redskaber til brug for udviklingen af energi- og klimapoli-
tikken. Der er flere veje til at nå de langsigtede mål, og der er forskellige omkost-
ninger forbundet med disse veje. Her er der brug for analyser og værktøjer, der kan 
hjælpe med at vurdere effektive måder at tilrettelægge indsatsen på, så målsætnin-
gerne nås på den mest effektive måde. Det er ikke tilstrækkeligt at fokusere på 
perioden frem til 2020 og 2030 eller på slutmålet i 2050, men i høj grad på hele 
vejen derhen. 
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Miljø- og Fødevareministeriet  
 
Miljø- og Fødevareministeriet har med interesse læst De Økonomiske Råds vis-
mandsrapport Økonomi og Miljø 2016. Miljø- og Fødevareministeriet finder, at 
vismændene har udarbejdet relevante analyser, og ser blandt andet rapporten som et 
relevant bidrag i debatten om indsatsen for at nedbringe luftforurening. 
  
Kapitel I – Værdi af statistisk liv  
Miljø- og Fødevareministeriet finder, at vismændene har udarbejdet et relevant og 
nyttigt kapitel om værdien af statistisk liv.  
 
Værdien af statistisk liv anvendes i Miljø- og Fødevareministeriet primært i forbin-
delse med værdisætning af støj og luftforurening i relation til samfundsøkonomiske 
beregninger. I den sammenhæng bidrager en ensartet værdisætning af statistisk liv 
til at sikre konsistens i beregningerne. Samtidig fremmer en ensartet værdisætning 
en omkostningseffektiv implementering af politiske tiltag, der går på tværs af sekto-
rer. 
 
Kapitel II om luftforurening giver en grundig fremstilling af en række problem-
stillinger i relation til regulering af luftforurening i Danmark og internationalt. 
Vismændene peger på, at luftforureningens grænseoverskridende effekter leder til et 
behov for international regulering og konkluderer, at den internationale regulering 
på luftområdet med fastsættelse af lofter for emissioner er et effektivt og vigtigt 
virkemiddel, og at regulering af luftforurening på europæisk niveau generelt er en 
succes. Miljø- og Fødevareministeriet er enig med vismændene i denne konklusion. 
 
Vismændene har endvidere analyseret regulering af brændefyringsområdet. Miljø- 
og Fødevareministeriet finder det positivt, at vismændene har analyseret regulering 
af brændeovne i årets rapport. Partikeludledning fra brændeovne og -kedler er et 
væsentligt miljøproblem, som ministeriet har haft fokus på og reguleret i flere år. 
Brændeovnsbekendtgørelsen fra 2008, revideret i 2015, stiller skrappe emissions-
krav til nye brændeovne, ligesom der er forbud mod at videresælge og overdrage 
gamle skrottede brændeovne. I takt med at folk udskifter deres ældre brændeovne, 
vil forureningen derfor mindskes. Dertil giver miljøbeskyttelsesloven kommunerne 
mulighed for at meddele påbud i forhold til ejere af fyringsanlæg, hvis det vurderes, 
at der er tale om væsentlig gene eller forurening. Ud over regulering har der i en 
årrække været en omfattende kommunikationsindsats til brændeovnsejerne om at 
mindske forureningen ved at fyre korrekt og senest ved en skrotningsordning. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet er som udgangspunkt enige i vismændenes anbefa-
ling om, at regulering skal målrettes, hvor det giver størst effekt. I praksis kan der 
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dog være faktorer, der gør det vanskeligt at indføre den økonomisk optimale regule-
ring.  
 
Vismændene fokuserer i deres rapport udelukkende på de helbredsmæssige gevin-
ster ved øget regulering. Det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at nabo-
gener forårsaget af røg fra brændeovne ligeledes er en meget vigtig parameter, som 
bør tages i betragtning, når det vurderes, i hvilke områder det er bedst at sætte ind. 
 
Vismændene anbefaler, at brændeovne bør reguleres ved enten en differentieret 
afgift på brugen af brændeovn eller at der indføres en ordning med udfasning af de 
ældre brændeovne. I forhold til afgiften skal brugen af brændeovne måles ved hjælp 
af en måler, der registrerer brugen af den enkelte brændeovn. Miljø- og Fødevare-
ministeriet er ikke bekendt med, at der på nuværende tidspunkt er en færdigudviklet 
og kvalitetssikret måler, der kan anvendes til dette formål. Forslaget om en differen-
tieret afgift tager desuden ikke højde for, at korrekt fyringsteknik har stor betydning 
for, hvor meget den enkelte brændeovn forurener. Miljø- og Fødevareministeriet 
bemærker endvidere, at der vil være væsentlige administrative omkostninger og 
praktiske udfordringer forbundet med at indføre en sådan afgift. 
 
I forhold til udfasning af ældre brændeovne foreslår vismændene en ordning efter 
tysk forbillede. Miljø- og Fødevareministeriet finder den tyske ordning med trinvis 
udfasning af de ældste og mest forurenende ovne interessant og følger de tyske 
erfaringer.  
 
Vismændene har ligeledes kigget på ministeriets nuværende skrotningsordning for 
ældre brændeovne og foreslår, at den målrettes de større byer. Miljø- og Fødevare-
ministeriet bemærker hertil, at et af formålene med den nuværende ordning er at 
kommunikere bredt til alle brændeovnsejere om de miljømæssige og økonomiske 
fordele ved at skifte til en ny brændeovn, der både forurener væsentligt mindre og 
har en bedre brændeøkonomi end en ældre ovn. Endvidere ønsker Miljø- og Føde-
vareministeriet, at det ikke alene er de helbredsmæssige gevinster, som inddrages i 
grundlaget for en skrotningsordning, men også en adressering af nabogenerne 
forårsaget af brænderøgen. Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at nabogenerne 
er store i f.eks. villaområder og områder med tæt-lav bebyggelse, også uden for de 
større byer. 
 
 
Danmarks Naturfredningsforening 
 
Årets rapport kommer med et metodisk bidrag til at belyse samfundsøkonomiske 
omkostninger af forurening og analyse af (dele af) luftforurening. Det metodiske 
kapitel 1 er vigtigt, idet det anskueliggør, at værdien af statistisk liv i Danmark hidtil 
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har været ansat halvt så lavt, som det i mindste fald burde være i forhold til den 
viden, der er på området.  
 
Samlet set finder DN, at kapitlet bidrager til at få justeret den udbredte underestime-
ring af de samfundsøkonomiske omkostninger ved forurening og miljøpåvirkning. 
DN håber, at fremtidige DMØR’s formandskabs rapporter vil indeholde flere bidrag 
af denne type og også vil fokusere på at belyse samfundsmæssige gevinster ved 
miljø- og naturtiltag. DN opfordrer særligt til, at DMØR’s formandskab seriøst tager 
fat i TEEB metodikken, der over en årrække har udviklet internationalt anerkendte 
metoder til at opgøre værdierne ved biodiversitet og økosystemtjenester og opfor-
drer til, at det anvendes i konkrete analyser i en dansk sammenhæng i 2017-
rapporten. 
 
For kommentarer til kapitel 3 henvises til Forbrugerrådet Tænk’s /WWF’s kommen-
tarer, som DN er enige i. 
 
Kapitel 1 Værdien af statisk liv (VSL) 

Relevant diskussion, da en underestimereting i DK længe har betydet, at samfunds-
økonomiske CBA konsekvent har været misvisende mht. at give et reelt bilede af 
helbredsomkostningerne ved forurening. DN har før påpeget (senest i kommentarer-
ne til 2014 rapporten), at der også i DMØR’s formandskabs rapporter har været en 
voldsom underestimering af omkostninger ved forurening i DK, hvilket efter DN’s 
opfattelse førte til deciderede misvisende konklusioner. Derfor er det meget positivt, 
at der nu laves beregninger f.eks. i kapitel 2 med nye tal.  
 
Estimater fra flere metodiske tilgange fremlægges og diskuteres, men det fremgår 
ikke klart, hvorfor f.eks. OECD og EU, som ligger betydeligt højere end hidtil 
anvendte værdier, helt fravælges. Til gengæld tages i ansættelsen af et ”mere retvi-
sende” VSL i et hypotetisk værdisætningsstudie gennemført af De Økonomiske 
Råds sekretariat. Det er udformet med udgangspunkt i en undersøgelse af betalings-
villighed i forhold trafiksikkerhed. Det ville formentlig have været mere retvisende 
at gennemføre en undersøgelse af betalingsvillig i forhold til at dø af luftforure-
ningsrelaterede sygdomme, særlig set i lyset af at det nævnes (side 43), at VSL 
estimater fra en trafiksikkerhedsundersøgelse formentlig er lavere end for luftforu-
rening og i ikke specifikke tilfælde (jf. kilde Dekker mfl. 2011). Der fremgår ikke, 
hvorvidt der skulle være kompenseret i opadgående retning i forhold til estimatet i 
den gennemførte undersøgelse pba. dette. 
 
Kapitel 2 Luftforurening 

I kapitlet anføres, at der anvendes forskellige virkemidler 
Kapitlet beskæftiger sig primært med forslag til regulering af brændeovne.  
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Det er positivt at få gennemregnet luftforurening fra forskellige sektorer og kilder 
med nye værdier for omkostninger Det anføres henkastet, at omkostningerne ved 
effekter på natur er mindre sammenlignet med de helbredsrelaterede omkostninger, 
men størrelsen på disse angives ikke noget sted i rapporten. (s 119) 
 
Der virker underligt, at der fokuseres på sektorer overfor en enkelt kilde, og at det så 
vælges at lave en analyse kun af en enkelt forureningskilde. det. Det valg virker som 
om, at der lavet en analyse fordi man havde let tilgængelige tal for, frem for at det 
umiddelbart var den væsentligste analyse at gennemføre. Der foretages en (noget 
overfladisk) analyse af potentialerne for regulering inden for hhv. landbrug og 
vejtransport, hvor DMØR’s formandskabs rapport konkluderer dobbelttydigt: analy-
sen indikerer ikke et behov for yderligere regulering, men da det baseres på et 
underkantsskøn, anfører de, at der ikke er behov for yderligere regulering indenfor 
landbrug og vejtransport. Samtidig konkluders (side 171) at mulighederne for at 
afgiftsregulere partikler fra vejtransporten bør undersøges.  
 
Det kan med disse konklusioner undre, at DMØR’s formandskab ikke har fundet 
anledning til at gå dybere ind i f.eks. luftforureningen fra vejtransport og der kun 
laves en egentlig analyse af brændeovnes regulering. Der ville ellers i en specifik 
analyse af vejtransporten i byer kunne tilvejebringes ny og relevant viden om de 
samfundsøkonomiske gevinster ved en regulering af dette1. I kommentarerne til 
DMØR’s formandskabets rapport fra 2014, gjorde DN gældende, at for så vidt angår 
luftforureningen, var de eksempelvis for personbiler en faktor 10 lavere end de tal, 
som er opgjort af Aarhus Universitet og hvis grundlag er dokumenteret i anerkendte 
videnskabelige tidsskrifter2. Endvidere undlod DMØR’s formandskabets rapport at 
opgøre luftforureningens eksterne omkostninger særskilt for byerne, hvor de er ca. 
50 pct. højere. 
 
Ligeledes konkluderes i kapitlet, at der ikke umiddelbart er behov for yderligere 
regulering indenfor landbrug, men samtidig, at det ikke kan konkluders, at der ikke 
kan være behov for yderligere regulering. (s. 143). Det fremgår ellers af tabellen II.9 
at landbruget f.eks. står for de højeste helbredsrelaterede årlige eksterne omkostnin-
ger fra NOx udledningerne. Det kunne være interessant med lidt mere dybdegående 
analyse af dette, særlig set i lyset af, at DMØR’s formandskab anfører, at det ikke ud 

 
1 Et nyere studier fra London påviser kulbrinter fra dieselbiler står for op mod 50% af alle kulbrinter i Londons luft 
og det estimeres udfra dette at op mod halvdelen af ozonproduktion og PM. Dunmore, R., Hopkins, J., Lidster, R., 
Lee, J., Evans, M., Rickard, A., Lewis, A. & Hamilton, J. (2015). Diesel-related hydrocarbons can dominate gas 
phase reactive carbon in megacities. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, 15(6), pp.9541-9571. DOI: 
10.5194/acp-15-9983-2015  

2 Omtalt i European Commission, The cost of air pollution impacts on health, in Science for Environment Policy, 
issue 328, 16 May 2013 http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/328na5.pdf samt i 
Miljøøkonomiske beregningspriser, Faglig Rapport nr 783/2010, DMU/Aarhus Universitet. 
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af analysen kan konkluderes, at der stilles for store krav til at begrænse landbrugets 
luftforurening (side 138). 
 
Det konkluderes i kapitlet, at afgifter er det mest omkostningseffektive til at ned-
bringe luftforurening fra sektorer. Dette fremstår som et postulat, der ikke forholder 
sig til virkeligheden. DN er ikke enige i, at anden – og eksisterende regulering – per 
definition skal afskaffes til fordel for indførelse af afgifter. Den konkrete regulering 
må naturligvis bero på en konkret vurdering af virkning og på EU og internationale 
reguleringsregimer på luftområdet.  
 
Ikke overraskende konkluderes - ved brug af den ny højere VSL værdi - at NOx 
afgiftens nedsættelse er samfundsøkonomisk ikke-optimal, og at svovlafgiften er for 
lav i Danmark.  
 
Når der i kapitel 1 er peget på en generel underestimering af VSL i DK, kan det 
undre, at dette ikke fører en mere generel konklusion i kapitlet om, at andre afgifter 
på luftforurening generelt bør undersøges mhp. at blive forhøjet, når de eksterne 
skadesomkostninger tilsvarende er højere. 
 
Fossilfri 2050  

Der henvises til Forbrugerrådet Tænks /WWF’s kommentarer, som DN er enige i. 
 
 
WWF Verdensnaturfonden 
 
WWF er enig i de kommentarer til rapporten, som Danmarks Naturfredningsfor-
ening og Forbrugerrådet har indsendt. WWF har yderligere kommentarer til rap-
portens kapitel 3 - Danmark fossilfri i 2050: 
 
Kapitlet bærer præg af hokus-pokus-økonomi 
Kapitlet bærer desværre præg af fundamental metodisk inkonsistens og bliver 
dermed udtryk for en slags hokus-pokus-økonomi, som ikke er De Økonomiske Råd 
værdigt. Den valgte tilgang er utilstrækkelig til at belyse et så komplekst spørgsmål, 
som hvad omkostningerne ved fossilfrihed vil være om 35 år. 
 
Kapitlet bygger på en tro på, hvordan EU’s kvotehandelssystem fungerer, som har 
vist sig ikke at holde i praksis, hvilket WWF og andre har gjort Formandskabet 
opmærksom på i forbindelse med rapporterne for 2012, 2013 og 2014. Når For-
mandskabet reelt ikke forholder sig til problemerne i kvotehandelssystemet og 
fastholder en teoretisk tilgang, giver det indtryk af, at man ikke interesserer sig for, 
hvad der foregår i den virkelige verden. Det underminerer troværdigheden af For-
mandskabets analyser.   
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Formandskabet konstruerer et alternativ til fossilfriheden, som er fri fantasi 
Det metodisk uholdbare består i, at Formandskabet konstruerer et alternativt scena-
rie til fossilfriheden, som er fri fantasi. På den ene side antager man, at EU ikke 
vedtager yderligere klimapolitiske tiltag (s. 182).  På den anden side forestiller man 
sig, at EU’s kvotehandelssystem består og er et effektivt redskab til at begrænse 
udslippet af drivhusgasser om 35 år. De to ting hænger ikke logisk sammen. Hvis 
EU ikke vedtager yderligere klimatiltag, så er der ikke noget kvotehandelssystem. 
Der er nemlig ikke på nuværende tidspunkt vedtaget noget direktiv, som fastsætter 
regler for kvotesystemet for perioden efter 2020, og der er kun indgået en aftale, 
som sætter overordnede rammer for perioden frem mod 2030. 
 
Derfor er det fri fantasi, når Formandskabet gør sig antagelser om, hvordan kvote-
handelssystemet fungerer i år 2050. Og disse antagelser har stor betydning for den 
samlede opgørelse af omkostningerne ved fossilfrihed. Formandskabet ser således 
helt bort fra de positive effekter af at reducere udslippet af drivhusgasser i de sekto-
rer, der i dag er omfattet af kvotehandelssystemet (s. 233). 
  
Hvis der regnes med samme positive effekt af at spare et ton CO2, uanset om det 
sker i kvotesektoren eller udenfor, så stiger gevinsterne med 10,4 mia. kr., heraf 8,1 
mia. kr. i klimagevinster og 2,3 mia. kr. i reducerede helbredsomkostninger fra 
luftforurening (s. 234-5 og 237-8).  
 
Store gevinster ved klimaindsatsen er udeladt 
Det er yderst kritisabelt, at Formandskabet ikke angiver, hvor store gevinsterne vil 
være, hvis ethvert ton sparet CO2 giver samme positive effekt. Kapitlet igennem 
bruges der ellers en del plads på følsomhedsanalyser, så udeladelsen af disse vigtige 
informationer kan ikke forsvares. 
 
Hvert ton sparet CO2 kommer rent faktisk klimaet til gavn 
Det barokke i den anvendte metode understreges af, at EU’s kvotehandelssystem 
hverken aktuelt eller nogensinde har fungeret, som Formandskabet antager. Situati-
onen er altså den, at atmosfæren får gavn af hvert ton CO2, der ikke udledes, idet 
emissionerne i kvotesektoren ligger under kvoteloftet. Det store antal overskydende 
kvoter, som skaber problemer for kvotesystemet i dag, forventes at være på mellem 
2,6 og 4,4 milliarder i 2020; altså mere end et års udledninger fra den samlede 
kvotesektor i EU. Der er for øjeblikket forhandlinger i gang om kvotesystemet efter 
2020, men der er pt. ikke meget, der tyder på, at de mange overskydende kvoter vil 
blive annulleret permanent – det ligger ikke i EU-Kommissionens udspil, og flere 
medlemslande har længe været modstandere af dette tiltag, som er helt nødvendigt, 
hvis kvotesystemet skal bringes til at fungere, som Formandskabet forestiller sig.    
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Det følger også af dette, at de meromkostninger ved betaling for CO2-kvoter, som 
især fossilscenariet er belastet af, bør trækkes ud. Der er tale om et betydeligt beløb, 
netto 7,5 mia. kr. pr. år (s. 203). 
 
Formandskabet argumenterer ikke for den lave pris på CO2-gevinsten  
Formandskabet anvender en pris på gevinsterne ved CO2-reduktion på 450 kr. pr. 
ton i år 2050. I rapporten redegøres imidlertid for, at en tværministeriel arbejds-
gruppe i USA foreslår, at der regnes med 580 kr. pr. ton (s. 234). Der er naturligvis 
stor usikkerhed om disse størrelser, men Formandskabet argumenterer slet ikke for, 
hvorfor man vælger at anvende en lavere CO2-pris end den amerikanske. Den 
valgte pris fremtræder med andre ord som grebet ud af luften. Anvendes den ameri-
kanske pris, bliver gevinsten ved klimaindsatsen i vindscenariet 3,4 mia. kr. højere i 
2050 end i Formandskabets beregninger. 
 
Korrektion for negative meromkostninger holder ikke 
Formandskabet foretager i øvrigt en tvivlsom korrektion af Energistyrelsens bereg-
ninger af omkostningerne i fossilscenariet, da man har fundet frem til, at vindscena-
riet indebærer negative meromkostninger på knap 5 mia. kr. pr. år (s. 208-9). Med et 
”snuptag” udraderer Formandskabet betydningen af disse og justerer det fossile 
scenaries omkostninger, som om man kunne regne med at realisere vindscenariets 
negative meromkostninger i fossilscenariet. Det kan man imidlertid ikke uden 
videre, idet de negative meromkostninger må antages i en vis udstrækning at være 
resultat af en teknologiudvikling, som kun kan forventes at ske, såfremt der gen-
nemføres ambitiøse klimapolitikker i EU og verden over, hvilket netop ikke er 
afsættet for fossilscenariet.  
 
En stor del af de negative meromkostninger stammer fra skift til elbiler i person- og 
varetransport (s. 14-16 i baggrundsnotatet fra Ea Energianalyse). Det forekommer 
ikke særligt indlysende, at en total omlægning til elbiler vil ske uden ambitiøse 
klimapolitikker. 
 
En afledt effekt af den justering af det fossile scenarie, som Formandskabet anven-
der, er, at der bliver et lavere CO2-udslip, idet der kun anvendes 250 PJ fossil energi 
imod 335 PJ i Energistyrelsens oprindelige scenarie (s. 209). Det fremgår ikke 
præcist af rapporten fra Formandskabet, hvor meget lavere udslip, man regner med 
ift. Energistyrelsens scenarie. Af en note på s. 233 ser det ud til, at der er tale om ca. 
3,5 mio. ton om året, men det forekommer at være noget lavt sat. Men regnes der 
med 3,5 mio. ton og en pris på 580 kr. pr. ton, vil gevinsten ved at undgå dette 
udslip udgøre 2 mia. kr.  
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Formandskabets omkostnings-beregninger skal korrigeres med meget betyde-
lige beløb- og konklusionerne er tvivlsomme  
Som det fremgår ovenfor, bør Formandskabets omkostningsberegninger korrigeres 
med meget betydelige beløb: 
 

Årsag til korrektion Beløb (mia. kr.) 

Klimagevinst ved reduktion af udslip i kvotesektoren 8,1 

Lavere sundhedsomkostninger ved reduktion af udslip i 
kvotesektoren 

2,3 

Ingen betaling for kvotekøb -7,5 

Amerikansk pris på klimagevinster 3,4 

Korrektion for negative meromkostninger  5 

Korrektion for CO2-reduktioner knyttet til negative  
meromkostninger 

Mindst 2 

Korrektion i alt Mindst 13,3 
 
Korrektionerne er af en sådan størrelsesorden, at der kan rejses tvivl om Formand-
skabets konklusion om, at ”omkostningerne ved omlægning til fossilfrihed forment-
lig er større end de gevinster, der er forbundet med globale klimagevinster og redu-
cerede helbredsomkostninger” (s. 245).  
 
Formandskabet burde oplyse om, at vindscenariet ikke er konstrueret mhp. at 
minimere omkostninger 
Eftersom formandskabet regner på meromkostninger ved fossilfrihed, så skylder 
man at nævne, at omkostninger i vindscenariet kunne være betydeligt lavere, hvis 
der indgik flere landvindmøller og færre havvindmøller, ligesom øget brug af solcel-
ler kunne reducere omkostningerne. Det er vigtige informationer, der fremgår af 
baggrundsnotatet fra Ea Energianalyse (s. 22). 
 
Det er i øvrigt svært at se meningen med kapitlet. Det er fornuftigt nok at regne på, 
hvad klimaindsatsen koster aktuelt og i en kortere årrække fremover, men at regne 
på omkostninger om 35 år er forbundet med så stor usikkerhed, at det ikke giver 
mening, medmindre der lægges betydeligt mere energi i øvelsen, end Formandska-
bet har gjort. 
 
Det er reelt umuligt at forudsige den teknologiske udvikling 35 år frem i tiden, og 
dermed kan der heller ikke siges meget om omkostningerne. Overvej fx hvor gode 
man var i 1980 til at gætte på, hvad computerkraft i dag ville koste… 
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For 35 år siden var det moderne vindmølleeventyr ikke startet. Der var kun opsat 
enkelte små landmøller. I dag udgør vind og andre vedvarende energikilder mere 
end halvdelen af de globale investeringer i ny elproduktionskapacitet. At udviklin-
gen indenfor grønne energiteknologier går stærkt ses også af, at prisen på fx solcel-
lepaneler er faldet med ca. 75 procent mellem 2009 og 2014. 
 
Det giver ikke mening at regne 35 år frem, når der ikke gøres mere ud af øvelsen 
Formandskabet nævner selv (s. 200, 240), at den teknologiske udvikling betyder, at 
det er forbundet med stor usikkerhed at opgøre omkostningerne ved fossilfrihed, 
men formandskabet drager ikke den logiske konsekvens, nemlig at undlade at 
forsøge at regne 35 år frem i tiden. Der er tale om så grundlæggende usikkerheder, 
at der ikke kan rettes op på dem ved at gennemføre nogle tilfældige følsomhedsana-
lyser, som Formandskabet gør. 
 
Der er graverende fejl ifm. redegørelse for klimamål globalt og i EU 
Der er i øvrigt i kapitlet en række faktuelle fejl i kapitlet, som bør rettes. Her skal 
nævnes et par af de mere graverende3  
 
• Det anføres (bl.a. på s. 181), at den globale klimaaftale fra COP21 indebærer, at 

den globale temperaturstigning skal holdes under 2 grader ift. det førindustrielle 
niveau. Men Paris-aftalen var faktisk langt mere ambitiøs. Det blev nemlig af-
talt, at den globale temperaturstigning skal holdes et godt stykke under 2 grader 
(”well below 2 degrees”), og at man vil iværksætte tiltag til at begrænse tempe-
raturstigningen til 1,5 grader. 

 
• Oversigten over EU’s klimapolitiske mål på s. 189 er heller ikke rigtig, idet 

”mindst” er udeladt ifm. EU’s 2030-mål, i både tekst og skema. Der er således 
tale om ”mindst” 40 pct. drivhusgasreduktion, ”mindst” 27 pct. VE og ”mindst” 
27 pct. forbedring i energieffektivitet i 2030. ”Mindst” er ikke uvæsentligt, da 
det giver mulighed for højere mål – og ift. energieffektivitetsmålet er der tilmed 
en klar forpligtelse til at genbesøge målet i 2020 med henblik på at øge det. 

 
3 Redaktionel note: I forhold til diskussionsoplægget, der blev diskuteret på mødet i Det Miljøøkonomiske Råd, er 
der i den endelige rapport foretaget præciseringer, som har til hensigt at tage højde for de to forhold, som WWF 
Verdensnaturfonden fremhæver. 
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Dansk Affaldsforening/DANVA/Dansk Fjernvarme/Dansk Energi 
 
Dansk Affaldsforening, DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Energi takker for 
muligheden for, at kommentere det Miljøøkonomiske Råds (MØRS) diskussionsop-
læg for 2016. Gruppen ønsker primært at forholde sig til kapitlet ”Danmark Fossilfri 
2050”. 
 
Det er positivt, at MØRS har øje for de afgifter der modvirker en hensigtsmæssig 
omlægning af energiforbruget. Afgifter der øger de samfundsøkonomiske omkost-
ninger ved at nå de givne klimamål (s. 200). 
 
Vi kan kun være enige i pointen om, at tilpasning bør ske over lang tid, og at de 
anvendte instrumenter er fastlagt på en troværdig og hensigtsmæssig måde (s.198).  
 
Vi kan konstatere, at MØRS igen i år slår det teoretisk korrekte synspunkt fast, at 
”grundprincippet for klimapolitikken er, at der bør indgås en international forplig-
tende aftale og der sættes en ensartet global afgift på alle drivhusgasser eller et 
tilsvarende globalt kvotesystem med omsættelige kvoter”. MØRS anbefaler samti-
digt optimistisk, at der laves en global omkostningsfordeling. (s.185) 
 
Det er en holdning, hvor man kan forstå det akademiske rationale. Man kunne dog 
have et ønske til MØRS fremtidige arbejde. Det ville være interessant, hvis MØRS i 
energipolitikken valgte at tage nogle af de nationale politiske beslutninger for givet 
og inden for de rammer, som de udstikker, at vurdere effekten og omkostninger af 
forskellige nationale policyscenarier.  
 
Årets analyse bevæger sig meget ude i den fjerne ende omkring 2050, hvor der 
spekuleres i omkostninger givet forskellige usikre prisforløb. Det ville være interes-
sant om man valgte et kortere sigte i energipolitikken og så mere på dets indretning i 
dag.  
 
Det er vigtigt, at understrege, at oplægget primært har fokus på en situation, hvor 
Danmark går enegang (s. 221). Der må forventes et udfaldsrum, hvor den danske 
omstilling er en del af en regional og global omstilling. Effekten af dette er desværre 
uafklaret. Man burde undersøge, hvordan Danmark bedst indretter sin politik i den 
kontekst. En sammenhæng der er en realitet for så vidt, at alle vores nabolande er i 
fuld gang med en omstilling af deres energisystemer. 
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Det anføres i oplægget, at ”så længe vedvarende energi ikke er fuldt konkurrence-
dygtigt i forhold til fossile brændsler, vil en omstilling til fossil uafhængighed have 
samfundsøkonomiske omkostninger.” og ”Det kan dog forventes, at vedvarende 
energi i fremtiden vil være fuldt konkurrencedygtigt med fossile brændsler, i dette 
tilfælde vil det ikke være nødvendigt at gennemføre nye klimapolitiske tiltag” (s. 
195). Essensen af de udsagn er, at den relative udvikling af den vedvarende energi 
sammenlignet med de fossile brændsler vil være afgørende for prisen for omstilling 
af energisystemet. Det ville være interessant, hvis MØRS undersøgte, hvordan om 
muligt man kan ændre på denne kritiske parameter nationalt og regionalt. 
 
Ifølge MØRS påvirkes de samfundsøkonomiske omkostninger til opnåelse af mål-
sætningen om et fossilfrit Danmark i 2050 af, om der anvendes en uhensigtsmæssig 
sammensætning af instrumenter som eksempelvis støtte til forskellige typer af 
vedvarende energi (hvor støtteniveauet er afhængig af den konkrete teknologi). Det 
fremgår samtidig af rapporten, at ”en langsommere udvikling indenfor teknologier 
relateret til vedvarende energi vil øge omkostningerne”. I forlængelse heraf fore-
kommer det naturligt at understøtte sektorernes egen udvikling af teknologier ved at 
søge at skabe bedre rammer herfor. Bedre rammer for innovation og teknologiud-
vikling vil blandt andet være i tråd med tankerene om at skabe synergi mellem 
energi- og miljøpolitik eksempelvis ved fokusering på anvendelse af restprodukter 
og udvinding af energi fra affaldsprodukter.  
 
I den forbindelse vil en systematisk gennemgang af skatte- og afgiftspolitikken 
ligeledes være relevant. Der har været taget tilløb til dette flere gange- og det vil 
være optimalt om MØRS ligeledes synliggjorde dette. 
 
 
Landbrug og Fødevarer 
 
Kapitel I: Værdien af statistisk liv 
Der er mange faktorer, der kan indregnes i cost-benefit analyser, herunder indreg-
ning af værdien af statistisk liv. DØR’s peger på, at den nuværende værdi af stati-
stisk liv på 17 mio. kr. er for lav og argumenterer i stedet for en værdi på 31 mio. kr. 
L&F bemærker, at dette er højere end værdier anvendt i Sverige, Storbritannien og 
Norge, der ligger på 21-27 mio. kr. Da usikkerheden på sådanne opgørelser, herun-
der de danske som forslaget primært baseres på, er endog meget stor, finder L&F, at 
værdien for Danmark er sat for højt.  
 
Kapitel II: Luftforurening 
L&F er enig med DØRs i vigtigheden af internationale aftaler for nedbringelse af 
luftforureningen. Luftforurening er et grænseoverskridende problem og kan derfor 
kun håndteres i samarbejde med de øvrige lande omkring os.  
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Danmark har siden 1990 reduceret ammoniakudledningen markant. Dansk landbrug 
har i dag en af Europas mest miljøeffektive produktioner, hvilket afspejler sig i, at vi 
bl.a. har en af de laveste ammoniakudledninger per liter produceret mælk i EU.  
 
Det er positivt, at DØR’s bekræfter, at Danmarks nuværende implementeringsgrad 
for ammoniakreducerende virkemidler som minimum svarer til det, der vurderes 
som optimalt. Det understøtter L&F’s holdning om at holde igen med yderligere 
reduktionskrav for ammoniak i Danmark i forhold til andre lande. 
 
L&F har fuld forståelse for princippet om at basere fordelingen af byrder på bereg-
ninger af omkostningseffektivitet for de forskellige virkemidler. I forbindelse med 
EU-kommissionens forslag til et nyt NEC-direktiv, har L&F og den europæiske 
landbrugsorganisation COPA-COGECA netop påpeget anvendelsen af omkost-
ningseffektive virkemidler som helt central. Derfor har det også været meget svært 
for L&F at forstå, at de danske reduktionsmål for ammoniak skal være 4 gange over 
EU-gennemsnittet i 2020, når de danske landmænd i mange år har brugt fx. ned-
fældning og slangeudlægning af gylle i stedet for bredspredning, som desværre 
stadig er udbredt i mange andre EU-lande.  
 
For at beregninger af omkostningseffektivitet på tværs af landegrænser kan bruges 
til noget, er det særdeles vigtigt, at den model og de data, modellen arbejder med, er 
retvisende. Her har det desværre vist sig alvorlige fejl i de beregninger i GAINS-
modellen, der fx lå til grund for EU-kommissionens forslag til nyt NEC-direktiv fra 
december 2013. Her blev mulighederne for at anvende biogasanlæg i Danmark 
markant overvurderet, idet GAINS forudsatte en alt for høj afregningspris for bio-
gas. Modellen fastsatte således værdien af energi fra biogasanlæg til den elpris, en 
privat forbruger skal betale for strøm. Denne er imidlertid meget højere end den 
reelle salgspris for el på el-nettet. Dermed fremstod biogas som et samfundsmæssigt 
gratis tiltag, hvilket førte til, at GAINS anbefalede en meget ambitiøs metanreduk-
tion i Danmark i forhold til andre EU-lande.  
 
Tilsvarende undervurderer GAINS, anvendelsen af optimeret protein-indhold i 
foderet i Danmark, som det også er påpeget af DØR. Sammenligner man de danske 
normtal for husdyrs indtagelse af protein med de værdier, som FN’s Task Force on 
Reactive Nitrogen anbefaler ses det, at Danmark allerede ligger på et medium til 
højt ambitionsniveau for dette virkemiddel.   
 
Før beregninger af omkostningseffektivitet og optimal byrdefordeling anvendes som 
politisk beslutningsgrundlag, er det derfor helt afgørende med en grunddig evalue-
ring af input data og resultater, og at denne evaluering involverer både faglige 
kompetencer og interesseorganisationer.  
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Kapitel III: Danmark fossilfri 2050 
L&F finder, at DØRs analyse er såvel velvalgt som interessant. Analysen er med til 
at give et mere kvalificeret grundlag, hvorpå beslutninger om de langsigtede politi-
ske energi- og klimapolitiske sigtelinjer kan træffes. 
 
Det fremgår tydeligt af rapporten, at de faktiske omkostninger ved dansk fossilfri-
hed er forbundet med usikkerhed, og at de reelt afhænger af faktorer uden for dansk 
kontrol. Så meget desto vigtigere er det med kvalificerede analyser, der illustrerer 
væsentlige udslagsgivende faktorer for omkostninger og omkostningseffektivitet. 
 
L&F har ikke tilstrækkeligt grundlag for at vurdere analysens konkrete talkonklusi-
oner. Dog skal det bemærkes, at DØRs ved at fokusere alene på året 2050 kan 
overse vigtige pointer.  
 
For at kunne vurdere dansk fossilfrihed i 2050 er det eksempelvist vigtigt ikke kun 
at se på omkostningerne i året, hvor målet om fossilfrihed opfyldes, men også på 
omkostningerne i de mellemliggende år - og dermed på de akkumulerede omkost-
ninger frem til 2050. I den forbindelse kan eksempelvis de markante fald i brænd-
selspriser på kortere sigt være af væsentligt større betydning, end rapporten giver 
udtryk for. Vejen mod fossilfrihed risikerer således at blive væsentligt dyrere i de 
kommende år. Det kan dels påvirke langsigtede investeringsbeslutninger, dels 
medføre en uacceptabel belastning af dansk konkurrenceevne, i det omfang danske, 
konkurrenceudsatte erhverv over de næste mange år påføres højere omkostninger 
end deres udenlandske konkurrenter. 
 
Tilsvarende bemærkes til rapportens følsomhedsberegninger, at såfremt prisforhol-
dene mellem teknologier og brændsler ændres mærkbart, øges sandsynligheden for 
et andet 2050-scenarie selvsagt betydeligt. Det må for eksempel formodes, at en 
halvering af omkostningerne på biobrændsler vil føre til øget brug af biobrændsler, 
end det forudsættes i det anvendte vindscenarie. 
 
I forhold til rapportens bemærkninger om, at landbrugets udledninger bør inddrages 
i klimapolitikken, så er det L&F's opfattelse, at dette principielt er rigtigt, men at det 
skal gøres under hensyntagen til den risiko for lækage, der også påpeges af DØRs i 
rapporten. Uden en global klimaregulering af landbruget foregår klimaregulering 
derfor bedst på EU-plan. 
 
Herudover peger DØRs på, at det vil være mest effektfuldt at fokusere en indsats for 
fossilfrihed på det ikke-kvotebelagte energiforbrug. L&F kan bakke op om den 
konklusion. Vi håber derfor, at analysen kan anspore til en øget indsats for at få 
omlagt det fossile forbrug uden for kvotesektoren, således at det enten omfattes af 
kvotesystemet gennem eksempelvist elektrificering eller omlægges til brug af for-
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nybare ressourcer. Der er fortsat et stort potentiale for at øge anvendelsen af bio-
masse til decentral energiproduktion i Danmark. Herudover er der store muligheder 
for at reducere transportsektorens udledninger gennem anvendelse af avancerede 
biobrændstoffer, biogas mv. 
 
Der kan i den forbindelse findes virkemidler, der har synergieffekter, således at de 
samtidigt reducerer det fossile energiforbrug og reducerer landbrugets udledninger 
af andre drivhusgasser end CO2. Biogas er her en vigtig nøgleteknologi. Når DØRs 
udviser præferencer for teknologineutrale løsninger, så er det derfor vigtigt, at alle 
teknologiernes positive fordele værdisættes rigtigt, således at det samlede resultat 
ikke er samfundsøkonomisk suboptimalt. 
 
Endelig savner L&F, at DØR forholder sig aktivt til 'fossilfrihed' uden for energi-
sektoren. I dag er en stor del af produktionen i eksempelvist kemi- og materialesek-
torerne baseret på fossile udgangspunkter, og hvis Danmark virkeligt skal være 
fossilfrit, skal denne efterspørgsel også dækkes. DØR kunne derfor med fordel have 
peget frem i retning af det biobaserede samfund med fokus på, hvordan Danmark 
med en stærk biologisk sektor kunne blive førende og opnå økonomisk gevinst 
heraf. 
 
 
DI 
 
Luftforurening 

Luftforureningen er grænseoverskridende og er netop derfor internationalt reguleret 
gennem UN-ECE-protokoller, der på fællesskabsniveau bliver fulgt op af EU-
regulering. 
 
DI finder, at det er en snæver synsvinkel, at diskussionsoplægget afgiver anbefalin-
ger om regulering af emnet ud fra en gennemgang af alene en national økonomisk 
regulering af luftemissionerne. Den nationale økonomiske regulering bør ses i en 
konkurrencemæssig kontekst: Hvis vi regulerer økonomisk herhjemme på en anden 
måde end vores nabolande, så giver det konkurrenceforskelle, som er uhensigts-
mæssige i en åben økonomi som den danske.  
 
For de virksomheder, der er særligt hårdt ramt af NOx-afgiften gælder, at udledning 
af NOx allerede er reguleret jf. IE-direktivet (2010/75/EU) bilag V og VI. Virksom-
hederne er dermed dobbeltreguleret, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. 
 
DI er i øvrigt glade for, at Det Miljøøkonomiske Råds Sekretariat (DMØR) bemær-
ker, at Danmark overholder den regulering, vi er forpligtet af. Regeringens gennem-
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regning af EU’s NEC-direktiv viste, at vi også fremover vil overholde de fælles 
krav. 
 
Danmark fossilfrihed 2050 

I rapporten fokuseres på snitfladerne mellem EU’s og Danmarks klimaindsats. Der 
sondres mellem de kvoteomfattede sektorer, hvor der er en fælles EU-ramme samt 
det ikke-kvoteomfattede område. Ud fra den præmis ser rapporten på, hvordan man 
vil kunne sikre fossil uafhængighed eller fossilfrihed frem mod 2050. Forskellen på 
disse to visioner er ifølge DMØR, at uafhængighed, som er EU’s mål, handler om 
klima (80-95 pct. CO2-reduktion i 2050), mens fossilfrihed handler om valg af 
teknologi (man skal udelukkende anvende vedvarende energikilder). 
 
DMØR analyserer derefter, hvad en dansk enegang frem mod 2050 resulterer i 
under forudsætning af, at EU ikke gør en indsats. Undervejs henviser DMØR til 
vurderinger fra henholdsvis Klimarådet, IPCC, OECD og CEPOS, der har forskel-
lige omkostningsbetragtninger. Klimarådet opererer med de relativt laveste merom-
kostninger (0,4 pct. af BNP), mens CEPOS ender op med de relativt højeste mer-
omkostninger (4-5 procent af BNP). DMØR’s egen analyse, der ikke tager højde for 
tilpasningsomkostninger og valg af virkemidler (og dermed heller ikke de forde-
lingsøkonomiske aspekter) giver en meromkostning årligt på 16 mia. kroner årligt.  
 
DI finder det påfaldende med sådanne store forskelle men konstaterer samtidig, at 
det under alle omstændighed vil lede til meromkostninger og ifølge DMØR et 
permanent velfærdstab, såfremt en dansk enegang frem mod 2050 besluttes. Derfor 
mener DI overordnet, at Danmark skal samordne omstillingen frem mod fossil 
uafhængighed i en EU-kontekst, herunder stats- og regeringsledernes aftale om 
EU’s fælles energi- og klimapolitik frem mod 2030. Den er netop baseret på ønsket 
om en balanceret og omkostningseffektiv indsats i EU samlet set. 
 
DMØR finder ikke grundlag for at konkludere, om en dansk enegang giver særlige 
danske fordele eller ej. Det nævnes, at i en tilpasning vil danske virksomheder 
kunne spare penge ved at erstatte energi med andre produktionsfaktorer som kapital 
og/eller arbejdskraft samt importere energitunge materialer og outsource hele eller 
dele af produktionen til udlandet. 
 
DI er enig i disse overvejelser, som er udtryk for problematikken med carbon- og 
investeringsleakage, der er en særskilt udfordring for en dansk og for så vidt også 
europæisk enegang. DI mener, at EU’s kvotesystem er vigtig i forhold til at håndtere 
dette, hvilket også er en grund til at koordinere den danske indsats med EU’s.  
 
Et andet element er naturligvis også den danske eksport af energiteknologi, hvor 
energibranchen kan have fordele af særlige danske indsatser. DI vil påpege, at det 
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ikke nødvendigvis kræver særskilte høje danske målsætninger, men derimod målret-
tede indsatser såsom eksempelvis ambitiøse forsknings- og udviklingsprogrammer 
og uddannelse – eller tiltrækning af de rette kompetencer. En velfungerende og 
ambitiøs EU-indsats er derimod helt afgørende for udviklingen i den danske eksport 
af energiteknologi. 
 
I lyset af de forventede omkostninger ved at opnå fossilfrihed i 2050 er DI enig med 
det Miljøøkonomiske Råd om, at omkostningseffektivitet i klimapolitikken er helt 
centralt. Den forventede stigning i energiomkostningerne på 16 mia. kr. om året ved 
at overgå til uafhængighed af fossile brændsler i 2050 nødvendiggør øget fokus på 
billiggørelse og omkostningseffektive tiltag af indsatsen. 
 
Beregningerne fra DMØR peger på, at BNP-niveauet på lang sigt vil blive reduceret 
med omkring 0,3 pct. Dette tal forudsætter omkostningseffektive instrumenter. 
Benyttes et uhensigtsmæssig brug af instrumenter frem mod 2050, vil tabet i BNP 
blive større. Det er endnu en påmindelse om, hvor vigtigt det er, at støtte til vedva-
rende energi gives rigtigt. Her spiller teknologineutralitet en central rolle. Dette 
understøttes eksempelvis af EU’s kvotehandelssystem. 
 
I de ikke-kvotebelagte sektorer bør en teknologineutralitet tilsvarende være bærende 
for en omkostningseffektiv indsats. Her er det en interessant pointe, at DMØR’s 
analyse viser, at meromkostningerne kan reduceres væsentligt, hvis den danske 
klimapolitik målrettes ikke-kvotesektoren. Et budskab, der bør underbygges yderli-
gere. Det er ikke umiddelbart DI’s opfattelse, at det er mange reduktionstiltag på 
eksempelvis transport- og bygningsområdet, der er billige. Det fremgår blandt andet 
af klimaplanen og det tilhørende virkemiddelkatalog fra 2013. 
 
DMØR påpeger, at PSO’en ikke kun er med til at fastholde et fossilbaseret forbrug 
på et højere niveau, end hvis den blev finansieret på finansloven. Den har også 
væsentlige konkurrenceforvridende effekter for eksportbaserede danske virksomhe-
der. Dette er endnu et argument, der understøtter DI’s forslag om en offentlig finan-
siering af PSO’en fremadrettet. EU har igangsat en nødvendig reform af tilskud til 
vedvarende energi. Det vil være en del af EU’s fremtidige indsats, hvor mere koor-
dination mellem medlemslandene skal fremmes. 
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Dansk Erhverv 

 
1. Værdi af statistisk liv 
 
Dansk Erhverv er enig i, at værdi af statistisk liv (VSL) er et udmærket instrument 
til at udarbejde cost-benefitanalyser af tiltag, der sænker risikoen for dødsfald.  
 
Som formandskabet pointerer, er estimation af befolkningens betalingsvillighed for 
en reduktion i risikoen for at dø behæftet med betydelig usikkerhed. Ud over denne 
generelle usikkerhed, de er svær at undgå, er det dog også en række forhold, der 
systematisk trækker estimatet op jf. nedenstående, og det endelige estimat på 31 
mio. må derfor vurderes at ligge i overkanten.   
 
I sin analyse benytter Formandskabet en spørgeskemaundersøgelse til at værdisætte 
VSL. Her spørges der til respondenternes betalingsvilje for at mindske risikoen for 
at dø med 1/100.000 henholdsvis 2/100.000.  
 
Denne metode lider bl.a. under to problemer: 1) Det er meget svært at vurdere egen 
betalingsvilje korrekt, når det er en hypotetisk og ret abstrakt situation. 2) Besvarel-
serne kan være positivt biased på samme måde som, at respondenter ofte vurderer 
egen betalingsvilje for økologi højere, end hvad deres reelle handlinger viser. 
 
Det er væsentligt at overveje, om der skal tages højde for ikke-linearitet. Hvis 
betalingsviljen reelt ikke er lineær, afhænger besvarelserne i meget høj grad af, hvor 
stor/lille risikoændring der spørges til. Og det vil give en bias i estimaterne. 
 
I Formandskabets studie frasorteres 378 protestbesvarelser ud af 2.009 besvarelser i 
alt (endelig population=997). Protestbesvarelserne er i overvejende grad personer, 
der ikke er villige til at betale mere i skat. Besvarelser med værdien 0, der ikke var 
protestbesvarelser, blev dog medtaget. Protestbesvarelserne kan dog i høj grad ses 
som reel manglende vilje til at betale. At de mange protestbesvarelserne frasorteres, 
giver en kraftigt positiv bias i estimaterne. 
 
2. Luftforurening 
Formandskabet forholder sig ikke til betydningen af målsætningen for den danske 
ressource-handlingsplan, hvor affaldsforbrænding i kommunale kraft-/varmeværker 
skal udfases og omstilles til bioforgasning og genanvendelse. Det ville være relevant 
at belyse, hvor store udledningerne fra disse kraftvarmeværker er, og hvad der 
spares i emmissionsregnskabet ved den danske handlingsplan.  
 
Emmissionsregnskabet for landbruget bør supplerende opgøres i forhold til land-
brugspakken.  
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Der bør anbefales en klar lovgivning, der får udfaset de værste brændeovne, især i 
byerne, da det medfører de største samfundsgevinster. Dansk Erhverv er enig i, at 
skrotningspræmie vil give langt mere effekt, hvis den målrettes ovne i byerne. 
 
En pointe Formandskabet ikke kommer ind på er, at de danske regler om brændeov-
ne bør lægge sig op ad regler i andre lande. Fælles regler vil hjælpe producenter til 
innovation og udvikling, da producenter leverer til mange EU-lande.  
 
3. Danmark Fossilfri 2050 
Dansk Erhverv er i vidt omfang enig i formandskabets analyse og vurderinger af 
”Danmark fossil-uafhængig 2050”. Selvom estimater på omkostninger i 2050 natur-
ligvis må hvile på ret usikre antagelser om den gældende teknologiske og politiske 
situation i landene omkring os om godt og vel 3 årtier, er estimater af omkostninger 
ved en politisk fastsat målsætning væsentlig, og det er givtigt med et estimat af disse 
omkostninger fra et uafhængigt organ. Omstillingen til vedvarende energi medfører 
omkostninger og velstandstab, og det er derfor vigtigt, at der skabes opmærksomhed 
om dette i debatten om den grønne omstilling. 
 
På nogle områder havde Dansk Erhverv gerne set, at Formandskabet havde ført 
analyserne videre. Der kunne således have været egne kritiske analyser af de såkald-
te ”erhvervsøkonomiske begrundelser” for dansk enegang i omstilling af energi-
systemet til vedvarende energi. Formandskabet kunne være kommet nærmere ind på 
Danmarks særlige situation som lille, åben økonomi i forbindelse med klimaene-
gang og risikoen for ”carbon-leakage”, og der kunne have været en grundigere 
analyse af potentielle markedsbaserede instrumenter i klimapolitikken. 
 
Også set i lyset af den nuværende uventede lave oliepris kunne de være interessant, 
at der blev set på udviklingen i omkostninger i perioden frem mod 2050. Det er 
tænkeligt, at omkostningerne i dele af perioden frem mod 2050 kunne være højere 
end i 2050, hvis eksempelvis ”ambitionerne” i delmålsætningerne løber fra den 
teknologiske udvikling.   
 
Dansk Erhverv er enig i konstateringen af, at den globale opvarmning er et globalt 
problem, der kræver globale løsninger. Den ideelle løsning ville derfor være et 
verdensomspændende kvotesystem, således at der kunne dannes én global pris på 
CO2-udledning. 
 
På baggrund af klimaproblemets internationale karakter bør Danmarks målsætninger 
være balancerede i forhold til andre lande. Dansk enegang medfører ”carbon-
leakage”, og især inden for kvotesektoren flytter dansk enegang blot udledningen til 
andre lande, hvor produktionsteknologien oven i købet kan være mere miljøbela-
stende. 
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Dansk Erhverv bemærker, at Formandskabet vurderer, at Energistyrelsen har under-
vurderet omkostningerne i forhold til nærværende analyse, samt at Formandskabet 
nævner, at analysen estimat kan være i underkanten, fordi tilpasningsomkostninger i 
husholdninger og virksomheder ikke er medtaget, samt at det antages, at der anven-
des de mest omkostningseffektive instrumenter.   
 
Formandskabet påpeger, at tung transport (fly, skibe lastbiler) er dyrest at omstille, 
hvilket bør give anledning til politiske overvejelser om at justere det danske mål for 
vedvarende energi, så der tages højde for de dyreste reduktioner. 
 
Det er vigtigt at vælge omkostningseffektive instrumenter i forbindelse med omstil-
ling af energi-systemet. Dansk Erhverv er enig i, at PSO-systemet er uhensigtsmæs-
sigt, fordi det forvrider energiforbruget og medfører et velstandstab. Dansk Erhverv 
ønsker, at PSO flyttes til Finansloven, så forvridningen mindskes, og der skabes 
større politisk opmærksomhed om omkostningerne til omstilling af energisystemet. 
 
Teknologineutralitet er vigtig, og jo mere instrumenterne i den grønne omstilling 
defineres politisk, des højere er omkostninger til omstilling. Dansk Erhverv havde 
derfor gerne set en analyse af potentielle markedsbaserede instrumentvalg i energi- 
og klimapolitikken, herunder anvendelsen af ”grønne certifikater”, som kendes fra 
nogle af de andre lande i Norden. 
 
Formandskabet sætter kritisk spørgsmålstegn ved afsmitningseffekt (dansk enegang 
får andre lande til at følge os), og Formandskabet vurderer, at dansk enegang kun 
har beskeden betydning for teknologisk udvikling af vedvarende energiløsninger og 
erhvervsøkonomiske fordele.  
 
Dansk Erhverv mener, at det er positivt og tiltrængt, at Formandskabet sætter de 
såkaldte erhvervsøkonomiske begrundelser for grøn omstilling i et kritisk lys, fordi 
fortrængningseffekten i forhold til andre brancher i dansk erhvervsliv ofte glemmes 
i debatten. 
 
 
Forbrugerrådet Tænk 
 
Værdi af statistisk liv 
Det Miljøøkonomiske Råd finder, at værdien af et statistisk liv bør hæves fra de 
nuværende ca. 17 mio. kr. til 31 mio. kr. for at give et retvisende billede. Sammen-
holdt med værdisætningen i andre lande finder Rådet, at værdien af et statistisk liv i 
Danmark burde være på 38-45 mio. kr. Ligeledes foreslår Rådet, at værdien af et 
tabt leveår øges fra de nuværende ca. 1 mio. kr. til ca. 1,3 mio. kr. for fremover at 
give et retvisende billede i samfundsøkonomiske analyser. 
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Konsekvensen af den forøgede værdisætning af et statistisk liv er, at det derved 
bliver endnu mere favorabelt rent samfundsøkonomisk at forebygge for tidlige 
dødsfald ved at reducere fx. den stærkt sundhedsskadelige luftforurening, der hvert 
år koster flere tusinde danskere livet. 
 
Forbrugerrådet Tænk bakker op om den foreslåede forøgede værdisætning af et 
statistisk liv og opfordrer politikerne til at igangsætte en fornyet analyse af luftforu-
reningens omkostninger for samfundet i lyset heraf. Baseret på denne analyse bør 
straks tages initiativer til at nedbringe luftforureningen fra de mest oplagte sektorer: 
Privat brændefyring, landbrug, transport m.v. 
 
Luftforurening 
Det Miljøøkonomiske Råd finder, at Danmark bør arbejde for at indgå mere ambiti-
øse aftaler om at reducere luftforureningen i EU. Ligeledes finder Rådet, at både 
afgiften på svovl og NOx bør øges for at få en samfundsøkonomisk optimal regule-
ring af luftforureningen. 
 
Imidlertid antages, at ambitionsniveauet i internationale aftaler om at reducere 
luftforurening er samfundsøkonomisk optimalt, og at de danske miljøafgifter på 
luftforurening derfor alene skal fastsættes, så de primært dækker forureningens 
omkostninger til skader i Danmark. Antagelsen er forkert. Det afspejles ved, at 
reduktionsomkostningerne for f.eks. ammoniak er 10 gange mindre end de interna-
tionale skadesomkostninger, mens reduktionsomkostningerne for NOx er 5-7 gange 
mindre end de internationale skadesomkostninger. Det samme gælder andre typer 
luftforurening. Denne markante forskel skyldes netop, at de internationale aftaler 
underregulerer luftforureningen i forhold til den samfundsøkonomisk optimale 
regulering, hvor skadesomkostningerne er lig reduktionsomkostningerne. 
 
Et optimalt afgiftsniveau i Danmark bør derfor fastsættes, så afgifterne dækker 
forureningens omkostninger til skader i både Danmark og udlandet. Danmark burde 
dernæst (ideelt set) kompensere de skader vores luftforurening forårsager i udlandet 
– ligesom udlandet burde kompensere Danmark for de skader deres luftforurening 
forvolder i Danmark.  
 
Ved at reducere luftforureningen kan der høstes enorme helbreds- og samfundsøko-
nomiske gevinster. Alene afgifter på privat brændefyring kan redde 300 danske liv 
årligt og indbringe 3 mia. kr./år til statskassen (se også nedenfor). 
 
Forbrugerrådet Tænk er enigt i, at Danmark bør arbejde for meget strammere inter-
nationale aftaler for at reducere luftforureningen, og at der bør indføres højere 
afgifter på svovl og NOx. Men afgifternes størrelse bør afspejle de samfundsøko-
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nomiske omkostninger på internationalt plan og ikke kun de skader luftforureningen 
gør i Danmark.  
 
Brændefyring 
Kapitlet er udtryk for et stort epokegørende arbejde med brændefyring. Baseret på 
dette anbefaler rådet yderligere regulering af brændefyring. Den mest optimale 
regulering opnås ifølge Rådet ved at indføre differentierede afgifter baseret på en 
temperaturmåler i skorstenen, som anbefalet af Det Økologiske Råd for to år siden. 
Dette vil spare 300-400 for tidlige dødsfald årligt i Danmark og give en samfunds-
økonomisk gevinst på 3-4 mia. kr. årligt. 
 
Rådet har fået landets førende forskere til at genberegne helbredseffekter af brænde-
fyring på en ny måde, hvor der i detaljer medregnes helbredseffekter i byer med stor 
populationstæthed. Disse beregninger viser, at partikelforureningen har markant 
større helbredsomkostninger end tidligere beregnet. Helbredsomkostningerne løber 
nu op i 5,7 mia. kr. årligt.  
 
Ud over differentierede afgifter undersøger vismændene regulering af privat bræn-
defyring via forbud mod ældre ovne, forbud mod brændefyring i byer, total forbud 
m.v. Alt sammen giver en mia. gevinst for samfundet årligt.  
 
Forbrugerrådet Tænk støtter alle elementer af den nye analyse vedr. brændefyring 
og håber, at de detaljerede beregninger, der viser endnu større helbredseffekter og 
samfundsøkonomiske omkostninger end hidtil antaget, får politikerne til at handle, 
så luftforureningen kan reduceres til gavn for folkesundheden og samfundet. Foru-
rening fra privat brændefyring er ansvarlig for 70 % af landets partikeludledning og 
for helbredsomkostninger for 5,7 mia. kr. årligt, selv om brændefyring kun dækker 
sølle 3 % af landets energiforbrug. Det skal der gøres noget ved. 
 
Danmark fossilfri 2050 
Den globale klimamålsætning blev strammet på Paris-topmødet, hvilket vismænde-
ne ikke forholder sig til. Før var målet, at verden med omkring 50 % sandsynlighed 
kunne holde sig under 2 grader. Nu skal temperaturstigningen derimod holdes 
”betydeligt under 2 gr.”, og man skal stræbe efter 1,5 grad. Men vismændene hæn-
ger fast i at kalde 2 gr. for ”et passende kompromis” (s. 181) mellem økonomiske 
hensyn og hensynet til at begrænse skadevirkninger. Hermed negligeres de senere 
års klimaforskning, som netop peger på de alvorlige effekter af en 2 gr.’s stigning. 
 
Paris-målet betyder, at EU’s 80 – 95 % reduktion stadig gælder, men at man flytter 
fra den lave til den høje ende af intervallet. Derfor skal alle udledninger fra energi-
produktion og –forbrug i form af CO2 helt væk, for at give plads til en mindre 
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udledning af andre drivhusgasser – især metan og lattergas – som det ikke er muligt 
at fjerne. 
 
Vismændene går ud fra, at Danmark skal vælge politik efter om man tror, at EU vil 
holde sine løfter eller ej. Men Danmark er nødt til at tilrettelægge sin politik efter at 
EU vil holde løfterne, ellers skaber det alt for stor uforudsigelighed, og dermed 
bliver den danske omstilling for dyr. 
 
EU’s kvotesystem har udbudt alt for mange kvoter på markedet. Disse kan ikke 
styres efter efterspørgslen. Derfor kan EU's kvotesystem ikke fungere efter hensig-
ten. Den lave kvotepris afspejler, at industrien ikke kan udlede så meget, som de har 
kvoter til. Her til kommer de såkaldte CDM-projekter, som er ikke-additionelle, dvs. 
de ville være blevet gennemført også uden tilskud via CDM. Prisen på kvoterne 
afspejler ikke CO2-reduktionsomkostninger, men er derimod udtryk for normal 
aktietænkning: Sker der et indgreb, som kan gøre kvoterne noget værd i fremtiden, 
ja så har de en form for spekulationsværdi. 
 
Dette system er ikke genoprettet (hvad vi gerne så) så det kan bruges som instru-
ment i den europæiske omstilling til fossilfrihed. Vismændene skriver da også, at de 
foreslår at der udstedes færre kvoter. Men det ændrer ikke på, at kvotesystemet i dag 
ikke har nogen styrende funktion. Alligevel skriver vismændene, at danske tiltag i 
kvotesektoren ”som udgangspunkt ingen effekt (har) på klimaet”. Men det ville 
netop kun gælde, hvis kvotesystemet virkede. 
 
Danmark går ikke enegang i dag. Danmark har udnyttet sit naturgivne store potenti-
ale for vindkraft, hvilket også Sverige og Nordtyskland er i gang med. Og Portugal 
fik i januar 2016 84 % af sin strøm fra vedvarende energi. 
 
Feed-in tariffen for VE kan især for vind på land ses som en kompensation for, at 
der ikke indregnes eksterne omkostninger i prisen på fossile brændsler. 
 
Desuden bygger el-prismodellen på marginale omkostninger. Denne prismodel 
presser prisen ned, hvilket betyder, at hvis Danmark fremover skal have national el-
produktion, så kan det kun ske med støtte til ny produktion.  Ingen energiproduktion 
– hverken fossil eller VE-baseret - kan etableres med det etablerede el-pris niveau. 
Ny produktion sker med mindst muligt tilskud som landvind. I dag som 25 øre i 
tilskud de første 6-8 år, og derefter uden tilskud resten af møllens levetid, som 
sættes til op mod 30 år. Det giver en gennemsnitlig støtte på omkring 10 øre pr. 
kWh. Det er langt billigere end etablering af ny naturgas- eller kulkraftbaseret 
produktion. 
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Det anføres at de nødvendige reduktioner af drivhusgasudslip skal finde sted der 
hvor de er billigst globalt set – og det er oftest i mellem- og lavindkomstlande (s. 
185). Men her ses bort fra, at udviklingslandene aldrig vil acceptere en situation, 
hvor de rige lande blot kan fortsætte som hidtil, mens de selv skal skære i udlednin-
gerne. Samtidig er de rige lande en model for mange udviklingslande. Hvis de rige 
lande fortsætter med både et højt forbrug og en ineffektiv anvendelse af energi, vil 
ulandene også søge at kopiere denne model. 
 
Vismændene demonstrerer også en meget forsimplet tilgang til energiprisens betyd-
ning. ”Højere energiomkostninger reducerer reallønnen … og virksomhederne vil 
forsøge at spare på energien, bl.a. ved at bruge mere kapital og arbejdskraft … (så) 
produktiviteten og den samlede produktion vil falde” (s. 195). Tværtimod har vi set 
den teknologiske udvikling gå langsomt i en række ulande – og i den tidligere 
østblok, hvor man havde så lave energipriser, at der intet incitament var til at spare 
på energien. Vismændene erkender da også senere (s. 201), at faldende pris på 
fossile brændsler vanskeliggør overgang til vedvarende energi. 
 
Det er korrekt, at demonstrationsværdien af en dansk omkostningseffektiv energi-
omstilling afhænger af, om den samlede omstilling virkelig kan gøres omkostnings-
effektivt. Her er klare retningslinjer og sigtemål for investeringer helt afgørende. Et 
”frit” marked, hvor der til enhver tid blot satses på de her og nu billigste VE-
teknologier garanterer på ingen måde det rigtige miks for at nå omkostningseffektivt 
i mål i 2050. 
 
Et eksempel på dette er varmepumper til boligopvarmning. EA Energianalyse 
skriver i rapporten ”Den samfundsøkonomiske meromkostning ved en fossilfri 
energiforsyning” (som ligger til grund for en del af vismændenes rapport), i kapitel 
5: ”Individuel opvarmning forsynes i begge scenarier fra en kombination af eldrev-
ne varmepumper og træpillefyr. I det fossile scenarie dækker træpillefyrene en 
større andel af opvarmningsbehovet end i vindscenariet, men analysen viser, at det 
vil give lavere omkostninger, også i det fossile scenarie, at erstatte flere træpillefyr 
med eldrevne varmepumper.” Men da træpiller ikke er afgiftspålagt er det privat-
økonomisk mere fordelagtigt at vælge et pillefyr frem for en varmepumpe. Denne 
vigtige konstatering har vismændene udeladt.  
 
Vismændenes omkostningsberegninger bygger oftest på et ”alt andet lige” scenarie, 
hvor alle ændringer regnes at skulle ”påtvinges” andre sektorer og derfor medfører 
unødige omkostning i form af ”strandede” investeringer, som skal laves om. Men 
hvis der som i Danmark lægges klare retningslinjer frem, så vil fremtidige investe-
ringer tage højde for en forventet udvikling, og derfor vil behovet for at lave allere-
de foretagne investeringer om, minimeres ganske betydeligt. Samtidig vil der være 
sundhedseffekter af omstillingen, som beregnet af Klimakommissionen i 2010. Hvis 
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begge disse forhold inddrages, reduceres ”regningen” for den grønne omstilling 
voldsomt – formentlig helt til under 0. 
 
Det er klart det billigste og mest eksportfremmende at omstille energiforsyningen i 
kvotesektoren i Danmark. Det er her vores store markedspotentialer ligger, både på 
grund af gratis brændsel i form af vind og efterspørgsel på teknologi og integra-
tionsviden fra mange andre lande. Derfor ville det være dumt at neddrosle den 
danske indsats i kvotesektoren. 
 
Men udfordringen ligger i de ikke-kvote omfattede sektorer: Landbrug, transport og 
bygninger forsynet med olie og gas. Af forskellige grunde - landbrugets overinve-
steringer og medfølgende krise, samt frygt for at lægge sig ud med bilejerne som 
vælgergruppe - har danske regeringer ikke rigtigt taget fat på klimaomstilling af 
disse to sektorer. 
 
Umiddelbart er det dyrere at omstille, specielt i transportsektoren. Man er nødt til at 
kombinere de nødvendige omstillinger med de positive sideeffekter, som miljø-
beskyttelse, natur, turisme m.v. på landbrugssiden og på transportsiden med reduce-
ret luftforurening, forbedret folkesundhed (pga. øget motion ved cykling og gang), 
energieffektivisering ved skift til el-biler, fordele for det danske el-system med 
fleksibelt forbrug samt eksport af produktionsteknologi til avancerede brændstoffer 
til tunge køretøjer m.v.  
 
Der kan forventes klare krav fra EU i form af den såkaldte byrdefordelingsaftale 
frem mod 2030, som forventes i 2016, og som Danmark bliver omfattet af. Og så 
skal vi i gang med omstillingen på dette område. Men på grund af Danmarks rige-
lige forsyning med vind, gode udlandsforbindelser og den norske vandkraft, så er 
reduktioner i kvotesektoren billigere end i ikke-kvotesektoren, hvis ikke øvrige 
fordele regnes med. 
 
Så der er behov for en langsigtet strategi for ikke-kvotesektoren, for at billiggøre 
omstillingen og virkemidlerne – og på samme måde som der er lagt en langsigtet 
strategi i form af brede flertal for energiaftaler i kvotesektoren. 
 
Vi er enige med vismændene i at prioritere afgifter som virkemiddel. Men de fore-
slår en afgift på ikke-beskattede udledninger af drivhusgasser - som desværre ikke 
er realisabel. Det afhænger af forhold som målbarhed, konkurrenceevne, admini-
strerbarhed, forsyningssikkerhed m.v. Skattekommissionen forsøgte det samme i 
2009 med forslag om en metanafgift. Men det bliver en afgift på dansk husdyrhold, 
som friholder importerede animalske produkter. Så ville der være langt mere per-
spektiv i en kødafgift, som blev lagt på alt kød, uanset om det produceres i Danmark 
eller importeres. En sådan afgift ville løbe ind i nogle af de samme tekniske vanske-
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ligheder som fedtafgiften, men den ville være langt mere enkel, hvor problemet med 
fedtafgiften var, at den dels ramte vegetabilsk fedt, som oftest er sundere, dels ikke 
var i stand til at skelne mellem forskellige kødudskæringer med forskelig fedtpro-
cent. Disse problemer ville en kødafgift ikke have. 
 
Vismændene kritiserer den såkaldte PSO-afgift, som i dag stimulerer udbygningen 
med vedvarende energi (s. 200). De mener, at den hæmmer overgang fra fossile 
energikilder til el. Men alternativet – at støtte vedvarende energi over finansloven – 
vil bringe en ny usikkerhed ind, idet politikerne så hvert år skal afveje udbygning af 
vedvarende energi over for udgifter til sundhed, ældre osv. Denne usikkerhed vil 
også fordyre den vedvarende energi. Vi er enige i, at vi skal have en større del af 
energiforbruget over på el, men det må ske ved at støtte f.eks. varmepumper og 
elbiler målrettet – frem for ved at billiggøre el som sådan, idet dette blot vil forringe 
motivationen til elbesparelser og dermed føre til øget spild. 
 
 
Særlig sagkyndig Peder Andersen 
 
Økonomi og Miljø 2016 behandler tre forskellige, fagligt udfordrende og policy 
relevante emner. Kapitel I om værdien af statistisk liv har et bredt anvendelsesom-
råde, og resultaterne kan være med til, at allokeringen af offentlige ressourcer til 
forbedring af sikkerhed i fremtiden foregår på et forbedret grundlag. Dette uddybes 
kort efterfølgende. Kapitlet II er mere specifikt om et alvorligt problem, nemlig 
luftforurening. Her analyseres så mere dybt et relativt snævert område, nemlig 
regulering af brændeovnes luftforurening. Kapitlet viser klart, at en miljøøkonomisk 
analyse giver en række fagligt baserede anbefalinger om regulering af luftforure-
ning. Kapitel III er et anderledes kapitel, idet det primære formål med kapitlet er at 
beregne de økonomiske konsekvenser for Danmark af at blive uafhængigt af fossile 
brændsler. Økonomi og Miljø 2015 bidrager således til at give faglig dybde og 
udvidet indsigt på områder, der er relevante for prioriteringen af anvendelsen af 
offentlige midler i bestræbelserne på at fremme forbedre befolkningens livsvilkår 
eller om konsekvenserne af at leve op til politiske målsætninger.  
 
Værdien af statistiske liv 
Det opfattes af mange som kontroversielt og uetisk at bruge værdien af statistisk liv 
i forbindelse med prioriteringen af offentlige tiltag, men det er klart en fordel at 
have et fagligt solidt grundlag og gennemsigtigt mål for værdien af statistisk liv, når 
der gennemføres cost-benefit analyser. Disse etiske aspekter kunne have været 
uddybet i kapitlet. Et centralt budskab i kapitel I er, at det anvendte estimat for 
værdien af statistisk liv, der hidtil har været anvendt i Danmark er for lavt og ifølge 
beregninger bør hæves fra 17 mio. kr. til 31 mio. kr. Selv om der altid er en række 
usikkerheder i sådanne beregninger, er kapitlets anbefaling meget troværdigt. Det er 
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et grundigt kapitel. Ved en række investeringer, der forbedrer sikkerheden, er der 
tale om meget langsigtede investeringer. Det rejser det spørgsmål om estimatet de 
facto er for lille, da en række forhold, herunder levestandard og gennemsnitlig 
levealder, ændres over tid. Hvis indkomsten stiger og gennemsnitlig levealder 
stiger, forøges skal estimatet af værdien af statistisk liv også forøges.  
 
Et interessant spørgsmål, som kan stilles i forlængelse af anbefalingen af, at værdien 
af statistisk liv bør forøges, er, om de estimaterne, der anvendes i danske cost-
benefit analyser, for forbedringer af miljøet mere generelt er for lave. Hvis det er 
tilfældet, er det problematisk isoleret at forøge værdien af statistik liv til brug for 
cost-benefit analyser, da det generelt er sådan, at den offentlige budgetrestriktion 
begrænser gennemførelsen af projekter. Hvis et estimat isoleret forøges, vil dette 
betyde en skævvridning i forbindelse med valg af projekter. Dette problem ligner 
situationen, hvor der bruges en for høj samfundsøkonomisk kalkulationsrente, 
hvilket vil betyde en nedprioritering af projekter med lang levetid, og hvor benefit 
især falder sent i projektets periode. Det vil således være relevant og interessant at 
få tjekket en række af de andre centrale estimater, der indgår i danske cost-benefit 
analyser for at undgå skævvridninger. Hvis det viser sig, at centrale estimater af 
miljøforbedringer (vandkvalitet, biodiversitet, naturparker osv.) er undervurderede 
(eller overvurderede) kan en opdatering give anledning til nyttige korrektioner. Hvis 
det viser sig, at der, som det er tilfældet med værdien af statistisk liv, bruges for lave 
estimater, kan dette give anledning til at genoverveje indsatsen på en række miljø-
områder. 
 
 
Særlig sagkyndig Jette Bredahl Jacobsen 
 
Rapportens 3 kapitler fremstår helt overordnet som gennemarbejdede og velargu-
menterede, og konklusionerne er (generelt) plausible. Nedenfor følger kommentarer 
til de enkelte kapitler. 
 
Kapitel 1: Statistisk liv 
Kernen i kapitlet er en estimering af statistisk liv med en hypotetisk værdisætnings-
metode. Metoden følger state-of-the-art herfor. Der benyttes en variant af et beta-
lingskort som betalingsmetode – for at tage hånd om de problemer der er knyttet til 
denne metode, og der er adskillige andre små, men vigtige, aspekter som er adresse-
ret og som gør studiet godt. Dette fremgår af baggrundsnotatet, men kunne godt 
være fremhævet i rapporten, da det styrker troværdigheden af estimaterne.  
 
En hver undersøgelse kan man stille spørgsmålstegn ved. Det største metodiske 
problem ved undersøgelsen her er, som jeg ser det, et meget stort antal respondenter 
som frasorteres – fordi de ikke spiller med på forudsætningerne eller fordi de ikke 
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har forstået det. Det er langt større end for klassiske erklærede præference-studier, 
og skyldes nok problematikken omkring at formidle ændringer i sandsynligheder for 
at dø, som ikke er let – trods en stor indsats herfor.  Det interessante er om det giver 
anledning til et bias – om det påvirker resultaterne. Der er næppe belæg for at pro-
testsvar skulle ligge i den øvre eller nedre ende, men for de som ikke har forstået 
konteksten kunne man formode en effekt qua en potentiel korrelation til uddannel-
sesniveau. Men det er spekulationer.  Der er foretaget følsomhedsanalyser heraf. 
Disse kunne være suppleret med angivelse af medianen som er mindre følsom over 
for meget store værdier end middelværdier. 
 
Både erklærede og afslørede metoder til estimering af folks betalingsvillighed for 
risikoreduktioner af død er afhængige af hvad folk ved om risikoen – nogen gange 
gør man noget dumt fordi man ikke vidste bedre, eller fordi man ikke tror man selv 
rammes, etc.  Det kan være en mulig forklaring på det utraditionelle man finder i 
denne type studier at erklærede præferencestudier ligger lavere end hedoniske. Det 
kunne være interessant om det var diskuteret nærmere. 
 
Resultaterne af analysen sammenholdes i rapporten med eksisterende estimater fra 
både erklærede præferencemetoder og hedoniske metoder, og disse underbygger fint 
det fundne estimat i størrelsesordenen 31 mio kr. Der er således solidt grundlag for 
den foreslåede ændring af værdien af statistisk liv.  
 
Kapitel 2: Luftforurening 
Kapitlet laver en solid estimering af gevinster og omkostninger ved luftforurening 
baseret på værdierne af statistisk liv beregnet i kapitel 1. Dette sammenholdes med 
den optimale implementeringsgrad for virkemidler i forskellige sektorer. Sidstnævn-
te er fornuftigt at gøre, men i formidlingen heraf fremgår det ikke tydeligt at der ofte 
er andre effekter af disse virkemidler – miljøeffekter, klimaeffekter, livskvalitet, mv. 
Disse andre effekter burde være fremhævet da de i mange tilfælde er ligeså væsent-
lige (eller mere) end luftforureningen alene. Særligt vedr. brændeovne burde klima-
effekter have været inddraget i diskussionen, og effekter på natur og miljø vedr. 
virkemidler i landbruget. 
 
Ligeledes står konklusionerne omkring den optimale implementeringsgrad meget 
firkantede – uden nævneværdig diskussion af usikkerheden på disse estimater.  
 
Der er en god diskussion af problematikken omkring grænseoverskridende luftforu-
rening og antagelsen om at vi regulerer i Danmark for effekter i Danmark, og via de 
internationale aftaler for forpligtigelserne i EU. Dette havde været relevant at tage 
op igen i diskussionen af den optimale implementeringsgrad. Yderligere havde det 
været interessant at se på hvad en optimal luftforurening i Danmark ville være hvis 
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man så på det med EU perspektiv – og altså ikke kun på dansk regulering. Men 
dette ville kræve betragtelig mængde yderligere analyser.  
 
Kapitel 3: Danmark fossilfri 2050 
Kapitlets grundlæggende princip er en opdatering af klimakommisionens beregnin-
ger med ændringer i antagelserne hvor der er forekommet nyere oplysninger.  Der 
regnes på omkostningen ved en omstilling til fossilfrihed hvis resten af Europa ikke 
gør noget. Denne lidt tænkte situation skaber nogle problemer i antagelserne og 
særligt i formidlingen. Det er således ikke altid klart hvilke antagelser der ligger til 
grund, og det er helt centralt for beregninger der peger så langt ud i fremtiden. 
Beregningerne virker solide nok. 
 
Der er en række anbefalinger som måske nok er rigtige nok, men som ikke nødven-
digvis fremkommer af beregningerne – men fx baserer sig på tidligere års rapporter 
(fx indenfor vs udenfor kvotesektoren). Det havde været hensigtsmæssigt at det var 
fremstillet tydeligere hvilke anbefalinger der skyldes det aktuelle kapitel og hvilke 
der er af mere generel karakter.  
 
Der laves en italesættelse af fossilfrihed som værende det samme som at opfylde 
2050 målene om reduktion i drivhusgasser – med henvisning til regeringsgrundla-
get. Dette er fejlagtigt da fossilfrihed i sig selv ikke leder til en reduktion på 80-95 
% af drivhusgasser (da fx udledninger fra landbrug udgør en betragtelig del). Det er 
således værd at bemærke at fossilfrihed IKKE leder til målopfyldelse. I regerings-
grundlaget kobles de to ting heller ikke sammen (drivhusgasreduktionsmålet nævnes 
ikke eksplicit). Det ændrer dog ikke noget ved kapitlets opbygning i øvrigt og 
konklusioner som udelukkende vedrører omkostninger ved fossilfrihed. 
 
 
Særlig sagkyndig Karine Nyborg 
 
Formannskapets rapport er etter mitt skjønn grundig og holder gjennomgående høy 
faglig standard. Mine viktigste kommentarer dreier seg om følgende: i) Tvil om det 
faglige grunnlaget for å beregne verdien av et statistisk leveår; ii) at det er gode 
grunner til å sette SO2- og NOx-avgiftene høyere enn rapportens oppsummering 
indikerer; iii) at beregningene av kostnader ved dansk fossiluavhengighet besvarer 
et nokså spesielt spørsmål, som kanskje har begrenset policyrelevans. 
  
Kapitel I 
Jeg har ingen prinsipielle innvendinger til metoden som er brukt for å anslå verdien 
av et statistisk liv (VSL), og er enig i at det virker rimelig å oppjustere anslaget i 
tråd med dette.  
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Jeg stusser imidlertid over at man i diskusjonsopplegget understreker behovet for 
«konsistens» mellom VSL og VOLY (verdien av et statistisk leveår), basert på en 
idé om at et statistisk liv er mindre verdt jo færre leveår som forventningsmessig 
gjenstår. Jeg er klar over at en slik praksis er vanlig i faglitteraturen, men har van-
skelig for å se det faglige grunnlaget for dette.  
 
Økonomer er nøye med å presisere forskjellen mellom verdien av et statistisk liv 
(VSL) og verdien av et liv (identifisert eller ikke), men det kan likevel synes som 
om faglitteraturen selv av og til overser denne forskjellen. VSL er et mål på befolk-
ningens betalingsvillighet for små risikoreduksjoner. Det er ikke klart, verken 
teoretisk eller empirisk, at denne betalingsvilligheten avhenger av gjenstående 
forventet livslengde. Empiriske undersøkelser viser, som forklart i diskusjonsgrunn-
laget, ingen slik sammenheng. Antakelig er har livet for de fleste uendelig verdi, 
uansett alder, slik at betalingsvilligheten for risikoreduksjoner snarere reflekterer 
den enkeltes betalingsevne, forståelse av risiko, og grad av engstelse.  
 
I nytte-kostnadsanalyser verdsettes i prinsippet alle konsekvenser ut fra befolknin-
gens (netto) betalingsvillighet. Skal man følge dette prinsippet, ville det logiske 
være å anslå VOLY ut fra undersøkelser der det spørres om verdien av et leveår, 
ikke ut fra VSL. Slike undersøkelser gir ikke grunnlag for å anbefale at VSL skal 
være synkende med alder.  
 
En nytte-kostnadsanalyse gir ikke noe politisk eller etisk nøytralt svar på hva som er 
best for samfunnet – den svarer bare på hva befolkningen til sammen netto er villig 
til å betale for et tiltak. Svaret på dette avhenger naturligvis bl.a. av hvem som taper 
og vinner på tiltaket, og hvem som har mest penger å betale med. 
  
Analysene brukes likevel svært ofte normativt, som et mål på «hvor bra» ulike tiltak 
er for samfunnet. I en slik normativ sammenheng kan det synes rimelig å postulere 
at det skal være mer verdt for samfunnet å spare et ungt liv enn et gammelt. Men 
dersom dette gjøres, slik det anbefales i diskusjonsnotatet, må man være klar over at 
man har forlatt prinsippet om å verdsette alle konsekvenser ut fra netto betalingsvil-
lighet, og i stedet velger å sette en verdi ut fra et rent normativt standpunkt.  
 
Kapitel II 
1. Nivået på avgiftene for SO2 og NOx. Rapporten konkluderer med at SO2-

avgiften bør heves til 15-77 kr per kilo, avhengig av hvilken sektor utslippene 
stammer fra. Videre påpekes det at NOx-avgiften kan ha blitt nedsatt for mye, da 
den nye avgiften er litt lavere enn de anslåtte helse-(helbreds-)kostnadene, samt 
at det vil oppstå en risiko for at Danmark ikke vil oppfylle sine internasjonale 
forpliktelser. Når det gjelder begge avgifter, savner jeg imidlertid en diskusjon 
av de eksterne virkninger som ikke er tallfestet i beregningene. De kvantitative 
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anslagene mangler, så vidt jeg forstår, tall for en rekke negative eksterne effek-
ter: i) skade på natur og miljø; ii) skade på kulturkapital, som forvitring av hi-
storiske bygninger og statuer; iii) skade på bygninger og fysisk kapital forøvrig; 
og, ikke minst, iv) ubehaget ved å være syk. (Dessuten er sorg og ulempe for 
familie/sosiale relasjoner ved for tidlig dødsfall/sykdom neppe fullt ut dekket av 
verdien av et statistisk liv; og det er heller ikke åpenbart at beslutningstakerne 
finner reduserte skader i utlandet utover internasjonale forpliktelser fullstendig 
irrelevant.) Jeg har stor forståelse for at en del slike verdier ikke er kvantifisert. 
Dette er imidlertid ikke noe argument for overhodet ikke å bry seg om dem når 
avgiften fastsettes. Det innebærer at skadene implisitt anslås til null, hvilket vir-
ker svært urimelig. Rapportens anslag for nivå på SO2- og NOx-avgiftene er alt-
så minimumsanslag. Dersom danske politikere tillegger skadene nevnt over en 
verdi større enn null, bør avgiftene være høyere enn det som indikeres i rappor-
tens konklusjon. Hvor mye høyere må naturligvis baseres på skjønn. For å kun-
ne utøve slikt skjønn kreves mer informasjon om disse skadenes omfang enn det 
som er gitt i rapporten, men dette er knapt noe godt argument for å skjønns-
messig sette verdien lik nul. 
.  
 

2. Regulering av vedovner (brændeovne). i) Forskning viser at forbrukere ikke 
alltid responderer i forventet grad på prisincentiver. Dette er særlig tilfelle når 
forbrukeren ikke får løpende tilbakemelding på hva forbruket koster, men bare 
må betale en sjelden gang, slik tilfellet f.eks. ofte er med husholdningenes elek-
trisitetsregninger. En differensiert avgift på bruk av vedovner kan muligens få 
liten effekt av samme grunn. En kombinasjon av avgift og skotningstilskudd 
kan imidlertid fungere godt: Hvis man uansett må gjøre en forandring i huset, 
enten å bytte ut ovnen eller installere en varmemåler (for avgiftsbetaling), vil 
den varslede installeringen av måler være et tidspunkt da det er særlig lett å få 
forbrukeren til å ta en beslutning om å bytte ut ovnen. ii) En avgift på bruk vil 
ha administrative kostnader i mange år, mens tiltak for å bytte ut/forby visse ty-
per ovner vil innebære minimale administrative kostnader etter at utskiftningen 
har skjedd. Dette taler for å vektlegge utskiftning av ovner snarere enn løpende 
avgiftsbetaling.  
 

Kapitel III 
Det er et meget viktig poeng når diskusjonsnotatet påpeker at tiltak i kvotesektoren 
ikke uten videre kan forventes å redusere globale utslipp overhodet, og til og med 
kan tenkes å øke dem. Et system med omsettelige kvoter innebærer ikke bare et 
maksimaltak på utslipp, men også en aksept av at utslippsreduksjoner hos én aktør 
innen systemet gir andre aktører muligheter til å øke sine utslipp. Et kvotesystem 
egner seg derfor ofte dårlig i kombinasjon med andre typer tiltak, og det er viktig at 
klimapolitikken reflekterer dette. 
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EUs kvotemarked vil kun være en hjelp til å gjøre Danmark fossiluavhengig dersom 
EUs ambisjonsnivå i klimapolitikken er tilstrekkelig høyt. Dersom EU har et bety-
delig lavere ambisjonsnivå enn Danmark, vil deltakelse i EUs kvotemarked være et 
hinder, ikke en hjelp, for dansk klimapolitikk.  
 
Dette kapitlet er mer uoversiktlig og vanskeligere å forstå enn de foregående (som i 
hovedsak er forbilledlig klare). Det er vanskelig å forstå hvilke antakelser som til 
enhver tid gjøres. For denne leser har den mest fundamentale uklarheten handlet om 
hvilket spørsmål man egentlig forsøker å besvare. 
 
I samfunnsøkonomiske analyser av foreslåtte tiltak sammenlikner man tiltakets 
konsekvenser med et basisalternativ. Basisalternativet representerer vanligvis den 
mest sannsynlige situasjonen videre dersom intet gjøres, utover allerede eksisteren-
de tiltak.  
 
Her er, for det første, basisalternativet ikke Danmarks situasjon dersom intet mer 
gjøres, men en hypotetisk situasjon der alt som er lønnsomt allerede er gjort. Dette 
betyr, om jeg forstår analysen rett, at ingen kostnadsbesparelser som følge av pri-
vatøkonomisk lønnsomme tiltak kommer med i konsekvensberegningene (til tross 
for at disse besparelsene hittil ikke er blitt realisert i markedet). Det betyr også at 
ingen utslippsreduksjoner som følge av lønnsom reduksjon i bruk av fossile brensler 
kommer med i konsekvensanalysen. Beregningene viser dermed, slik jeg forstår det, 
høyere kostnader og lavere utslippsbesparelser enn det som ville fulgt av et mer 
tradisjonelt valg av basisalternativ.  
 
For det andre antar man i basisalternativet at EU ikke oppfyller sitt eget mål om 80-
95 pst utslippsreduksjon i 2050, men at EUs kvotemarked likevel består. Igjen synes 
dette som et ukonvensjonelt valg av basisalternativ, med mindre man faktisk mener 
at det mest sannsynlige er at EU faktisk ikke vil gjennomføre flere tiltak.  
 
Man beregner så kostnadene ved et helt fossiluavhengig Danmark i 2050 sammenli-
knet med dette basisalternativet. Valg av basisalternativ er imidlertid avgjørende for 
hvilket spørsmål analysen egentlig besvarer.  Spørsmålet som stilles her er tilsynela-
tende:  
 
«La oss tenke oss at vi startet fra en hypotetisk situasjon, der i) ingen lønnsomme 
måter å redusere fossil brenselsbruk fantes; ii) EU unnlot å gjennomføre nye klima-
tiltak frem til 2050; iii) Danmark var likevel bundet til fortsatt å delta i EUs kvote-
marked. Hvor mye ville det da koste å gjøre hele Danmark, inkludert kvotesektoren, 
fullstendig fossiluavhengig?»  
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Den skisserte hypotetiske situasjon virker maksimalt uheldig for et land som ønsker 
å bli fossilavhengig. Hvis EUs ambisjonsnivå er lavt, og Danmark likevel deltar i 
kvotemarkedet, er det knapt til å unngå at kostnadene ved fossiluavhengighet for 
hele økonomien må bli høye. Det kan imidlertid stilles spørsmålstegn ved realismen 
i dette. Det er derfor ikke åpenbart hva policy-relevansen av beregningene er. 
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