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Resumé 
 
 
► Som følge af Kyoto-protokollen fra 1997 og den efterfølgende byrde-
fordelingsaftale i EU fra 1998 har Danmark en forpligtelse til i perioden 
2008-2012 at reducere den gennemsnitlige årlige udledning af drivhus-
gasser (CO2, metan, lattergas samt visse industrigasser) med 21 pct. i 
forhold til basisåret 1990. 
 
► Den danske drivhusgasmanko – det vil sige forskellen mellem den 
forventede udledning og Kyoto-forpligtelsen – skønnes til 25 mio. ton 
CO2-ækvivalenter årligt, hvis der tages udgangspunkt i Danmarks juridi-
ske forpligtelse i byrdefordelingsaftalen, som er baseret på, at der ikke kor-
rigeres for den særskilt store el-import i basisåret 1990. Mankoen udgør 
ca. 30 pct. af den forventede udledning i perioden 2008-2012. Dette er 
væsentligt mere end hidtil antaget. 
 
► Tages der i stedet udgangspunkt i den politiske erklæring, som Dan-
mark opnåede ved Rådsmødet om Kyoto-ratifikationen, om at der i for-
bindelse med den endelige fastlæggelse af reduktionsforpligtelserne, der 
foregår i 2006, skal tages hensyn til Danmarks antagelse om korrektion af 
basisåret 1990 for el-import, vil mankoen blive 5 mio. ton mindre – det 
vil sige udgøre skønnet 20 mio. ton CO2. 
  
► Af mankoen på 25 henholdsvis 20 mio. ton CO2 skyldes de 10 mio. 
ton CO2, at der forventes en øget el-eksport. Uden netto-el-eksport, eller 
hvor el-eksporten dækkes af CO2-kvote eller -kreditkøb i udlandet, er 
mankoen noget mindre, nemlig ca. 15 henholdsvis 10 mio. ton CO2, 
men dog stadig stor. 
 
► Fleksible mekanismer, det vil sige køb af såkaldte kreditter fra CO2-
reduktionsprojekter i udviklingslande og lande i Central- og Østeuropa 
samt køb af CO2-kvoter, udgør et virkemiddel, der kan bidrage til at 
opfylde Danmarks reduktionsforpligtelse. Dette afspejler, at drivhusgas-
udledning er et globalt problem, hvor der globalt bør sikres størst mulig 
reduktion for pengene. Fleksible mekanismer kan endvidere bidrage til 
udviklingen i de pågældende lande gennem overførsel af know-how og 
kapital. 
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Mankoen i forhold til Danmarks reduktionsforpligtelse 
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► De foreløbige vurderinger tyder på, at prisen på kvoter og projektkre-
ditter næppe vil overstige 100 kr. pr. ton CO2 i perioden 2008-2012. Et 
prisniveau på 40-60 kr. pr. ton CO2 er det mest sandsynlige, men skøn-
net er forbundet med betydelig usikkerhed. 
 
► Nogle nationale reduktionstiltag vurderes at være mere fordelagtige 
end fleksible mekanismer. Det gælder særligt en vis begrænsning af el-
produktion baseret på fossile brændsler, anvendelse af varmepumper ved 
fjernvarme og decentral kraftvarme, en række mindre energibesparelses-
tiltag samt genindvinding af flare-gas i forbindelse med olieproduktio-
nen. De fleste øvrige nationale virkemidler indebærer højere omkostnin-
ger. For eksempel er udbygning med havvindmøller og biomasse forbun-
det med omkostninger på knap 300 kr. pr ton CO2. 
 
► De relativt billige indenlandske virkemidlers samlede potentiale er 
imidlertid ikke tilstrækkeligt til at fjerne den danske manko. Til sam-
menligning må der vurderes at være et betydeligt potentiale for at gen-
nemføre omkostningseffektive reduktioner i udviklingslande og Central- 
og Østeuropa. 
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Virkemidler til opfyldelse af klimaforpligtelsen, 2008-2012 
 

Reduktions-
potentiale  

pr. år, 
mio. ton CO2 

Samfunds-
økonomisk 
enhedsom-
kostning, 

kr. pr. ton CO2 
Virkemidler med stort potentiale:     
Varmepumper – fortrænger decentral kraftvarme.... Ca. 1½  -60 2) 
Begrænsning af el-produktion................................. Ca. 2-8  20-60 3) 
Fleksible mekanismer ............................................. -  1) 50-100  
Omstilling fra kul til naturgas.................................  Ca. 3  150  

Varmepumper – fortrænger central kraftvarme ....... Ca. 5  250 2) 
Havvindmølleparker............................................... Ca. 2  270 2) 

Yderligere omstilling fra kul til naturgas.................. Ca. 5  280  

Ombygning til biomasseanlæg ................................ Ca. 2½  290 2) 

Deponering i undergrunden på land eller i oliefel-
ter ..........................................................................       - 1) 160-310  
     

Virkemidler med mindre potentiale:     
Normer for vinduer ................................................ 0,2  -550  
Normer for olie- og gaskedler ................................. 0,1  -500  
Flaregas genindvinding ........................................... 0,3  -330  
Varmepumper – fortrænger oliefyret fjernvarme ..... 0,8  10 2) 
Etablering af biogasfællesanlæg ............................... 0,5  40  
Yderligere metan-opsamling fra lossepladser............ 0,1  180  
Ændret fodring af malkekøer .................................. 0,4  590  
Brug af biobrændstoffer .......................................... 0,5  740  
Kørselsafgifter på personbiler .................................. 0,5  1140  
Øgede brændstofafgifter (1 kr./liter) ....................... 0,6  1430  

Anm.:  I tabellen er ikke medtaget virkemidler, som med den aktuelle viden er meget 
usikre, eller virkemidler, hvor CO2-reduktionen må betegnes som en sideeffekt i 
forhold til virkemidlets primære effekt (f.eks. skovrejsning). Det anførte reduk-
tionspotentiale beskriver det realistiske potentiale i 2008-2012. For visse virke-
midler for eksempel havvindmøller vil der være et yderligere potentiale på læn-
gere sigt. For samtlige virkemidler med stort potentiale gælder, at beslutninger 
vedrørende deres gennemførelse vil foregå inden for rammerne af det system 
med CO2-kvoter, der kommer til at dække blandt andet el-produktionen.  

1)   Kan dække hele Danmarks reduktionsforpligtelse. 
2)   Beregningen af enhedsomkostningerne er baseret på en mindre anvendelse af 

virkemidlet end det anførte potentiale. Der kan derfor være tale om højere en-
hedsomkostninger, hvis hele det angivne potentiale skal udnyttes allerede i 
2008-2012. 

3)   Inden for rammerne af EU's kvotesystem vil alene den del af potentialet, der har 
lavere marginale omkostninger end prisen på CO2-kvoter og -kreditter, blive rea-
liseret. Intervallet er beregnet på grundlag af en pris på CO2-kvoter og -kreditter 
på 50 hhv. 100 kr. pr. ton CO2.  
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► EU-kvotesystemet vil betyde, at det bliver op til virksomhederne selv 
at beslutte, hvorvidt en tilpasning til en kvotemanko mest hensigts-
mæssigt opnås gennem egne reduktionstiltag eller ved finansiering af 
reduktionstiltag i udlandet gennem anvendelsen af fleksible mekanismer 
– alt efter hvad der vil være mest omkostningseffektivt. 
 
► Omkostningerne ved opfyldelse af Danmarks reduktionsforpligtelse 
kan med betydelig usikkerhed vurderes til mellem 1-2 mia.kr. og 4-5 
mia.kr. årligt i forpligtelsesperioden. Dyrest ved anvendelse af indenland-
ske virkemidler i form af en yderligere udbygning med vedvarende ener-
gi. Billigst ved en betydelig anvendelse af fleksible mekanismer. I begge 
tilfælde vil det være fordelagtigt at ophøre med el-eksporten eller kræve 
den modsvaret ved køb af fleksible mekanismer.  
 
Reduktionsomkostninger  

-1 0 0
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Anm.: Omkostningskurven tjener til illustration, idet opgørelsen er forbundet med 

betydelig usikkerhed. For fleksible mekanismer er angivet et niveau på 100 kr. 
pr. ton CO2, som prisen vurderes næppe at ville overstige. Et prisniveau på 40-
60 kr. pr. ton CO2 vurderes at være det mest sandsynlige. For flere af virkemid-
lerne varierer enhedsomkostningerne i forhold til det gennemførte reduktions-
omfang. Endvidere er det præcise potentiale usikkert for visse virkemidler. Om-
kostningskurven er baseret på de i ovenstående tabel anførte reduktions-
potentialer og enhedsomkostninger. For begrænsning af el-produktionen er po-
tentialet beregnet ud fra en kvotepris på 50 kr. pr. ton CO2. For deponering i 
undergrunden er alene medtaget deponering på land, da der ved deponering i 
oliefelter er en række økonomiske og sikkerhedsmæssige faktorer, som ikke er til-
strækkeligt belyst. 
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1  
Sammenfatning         

 
 
 
 
 
1.1. Danmarks reduktionsforpligtelse og mankoen    

Som følge af Kyoto-protokollen og den efterfølgende ”byrdefordelings-
aftale” i EU har Danmark en forpligtelse til at reducere den gennemsnitli-
ge årlige udledning af drivhusgasser i perioden 2008-2012 med 21 pct. i 
forhold til basisåret 19901. 
  
Den danske udledning af drivhusgasser er kun faldet lidt siden 1990, og 
der udestår en betydelig indsats. Der er foretaget en revideret opgørelse af, 
hvor meget der forventes at mangle i, at Danmark kan opfylde de indgåe-
de forpligtelser i Kyoto-forpligtelsesperioden, 2008-2012, hvis der ikke 
iværksættes nye tiltag – indenlandsk eller gennem indkøb af kvoter og 
kreditter fra udlandet. Denne størrelse benævnes i det følgende klima-
mankoen eller bare mankoen. 
 
Sammenlignet med et scenario baseret på, at der ikke gennemføres yderli-
gere reduktionstiltag, og hvor den danske el-eksport (netto) til Sverige og 
Norge forudsættes at vokse betydeligt frem til 2010, skønnes den danske 
manko nu til knap 25 mio. ton CO2-ækvivalenter pr. år i perioden 2008-
2012. Mankoen udgør ca. 30 pct. af den forventede udledning i perioden 
2008-2012. 
 
Knap 10 mio. ton af mankoen skyldes forventninger om en stor el-eks-
port i denne periode. Sammenlignes med et scenario, hvor der ikke (net-

                                                 
1 I medfør af Kyoto-protokollen er basisåret for CO2, metan og lattergas 1990. For  
industrigasserne (HFC’er, PFC’er og SF6’er) kan parterne til protokollen selv vælge 
mellem 1990 og 1995. Danmark har valgt at anvende 1995 som basisår for industrigas-
serne. 
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to) eksporteres el til de andre nordiske lande eller hvor netto-el-eksporten 
dækkes af CO2-kvote- eller kreditkøb i udlandet, bliver den årlige manko 
noget mindre, på ca. 15 mio. ton CO2-ækvivalenter, men stadig stor. 
Mankoen eksklusive netto-el-eksport udgør således ca. 20 pct. af den for-
ventede udledning i 2008-2012. Der er tale om revision af mankoen i 
opadgående retning i forhold til den forrige opgørelse2. 
 
Figur 1.1. Mankoen i forhold til Danmarks reduktionsforpligtelse 
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Det såkaldte basisårsproblem er baggrund for en væsentlig del af opskriv-
ningen. Ved indgåelse af EU’s byrdefordelingsaftale i 1998 tog Danmark 
forbehold for effekterne af en stor el-import i 1990, der er valgt som ba-
sisår for Kyoto-protokollen. I marts 2002 måtte Danmark acceptere en 
rådsbeslutning, der forpligter Danmark juridisk til en reduktion på 21 
pct. i forhold til udledningerne i basisåret, der ikke er korrigeret for el-
importen.  
 

                                                 
2 Faktorerne bag denne opskrivning er beskrevet nærmere i bilag 2.1. 
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Dette er nærmere beskrevet i bemærkningerne til forslag til folketingsbe-
slutning om Danmarks ratifikation af Kyoto-protokollen (B91), fremsat 
af miljøministeren den 3. april 2002. I overensstemmelse hermed vil rege-
ringen – med udgangspunkt i den politiske erklæring fra Rådet og Kom-
missionen vedtaget i tilslutning til ovennævnte rådsbeslutning – arbejde 
for, at den reduktion, Danmark skal løfte i 2008-2012, kommer til at 
svare til 21 pct. af et 1990-niveau korrigeret for el-import. Dette vil ske i 
forbindelse med fastlæggelsen af de tilladte udledningsmængder (målt i 
ton) i 2006.  
 
Hvis der korrigeres fuldt ud for el-importen i 1990, vil mankoen i 2008-
2012 blive 5 mio. ton mindre pr. år – det vil sige udgøre skønnet 20 mio. 
ton CO2 årligt. Opgørelsen af mankoen er beskrevet nærmere i kapitel 2. 
 
Forventningen om en betydelig nettoeksport af fossilt produceret el i pe-
rioden 2008-2012 skyldes, at de øvrige lande på det fællesnordiske el-
marked nærmer sig en situation med underskud af produktionskapacitet, 
hvorimod Danmark har overkapacitet i forhold til indenlandske behov 
blandt andet som følge af de senere års udbygning med vedvarende ener-
gi. Det er som anført ikke tilladt inden for Kyoto-protokollen at korrigere 
for el-eksport/import.  
 
Der er en naturligvis en væsentlig usikkerhed forbundet med at skønne 
over en manko ti år frem i tid. Men samlet set vurderes der at være tale 
om en betydelig reduktionsforpligtelse, som hvis den skulle gennemføres 
alene ved anvendelsen af indenlandske virkemidler – såsom energibespa-
relser eller udbygning af vedvarende energi – ville indebære en betydelig 
omkostning for det danske samfund.  
 
Kyoto-protokollen giver imidlertid lande som Danmark med store reduk-
tionsforpligtelser mulighed for at foretage reduktionstiltag i Central- og 
Østeuropa eller udviklingslande gennem brug af de såkaldte fleksible me-
kanismer, hvis dette viser sig økonomisk mere fordelagtigt. Rationalet bag 
denne mulighed er det forhold, at det ikke har nogen betydning for den 
samlede mængde drivhusgasser i atmosfæren, hvor indsatsen for at redu-
cere udledningen af drivhusgasser gøres. Anvendelsen af fleksible meka-
nismer kan som sidegevinst bidrage til udviklingen i de pågældende lande 
gennem overførsel af know-how og kapital.  
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Muligheden for at anvende fleksible mekanismer betyder, at Danmark 
sandsynligvis får mulighed for at lukke mankoen på en mere omkost-
ningseffektiv måde, end hvis det skulle foregå alene gennem anvendelsen 
af indenlandske virkemidler.  
 
EU har i forlængelse heraf fremsat et forslag til direktiv for handel med 
CO2-kvoter mellem energiintensive virksomheder i EU-landene. Dette 
kvotesystem vil kunne udgøre en ramme for en del af reduktionsind-
satsen. I denne rapport belyses, hvorledes anvendelsen af CO2-kvoter og 
fleksible mekanismer mest hensigtsmæssigt kan indgå i en samlet strategi 
til lukning af mankoen. 
 
 
1.2. Anvendelse af fleksible mekanismer 

Kyoto-protokolen giver de såkaldte annex B-lande (herunder Danmark) 
mulighed for at anvende tre forskellige typer fleksible mekanismer: 
 
1. International handel med udledningskvoter (Emissions Trading, ET), 
2. Gennemførelse af projekter, der reducerer udledningen af drivhusgas-

ser i central- og østeuropæiske lande, mod levering af projektkreditter 
(Joint Implementation, JI), 

3. Gennemførelse af projekter, der reducerer udledningen af drivhusgas-
ser i udviklingslande, mod levering af projektkreditter (Clean Deve-
lopment Mechanism, CDM). 

 
Disse fleksible mekanismer har som formål at give annex B-landene mu-
lighed for at gennemføre reduktionstiltag i andre lande, hvor reduktions-
omkostningerne er lavere. Derved opnås en mere omkostningseffektiv re-
duktionsindsats, globalt set – det vil sige mest mulig CO2-reduktion for 
pengene.  
 
Projektmekanismerne JI og CDM indebærer, at køberlandet eller dets 
virksomheder betaler værtslandet for at iværksætte et reduktionsprojekt i 
værtslandet. Til gengæld for dette modtager køberlandet såkaldte projekt-
kreditter. Køberlandets finansieringsbidrag indgår sammen med andre 
indtægter i projektets økonomi. Hvor meget et JI- eller CDM-projekt 
reducerer udledningen af drivhusgasser opgøres i forhold til en såkaldt 
baseline, der beskriver udledningen, hvis projektet ikke var gennemført. 
Derved bestemmes mængden af de projektkreditter, der efterfølgende 
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overdrages fra værtslandet til køberlandet/virksomheden, og således kan 
indgå i opgørelsen af køberlandets nationale reduktionsforpligtelse. Base-
line og opgørelsen af udledningsreduktionen kontrolleres af en uafhængig 
institution.   
 
Det er allerede nu muligt at anvende projektmekanismerne JI og CDM 
med henblik på kreditering i Kyoto-forpligtelsesperioden, 2008-2012. 
 
Kyoto-protokollen fastlægger et mere specifikt regelsæt for, hvilke vilkår 
der gør sig gældende for handel med kvoter og kreditter mellem landene. 
Dette er beskrevet nærmere i kapitel 3. Det bliver nødvendigt at opbygge 
en række institutioner med henblik på at holde rede på disse kvote- og 
kredithandler mellem landene og opgøre virkningen på det enkelte lands 
nationale udledning, samt sikre overholdelse af regelsættet. Dette er be-
skrevet nærmere i kapitel 5. 
 
 
1.3. EU’s kvotesystem  

Kyoto-protokollen og de indgåede aftaler om implementering af proto-
kollen skitserer et system, hvor kun parter til protokollen, det vil sige sta-
terne, handler. Systemet åbner dog mulighed for, at staterne autoriserer 
juridiske enheder/selskaber og personer til at handle, selvom det dog sta-
dig er staten, som i sidste ende er ansvarlig for opfyldelsen af reduktions-
forpligtelsen. EU-kommissionens forslag til direktiv for kvotehandel er et 
sådant system, hvor virksomheder tildeles forpligtelser og udledningsret-
tigheder, der kan handles. Der blev vedtaget fælles holdning til direktiv-
forslaget ved Rådsmødet (miljø) den 9.-10. december 2002. 
 
Kvotedirektivet opererer med en første fase i 2005-2007 og en anden fase 
i 2008-2012. Første fase er en overgangsperiode, som skal bruges til at 
indhente erfaringer med metoden inden anden fase, 2008-2012, som 
svarer til første forpligtelsesperiode under Kyoto-protokollen. Ifølge di-
rektivet er de omfattede virksomheder dog forpligtet til at deltage med 
økonomiske konsekvenser for overtrædelse af kvoten allerede fra 2005. 
 
Kvotedirektivet minder i sin struktur om den danske CO2-kvoteordning 
for el-sektoren. Der er dog en række væsentlige forskelle. Først og frem-
mest dækker kvotedirektivet bredere end den danske CO2-kvoteordning. 
Det indebærer, at der for en række virksomheder over en vis minimums-
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størrelse inden for el-, varme-, olieraffinering, metal-, mineral-, glas-, pa-
pirmasse- og papirindustrien skal indføres absolutte grænser på de enkelte 
virksomheders udledning af drivhusgasser, gældende fra 1. januar 2005. 
  
De enkelte medlemsstater får mulighed for at inddrage flere sektorer 
(”opt-in”) henholdsvis undtage sektorer (”opt-out”) fra kvotereguleringen 
i henhold til kvotedirektivet.  
 
I udgangspunktet omfatter kvotedirektivet udelukkende CO2, men direk-
tivet er forberedt til at kunne regulere alle seks drivhusgasser, som er om-
fattet af Kyoto-protokollen, og det må forventes at gøre sig gældende på 
et senere tidspunkt. 
 
I begyndelsen af hvert år vil en kvotedækket virksomhed modtage et antal 
kvoter, og efter årets udgang skal virksomheden overdrage kvoter til staten 
svarende til årets faktiske udledninger. En virksomhed som overskrider 
sin udledningstilladelse – altså ikke har tilstrækkelige mængder af kvoter 
til at dække de faktiske udledninger – skal betale en afgift på 40 euro pr. 
ton CO2 i 2005-2007, og 100 euro pr. ton CO2 i 2008-2012.  
 
Det er meningen, at kvoter købt i andre lande og projektmekanismerne JI 
og CDM skal inddrages i dette kvotesystem, så virksomhederne får mu-
lighed for at udvide kvoten ved at købe kvoter og projektkreditter uden-
lands. Kommissionen er ved at forberede et sådant forslag til fremsættelse 
i foråret 2003; det skal træde i kraft parallelt med kvotedirektivet.  
 
EU’s forslag til kvotedirektiv og dets nationale institutionelle konsekven-
ser er beskrevet i kapitel 4. 
 
 
1.4. Fordelene ved at anvende omsættelige udledningskvoter  

Hensynet til økonomisk effektivitet i den krævede reduktion af CO2-ud-
ledningen taler for i videst muligt omfang at anvende økonomiske sty-
ringsmidler, såsom afgifter og omsættelige kvoter, til at opnå målet. Afgif-
ter anvendes allerede i betydeligt omfang – med mest vægt i hushold-
ningssektoren, mindre i de private erhverv som helhed, og mindst i den 
energitunge industri. Emissioner af metan og lattergas fra landbruget er 
slet ikke afgiftsbelagt. 
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De statslige myndigheder vil sjældent have tilstrækkelig dybtgående ind-
sigt i omkostningerne ved at gennemføre de enkelte CO2-reducerende 
tiltag i de private erhverv. Det taler for, at det så vidt muligt overlades til 
den private sektor selv at stå for disse beslutninger. Det kan gøres ved at 
give virksomhederne mulighed for at købe kvoter og kreditter til aflast-
ning af egne CO2-reducerende tiltag, hvor det viser sig at være mere øko-
nomisk.  
 
Omsættelige udledningskvoter anvendes indtil videre kun i el-sektoren. 
En udvidet brug af omsættelige udledningskvoter i den private sektor vil 
kunne sikre en større grad af omkostningseffektivitet i reduktionsind-
satsen, så reduktionstiltag foretages, hvor det er billigst at gennemføre 
dem.  
 
Muligheden for at handle udledningskvoter på tværs af brancher indebæ-
rer, at de brancher, der i udgangspunktet har de billigste reduktionsmu-
ligheder, også i overvejende grad vil komme til at gennemføre dem. På 
den baggrund er der ikke noget rationale i sektorspecifikke målsætninger 
for CO2-udledningen. Skulle nogle sådanne sektorspecifikke målsætninger 
opfyldes, ville det føre til en samlet set dyrere løsning. 
 
Virksomhedernes mulighed for at kunne handle kvoter internationalt og 
for at kunne købe kreditter i Central- og Østeuropa eller udviklingslande 
– for derigennem at opnå mulighed for at afløse dyrere indenlandske 
CO2-reducerende tiltag – passer fint ind i et sådant nationalt kvote-
arrangement for energiintensive virksomheder. I hvilket omfang der skal 
gennemføres indenlandske eller udenlandske tiltag for at opfylde den na-
tionale reduktionsforpligtelse vil således blive bestemt af, hvor der er de 
for samfundet mest økonomiske reduktionsmuligheder. 
 
Folketinget vedtog i 1990 en national målsætning for indenlandske re-
duktioner, om at Danmark skulle reducere CO2-udledningen fra det in-
denlandske energiforbrug med 20 pct. fra 1988 til 2005. Denne målsæt-
ning har et principielt helt anderledes udgangspunkt baseret på, at reduk-
tionstiltag skal foretages inden for landet. Målsætningen åbner derfor ikke 
mulighed for at gennemføre mere omkostningseffektive CO2-reduktioner 
i udlandet efter Kyoto-protokollens regler om anvendelsen af fleksible 
mekanismer.  
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Fordelene ved at anvende omsættelige udledningskvoter, og hvorledes 
dette mere principielt spiller sammen med CO2-afgifter med henblik på at 
opnå samlet omkostningseffektivitet, er beskrevet nærmere i kapitel 6. 
 
 
1.5.  Priser på internationale CO2-kvoter og -kreditter 

EU-kvoter og projektkreditter (JI og CDM) kan betragtes som substitut-
ter. Prisen på kvoter i EU’s kvotehandelssystem, prisen på projektkredit-
ter fra central- og østeuropæiske lande (JI) og prisen på projektkreditter 
fra udviklingslande (CDM) må derfor forventes at lægge sig nogenlunde 
tæt op ad hinanden, når der er korrigeret for transaktionsomkostninger og 
den risiko, der kan være knyttet til de enkelte projektkreditter – for ek-
sempel i form af konkurs, eller fordi projektet forsinkes i forhold til det 
planlagte.  
 
De foreløbige vurderinger tyder på, at prisen på CO2-kvoter og -kreditter 
for Kyoto-forpligtelsesperioden 2008-2012 næppe vil overstige 100 kr. 
pr. ton CO2 med et prisniveau på 40-60 kr. pr. ton CO2 som det mest 
sandsynlige. Det skal understreges, at dette skøn er forbundet med bety-
delig usikkerhed. 
 
Et så forholdsvist lavt prisniveau er betinget af, at USA – som tilkendegi-
vet – ikke ratificerer Kyoto-prokollen. Skulle der alligevel blive tale om 
amerikansk ratifikation på et senere tidspunkt, må det forventes at resul-
tere i en betydelig stigning i priserne, således at disse kommer over 100 
kr. pr. ton CO2 og snarere vil ligge mellem 100 og 200 kr. pr. ton CO2. 
Den store prisstigning som følge heraf skyldes, at USA i så fald vil være en 
helt dominerende efterspørger i forhold til de øvrige lande. 
 
Når priserne i scenariet uden USA er så forholdsvist lave, skyldes det et 
potentielt stort udbud af CDM-projekter fra en række udviklingslande. 
Specielt Kina er betydelig i denne sammenhæng – det potentielle udbud 
herfra er enormt. Men det er naturligvis forbundet med betydelig usik-
kerhed at vurdere, i hvilket omfang det i praksis er muligt at ”modne” en 
så stor mængde af kinesiske reduktionsprojekter allerede til den første 
Kyoto-forpligtelsesperiode. Erfaringsmæssigt tager det flere år fra en be-
slutning er taget til anlægget er etableret og producerer, således at de før-
ste kreditter kan overføres. Dertil kommer, at en lav kvote/kredit-pris i sig 
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selv kan betyde, at der ikke er den store interesse for at indgå i sådanne 
kredithandler.  
 
Når der er tale om et betydeligt spænd i prisskønnet, skyldes det også, at 
Rusland ligger inde med en stor mængde overskydende kvoter, som kan 
sælges på kvote/kredit-markedet. Det skyldes, at Rusland er blevet tildelt 
en størrelse kvote, som det blandt andet i kraft af landets kritiske økono-
miske udvikling igennem 1990’erne og de heraf følgende indenlandske 
reduktioner ikke forventes selv at kunne udfylde. I kraft heraf vil Rusland 
have en dominerende stilling som udbyder på markedet, som det må for-
ventes så vidt muligt at benytte til at hæve kvote/kreditprisen ved for ek-
sempel at holde nogle af kvoterne tilbage til den følgende Kyoto-
forpligtelsesperiode i 2013-2017. I hvilket omfang Rusland vil benytte sig 
af denne mulighed er vanskeligt at forudsige.  
 
Indtil videre er der handlet kreditter til priser på mellem 20 og 50 kr. pr. 
ton CO2, men det skal tages i betragtning at det foregår i en situation, 
hvor der ikke er vished om, i hvilket omfang de enkelte annex B-lande i 
større omfang vil påbegynde en indsats inden den første Kyoto-forpligtel-
sesperiode.  
 
Baggrunden for vurderingerne af priserne på kvoter og kreditter i Kyoto-
forpligtelsesperioden, 2008-2012, er gennemgået i kapitel 7. 
 
 
1.6. En omkostningseffektiv reduktionsstrategi   

Gennemførelsen af en omkostningseffektiv indsats for at opfylde den dan-
ske reduktionsforpligtelse afhænger af valget af virkemidler.  
 
Det skal bemærkes, at valget af virkemidler – herunder anvendelse af flek-
sible mekanismer – først og fremmest har betydning for omkostningsef-
fektiviteten i reduktionsindsatsen, og i princippet er adskilt fra spørgsmå-
let om, hvem der skal betale. Spørgsmålet om, hvilke sektorer der skal 
bidrage til den samlede finansiering, og på hvilken måde det kan effektue-
res, er beskrevet nærmere i afsnit 1.7 nedenfor. 
 
I praksis vil hensynet til konkurrenceevnevirkningerne på nogle sektorer 
imidlertid betyde en række kompromisser i forhold til målet om den hø-
jeste grad af omkostningseffektivitet. Og omvendt kan hensynet til om-
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kostningseffektivitet betyde, at nogle sektorer i praksis må pålægges større 
byrder end andre. Dertil kommer, at hensyn til administrativ enkelhed 
for såvel virksomhederne som myndighederne, samt mulighederne for at 
udøve en effektiv kontrol i forhold til omgåelser, kan sætte visse praktiske 
begrænsninger på indretningen af systemerne, og dermed også på om-
kostningseffektiviteten.  
 
Der er gennemført en samfundsøkonomisk vurdering af en lang række 
teknologisk mulige indenlandske tiltag til reduktion af drivhusgasudled-
ning. De samfundsøkonomiske enhedsomkostninger forbundet med at 
reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser er opgjort for hvert 
enkelt type tiltag. Det muliggør, at de enkelte tiltag kan sammenlignes 
indbyrdes og med omkostningerne ved alternativt at erhverve CO2-kvoter 
og -kreditter til den internationale markedspris. Endvidere er det søgt at 
opgøre de enkelte tiltags samlede potentiale i form af mængder reduceret 
CO2 eller øvrige drivhusgasser.  
 
Det har ikke i forbindelse med tidsrammen for dette arbejde været muligt 
at foretage samfundsøkonomiske beregninger af allerede igangsatte tiltag. 
Det er i stedet valgt at fokusere på nye tiltag. De væsentligste indenland-
ske reduktionsmuligheder er vist i tabel 1.1. De indenlandske tiltag er 
gennemgået nærmere i kapitel 8. 
 
De samfundsøkonomiske beregninger er naturligvis forbundet med en 
betydelig usikkerhed, da der indgår forudsætninger, som rækker mange år 
frem. Det gælder både enhedsomkostningerne ved reduktionen og tilta-
gets samlede potentiale. For mange tiltag er det fulde potentiale ikke vel-
defineret. Det kan endvidere ikke umiddelbart antages, at den beregnede 
samfundsøkonomiske omkostning gælder for hele det angivne totale po-
tentiale. For en række virkemidler vil yderligere anvendelse være forbun-
det med stigende omkostninger. For andre virkemidler kan omkostnin-
gerne være lavere ved en mindre anvendelse af virkemidlet, end den der er 
lagt til grund for beregningen. På trods af den betydelige usikkerhed teg-
ner der sig alligevel et forholdsvist klart overordnet billede.  
 
Som beskrevet ovenfor skønnes det, at det internationale prisniveau for 
kvoter/kreditter næppe vil overstige 100 kr. pr. ton CO2 – med et prisni-
veau på 40-60 kr. pr. ton CO2 som det mest sandsynlige (forudsat at 
USA forbliver uden for Kyoto-systemet). Med dette prisniveau vil det 
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være klart billigere at købe internationale kvoter/kreditter end at gen-
nemføre størsteparten af de mulige indenlandske reduktionstiltag. 
 
For at kunne sammenligne de samfundsøkonomiske enhedsomkostninger 
på de indenlandske reduktionstiltag med kvote/kredit-prisen skal denne 
dog først korrigeres med den såkaldte nettoafgiftsfaktor, hvorved omkost-
ningerne ved at erhverve kvoter/kreditter bliver opgjort i forbrugerpriser, 
som er den sammenlignelige størrelse på tværs af tiltag3. Det centrale pris-
skøn for CO2-kvoter/kreditter på 40-60 kr. pr. ton er i en samfundsøko-
nomisk beregning udtryk for omkostninger på 50-70 kr. pr. ton CO2.    
 
Ved sammenligning med de indenlandske virkemidler er det vigtigt at 
være opmærksom på, at de indenlandske virkemidler typisk skal ses i en 
sektorpolitisk sammenhæng, hvor reduktion af drivhusgasudledning kun 
er ét blandt flere hensyn i den politik, der tilrettelægges. For eksempel bør 
energipolitikken ikke tilrettelægges alene på baggrund af drivhusgas-
udledningen. Et fundamentalt hensyn på energiområdet er forsynings-
sikkerheden, der alt andet lige forbedres gennem et lavere energiforbrug 
og en flerstrenget energiforsyning. 
 
De gennemførte beregninger dækker ikke samtlige tænkelige inden-
landske tiltag, for eksempel på energibesparelsesområdet, og vurderingen 
af omkostningerne vil kunne udvikle sig over de kommende år som følge 
af ny viden og nye teknologier. Ikke desto mindre illustrerer beregninger-
ne, at kun relativt få indenlandske tiltag med et væsentligt potentiale vil 
være konkurrencedygtige over for prisen på brug af de fleksible mekanis-
mer. 
 
 
 
 

                                                 
3 Nettoafgiftsfaktoren udtrykker virkningen af den samlede gennemsnitlige afgifts-
belastning og bruges for at omregne fra faktorpriser til forbrugerpriser.  Kvoter/kreditter 
udgør ligesom råvarer, kapital og arbejdsindsats en slags produktionsfaktor ved produk-
tionen. Nettoafgiftsfaktoren er opgjort som forholdet mellem BNP og BFI, hvilket giver 
1,17. 
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Tabel 1.1. Udvalgte nationale tiltag til begrænsning af drivhusgasud-
ledningen  

Tiltag: 
Reduktionsomfanget 

Årlig gnst. 2008-2012, 
mio. ton CO2-ækv.1 

Samfundsøkonomisk 
omkostning, kr./ton 

CO2-ækv. i 2002-priser

 
Grundlag 
for bereg-

ning 
Totale 

potentiale 
med side-
effekter 

uden side-
effekter 

Tiltag inden for el-produktionen: 
Produktionsbegrænsning2..................... 2,2-8,2 28,2 20-60 50-90 
Omstilling fra kul til naturgas3 ............. 1,0   3,0 150 170 
Yderligere omstilling fra kul til natur-
gas ....................................................... 1,0   4,8 280 300 
Varmepumper, fortrænger:     
 - naturgasfyret fjernvarme ................... 0,1  0,2 -190 -160 
 - naturgasfyret decentral kraftvarme .... 0,2   1,4 -60 -40 
 - oliefyret fjernvarme........................... 0,1 0,6 10 100 
 - naturgasfyret central kraftvarme ........ 0,2 1,2 240 260 
 - kulfyret kraftvarme ........................... 0,3 3,7 260 290 
Ombygning til biomasseanlæg.............. 0,2 2,7 290 290 
Injektion i oliefelter4 ............................ 13,7 13,7 50/160 50/160 
Akvifer deponering .............................. 25,2 25,2 310 310 
Havvindmølleparker5 ........................... 0,5   270 290 
Energibesparelser:     
Normer for oliekedler .......................... 0,0  -590 -560 
Normer for gaskedler ........................... 0,0  -500 -270 
Normer for vinduer ............................. 0,2  -550 -510 
CO2-emission fra olie/gasproduktionen:     
Flaregas genindvinding ........................ 0,3  -330 -330 
Landbrug og skovbrug:     
Etablering af biogasfællesanlæg............. 0,0 0,5 40 590 
Ændret fodring af malkekøer ............... 0,4  590 790 
Øget skovrejsning (1500 ha. pr. år i 
20 år) 6 ................................................. 0,0  430 920 
Transport:     
Øgede brændstofafgifter (0,3 kr./liter).. 0,2  1250 3710 
Øgede brændstofafgifter (1 kr./liter)..... 0,6  1430 3910 
Brug af biobrændstoffer7 ...................... 0,5  740 740 
Kørselsafgifter på gods.......................... 0,1  -320 1620 
Kørselsafgifter på personbiler ............... 0,5  1140 4410 
Afskaffelse af befordringsfradraget8 ....... 0,6  650 4490 
Bedre godslogistik i byer ...................... 0,0  -1050 980 
Affaldssektoren:     
Yderligere metan-opsamling fra losse-
pladser ................................................. 0,1  180 180 

Anm.: Der er benyttet en diskonteringsrate på 6 pct. Sideeffekter er på energiområdet primært 
udslip af SO2 og NOX. For kildeangivelse og noter vedrørende de enkelt tiltag henvises til 
den tilsvarende tabel 8.1. 
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For de indenlandske virkemidler, hvor beregningerne viser forholdsvis 
lave reduktionsomkostninger, er potentialet alt i alt ikke tilstrækkeligt til 
at lukke den danske manko. Til gengæld må der vurderes at være et bety-
deligt potentiale for at købe CO2-kvoter og -kreditter internationalt.  
 
Omkostningerne for det danske samfund ved at realiserede lukningen af 
mankoen bliver væsentligt lavere ved en strategi, der anvender fleksible 
mekanismer, end ved en strategi, der alene baseres på indenlandske re-
duktionstiltag. Et par regneeksempler kan illustrere omkostningernes 
omfang. 
 
Tages der udgangspunkt i mankoen baseret på den politiske erklæring4, det 
vil sige 20 mio. ton CO2, og i det mest sandsynlige skøn for kvote/kredit-
prisen på 50 kr. pr. ton CO2, (hvilket svarer til en samfundsøkonomisk 
omkostning på ca. 60 kr. pr. ton CO2), vil en lukning af mankoen med 
en klimastrategi der baseres på anvendelse af fleksible mekanismer koste 
samfundet godt 1 mia.kr. hvert år i perioden 2008-2012. Hvis kvo-
te/kredit-prisen skulle komme op på 100 kr. pr. ton CO2 (hvilket svarer 
til en samfundsøkonomisk omkostning på ca. 120 kr. pr. ton CO2), bliver 
omkostningerne godt 2 mia.kr. årligt. I praksis vil de samlede omkostnin-
ger kunne blive lidt lavere, det vil sige på henholdsvis ca. 1 mia. og ca. 2 
mia.kr., fordi der kan gennemføres nogle billigere indenlandske redukti-
onstiltag, om end deres potentiale er begrænset, jævnfør ovenfor. 
 
Tages der i stedet udgangspunkt i mankoen baseret på Danmarks juridi-
ske forpligtelse i henhold til byrdefordelingsaftalen, det vil sige 25 mio. ton 
CO2, blive omkostningerne selvsagt lidt højere – på omkring 1¼ mia.kr. 
årligt ved en kvotepris på 50 kr. pr. ton CO2 og omkring 2¼ mia.kr. år-
ligt ved en kvotepris på 100 kr. pr. ton CO2. 
 
Disse beløb kan sammenlignes med en klimastrategi, hvor lukningen af 
mankoen alene realiseres ved indenlandske reduktionstiltag. En klimastra-
tegi baseret på begrænsninger i den fossile el-produktion gennem kvoter, 
således at der ikke fremkommer netto-el-eksport, kombineret med andre 
indenlandske tiltag såsom udbygning af vedvarende energi, men uden 
brug af fleksible mekanismer, vurderes at koste i størrelsesordenen 4 

                                                 
4 Den politiske erklæring vedrørende at der i forbindelse med den endelige fastlæggelse af 
reduktionsforpligtelserne i 2006 skal tages hensyn til Danmarks antagelser om korrekti-
on af basisåret 1990 for el-import, jf. afsnit 1.1.     
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mia.kr. pr. år, hvis mankoen er 20 mio. ton CO2. Hvis mankoen er 25 
mio. ton CO2, vil omkostningerne blive omkring 5 mia.kr. årligt.    
 
Ovenstående regnestykker udtrykker spændet for de samlede omkostnin-
ger ved en lukning af mankoen. I praksis er det naturligvis muligt at 
kombinere de forskellige indenlandske virkemidler med anvendelsen af 
fleksible mekanismer. Der er ikke i beregningerne taget stilling til om-
kostningerne ved brug af fleksible mekanismer eller indenlandske reduk-
tionstiltag i forhold til eventuelle klimaforpligtelser efter 2012. 
 
Da det som nævnt ovenfor er usandsynligt, at kvote/kredit-prisen vil 
overstige 100 kr. pr. ton CO2 i den første Kyoto-forpligtelsesperiode, vil 
køb af kvoter og kreditter under alle omstændigheder være billigere end 
hovedparten af de mulige indenlandske reduktionstiltag. Og prisen på 
kvoter/kreditter vil dermed også være lavere end den danske standard 
CO2-afgiftssats på 100 kr. pr. ton. 
 
De forholdsvis få indenlandske tiltag, der er relativt billige og samtidig 
har et betydeligt potentiale, ligger primært inden for de energiintensive 
brancher, herunder særligt el-produktion. Hertil kommer potentielt nogle 
muligheder inden for landbrugsområdet, som ikke er tilstrækkeligt godt 
afdækket på nuværende tidspunkt, og en række muligheder inden for 
transport og andet energiforbrug, der kræver en fælles EU-indsats for at 
blive tilstrækkeligt effektive.  
 
Man skal være opmærksom på, at de mulige indenlandske tiltag ofte vil 
skulle ses i en bredere sammenhæng end alene til reduktion af drivhusgas-
udledningen. Det gælder for eksempel hensyn til støj og ulykker på trans-
portområdet, forsyningssikkerhed på energiområdet og vandmiljø på 
landbrugsområdet. Disse andre hensyn er ikke nødvendigvis fuldt ud 
indregnet i de såkaldte ”sideeffekter”, der indgår i beregningerne.      
 
Mulighederne inden for de energiintensive brancher afspejler formentlig, 
at der netop i disse brancher ikke har været tale om CO2-afgifter på det 
niveau, som gør sig gældende for de private erhverv i øvrigt og for 
husholdningerne. Det er et resultat af, at det har været nødvendigt at tage 
hensyn til konkurrenceevnen, og at den hidtidige reduktionsindsats 
blandt andet derfor ikke fuldt ud har været omkostningseffektiv. Således 
har tung proces energianvendelse i industrien været beskattet med en me-
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get lav CO2-afgiftssats. Og forbrug af fossile brændsler til el-produktion 
har slet ikke været beskattet, bortset fra SO2-afgiften.  
 
På grund af usikkerhederne om den fremtidige kvote/kredit-pris og ufuld-
stændig information om de forskellige reduktionstiltags nøjagtige om-
kostninger er det særdeles hensigtsmæssigt, at der med et kvotesystem på 
de energiintensive erhverv opbygges nogle rammer, indenfor hvilke de 
pågældende virksomheder selv må foretage en kommerciel vurdering af, 
om det bedst kan betale sig at gennemføre egne reduktionstiltag eller al-
ternativt købe CO2-kvoter eller -kreditter.  
 
På denne måde bliver de i omfang mest betydningsfulde indenlandske 
tiltag gennem kvotesystemet internaliseret i den enkelte energiintensive 
virksomheds egne beslutninger. Med andre ord betyder et kvotesystem, 
der dækker el-producenterne og de energiintensive industrivirksomheder, 
at disse selv vil iværksætte de reduktionstiltag, der er tilstrækkeligt billige 
sammenlignet med køb af kvoter og kreditter.  
 
Om de vælger det ene eller det andet er for så vidt underordnet for mu-
ligheden for at opfylde det samlede nationale CO2-regnskab. Det afgø-
rende for, i hvilket omfang de kvotedækkede virksomheder bidrager til 
opfyldelsen af den nationale reduktionsforpligtelse ligger i, hvor mange 
gratiskvoter virksomhederne tildeles i forhold til den udledning, de ellers 
ville have haft. Dette forhold er gennemgået nærmere i kapitel 9 og be-
skrevet i afsnit 1.7 nedenfor.  
 
Der vil være et antal – hvad potentiale angår forholdsvis beskedne – in-
denlandske tiltag, som med fordel kan gennemføres, fordi deres enheds-
omkostninger ligger under den skønnede CO2-kvote/kredit-pris, og som 
samtidig ikke dækkes ind af kvotesystemet på de energiintensive erhverv. 
Deres gennemførelse kræver derfor særskilte tiltag. 
 
Det vedrører primært en række energibesparelsestiltag samt visse tiltag 
inden for off shore-sektoren og landbruget. De samfundsøkonomiske 
beregninger fremviser endda i nogle tilfælde negative enhedsomkostninger 
for disse tiltag, det vil sige, at de i sig selv er rentable at gennemføre, selv 
når der ses bort fra CO2-reduktionen.  
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1.7. Sektorernes bidrag til finansiering af mankoen 

Selve indførelsen af et CO2-kvotesystem med mulighed for at købe CO2-
kvoter og -kreditter internationalt til afløsning af virksomhedernes egne 
reduktionstiltag har i princippet ikke noget at gøre med den overordnede 
politiske beslutning om, hvilke sektorer (husholdninger, energisektor, 
industri, landbrug, private erhverv i øvrigt, staten etc.) der skal bidrage til 
at medfinansiere den samlede nationale reduktionsforpligtelse. Nogen 
skal betale for lukningen af mankoen, så spørgsmålet er mere, hvor meget 
de enkelte sektorer skal bidrage. 
 
Introduktionen af et kvotesystem i henhold til kvotedirektivet giver dog 
nogle nye muligheder for at pålægge de energiintensive virksomheder at 
bidrage til finansieringen af den nationale reduktionsindsats. Hvis det 
ønskes, at de energiintensive, kvotedækkede virksomheder skal bidrage 
økonomisk til lukningen af mankoen, kan det relativt enkelt effektueres 
ved, at antallet af tildelte gratiskvoter reduceres i forhold til den CO2-
udledning, som virksomhederne har i udgangspunktet. Jo større redukti-
on i antallet af tildelte gratiskvoter, jo større finansieringsbidrag påføres 
de pågældende kvotedækkede virksomheder. 
 
Tilsammen er energi- og CO2-afgifterne på husholdningerne i forvejen 
høje set i forhold til det forventede prisniveau for internationale CO2-
kvoter/kreditter (det bemærkes dog, at energiafgifterne overvejende er 
fiskalt begrundet, men dette ændrer ikke på deres incitamentsvirkning). 
Tilsvarende er der høje afgifter på transportformål, hvilket indebærer at 
en yderligere forhøjelse af disse afgifter (brændstofafgifter, registreringsaf-
gift, grøn ejerafgift) vil være forbundet med store samfundsmæssige om-
kostninger.  
 
CO2-afgiftssatserne for andre virksomheder end de energiintensive (tung 
proces) virksomheder ligger også på et højere niveau end den skønnede 
pris for CO2-kvoter/kreditter. På den baggrund kan der argumenteres for 
det rimelige i, at de energiintensive virksomheder skal bidrage til at finan-
siere den samlede reduktionsforpligtelse.  
 
En reduktion i omfanget af tildelte gratiskvoter indebærer en økonomisk 
belastning af de pågældende erhverv, som i sig selv indvirker negativt på 
deres konkurrenceevne. De energiintensive erhverv er generelt stærkt 
konkurrenceudsat, hvorfor de som helhed ikke har mulighed for at over-
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vælte denne belastning på forbrugerne gennem prisforhøjelser. Det skal 
dog tages i betragtning, at EU’s kvotedirektiv medfører, at tilsvarende 
kvotesystemer skal indføres hos hovedparten af vore samhandelslande, 
hvortil kommer, at disse lande formentlig også vil være nødsaget til i et 
vist omfang at overlade til deres energiintensive sektorer at medfinansiere 
landets reduktionsforpligtelse. Relativt behøver der derfor ikke at være 
tale om en særlig voldsom effekt på konkurrenceevnen – men omfanget er 
naturligvis uvist, førend de andre landes strategier er kendt.  
 
For el-produktionen vil et EU-kvotesystem umiddelbart være en økono-
misk fordel, idet det vil føre til højere el-priser, mens kvoterne bliver til-
delt gratis. Der er derfor inden for el-produktion basis for en væsentlig 
reduktion af de tildelte gratiskvoter, uden at det fører til en nettobelast-
ning af producenterne. 
 
 
1.8. Indsats fra 2008 eller tidligere ? 

Det forslag til kvotedirektiv, som der er opnået fælles holdning til, inde-
bærer, at der skal opbygges kvotesystemer allerede fra 2005. Det bliver 
derfor muligt at pålægge virksomhederne at bidrage til finansieringen 
allerede i overgangsperioden 2005-2007 inden den første Kyoto-forplig-
telsesperiode, 2008-2012. Det afgørende spørgsmål i den forbindelse er 
imidlertid, i hvilket omfang der skal tilstræbes en yderligere national ind-
sats allerede i denne overgangsperiode.  
 
Der kan på den ene side argumenteres for, at Danmark ikke bliver god-
skrevet en indsats for at reducere den nationale manko inden perioden 
2008-2012, og at midler anvendt dertil derfor ikke letter den økonomiske 
byrde, som Kyoto-forpligtelsen udgør. Det peger i retning af en strategi, 
som indebærer, at der først pålægges de kvotedækkede erhverv et bidrag 
til medfinansiering fra 2008 og fremefter. For dette taler også det forhold, 
at markedet for internationale projektkreditter formentlig ikke vil være 
rigtig velfungerende endnu i perioden 2005-2007, hvorfor det kan være 
vanskeligt at pålægge de kvotedækkede erhverv at købe store mængder af 
sådanne kreditter i udlandet på så tidligt et tidspunkt5.   
 

                                                 
5 Med et kvotesystem i EU-landene vil det naturligvis være muligt i stedet at købe kvoter 
i disse lande, men det må tages i betragtning, at EU-landene som helhed formentlig vil 
være netto-efterspørgere af kreditter fra andre regioner. 
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På den anden side indebærer en tidlig indsats naturligvis en forbedring i 
forhold til drivhuseffektproblemet, og en strategi, der ikke indeholder en 
sådan indsats, kunne tænkes at komme i konflikt med Kyoto-protokol-
lens krav om ”synlige fremskridt”. Der foreligger dog ikke i hverken Kyo-
to- eller EU-regi nogen klar fortolkning heraf. Det er således uklart, om 
det er nok, at en række institutionelle forhold er på plads, eller hvorvidt 
der også skal være tale om et bidrag til reduktion af mankoen.  
 
Et argument, der muligvis kunne blive fremsat for at iværksætte en tidlig 
indsats, kunne være, at virksomhederne derved gives mulighed for gradvis 
at vænne sig til en situation med en betydelig øget finansieringsbyrde. Det 
forhold, at finansieringsbyrden pålægges gradvist, vil dog ikke have nogen 
betydning for deres langsigtede investeringsbeslutninger, da en reduceret 
CO2-udledning i alle tilfælde vil blive præmieret svarende til kvoteprisen. 
 
Der er således ikke noget egentligt omkostningseffektivitetsargument for 
en sådan tidlig indsats – under forudsætning af, at virksomhederne under 
alle omstændigheder betragter det som givet, at der vil blive gennemført 
en indsats fra 2008, og at de handler derefter i forbindelse med langsigte-
de investeringsbeslutninger. Men det peger til gengæld på betydningen af, 
at virksomhederne af hensyn til de langsigtede investeringsbeslutninger så 
tidligt som muligt opnår rimelig vished om, hvilke vilkår der vil gælde fra 
den første Kyoto-forpligtelsesperiode og fremefter.  
 
 
1.9. Bortauktion og gratistildeling af kvoter 

Tildeling af gratiskvoter til de kvotedækkede virksomheder ud fra virk-
somhedernes udledning i et givet basisår (såkaldt ”grandfathering”) giver 
”gamle” virksomheder en finansiel fordel i forhold til nye virksomheder 
og virksomheder i vækst. Det kan virke som en barriere over for nye virk-
somheder og mere generelt virke konserverende i forhold til erhvervsud-
viklingen. Et sådant traditionelt tildelingssystem kan derfor ikke anbefales 
som en mere permanent løsning.  
 
Denne barriere-effekt er større, jo højere værdien af de tildelte kvoter er. 
En relativt høj pris på verdensmarkedet for CO2-kvoter og -kreditter in-
debærer således et større gaveelement til de virksomheder, der tildeles 
gratiskvoter. Barriere-effekten bliver omvendt mindre, hvis den internati-
onale kvote/kredit-pris viser sig at blive relativt lav.  
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Hvad angår kvoter for den energiintensive industri, er der ikke oplagte 
muligheder for at udforme et tildelingssystem uden denne barriere-effekt, 
som ikke på en eller anden måde bryder med en række andre vigtige hen-
syn:  
 
a) at der sikres en omkostningseffektiv reduktionsindsats inden for de 

kvotedækkede erhverv, 
b) at det er kontrollerbart og ikke giver nemme muligheder for omgåel-

se,  
c) at det ikke er for administrationskrævende og indbyder til løbende 

forhandlinger om vilkår for gratistildeling. 
 
En undtagelse herfor er dog elsektoren, som er kendetegnet ved at produ-
cere et enkelt homogent produkt – 1 kWh – hvorfor en produktionsbase-
ret model for tildeling af gratiskvoter vil kunne anvendes i denne sektor. 
Noget tilsvarende gælder formentlig for produktion af varme.  
 
Samlet set taler disse forhold for, at det i princippet vil være bedst med en 
hurtig overgang til fuld bortauktion af kvoterne, idet kun fuld bortaukti-
on sikrer et omkostningseffektivt system uden barrierer for nye virksom-
heder og virksomheder i vækst. På længere sigt kan bortauktion af kvoter 
måske blive en mulighed, men bortauktion er imidlertid i henhold til 
kvotedirektivforslaget ikke muligt i overgangsperioden 2005-2007; her 
skal kvoterne ifølge direktivet tildeles gratis. Det forslag til kvotedirektiv, 
som der er opnået fælles holdning til, indebærer, at det i Kyoto-forplig-
telsesperioden, 2008-2012, vil være muligt at bortauktionere op til 10 
pct. af kvoterne.  
 
En ren bortauktionsmodel vil have nogle markante effekter på de energi-
intensive erhvervs konkurrenceevne – medmindre de konkurrerende lan-
de gennemfører bortauktion af kvoter i nogenlunde samme omfang. Det 
vil endvidere indebære omflytning af et betydeligt provenu.  
 
Disse forhold samt uklarheden omkring de retningslinier vedrørende til-
deling af gratiskvoter, der skal udformes i tilknytning til EU's kvotedirek-
tiv, taler for at udskyde beslutningerne, om hvorledes et kvotesystem med 
allokering af kvoter skal designes for den danske energiintensive industri. 
De nærmere EU-retningslinier forventes tidligst at foreligge sommeren 
2003. 
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Det skal bemærkes, at bortauktion af kvoter ikke er nødvendigt for mu-
ligheden for at pålægge de energiintensive erhverv at bidrage til finansie-
ringen af den nationale reduktionsforpligtelse, da finansieringsbidraget 
bestemmes af, i hvilket omfang antallet af tildelte gratiskvoter indsnævres, 
jf. afsnit 1.7. Men provenuet fra bortauktion af kvoter kan dog anvendes 
til andre formål – herunder for eksempel til at finansiere andre redukti-
onstiltag, som ikke er internaliseret i kvotesystemet, eller til at reducere 
(eventuelt helt fjerne) nogle af CO2-afgifterne.  
 
De generelle problemstillinger vedrørende bortauktion og gratistildeling 
af kvoter er beskrevet nærmere i kapitel 9. Hvilken betydning ovennævnte 
overvejelser kan have for henholdsvis el-sektoren og de energiintensive 
erhverv diskuteres nedenfor i afsnit 1.10 til 1.12.   
 
 
1.10. Kvoteregulering af el-sektorens CO2-udledning 

Den gældende danske kvotelov for el-sektorens CO2-udledning ophører 
med at have virkning ved udgangen af 2003. Hvis kvoteloven i en eller 
anden form skal have virkning også fra 1. januar 2004 og frem, er der 
behov for en hurtig stillingtagen, idet en lovændring skal godkendes efter 
EU's statsstøtteregler, og det skal være muligt at udmelde kvoterne et vist 
tidsrum forud for kvoternes ikrafttrædelsestidspunkt. 
 
Det vil, når Kyoto-forpligtelsen gælder i 2008-2012, være et særskilt hen-
syn for Danmark, at CO2-kvoterne for el-sektoren er så stramme, at eks-
port af el produceret på fossile brændsler udløser ekstra kvote/kreditkøb 
for de danske el-producenter som helhed. Med bindende CO2-kvoter på 
el-produktionen vil øget el-eksport udløse krav om, at de danske el-
producenter må købe et tilsvarende antal internationale kvoter/kreditter. 
Det betyder, at den el, der eksporteres, i praksis pålægges en slags ”skygge-
CO2-afgift”. 
 
Uden CO2-kvoter for el-produktionen på danske kraftværker ville en for-
øgelse af el-eksporten (netto) til for eksempel Norge og Sverige føre til, at 
Danmark ville stå med en endnu større indenlandsk reduktionsbyrde6. 
Uden kvoter vil det derfor være danske borgere, der betaler for den øgede 
CO2-udledning som følge af en forøgelse i netto-el-eksporten, da det vil 
                                                 
6 Dette er baggrunden for opgørelsen af mankoen på 25 henholdsvis 20 mio. ton CO2, 
som er baseret på nettoeksport af el svarende til omkring 10 mio. tons CO2. 
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tvinge Danmark til selv at finansiere andre reduktionstiltag eller købe 
yderligere internationale CO2-kvoter/kreditter. 
 
Det skal hertil bemærkes, at det i forbindelse med byrdefordelingsaftalen i 
EU blev fastlagt, at det er den indenlandske el-produktion og ikke det 
indenlandske el-forbrug, der indgår ved opgørelsen af det nationale CO2-
regnskab. Dette forhold er baggrunden for det danske ”basisårsproblem”, 
da Danmark i basisåret 1990 havde en betydelig netto-el-import fra Nor-
ge/Sverige svarende til omkring 6 mio. ton CO2.   
 
Det er meget muligt, at danske kraftværker på grund af overskydende 
kapacitet alligevel vil kunne levere konkurrencedygtig strøm til de uden-
landske kunder, selvom der gennem krav om CO2-kvotekøb påhviler dem 
denne ”skygge-CO2-afgift”. Et kvotesystem giver dem netop denne mu-
lighed for at udnytte kommercielt gunstige produktionsmuligheder under 
hensyntagen til den samlede klimaforpligtelse.  
 
I hvilket omfang antallet af tildelte gratiskvoter skal indskrænkes yderlige-
re er en separat beslutning, som vedrører hvor meget el-sektoren skal på-
lægges at medfinansiere opfyldelsen af den samlede nationale reduktions-
forpligtelse.  
 
Da Kyoto-reduktionsforpligtelsen først gælder fra 2008, kunne der argu-
menteres for i perioden frem til 2008 ikke at pålægge de danske el-produ-
center denne konkurrencemæssige forringelse af eksporten til Sverige og 
Norge mv. El-eksporten kunne således fraset CO2-påvirkningen isoleret 
set vise sig så kommercielt attraktiv, at det ville være synd ikke at benytte 
sig af denne ekstra indtjeningsmulighed. 
 
En videreførelse af kvotereguleringen vil indebære, at de danske el-
producenter pålægges at medfinansiere en tidlig indsats (i 2004-2007) i 
forhold til at reducere mankoen. Hvis CO2-kvoterne videreføres på sam-
me niveau som for 2003, vil det dog ikke påføre el-værkerne en yderligere 
økonomisk belastning i overgangsperioden – kun reducere merindtægter-
ne fra en potentielt kommercielt attraktiv eksport. 
 
Så længe der ikke er mulighed for at købe CO2-kvoter eller -kreditter in-
ternationalt, bør afgifter for overskridelser af de tildelte kvoter ikke over-
stige de skønnede kvote/kreditpriser. Den nugældende afgift for overskri-
delser på 40 kr. pr. ton CO2 er derfor passende. Det vil være mest om-
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kostningseffektivt, hvis det eventuelle provenu fra strafafgiften anvendes 
til den billigste reduktionsmulighed frem for som i dag at være øremærket 
alene til energibesparelser. 
 
 
1.11. Tilpasninger i kvotesystem og CO2-afgifter for energi-

sektoren 

Kvotedirektivet skelner ikke mellem produktion af el og produktion af 
varme; begge dele skal ifølge direktivforslaget omfattes af kvoter – dog 
afhængigt af størrelsen af produktionsanlæggene, da der er en bagatel-
grænse. I Danmark er brændsler anvendt til produktion af varme under-
lagt CO2-afgifter, hvorimod det ikke gælder for produktion af el. Denne 
dobbeltregulering af fjernvarmeproducenterne giver dermed en dobbelt 
belastning af brændsler anvendt til fjernevarmeproduktion, hvilket vil 
være i modstrid med en omkostningseffektiv strategi.  
 
Dette kunne principielt løses ved at undtage disse brændsler fra CO2-
afgift. Dette vil dog have voldsomme provenumæssige konsekvenser. For 
at undgå denne dobbeltbelastning af brændsler til kraftvarme foreslås det 
derfor i stedet, at produktion af varme undtages fra kvotedækningen gen-
nem anvendelsen af ”opt-out”-muligheden – i hvert fald frem til 2008, 
hvor muligheden for at bortauktionere nogle af kvoterne giver en række 
andre løsningsmodeller. En sådan løsning vurderes ikke som mere admi-
nistrativt krævende end det nuværende system, hvor der allerede foretages 
en opdeling af brændselsanvendelsen på henholdsvis el-produktion og 
varmeproduktion. 
 
Ved kvoteregulering af el-sektorens CO2-udledning opstår endvidere 
spørgsmålet om dobbeltregulering i forbindelse med CO2-afgiften på el-
forbrug. Kvotereguleringen indebærer en forøgelse af de marginale pro-
duktionsomkostninger og må derfor forventes at have indvirkning på 
prisdannelsen på el-markedet. Den danske produktion udgør kun om-
kring 1/10 af den samlede nordiske produktion – og en endnu mindre 
andel, hvis større dele af den europæiske el-produktion fremover reelt 
handles på det samme marked. En ensidig dansk kvoteordning ville derfor 
kun have en beskeden effekt på el-priserne i gennemsnit, men ved en fæl-
les europæisk kvoteregulering vil virkningerne formentlig være mere mar-
kante – hvilket er i overensstemmelse med, at det er forbrugeren af pro-
duktet, der skal betale for forureningen herved. 
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På den baggrund kunne der argumenteres for på længere sigt, når der er 
tale om en generel kvoteregulering af el-sektoren med fuld bortauktion af 
kvoter, helt at afskaffe CO2-afgiften på el. Ifølge det direktivforslag, der er 
opnået fælles holdning til i EU, er det dog heller ikke muligt at foretage 
fuld bortauktion i første Kyoto-forpligtelsesperiode, 2008-2012. 
 
Disse overvejelser er beskrevet nærmere i kapitel 10. 
 
 
1.12. Tilpasninger i kvotesystem og CO2-afgifter for indu-

strien  
 

En omkostningseffektiv regulering af drivhusgasudledningen tilsiger, at 
der bør være en ensartet marginal tilskyndelse til at reducere udledningen 
på tværs af sektorer. Det kan derfor være ønskeligt at foretage nogle æn-
dringer i CO2-afgiftsystemet i forbindelse med indførelsen af det endelige 
kvotesystem. Dels med henblik på at undgå urimelig dobbeltregule-
ring/dobbeltbelastning for de virksomheder, der bliver underlagt kvotesy-
stemet. Dels for at sikre, at virksomheder uden for kvotesystemet har no-
genlunde samme grad af incitamenter til at reducere udledningen som 
dem inden for kvotesystemet.  
 
Sådanne mere principielle hensyn til omkostningseffektivitet skal dog ses 
over for en række andre hensyn vedrørende ønsker til enkelhed i regule-
ringen, kontrollerbarheden og de administrative krav, samt ikke mindst 
de provenu- og fordelingsmæssige virkninger, herunder virkningerne på 
konkurrenceevnen. Der bør sigtes mod en sammenhængende regulering, 
hvor de forskellige hensyn tilsammen varetages bedst muligt.  
 
Mulige ændringer vedrører både de enkelte afgiftssatsers størrelse og deres 
dækning – herunder aftalesystemet med dets rabat på afgiftssatsen. Hen-
synet til sammenhæng mellem de to systemer kunne også indebære til-
pasning af kvotesystemets dækning gennem anvendelse af muligheden for 
at inddrage lidt flere sektorer (”opt-in”) henholdsvis undtage en række 
sektorer (”opt-out”) fra kvotereguleringen i henhold til kvotedirektivet.  
 
Som nævnt ovenfor forventes de endelige EU-retningslinier for gratis-
tildeling af kvoter mv. tidligst at blive fastlagt sommeren 2003. På den 
baggrund forekommer det mest hensigtsmæssigt, at en eventuelt større 
omlægning af CO2-afgiftsystemet afventer til dette grundlag kendes. 
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Dette kombineret med et eventuelt ønske om først at påføre den energiin-
tensive industri at bidrage til finansiering af den nationale reduktions-
indsats fra Kyoto-forpligtelsesperioden, 2008-2012, jf. afsnit 1.8, kunne 
tale for, at der i den mellemliggende periode frem til 2008 så vidt muligt 
alene tilstræbes omlægninger, der er provenuneutrale for staten og uden 
voldsomme fordelingsmæssige konsekvenser for de berørte sektorer.  
 
På den baggrund synes det generelt hensigtsmæssigt, om den gældende 
CO2-beskatning på procesenergi og rumopvarmning i overgangsperioden 
indtil 2008 fortsætter uændret, dog således at alt energiforbrug omfattet 
af kvoter eller aftaler beskattes med den laveste sats på 3 kr. pr. ton CO2. 
Derved undgås store provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser for 
såvel staten som den energiintensive industri i denne periode.  
 
Det kunne i den forbindelse vurderes at være hensigtsmæssigt om alt tung 
proces energiforbrug (uden for gartnerierhvervet), der i dag er omfattet af 
aftaler, via ”opt in”-muligheden inkluderes i kvotesystemet. For dette 
taler ønsket om at undgå, at aktiviteter uden for kvotesystemet belægges 
med en meget lav CO2-afgiftssats (3 kr. pr. ton). Kvotedirektivet giver 
dog som nævnt ovenfor ikke mulighed for dette før 2008. Når ”opt in” er 
en mulighed fra 2008, kunne det være hensigtsmæssigt samtidig af afskaf-
fe aftalesystemet for disse virksomheder. På samme måde kan beskatnin-
gen af industriens el-forbrug fortsætte, i hvert fald indtil der kan foregå 
auktion af kvoterne til el-produktion. På den anden side er kvotedækning 
med tildeling af gratiskvoter til den energiintensive industri forbundet 
med en række barrierer, jf. afsnit 1.9 og kapitel 9.  
 
I Kyoto-forpligtelsesperioden, 2008-2012, vil bortauktion af op til 10 
pct. af kvoterne være tilladt. I forbindelse hermed bør muligheden for at 
gennemføre en provenuneutral omlægning af CO2-reguleringen, således 
at industriens energiforbrug så vidt muligt er omfattet af enten kvoter eller 
afgift, analyseres nærmere. 
 
Disse overvejelser er beskrevet nærmere i kapitel 11. 
 
 
1.13. Rammer for statsligt indkøb af kvoter og kreditter 

Generelt kan det ikke forventes, at staten vil være bedre til at udvikle re-
duktionsprojekter end private virksomheder, snarere tværtimod, da det 
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primært er private virksomheder, der ligger inde med den nødvendige 
tekniske ekspertise. Det taler for at overlade rollen som projektudvikler til 
den private sektor. 
 
Staten har dog en særskilt ekspertise i at etablere miljø-, energi- og udvik-
lingsprojekter i udviklingslande. For mange reduktionsprojekter i udvik-
lingslandene vil gælde, at de ud over at reducere udledningen af CO2 eller 
andre drivhusgasser også har en række andre gunstige miljø- eller udvik-
lingseffekter for det pågældende værtsland. Det taler for, at inddragelse af 
statslig erfaring med udviklingsprojekter kan bidrage til et samlet set mere 
vellykket resultat, end hvis projektudviklingen alene overlades til private 
virksomheder. 
 
På tilsvarende vis er der i statsligt regi en betydelig erfaring med etablering 
af miljø- og energiprojekter i Central- og Østeuropa, som kunne inddra-
ges i selve projektgenereringen for at sikre effektiv medvirken af værtslan-
dets institutioner og større sandsynlighed for, at projektet gennemføres til 
den aftalte tid.   
 
En fordel ved statslig involvering i projektudviklingen kunne være, at 
staten derigennem kan medvirke til, at markedet for projektkreditter ”lø-
bes i gang” tidligere, end det ellers ville være tilfældet. Statens bidrag der-
til kunne endvidere være i form af rammeaftaler med værtslande, hjælp til 
opbygning af de nødvendige institutioner, eller gennem pilotprojekter, 
der dels kan frembringe viden om markedet til nytte fremover, dels direk-
te kan medvirke til at fremskynde opblomstringen af det.  
 
Det kan næppe anbefales at oprette en ”statslig klimafond”, hvor staten 
køber kreditter på vegne af private virksomheder – en sådan funktion som 
bank eller mægler bør det overlades til den private sektor selv at oprette.  
 
Skal der gennemføres statsligt indkøb af kreditter i større omfang, fore-
kommer det mest hensigtsmæssigt, at dette gøres primært ved at købe 
risikoafdækkede, indirekte kreditter fra de internationale CO2-kredit-
banker til markedsprisen. Eget indkøb direkte fra projektudviklerne ved 
brug af udbud eller mæglere vil således være kompliceret og risikofyldt. 
 
Samlet set forekommer det mest hensigtsmæssigt at satse på en to-benet 
indkøbsstrategi:  
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a) Indkøb af projektkreditter ved inddragelse af ekspertise fra de institu-
tioner, der forvalter miljø-, energi- og udviklingsprojekter i udvik-
lingslande og miljø- og energiprojekter i Central- og Østeuropa. Dis-
se opgaver kan udføres af de involverede ministerier. 

b) Køb af risikoafdækkede, indirekte kreditter fra de internationale 
CO2-kreditbanker. Dette indkøb kan udføres af en enkelt mindre 
enhed, som primært skal have finansielle kompetencer. 

 
Uanset etableringen af indkøbsfunktioner vil der være en række vilkår 
knyttet til kreditterne, som på forskellig måde indebærer en afvejning 
mellem pris og risiko, og for hvilke der skal træffes nogle beslutninger 
med økonomisk konsekvens:  
 
• Fordeling på lande/regioner. 
• Betaling ”up-front” eller ved overførslen af kreditterne ? 
• Kontrakter der rækker ud over 2012 ? 
• Hensyn til langsigtet bæredygtighed af projektet ? 
• Fordeling på projekttyper. 
 
Det vil formentlig være hensigtsmæssigt med nogle retningslinjer for, 
hvordan de statslige indkøbsfunktioner skal agere på markedet.   
 
De mulige rammer for statsligt køb af kreditter er beskrevet nærmere i 
kapitel 12. 
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2 Revideret opgørelse af Danmarks 
manko for udledning af drivhusgasser 
i 2008-2012   

 
 
 
 
2.1. Indledning  
 

Dette kapitel redegør for, hvor meget der forventes at mangle i, at Dan-
mark kan opfylde de indgåede forpligtelser i Kyoto-perioden, 2008-2012, 
hvis der ikke iværksættes nye tiltag, der kan dække mankoen ind – inden-
landsk eller gennem køb af reduktioner i udlandet. Denne størrelse be-
nævnes i det følgende klima-mankoen eller bare mankoen. 
 
2.2. Opgørelse af Danmarks manko for udledning af drivhus-

gasser i 2008-2012 
 

I forbindelse med indgåelse af Kyoto-protokollen i 1997 forpligtede EU 
sig kollektivt til en reduktion på 8 pct. af udledningen af drivhusgasser i 
forhold til basisåret 19901. EU's reduktionsforpligtelse blev herefter delt 
ud på medlemslandene i en politisk byrdefordelingsaftale fra 1998. Dan-
mark skal ifølge denne aftale reducere med 21 pct. i forhold til 1990.  
 
I forbindelse med aftalen tog Danmark i en erklæring forbehold for effek-
terne af en stor el-import fra Norge og Sverige i basisåret 1990. Denne el-
import, der var affødt af store regnmængder dette år, medførte, at danske 
kraftværker producerede tilsvarende mindre og dermed udledte 6,3 mio. 
ton CO2 mindre dette år. Det danske synspunkt i forhold til EU's byrde-
fordeling var og er, at en tilfældighed som stor el-import i et enkelt år 
ikke bør betyde, at Danmarks reduktionsforpligtelse i forhold til EU på 
21 pct. skal beregnes med udgangspunkt i de tilfældigt lave udledninger i 

                                                 
1 I medfør af Kyoto-protokollen er 1990 basisåret for CO2, metan og lattergas. For in-
dustrigasserne (HFC’er, PFC’er og SF6) kan parterne selv vælge mellem 1990 og 1995. 
Danmark har valgt 1995 som basisår for industrigasserne. 
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1990. Men i marts 2002 måtte Danmark acceptere en rådsbeslutning, der 
forpligter Danmark juridisk til en reduktion på 21 pct. i forhold til ud-
ledningerne i basisåret, der ikke er korrigeret for el-importen.  
 
Danmark opnåede dog et tilsagn i en politisk erklæring fra Rådet og 
Kommissionen vedtaget samtidig med rådsbeslutningen om, at der senere 
tages hensyn til Danmarks antagelser om basisåret. Dette vil skulle ske i 
forbindelse med fastlæggelsen af de tilladte udledningsmængder (målt i 
ton) i 2006. Situationen er altså, at Danmark vil være juridisk forpligtet 
til en reduktion på 21 pct. af de faktiske udledninger i basisåret. Der sø-
ges dog opnået kompensation for den store el-import i basisåret ved EU's 
endelige fastlæggelse af de enkelte medlemslandes reduktioner, målt i ton 
i 2006. 
 
Dette er nærmere beskrevet i bemærkningerne til forslag til folketings-
beslutning om Danmarks ratifikation af Kyoto-protokollen (B 91), frem-
sat af miljøministeren den 3. april 2002. I overensstemmelse med disse 
bemærkninger vil regeringen – med udgangspunkt i den nævnte politiske 
erklæring fra Rådet og Kommissionen – arbejde for, at den reduktions-
byrde, Danmark skal løfte i 2008-2012, kommer til at svare til 21 pct. af 
et 1990-niveau korrigeret for el-import. Betydningen af korrektionen 
vedrørende 1990-niveauet for el-eksport svarer til 5 mio. ton CO2 pr. år 
2008-2012 (79 pct. af de 6,3 mio. ton CO2 nævnt ovenfor). 
 
Mankoen nedenfor er både opgjort ud fra det dårligst tænkelige udfald af 
disse forhandlinger – det vil sige, at der ikke tages hensyn til den betydeli-
ge el-import i 1990 – og en situation, hvor der tages hensyn til betydnin-
gen af el-importen i 1990 på en måde, der svarer til, at der ville kunne 
korrigeres herfor.  
 
De danske udledninger af klimagasser bestod i 2000 af CO2 (77,1 pct.), 
metan (8,4 pct.), lattergas (13,3 pct.) og de såkaldte industrigasser (1,2 
pct.). CO2-emissionerne stammer primært fra energiforbrug i alle sektorer 
samt fra cementproduktion. Metan-emissionerne stammer primært fra 
landbrug og affald. Lattergas-emissioner kommer primært fra landbruget. 
Industrigasserne er primært kølemidler udviklet til erstatning for de nu 
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forbudte CFC’er samt SF6, der blandt andet anvendes i højspændingsan-
læg2. 
 
Opgørelsen af mankoen for udledning af drivhusgasser 2008-2012 bygger 
på en række sektorspecifikke fremskrivninger af de indenlandske emissio-
ner for denne periode. Disse emissioner afhænger af omfanget af økono-
misk aktivitet i alle samfundets sektorer, energipriser, den teknologiske 
udvikling, samt af den lovgivning der regulerer de enkelte aktiviteter med 
hensyn til miljø, energieffektivitet mv. Alle sektorfremskrivninger er ble-
vet opdateret som grundlag for denne rapport3.  
 
Blandt de vigtigste forudsætninger for beregningerne af de indenlandske 
emissioner kan nævnes, at fremskrivningerne er baseret på Finansministe-
riets skøn for den økonomiske udvikling (jf. Økonomisk Redegørelse, 
                                                 
2 Den nærmere fordeling af emissionerne på sektorer og drivhusgasser er beskrevet i en 
baggrundsrapport: Denmark’s Greenhouse Gas Projections until 2012, an update including 
a preliminary projection until 2017. Rapport udarbejdet af Risø for Miljøstyrelsen. Fore-
findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk. 
3 Forudsætningerne for fremskrivningerne er nærmere beskrevet i ovennævnte bag-
grundsrapport og underliggende sektoranalyser. Rapporterne kan findes på følgende 
hjemmesider:  
 
Risø 2002: Denmark`s Greenhouse Gas Projections until 2012, an update including a pre-
liminary projection until 2017, December 2002: www.mst.dk/klimastrategi; 
 
Miljøstyrelsen 2002: Ozonlagsnedbrydende stoffer og drivhusgasserne HFC’er, PFC’er og 
SF6, Danmarks forbrug og emissioner 2001, Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, December 
2002: www.mst.dk/klimastrategi;     
 
Energistyrelsen 2003: En omkostningseffektiv opfyldelse af Danmarks reduktionsforpligtelse 
– Dokumentation af fremskrivning og analyser på energiområdet. Februar 2003:  
www.ens.dk/klimastrategi;  
 
Vejdirektoratet 2002: Transportsektorens energiforbrug og emissioner:  
www.trm.dk; 
 
Skov- og naturstyrelsen 2003: Skovens rolle i implementering af Kyoto-aftalen i Danmark. 
Ikke-energipolitiske tiltag: www.sns.dk;    
 
Landbrugets emissioner: Se Risø 2002: Denmark`s Greenhouse Gas Projections until 
2012, an update including a preliminary projection until 2017, December 2002: 
www.mst.dk/klimastrategi, referencerne [64][63] & [29]. 
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januar 2002 for så vidt angår vækstrater 2002-2010 og Finansredegørelse 
2001 for så vidt angår 2010-2017) og Det Internationale Energiagenturs 
(IEA) forventninger til fremtidige energipriser (IEA, ”World Energy Out-
look 2002”). Desuden er fremskrivningerne baseret på de allerede vedtag-
ne reguleringer af diverse sektorer – herunder miljøreguleringen af land-
bruget og energisektoren. 
 
Som alle fremskrivninger er også denne behæftet med en række usikker-
heder, det kun i begrænset omfang er muligt at kvantificere. Mankoopgø-
relsen kan derfor kun tages som et bedste bud på nuværende tidspunkt.  
 
Som det fremgår af tabel 2.1, kan Danmark ifølge den seneste fremskriv-
ning af de forventede emissioner af drivhusgasser forvente en manko i op-
fyldelsen af den danske klimaforpligtelse på 25 mio. ton CO2-ækviva-
lenter i første forpligtelsesperiode 2008-2012 – eller 20 mio. ton hvis 
basisåret korrigeres for el-importen i 1990.  
 
Knap 10 mio. ton af mankoen skyldes forventninger om en stor el-eks-
port i denne periode. CO2 er den eneste af drivhusgasserne, der udviser en 
betydelig stigning i udledningerne i perioden fra 2000 til 2010 – også når 
der ses bort fra den forventede el-eksport. Omvendt falder emissionerne 
af metan og lattergas, der primært stammer fra landbruget. Dette skyldes 
primært Vandmiljøhandlingsplanerne. Endelig er der et lille fald i emissi-
onerne af de såkaldte industrigasser. Det er nu besluttet at udfase nyan-
vendelse af de fleste af industrigasserne inden 2006, og når faldet i emissi-
oner heraf i 2010 og 2015 ikke er større, skyldes det, at en del først frigi-
ves til atmosfæren ved senere lækager i køleanlæg mv. 
 
Der er ikke foretaget fremskrivning for landbrugssektorens emissioner af 
metan og lattergas for perioden efter 2012, fordi det ikke har kunnet nås 
indenfor den givne tidsramme og i øvrigt ville være behæftet med betyde-
lige usikkerheder på grund af den uafklarede situation omkring EU's 
landbrugsordninger. I ”2015”-fremskrivningen svarer landbrugets emissi-
oner derfor til 2010-niveauet.  
 
Danmarks reduktionsforpligtigelser efter 2012 er heller ikke kendt. Der 
kan derfor ikke laves en samlet opgørelse for mankoen efter dette tids-
punkt. Faldet i udledninger af drivhusgasser efter 2012, jf. kolonnen for 
”2015” sammenlignet med ”2010”, skyldes primært forventet lavere emis-
sioner fra el-sektoren, hvor gasfyrede kraftværker ventes delvist at erstatte 
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gamle kulfyrede værker. De øvrige sektorer er mere eller mindre konstan-
te. 
 
Tabel 2.1. Danmarks forventede manko for udledning af drivhusgasser 
2008-2012 (mio. ton CO2-ækvivalenter)  

Mio. ton CO2-ækvivalenter 
Basisår 
19902 2000 ”2010”4 ”2015” 5 

CO2 ............................................
Metan (CH4)................................
Lattergas (N2O)............................
Industrigasser ...............................

52,6 
5,8 

10,8 
0,3 

52,8 
5,8 
9,1 
0,8 

65,6 
5,0 
8,7 
0,7 

64,4 
4,76 
8,76 
0,5 

Totale emissioner 1 ....................... 69,7 68,4 80,1 78,36 
Kyoto mål: -21% i ”2010” i 
forhold til 1990............................

  
55,0/60,0 3  

Manko ........................................   25,0/20,0 3  
El-eksport(+)/import(-) ................ -6,3 -0,7 +9,9 +9,1 
Manko uden netto-el-eksport 7 .....   15,1/10,1 3  

1. Danmarks samlede nettoudledning af drivhusgasser i basisåret 1990, i 2000 og i 
basisfremskrivningen opgjort i overensstemmelse med Danmarks juridiske reduk-
tionsforpligtelse. 

2. Basisåret for CO2, metan og lattergas er 1990, mens det for industrigasser er valgt 
at anvende 1995, jf. Kyoto-protokollen. 

3. Såvel reduktionsmål som manko med og uden el-eksport er opgjort dels ud fra 
Danmarks juridiske forpligtigelse, dels ud fra et basisår korrigeret for el-import jf. 
den politiske erklæring fra Rådet og Kommissionen. Da det ikke er tilladt inden-
for Kyoto-protokollen at korrigere for el-eksport og el-import, vil den politiske 
erklæring skulle udmøntes på anden vis end ved ændring af Kyoto-målet. 

4. ”2010” bruges som udtryk for de gennemsnitlige emissioner i første forpligtel-
sesperiode 2008-2012. 

5. ”2015” bruges som udtryk for de gennemsnitlige emissioner i perioden 2013-
2017. 

6. Der er ikke foretager en ny fremskrivning af landbrugets emissioner af metan og 
lattergas for perioden 2013-2017. Her fastholdes emissionerne for første forplig-
telsesperiode. 

7. Manko ved kvoteordning, hvor netto-el-eksport modsvares af indkøb af interna-
tionale kvotebeviser eller alternativt forhindrer netto-el-eksport. 

 
Omfanget af netto-el-eksport er formentlig den enkeltfaktor bag de in-
denlandske emissioner, der kan udvise størst variation frem mod 2012. 
Det er en almindelig opfattelse, at de øvrige lande på det fællesnordiske 
el-marked nærmer sig en situation med underskud af produktions-
kapacitet, hvorimod Danmark har overkapacitet i forhold til indenland-
ske behov. I den situation er der et muligt marked for en øget netto-el-
eksport fra Danmark til de øvrige nordiske lande med deraf følgende stig-
ning i CO2-emissionerne. Denne problemstilling illustreres i tabel 2.1 
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under ”El-eksport(+)/import(-)” i ”2010” og ”2015” (i 2000 var der en 
mindre netto-el-import). Der er i forlængelse heraf beregnet en manko 
uden belastning fra netto-el-eksport dvs. under forudsætning af, at even-
tuel netto-el-eksport modsvares af indkøb af internationale kvotebeviser, 
eller at kvoteordningen alternativt forhindrer netto-el-eksport. 
 
Ovenstående fremskrivning af klimamankoen er en væsentlig opskrivning 
i forhold til de fremskrivninger, der dannede baggrund for Folketingets 
debat om ratifikation af Kyoto-protokollen. Bilag 2.1 redegør for de væ-
sentligste delfaktorer bag de seneste års opskrivning af klimamankoen.  
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Bilag 2.1. 
Faktorer bag opskrivning af klimamankoen siden april 2001 
 
Den i tabel 2.1 indikerede klima-manko er en væsentlig opskrivning i 
forhold til tidligere fremskrivninger. Tabel 2.2 illustrerer udviklingen i 
skønnet over mankoen med tilhørende forudsætninger siden fremsættelse 
af beslutningsforslagene B194 fra april 2001 og B91 fra april 2002, der 
dannede baggrund for Folketingets beslutning om ratifikation af Kyoto-
protokollen. 
 
Tabel 2.2. Udviklingen i fremskrivningen af klima-mankoen i første 
forpligtigelsesperiode ”2010”  

Mio. ton CO2-ækvivalenter 
B194, 

april 2001 
B91, 

april 2002 
Ny fremskriv-

ning, nov. 2002.
CO2 ...............................................
Metan (CH4)...................................
Lattergas (N2O)...............................
Industrigasser ..................................

60,8 
4,9 
8,6 
0,9 

60,8 
4,9 
8,6 
0,9 

65,6 
5,0 
8,7 
0,7 

Totale emissioner ............................ 75,2 75,2 80,1 
Kyoto mål1 ...................................... 60,4 55,0 / 60,0 55,0 / 60,0 
Manko............................................. 14,7 20,1 /15,2  25,0 /20,0 
Forventet el-eksport(+)/import(-) .... 12,9 12,9 9,9 
Manko uden netto-el-eksport 2 ........ 1,8 7,2 / 2,2  15,1 / 10,1 

1) Det danske Kyoto-mål var indtil marts 2002 fastsat under hensyntagen til både 
IPCCs bestemmelser, der ikke tillader korrektion for el-eksport/import samt 
EU's interne byrdefordelingsaftale, hvori Danmark har taget forbehold for den 
ekstraordinært store el-import i basisåret 1990. I B194 var der korrigeret for el-
importen og på basis af de da foreliggende tal for basisåret (total korrigeret emis-
sion 1990 = 76,4 mio. ton) kunne Kyoto-målet beregnes til 60,4 mio. ton. Som 
følge af aftale i EU af 4. marts 2002 indgik der i B91 oplysninger om basisår med 
og uden korrektion for el-importen i 1990. Dette lægges også til grund i denne 
opgørelse. Kyoto-målet er beregnet til henholdsvis 60 og 55 mio. ton på basis af 
opdaterede tal for basisåret 1990 (total korrigeret emission 1990 = 76,0 mio. ton 
/ total ukorrigeret emission 1990 = 69,7 mio. ton). Danmarks Miljøundersøgel-
sers opdatering af de historiske data 1990-99 mellem april 2001 og april 2002 
indebar bl.a. en nedjustering af basisåret med knapt 0,5 mio. ton CO2-ækviva-
lenter, og dermed en forøgelse af mankoen med 0,4 mio. ton CO2-ækvivalenter. 

2) Manko ved kvoteordning, hvor netto-el-eksport modsvares af indkøb af inter-
nationale kvotebeviser eller alternativt forhindrer netto-el-eskport. 

 
Der er en række årsager til den ret betydelige opskrivning af klima-
mankoen siden april 2001: 
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For det første er der som følge af den juridiske EU-rådsbeslutning og den 
politiske erklæring fra Rådet og Kommissionen her valgt at opgøre Kyoto-
målet både med og uden korrektion for el-importen i 1990, jf. ovenfor. 
Da det ikke indenfor Kyoto-protokollen er tilladt at korrigere for el-
eksport og -import, vil den politiske erklæring skulle udmøntes på anden 
vis end ved ændring af Kyoto-målet. Hvis der ikke sker en sådan ud-
møntning, vil reduktionsbyrden øges med 5 mio. ton CO2. Det betyder 
en tilsvarende stigning i mankoen set i forhold til skønnet herfor i B194 
fra april 2001. 
 
For det andet er der siden B194 (april 2001) og B91 (april 2002) sket en 
opdatering af fremskrivninger for alle drivhusgasser. Den nye fremskriv-
ning er dels baseret på et opdateret statistikgrundlag, dels en række opda-
terede forudsætninger om udviklingen frem til 2008-2012. Mankoen 
skønnes nu til 20,0 mio. ton CO2 under forudsætning af, at udmøntnin-
gen af den politiske erklæring nævnt overfor indebærer en reduktionsbyr-
de, der svarer til, at udledningen i basisåret korrigeres for el-import lige-
som i de hidtidige opgørelser.   
 
Som nævnt er der mellem de to fremskrivninger en ændring på i alt 5,2 
mio. ton CO2 svarende til omkring 7 pct. af den samlede forventede driv-
husgasemission i 2008-2012. Tabel 2.3 nedenfor viser, hvordan ændrin-
gen er sammensat.  
 
Tabel 2.3. Ændringen i mankoen 2008-2012 i forhold til skønnet fra 
april 2001 

Mio. ton CO2-ækvivalenter 
Inkl. 

el-eksport 
Ekskl. 

el-eksport 
Manko, april 2001 14,8 1,8 
Ændringer:   
1. Fjernvarmeforbrug ...................................................... 0,7 0,7 
2. Elforbrug ..................................................................... 2,4 2,4 
3. Større CO2-indhold i el-produktionen.......................... 1,9 1,9 
4. Mindre el-eksport......................................................... -3,0 – 
5. Energiforbrug i olie-/gasindvinding .............................. 0,7 0,7 
6. Energiforbrug i erhverv 1).............................................. 1,5 1,5 
7. Energiforbrug i husholdninger 1)................................... -0,1 -0,1 
8. Energiforbrug i transport.............................................. 0,8 0,8 
9. Ændring i statistik for basisår ....................................... 0,4 0,4 
Ny manko........................................................................ 20,0 10,1 

Anm.: På grund af afrunding summer de enkelte komponenter ikke præcist til den nye manko. 
1)  Ekskl. el og fjernvarme. 
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Ændrede forudsætninger for el- og fjernvarmeproduktion (punkt 1 til 4 i 
tabellen) har hævet CO2-emissionerne i 2010 med ca. 2,0 mio. ton, hvil-
ket svarer til 5 pct. Det skyldes dels et forventet højere fjernvarmeforbrug, 
dels en forventet større el-produktion på de konventionelle kraftværker. 
Den forventede højere el-produktion på kraftværkerne skyldes hovedsage-
ligt en antagelse om relativt lavere brændselspriser (kul og naturgas) sam-
menholdt med stigende priser på det nordiske el-marked, men også en 
antagelse om lidt langsommere skrotning af ældre kraftværker.   
 
Ændringerne i den danske el-produktion bestemmes af forholdene på det 
nordiske el-marked og ikke direkte af størrelsen af det danske elforbrug. 
Ændringen på 2,0 mio. ton CO2 kan dog statistisk opdeles på effekter fra 
forbruget og effekter fra forsyningssektoren, således som det er gjort i 
tabel 2.3. Nedenfor gennemgås punkterne i tabel 2.3 med udgangspunkt 
i de samlede emissioner, der ikke er korrigeret for el-eksport (næstsidste 
søjle).  
 
1.  Der forventes nu et større fjernvarmeforbrug, hvilket medfører øgede 

emissioner på 0,7 mio. ton CO2 fra fjernvarmeproduktionen.  
 
2.  Tilsvarende forventes et større dansk elforbrug i 2008-2012 end i den 

tidligere fremskrivning, hvilket svarer til en stigning på 2,4 mio. ton 
CO2, hvis det alene skulle produceres i Danmark. Der er både stig-
ninger i den separate el-produktion og i kraftvarme. Det sidste på 
grund af det større fjernvarmeforbrug. Stigningen i el- og fjernvarme-
forbruget skyldes i hovedsagen de samme faktorer, som forklarer æn-
dringen i det øvrige energiforbrug, jævnfør pkt. 6 nedenfor4.  

 
3.  Der forventes nu et højere gennemsnitligt CO2-indhold i el-

produktionen, svarende til en stigning på i alt 1,9 mio. ton CO2. Det 
skyldes, at der forventes en større el-produktion på de konventionelle 
kraftværker og en mindre el-produktion baseret på vindkraft.  

 
4.  Dertil kommer, at el-eksporten – der opgøres rent statistisk som for-

skellen mellem el-produktion og indenlandsk elforbrug – bliver ca. 
3,0 mio. ton CO2 mindre i den nye fremskrivning.     

                                                 
4 Det samlede elforbrug i 2010 (inkl. nettab) er i den nye fremskrivning 140,8 PJ mod 
128,0 PJ i fremskrivningen fra april 2001. Altså en stigning på 10,0 pct.. Fjernvarmefor-
bruget i 2010 er 142,1 PJ i den nye fremskrivning mod 133,1 PJ i den gamle fremskriv-
ning, altså en stigning på 6,8 pct. 
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5. Det øgede energiforbrug fra olie/gasindvindingen svarende til en stig-
ning på 0,7 mio. ton CO2 skyldes især, at der i dag må forventes en 
noget større produktion af olie og gas i Nordsøen. Der er især tale 
om videreudbygning af felterne Halfdan og Dan. Den nye indvin-
ding kræver et øget brændselsforbrug på ca. 0,3 mio Nm3 naturgas 
pr. år til vandinjektion, gaskomprimering og transport. 

 
6. Den ændrede forventning til energiforbruget i erhvervslivet skyldes 

primært:  
 
•  En ny økonomisk fremskrivning, der indebærer en øget økonomisk 

vækst samt en relativ forskydning af den samlede produktion over 
mod energiintensiv vareproduktion.   

• CO2-afgifterne fastholdes nu i nominelle priser, hvor de tidligere blev 
antaget løbende justeret, så de var konstante i reale priser. 

• Afvikling af tilskudsordningen til energibesparelser i erhvervslivet. 
• En forbedring af den økonometriske model (EMMA), der anvendes 

til fremskrivning af erhvervslivets energiforbrug. Modellen har tidli-
gere haft en tendens til at undervurdere stigningen i energiforbruget, 
hvilket nu er korrigeret. Blandt andet har Risø foretaget en reestima-
tion, der fører til væsentligt lavere ”automatiske” tekniske fremskridt.   

• Et højere udgangsniveau for fremskrivningen. Energiforbruget i 2001 
lå noget højere end ventet i fremskrivningen fra april 2001. 

 
Stigningen i erhvervenes forventede energiforbrug i 2010 er i alt på 37,5 
PJ inkl. el- og fjernvarmeforbrug. Denne stigning skyldes en kombination 
af mange forskellige ændringer, som vist i tabel 2.4. Med det større ener-
giforbrug i erhvervene forventes CO2-udledningen at stige med 1,5 mio. 
ton. 
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Tabel 2.4. Årsagerne til det forventede større energiforbrug i erhvervene 
 PJ 
Nye antagelser om teknologiske ændringer ........................................ 3,3 
Nye vækst- og inflationsantagelser ..................................................... 4,1 
Bortfald af initiativer ......................................................................... 3,9 
Forudsætning om lavere aktivitet på Stålvalseværket ......................... -1,7 
Nye prisforventninger fra IEA - især lavere kulpriser.......................... 2,9 
Afgiftssatser forudsættes nu ikke prisreguleret .................................... 3,2 
Højere udgangsniveau i 2001 ............................................................ 9,9 
Modelopdatering mv......................................................................... 11,6 
Erhverv i alt ..................................................................................... 37,2 

 
7. Forventningerne til energiforbruget i husholdninger er stort set uænd-

rede i forhold til fremskrivningen fra april 2001. Der er dog tale om 
et beskedent fald, som svarer til et fald i CO2-udledningen på 0,1 
mio. ton.  

 
8. Vejtransportens energiforbrug forventes nu at ligge ca. 3 pct. over det 

niveau for 2010, der forventedes i "Begrænsning af transportsekto-
rens CO2-udslip – Regeringens handlingsplan. April 2001". Dette 
svarer til ca. 0,4 mio. ton CO2 samt 0,1 mio. ton CO2-ækvivalenter 
fra den til energiforbruget hørende udledning af lattergas fra katalysa-
torbiler. Justeringen af fremskrivningen baserer sig på de seneste 
økonomiske prognoser og på en revision af den forventede trafikud-
vikling for såvel gods- som persontrafikken.  

 
Fremskrivningen baserer sig således på en reestimering af trafikudviklin-
gen med udgangspunkt i en analyse af den historiske udvikling. På per-
sonbiltrafikområdet tager fremskrivningerne udgangspunkt i udviklingen 
i antal nyregistreringer, skrotninger og bilpark samt en række underlig-
gende økonomiske parametre. På godsområdet er fremskrivningen blandt 
andet baseret på den forventede økonomiske udvikling fordelt på er-
hvervssektorer og disse sektorers transportudvikling. I den nye fremskriv-
ning medregnes udenlandske vognmænds indkøb af diesel i Danmark på 
4,66 PJ svarende til 0,3 mio. ton CO2. Dette indkøb forventedes i de 
tidligere fremskrivninger at være forsvundet i første forpligtelsesperiode i 
takt med den fortsatte harmonisering i EU.  
 
Samlet giver disse ændringer anledning til stigning i den forventede ud-
ledning af drivhusgasser fra transport på 0,8 mio. ton CO2-ækvivalenter. 
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9. Endelig har DMU måttet foretage en statistisk korrektion af niveauet 
for drivhusgasemissionerne i basisåret, der medfører en øget redukti-
onsforpligtelse på 0,4 mio. ton CO2-ækvivalenter.  

 
Mankoen eksklusive el-eksport (sidste søjle i tabel 2.3) er i den nye frem-
skrivning steget med 3,0 mio. ton CO2 mere end mankoen inklusive el-
eksport, når den nye fremskrivning sammenlignes med fremskrivningen 
fra april 2001. Det er udtryk for, at det endelige indenlandske elforbrug 
nu forventes at stige mere end tidligere – med 11,7 PJ. Denne stigning 
giver sig imidlertid ikke udslag i Danmarks samlede emission, da el-
eksporten forventes tilsvarende reduceret. Med andre ord er det forbruget 
af fossile brændsler i den samlede el-produktion, der betyder noget for 
emissionerne, mens fordelingen på indenlandsk elforbrug og el-eksport 
kun er en statistisk fordeling. 
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3 De internationale regler for reduktion 
af drivhusgasudledningen og anven-
delsen af fleksible mekanismer 

 
 
 
 
3.1. Indledning  

I dette kapitel gives en beskrivelse af de globalt fastsatte rammer for re-
duktion af drivhusgasudledningen, og Danmarks forpligtelse i Kyoto-
protokollens første forpligtelsesperiode, 2008-2012, samt reglerne for 
anvendelse af fleksible mekanismer. Kapitlet giver afslutningsvis en kort 
beskrivelse af de opfølgende processer, som kan forventes i Kyoto-
protokolregi i de kommende år.  
 
 
3.2. Klimakonventionen og Kyoto-protokollen 

Ved FN's konference om miljø og udvikling (UNCED) i Brasilien i 1992 
underskrev Danmark sammen med 153 andre lande FN’s Klimakonventi-
on. Konventionen anerkender klimaændringerne som et globalt problem, 
og at de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser er en væsentlig 
årsag til klimaændringer. De industrialiserede lande blev enige om at sigte 
mod at stabilisere deres udledninger af drivhusgasser på 1990 niveau. 
Danmark ratificerede Klimakonventionen den 21. december 1993, og 
konventionen trådte i kraft den 21. marts 1994. Konventionen indehol-
der ikke konkrete reduktionsforpligtelser for industrilandene. 
 
Kyoto-protokollen blev vedtaget på den tredje Partskonference i Kyoto, 
Japan, i december 1997. Kyoto-protokollen fastlægger konkrete redukti-
onsforpligtelser for de industrialiserede parter til Klima-konventionen, de 
såkaldte Annex B-lande, og indeholder en række regler for, hvordan re-
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duktionerne skal opnås1. Med indgåelsen af den politiske aftale på den 
genoptagne sjette Partskonference (COP6-bis) i Bonn i juli 2001 om de 
udestående spørgsmål i Kyoto protokollen, opnåede parterne politisk 
enighed om de regler, der skal sikre protokollens ikrafttrædelse.  
 
Den syvende Partskonference i Marrakech i november 2001 færdiggjorde 
på baggrund af Bonn-aftalen de juridiske tekster om udmøntningen af 
Kyoto-protokollen. Med Marrakech-aftalen er der således enighed om de 
nødvendige retningslinier for, at parternes nationale lovgivende forsam-
linger kan ratificere og implementere protokollen, herunder de fleksible 
mekanismer.  
 
Kyoto-protokollen er i dag ratificeret af 102 lande, og protokollen forven-
tes at træde i kraft i løbet af 2003, når Rusland har ratificeret. Mindst 55 
parter, som tilsammen repræsenterer mindst 55 pct. af Anneks B-landenes 
CO2-emissioner i 1990, skal have ratificeret protokollen, før den træder i 
kraft. 
 
 
3.3. Kyoto-protokollens reduktionsmålsætninger  

Kyoto-protokollen fastlægger konkrete reduktionsforpligtelser for en ræk-
ke af parterne under Klimakonventionen. Reduktionsforpligtelserne er et 
udtryk for de reduktioner, som parterne skal opfylde i første forpligtelses-
periode i 2008-2012 (et gennemsnit af de fem år) i forhold til basisåret 
1990. Kyoto-protokollen indeholder en række regler for, hvordan reduk-
tionerne skal bevises og godkendes. Det er dog op til den enkelte part, 
hvordan den konkrete lovgivning, der skal regulere virksomheder og bor-
gere, skal udvikles, det vil sige hvordan protokollen skal implementeres 
nationalt.  
 
EU påtog sig en samlet reduktionsforpligtelse på 8 pct. i forbindelse med 
vedtagelsen af Kyoto-protokollen. EU vedtog i 1998 den såkaldte ”byrde-
fordelingsaftale”, som fastlægger, hvor meget hvert enkelt EU-land skal 
reducere. I henhold til aftalen skal Danmark reducere med 21 pct. Bag-
grunden for den relativt høje danske reduktionsforpligtelse er, at de højst 

                                                 
1 Kyoto-protokollen fastlagde desuden hvilke drivhusgasser, der ”tæller med”. Disse er 
kuldioxid, metan, lattergas, samt de såkaldte industrigasser (HFC’er, PFC’er og SF6). I 
praksis tales oftest om reduktion af udledningerne af kuldioxid, og de øvrige gasser om-
regnes til CO2-ækvivalenter. 
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udviklede EU-lande påtog sig de største forpligtelser, mens de mindst 
udviklede EU-lande omvendt fik lov at øge deres udledninger af drivhus-
gasser.  
 
Færøerne og Grønland er også omfattet af FN’s klimakonvention. Dan-
marks forpligtelser i henhold til klimakonventionen – blandt andet vedrø-
rende opgørelse og rapportering om drivhusgasudledninger mv. – gælder 
således også for de nordatlantiske dele af riget.  
 
Grønland er ligesom Danmark også omfattet af Kyoto-protokollen. 
Grønland er således forpligtet til en reduktion på 8 pct. af Grønlands 
emissioner i 2008-2012 i forhold til 1990. Færøernes hjemmestyre øn-
skede derimod, at der i forbindelse med Danmarks ratifikation af Kyoto-
protokollen blev taget et territorialt forbehold for Færøerne. Færøerne har 
således ikke nogen reduktionsforpligtelse.  
 
 
3.4. Reglerne for anvendelse af de fleksible mekanismer 

Ifølge Kyoto-protokollen er det muligt for de industrialiserede lande, der 
har påtaget sig forpligtende målsætninger for deres udledning af drivhus-
gasser, at anvende Kyoto-protokollens fleksible mekanismer, der tillader 
handel med emissionstilladelser mellem lande med forskellige reduktions-
omkostninger. Rationalet er, at drivhusgasudledning er et globalt pro-
blem, og det er mindre vigtigt hvor udledningerne sker. Reduktionerne 
kan dermed ske, hvor omkostningerne ved reduktionsindsatsen er lavest. 
Protokollen indeholder derfor bestemmelser om tre fleksible mekanismer, 
nemlig Clean Development Mechanism (CDM), Joint Implementation 
(JI), og Emissions Trading (kvotehandel). De to førstnævnte er projekt-
mekanismer, som tillader, at parterne opfylder en del af deres reduktions-
forpligtelser ved at gennemføre projekter i udlandet og fratrække redukti-
onen af drivhusgasudledningen i det nationale CO2-regnskab. Sidstnævn-
te omhandler mulighederne for at handle med kvoter på tværs af lande-
grænser. 
 
Clean Development Mechanism (CDM) 
CDM-projekter etableres i partslande, der ikke har en konkret redukti-
onsforpligtelse i medfør af Kyoto-protokollen – i praksis i udviklingslan-
dene. CDM-projekter skal være bæredygtige og skabe reelle, målbare ud-
ledningsreduktioner, som kan verificeres efter Kyoto-protokollens regler. 
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Reduktionspotentialet i et projekt vurderes udfra en baselineberegning, 
der beskriver, hvad der ville være sket, hvis projektet ikke var gennemført. 
Baselinen skal valideres af en uafhængig enhed. For CDM-projekter skal 
der vælges mellem (a) en krediteringsperiode på 7 år, der kan forlænges 
med yderligere 2 gange 7 år til i alt 21 år (ved hver forlængelse skal der 
udformes ny baselineberegning og beregninger over reduktionerne), eller 
(b) en krediteringsperiode på 10 år, der ikke kan forlænges. 
 
På mødet i Marrakech blev der nedsat et ”Executive Board” (EB), der skal 
gøre CDM-mekanismen praktisk anvendelig, følge implementering af 
projekter, samt efterfølgende udstede kreditter fra CDM-projekterne, der 
i modsætning til JI-projekter kan krediteres fra år 2000.  
 
Joint Implementation (JI) 
JI-projekter udarbejdes i et samarbejde mellem to lande med en redukti-
onsforpligtelse. Projekterne udføres typisk i Østeuropa, hvor de billigste 
reduktionspotentialer findes. For JI-mekanismen findes to spor, man kan 
følge, afhængig af om værtslandet opfylder sine indrapporteringsforplig-
telser under Kyoto-protokollen eller ej. JI spor 1 – mellem to forpligtede 
lande som opfylder indrapporterings-forpligtelserne – minder meget om 
kvotehandel og reglerne herfor lægger op til en mellemstatslig forhandling 
om overførsel af kreditterne genereret på baggrund af et projekt. JI spor 2 
– i et værtsland som ikke opfylder sine indrapporteringsforpligtelser – 
minder en del om CDM-mekanismen. Reduktionsmålinger og 
kreditudregninger sker her på baggrund af en baseline, og uafhængig 
verificering er nødvendig.  
 
For begge spor gælder, at kreditter fra JI-projekter også kun kan opnås, så 
længe projektet er miljømæssigt additionelt i forhold til den ellers forven-
tede udvikling. For JI-projekter er der på nuværende tidspunkt ingen faste 
regler for krediteringsperiodens længde, men derimod en regel om, at kre-
diteringsperioden først kan starte i 2008. Efter Kyoto-protokollens ikraft-
træden vil der blive nedsat en ”Supervisory Committee” til at udarbejde 
de nærmere regler og følge implementering af JI spor 2. 
 
Kreditter fra CDM- og JI-projekter udstedes efter, at reduktionerne er 
moniteret og verificeret (godkendte) af en uafhængig enhed, der er akkre-
diteret hertil af henholdsvis Executive Board for CDM og Supervisory 
Committee for JI. Dette kan gøres ved krediteringsperiodens afslutning 
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eller flere gange i løbet af projektets løbetid. Der er visse omkostninger 
forbundet med en sådan verificering. 
 
Kontrolapparatet for CDM og JI spor 2 skal sikre mod, at Annex B-lande 
får modregnet ikke-eksisterende reduktioner i deres nationale reduktions-
forpligtelser. Kontrollen foretages dels af private, uafhængige enheder, 
dels af CDM Executive Board og JI Supervisory Committee.  
 
International handel med kvoter 
Udover projektmekanismerne CDM og JI indeholder Kyoto-protokollen 
bestemmelser om international handel med kvoter. Ideen er, at lande med 
reduktionsforpligtelser kan handle indbyrdes med deres tildelte emissions-
tilladelser (kvoter).  
 
Rusland og Ukraine forventes at være blandt de største udbydere af kvoter 
på det internationale marked. Baggrunden for denne forventning er den 
negative økonomiske udvikling i disse lande siden Kyoto-protokollens 
basisår, 1990, som forventes at give disse lande et overskud af kvoter 
(”unused Assigned Amount Units”), der kan udbydes på det internationa-
le marked.  
 
De overskydende kvoter er som udgangspunkt ejet af myndighederne i 
Rusland og Ukraine og dermed ikke umiddelbart til rådighed for marke-
det. Et spørgsmål af væsentlig betydning for kvoteprisen er derfor, i hvil-
ken udstrækning – og til hvilken pris – Rusland og Ukraine vil afgive 
retten til deres ubrugte udledningsrettigheder.  
 
Generelt om anvendelsen af Kyoto mekanismerne 
Reglerne for anvendelse af CDM og JI er ganske omfattende og kompli-
cerede. Nedenfor er nævnt nogle af de væsentligste regler, der gælder for 
en parts implementering af de fleksible mekanismer i national lovgivning: 
 
• Både investorlandet og værtslandet skal have ratificeret Kyoto-

protokollen og skal opfylde en række bestemmelser om nationale 
overvågningssystemer og emissionsoversigter.  

 
• Det er kun i begrænset omfang tilladt at anvende ”sinks”, det vil sige 

CO2-optag i marker, skove og lignende i CDM-projekter (svarende 
til 1 pct. af partens emissioner i 1990). Industrilande skal afstå fra at 
lave A-kraftprojekter i JI og CDM. 
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• De opnåede kreditter fra JI- og CDM-projekter skal være et supple-
ment til de hjemlige politikker og virkemidler, der skal udgøre en 
signifikant del af indsatsen, dvs. reduktioner som ellers ikke ville være 
opnået2. 

 
• Virksomheder, der ønsker at deltage i international kvotehandel, skal 

autoriseres af partslandet, men partslandet forbliver ansvarlig for sine 
forpligtelser under protokollen.  

 
• Der er en 2 pct. afgift på kreditter fra CDM-projekter. Provenuet fra 

denne afgift går til en klimatilpasningsfond, som skal finansiere pro-
jekter og programmer i udviklingslandene. Der er ingen tilsvarende 
afgift på JI og emissionshandel, og CDM-projekter i de mindst ud-
viklede lande er fritaget for afgiften.  

 
• Der etableres forenklede regler for små CDM-projekter, det vil sige 

projekter på mindre end 15 megawatt, energibesparelsesprojekter, 
der reducerer energiforbruget med op til 15 gigawatt timer pr. år og 
andre projekter, der mindsker udslip af drivhusgasser mindre end 
15.000 tons CO2-ækvivalenter pr. år fra projektet. Formålet er, at re-
ducere transaktionsomkostningerne for disse projekter.  

 
• De fire typer kreditter (AAU fra Emissionshandel, ERU fra JI, CER 

fra CDM, og RMU fra CO2-optag) kan alle anvendes til at opfylde 
en parts forpligtelse fra Kyoto-protokollen, og alle kvoter og kreditter 
kan frit overføres mellem Annex B-lande i første forpligtelsesperiode. 
Der er dog visse begrænsninger på opsparingen til anden forpligtel-
sesperiode, jf. tabel 3.1 nedenfor.  

 
Samlet oversigt  
Tabel 3.1 nedenfor beskriver de forskellige enheder (kvoter og kreditter), 
der kan indgå i et system, der implementerer de fleksible mekanismer, 
samt nogle af restriktionerne på deres anvendelse: 
 

                                                 
2 EU har argumenteret for, at dette betyder, at de hjemlige politikker og virkemidler skal 
udgøre mindst 50 pct. af parternes reduktioner. 
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Tabel 3.1. Fleksible mekanismer – enheder og deltagere m.m. 

Mekanisme Enhed Deltagere 
Handel 
Form og omfang 

Opsparing til 
efterfølgende for-
pligtelsesperiode 

International 
kvotehandel 
under Kyoto-
protokollen 

Assigned 
Amount Unit 
(AAU, kvote) 

Annex B-lande3 
Virksomheder 

Ubegrænset inden-
for og mellem 
Annex B-lande 

Ubegrænset 

Joint Implemen-
tation (JI, JI spor 
2) 
 

Emission 
Reduction 
Unit  
(ERU, kredit) 

Annex B-lande 
Virksomheder 

Ubegrænset inden-
for og mellem 
annex B-lande 

Begrænset til 2,5 
pct.4 af partens 
“assigned amount” 

Clean Develop-
ment Mecha-
nism (CDM) 

Certified 
Emission 
Reduction 
(CER, kredit) 

Annex B-lande 
som investor 
Udviklingslande 
uden forpligtel-
se 
Virksomheder 

Ubegrænset inden-
for og mellem 
lande. Begrænsning 
på CER fra ”sinks”- 
aktiviteter (1 pct. af 
basisår gange 5). 

Begrænset til 2,5 
pct. af partens 
”assigned amount” 
 

Optag i skove 
mv. (“sequestra-
tion”) i Annex 
B-lande 

Removal Unit 
(RMU, kredit) 

Annex B-lande Ubegrænset inden-
for og mellem 
Annex B-lande 

Kan ikke spares op 
til efterfølgende 
perioder 

 

3.5.  Opfølgende processer i Kyoto-protokolregi 

Kyoto-protokollen fastsætter også en række regler for opfølgning på Kyo-
to-protokollen og parternes reduktionsforpligtelser. Det fremgår eksem-
pelvis af protokollen, at parterne periodisk skal evaluere protokollen. Den 
første evaluering skal finde sted i forbindelse med den anden Partskonfe-
rence efter protokollens ikrafttræden, det vil sige formodentlig i 2004. 
Det fremgår også af protokollen, at forpligtelserne i første periode (2008-
2012) kun er et første skridt. Landenes forpligtelser i den anden periode 
(formodentlig 2013-2017) vil blive fastlagt i forhandlinger, som ifølge 
Kyoto-protokollen skal indledes senest den 31. december 2005. Endelig 
indeholder protokollen blandt andet følgende supplerende bestemmelser 
for parternes – herunder Danmarks – indrapportering af deres drivhusgas-
emissioner, klimapolitiske virkemidler mv.:  
 
• Fremsendelse senest den 1. januar 2006 af en rapport, der viser at 

parten frem til og med 2005 har gjort fremskridt (”demonstrable pro-
gress”) i efterlevelse af forpligtelserne under Kyoto-protokollen. 

                                                 
3 Lande med en kvantitativ reduktionsforpligtelse under protokollen.  
4 2,5 pct. svarer for Danmarks vedkommende til 8,9 mio. ton i 2008-2012, men på 
grund af omsættelighed kan begrænsningen i praksis undgås. 
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• Senest den 31. december 2006 (eller et år efter Kyoto-protokollens 
ikrafttrædelse, hvis dette tidspunkt falder senere) fremsendes en rap-
port med oplysninger om blandt andet partens tilladte emissions-
mængde i 2008-2012 (dvs. baseret på de endelige opgørelser af emis-
sionsniveauet i 1990), en beskrivelse af det nationale system til emis-
sionsopgørelser, samt en beskrivelse af det nationale register til bogfø-
ring af kvoter og kreditter. 

 
• Justering senest den 1. januar 2007 af det nationale system for emis-

sionsopgørelser, så det lever op til de retningslinjer, som forventes 
vedtaget efter Kyoto-protokollens ikrafttræden.  

 
Overholdelse af Kyoto-protokollen 
I forbindelse med indgåelsen af den politiske aftale fra Bonn i juli 2001 
blev der opnået enighed om regler for overholdelse af protokollen. Aftalen 
fastslår blandt andet, at konsekvensen for manglende måloverholdelse i 
første forpligtelsesperiode er, at en part for hvert manglende ton CO2-
ækvivalent i første periode skal reducere med 1,3 ton CO2-ækvivalenter i 
anden forpligtelsesperiode (udover de fastsatte nye reduktionsforplig-
telser). 
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4 EU’s direktiver om kvotehandel og 
energibeskatning  

 
 
 
 
 
4.1. Indledning  

I dette kapitel beskrives EU's fælles holdning på direktiv for handel med 
CO2-kvoter og forslaget til direktiv om energibeskatning. Kapitlet beskri-
ver, hvilke effekter de to direktivforslag forventes at have – herunder hvil-
ke nationale institutionelle konsekvenser EU’s kvotedirektiv vil have. Ka-
pitlet beskriver endvidere for begge direktivers vedkommende de væsent-
ligste udestående spørgsmål i forhandlingerne. Endeligt beskrives samspil-
let mellem kvotedirektivet og energibeskatningsdirektivet. 
  
 
4.2. Indholdet i den fælles holdning på forslag til kvote-

direktiv 

Kyoto-protokollen og de indgåede aftaler om implementeringen af proto-
kollen skitserer et system, hvor kun parter til protokollen handler, jf. ka-
pitel 3. Systemet åbner dog mulighed for, at stater autoriserer juridiske 
enheder/selskaber og personer til at handle (det er dog stadig parten som 
er ansvarlig for opfyldelsen af reduktionsforpligtelsen). EU-kommissio-
nens forslag til kvotedirektiv er et sådant system, hvor firmaer tildeles 
forpligtelser og emissionsrettigheder, der kan handles. Systemet er kon-
strueret således, at det kan fungere, selv i det tilfælde, at Kyoto-pro-
tokollen ikke træder i kraft. 

 
Kommissionen fremsatte ultimo 2001 et forslag til direktiv om en ord-
ning for handel med kvoter for drivhusgasudledninger1. Forslagets formål 

                                                 
1 COM(2001) 581 final (”endelig”).   
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er at bidrage til en omkostningseffektiv nedbringelse af EU’s udledning af 
drivhusgasser ved at inddrage markedsmekanismer til at opnå Fællesska-
bets Kyoto-målsætning. Der blev vedtaget fælles holdning i Rådet (miljø) 
den 9.-10. december 20022.  
 
Den fælles holdning fra Rådet oversendes til Parlamentet i løbet af et par 
måneder, hvorefter Parlamentet kan acceptere eller komme med ændrin-
ger til den fælles holdning. Kommer Parlamentet med ændringsforslag, 
må Rådet igen overveje Parlamentets ændringsforslag.  
 
Det er vanskeligt at vurdere, præcist hvordan det endelige direktiv vil se 
ud, men det må forventes at hovedstrukturen bibeholdes, særligt nu hvor 
der er mulighed for en vis grad af bortauktion, som Parlamentet har fore-
slået, jf. nedenfor. 
 
Den fælles holdning opererer med en første fase i 2005-2007 og en anden 
fase i 2008-2012. Første fase er en overgangsperiode, som skal bruges til 
at indhente erfaringer med metoden inden anden fase i 2008-2012, som 
svarer til første forpligtelsesperiode under Kyoto-protokollen. De omfat-
tede virksomheder er dog forpligtet til at deltage med økonomiske konse-
kvenser for overtrædelse af kvoten allerede fra 2005. 
 
Den fælles holdning på kvotedirektivet minder i sin struktur om den dan-
ske CO2-kvoteordning for el-sektoren, jf. kapitel 10. Der er dog en række 
væsentlige forskelle. Først og fremmest dækker kvotedirektivet bredere 
end den danske CO2-kvoteordning. Direktivet indebærer, at der for en 
række virksomheder over en vis minimumsstørrelse inden for el-, varme-, 
olieraffinering, metal-, mineral-, glas-, papirmasse- og papirindustrien 
indføres absolutte grænser på de enkelte virksomheders udledning af 
drivhusgasser, gældende fra 1. januar 2005. Mellem 4000 og 5000 anlæg i 
EU forventes at være omfattet af forslaget. 
 
Det er ikke endeligt afklaret, hvor mange danske virksomheder, der vil 
blive omfattet. Foreløbigt skønnes, at knap 25 af de energitunge virksom-
heder, der individuelt har indgået aftale mod afgiftsnedsættelse (aftale-
virksomheder), vil blive omfattet af systemet. Derudover er en række virk-
somheder udenfor aftalesystemet omfattet. Inden for el- og varmesektoren 
skønnes ca. 80 pct. af den samlede kapacitet at være omfattet, selvom kun 

                                                 
2 Doc. 14935/02.  
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20 pct. af installationerne falder ind under direktivet3. Direktivet inde-
holder ikke et egentligt forbud mod, at virksomheder samtidigt er omfat-
tet af en kvoteordning og af energi/CO2-afgifter. Bemærkningerne til 
forslaget fremhæver dog, at dobbeltregulering kan virke konkurrencefor-
vridende. Kommissionen vil fremsætte ændringsforslag til energiafgiftsdi-
rektivet, i det omfang det skønnes nødvendigt, når de to direktiver er 
endeligt vedtaget.   
 
I udgangspunktet omfatter kvotedirektivet udelukkende CO2, men direk-
tivet er forberedt til at kunne regulere alle seks drivhusgasser, som er om-
fattet af Kyoto-protokollen. 
 
Det er sandsynligt, at direktivet udvides til at omfatte flere sektorer og 
gasser med virkning fra 2008, hvilket dog kræver et særskilt forslag fra 
Kommissionen. De aktiviteter, som allerede er omfattet af direktivet som 
det foreligger, forventes at dække ca. 46 pct. af EU’s CO2-emissioner i 
2010, svarende til ca. 38 pct. af den samlede udledning fra de 6 drivhus-
gasser, der reguleres af Kyoto-protokollen.  
 
Forud for perioderne 2005-2007 og de efterfølgende 5-årsperioder, først 
2008-2012, skal medlemslandene fremlægge Kommissionen en alloke-
ringsplan, der angiver den samlede mængde kvoter, der skal fordeles, og 
beskriver hvordan allokeringen skal foregå. Allokeringsplanen skal opfylde 
en række kriterier angivet i bilag III i den fælles holdning, blandt andet 
hensynet til den overordnede reduktionsforpligtelse (for Danmark 21 
pct.), hensyn til tidlig indsats, beskrivelse af håndtering af nye aktører og 
inddragelse af offentligheden. Planen vil desuden i henhold til traktaten 
blive vurderet i forhold til statsstøtte og konkurrenceforhold.  
 
Spørgsmålet om allokeringsmetode har været genstand for diskussioner i 
både Råd og Parlament. I den fælles holdning skal fordeling af udled-
ningstilladelser i perioden 2005-2007 foretages gratis af medlemsstaterne. 
I den anden periode vil medlemsstaterne kunne bortauktionere/sælge op 
til 10 pct. af kvoterne. Parlamentet har vedtaget et ændringsforslag, der 
fastsætter en allokering baseret på 85 pct. gratis kvoter og 15 pct. 
auktionering i både 2005-2007 og 2008-2012. Dermed vil spørgsmålet 
om allokering (i begge perioder) antageligt først blive afklaret sommeren 

                                                 
3 For el-sektoren vil over 90 pct. af sektorens CO2-udledning være dækket af kvotesyste-
met. 
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allokering (i begge perioder) antageligt først blive afklaret sommeren 
2003, når et kompromis er fundet mellem Råd og Parlament.  
 
Der vil i overensstemmelse med Kyoto-protokollen kunne opspares kvo-
ter fra en periode til den næste. Det er dog frivilligt, om medlemslandene 
vil tillade landets virksomheder dette fra første fase 2005-2007 og ind i 
2008-2012. 
 
Over for virksomhederne bygger direktivet på, at alle omfattede anlæg 
skal have en tilladelse til at udlede CO2. Tilladelsen forpligter indehaveren 
til at være i besiddelse af kvoter til dækning af de faktiske emissioner og til 
at overvåge og rapportere emissionerne i nødvendigt omfang. Bestemmel-
sen indebærer obligatorisk deltagelse i systemet for de omfattede virksom-
heder. Kvoterne kan handles og spores gennem et elektronisk ”register”, 
mens tilladelserne er knyttet til et bestemt anlæg.  
 
I begyndelsen af hvert år vil en virksomhed modtage et antal kvoter, og 
efter årets udgang skal virksomheden overdrage kvoter til staten svarende 
til årets faktiske emissioner. En virksomhed som overskrider sin udled-
ningstilladelse – altså ikke har tilstrækkelige mængder af kvoter til at dæk-
ke de faktiske emissioner – skal betale en afgift på 40 euro pr. ton CO2 i 
2005-2007 og 100 euro pr. ton CO2 i 2008-2012.  
 
I sidstnævnte periode, der samtidig er første forpligtelsesperiode under 
Kyoto-protokollen, vil der blive tale om et ”parallelt” system, hvor virk-
somhederne tildeles ”markedskvoter”, mens staterne opbevarer de driv-
husgasbeviser, der skal bruges til opfyldelse af reduktionsmålsætningen 
(Assigned Amount Units eller AAU, jf. kapitel 3). En transaktion på mar-
kedet mellem to virksomheder i samme land, får da ikke betydning for 
det statslige register, mens en transaktion, der krydser landegrænser, vil 
blive ”skygget” af en tilsvarende transaktion af AAU-beviser mellem to 
landes registre. Denne tilsyneladende ”teknikalitet” dækker over, at det er 
staten, der i sidste ende er ansvarlig for overholdelse af Kyoto-målsæt-
ningen.  
 
Medlemslandene skal sikre, at udledninger fra virksomhederne moniteres 
i overensstemmelse med retningslinierne, samt at virksomhedernes udled-
ninger verificeres og forelægges i en rapport til den kompetente myndig-
hed, der skal beslutte, om virksomheden har overdraget et tilstrækkeligt 
antal kvoter.  
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Der skal etableres nationale registre i hvert medlemsland til bogføring af 
udlevering, besiddelse, overdragelse og annullering af kvoter.  
 
Forslagets rækkevidde (”opt in”) 
Der er mulighed for, at medlemsstaterne på eget initiativ kan inkludere 
andre sektorer/aktiviteter i kvotesystemet, dog først fra 2008. Det er dog 
muligt allerede fra 2005 at ansøge Kommissionen om at kunne inkludere 
installationer omfattet af aktiviteterne angivet i bilag I, men som ligger 
under tærskelværdierne. Medlemsstaterne vil kun kunne tilføje sektorer 
efter ansøgning til Kommissionen, der skal behandle ansøgningen i en 
komité-procedure. Det indebærer, at der nedsættes en komité med natio-
nale eksperter fra medlemslandene. Hvis ikke der kan opnås enighed mel-
lem Kommissionen og komitéen, skal forslaget fremsættes for Rådet. 
 
Midlertidig undtagelse (temporary exclusion (“opt-out”)) 
Der er i første fase mulighed for midlertidigt at undtage virksomheder 
eller aktiviteter. Den midlertidige undtagelse vil imidlertid alene gælde i 
første fase, og vil kun kunne ske efter ansøgning fra medlemsstaterne til 
Kommissionen, som skal behandle ansøgningen gennem en tilsvarende 
procedure som ovenfor. Undtagelse af den omhandlede virksomhed eller 
aktivitet kan bevilges, forudsat at kriterierne for undtagelse er opfyldt. 
Kriterierne vil blandt andet indebære, at virksomheden når de samme 
miljømæssige mål som følge af national regulering (f.eks. afgifter), og at 
der er tilsvarende straffebestemmelser. 
 
Pooling 
Virksomhederne gives mulighed for fælles at opfylde deres forpligtelser til 
at overdrage kvoter svarende til deres udledning (”pooling”) indtil 2012. 
Grupper af virksomheder indenfor en aktivitet kan ansøge om at danne 
en ”pool”, der administreres af en kurator. Ansøgningen sendes til den 
nationale myndighed, som herefter ansøger om Kommissionens godken-
delse. Kvoterne udstedes til kurator der administrerer kvoterne på vegne 
af virksomhederne. Det er kurator, der er ansvarlig for at levere kvoterne 
ved periodens afslutning og betale eventuelle afgifter for overskridelser. 
Hvis ikke kurator opfylder forpligtelsen og betaler afgiften for overskridel-
sen, overgår ansvaret forholdsmæssigt til virksomhederne. Monitering og 
rapportering af udledninger vil fortsat finde sted på installationsniveau. 
 
 



En omkostningseffektiv klimastrategi 

62 
 

Kobling til Kyoto-protokollens projektmekanismer (JI/CDM) 
Der bliver mulighed for at benytte projektmekanismerne (JI og CDM), 
hvilket Kommissionen har givet tilsagn om at fremsætte forslag om i for-
året 2003, med henblik på at det skal træde i kraft parallelt med kvotedi-
rektivet. Kommissionen har nedsat en arbejdsgruppe, der forbereder di-
rektivforslaget, så virksomhederne får mulighed for at udvide kvoten med 
kreditter fra projektmekanismerne.  
 
Kobling til andre kvotesystemer 
Forslaget indeholder en mulighed for at udvide kvotesystemet til at om-
fatte lande uden for Fællesskabet i overensstemmelse med traktatens be-
stemmelser. I den fælles holdning er det præciseret, at der kun kan indgås 
aftale med lande, der har en forpligtelse under Kyoto-protokollen.  
 
Den nødvendige nationale lovgivning skal være vedtaget senest 31. de-
cember 2003. 
 
Der oprettes ikke en egentlig handelsplads eller børs for kvoterne. Forsla-
get forudsætter, at private aktører af sig selv etablerer de finansielle in-
strumenter, som vil blive efterspurgt af de omfattede virksomheder.  
 
 
4.3. Nationale konsekvenser af kvotedirektivet 

Som nævnt skal Danmark vedtage den nødvendige nationale lovgivning 
senest 31. december 2003 med henblik på direktivets ikrafttræden.  
 
Det forventes, at den nationale allokering af kvoterne kan håndteres af de 
allerede eksisterende institutioner/myndigheder i centraladministrationen. 
Der skal dog senest ultimo 2003 udarbejdes en kvotelov, som dækker 
bredere end den nuværende kvoteordning for elsektoren. De øvrige driv-
husgasser (udover CO2) forventes inddraget i takt med, at der udvikles 
metoder til monitering af disse emissioner. Dette forventes tidligst at ske 
harmoniseret fra 2008. Der er desuden mulighed for unilateralt at søge 
om at inddrage flere gasser fra 2008, jf. beskrivelsen af ”opt-in”. 
 
Statsligt regi 
Kvotedirektivet regulerer ikke medlemslandenes muligheder for at benyt-
te projektmekanismerne, herunder eksempelvis statslige indkøb af kredit-
ter. Statens muligheder reguleres af regelsættet under Kyoto-protokollen 
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og i forhold til andre relevante EU-regler om udbud, statsstøtte mv. Sta-
ten kan altså generere CDM-kreditter fra dags dato og JI-kreditter fra 
2008. Staten har også mulighed for at købe kvoter fra lande, der er parter 
i Kyoto-protokollen, fra 2008 og fremefter. 
 
Kommissionens forslag indebærer en indirekte forbindelse mellem statens 
køb af kvoter/kreditter og størrelsen af den enkelte virksomheds kvote. 
Statslige indkøb af kreditter i udlandet giver en større ”national” kvote for 
Danmark. Den større samlede kvote kan ”omsættes” til mere lempelige 
kvoter for de virksomheder, der skal deltage i kvotesystemet. Denne mu-
lighed begrænses dog i praksis af, at den samlede kvote for virksomheder-
ne i en given periode skal fastsættes i allokeringsplanen og herefter ikke 
kan ændres.  
 
Frivillige aftaler 
I det omfang frivillige aftaler har et absolut loft eller kan konverteres til et 
sådant, kan aftalerne konverteres til forpligtelser under kvotedirektivet. 
Dette må også være ønskeligt, da et kvotesystem giver større fleksibilitet, 
idet der er et valg mellem at købe eller opfylde selv – hvor der i en aftale 
enten opfyldes eller ikke.  
 
 
4.4. Indholdet af EU’s energibeskatningsdirektiv  

Kommissionen fremsatte i 1997 et forslag til Direktiv om omstrukture-
ring af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter4. Direktivet 
skal træde i stedet for de eksisterende mineraloliedirektiver og forslaget til 
direktiv om indførelse af en fælles CO2/energiafgift, som Kommissionen 
fremlagde i 1992, men som der ikke kunne skabes enighed om. 
 
De gældende mineraloliedirektiver omfatter kun afgifter på mineralolie-
produkter. Direktivforslaget omfatter derimod i princippet afgifter på alle 
former for energiprodukter. Det vil udover mineralolie først og fremmest 
sige afgifter på kul, gas og elektricitet. 
 
Direktivet fastlægger en fælles struktur for beskatningen af elektricitet, 
olie, kul og naturgas. Dette sker i form af en ramme, som i relativt flek-
sible termer angiver afgiftsgrundlaget, måden hvorpå afgiften beregnes, og 

                                                 
4 KOM (97) 30 af 12. marts 1997. 



En omkostningseffektiv klimastrategi 

64 
 

hvordan der kan gives mulighed for lempelser i afgiften mv. I hovedpunk-
ter er strukturen som følger: 
 
• El, olie, kul og gas pålægges afgift, når produkterne overgår til for-

brug. 
• Der kan differentieres mellem erhverv og ikke-erhverv. 
• Afgiften kan reduceres for erhverv, som er energiintensive i henhold 

til den fælles definition5 eller som indgår aftaler. 
• Afgifterne kan differentieres af hensyn til en række kriterier: kvalitet, 

vedvarende energi, miljøvenlig kraftvarme og lignende. 
• Energiintensive virksomheder, der indgår aftaler, skal ikke overholde 

minimumssatserne. 
• Energiforbrug til elektrolyse, kemisk reduktion samt metallurgiske og 

mineralogiske processer kan fritages helt eller delvist.  
 

 
4.5. Energibeskatningsdirektivets satser 

Energibeskatningsdirektivet fastsætter minimumssatser for de enkelte 
energiprodukter afhængigt af om de anvendes til motorkøretøjer, til andre 
motorer, til opvarmning eller om der er tale om elektricitet. Desuden er 
der for elektricitet og opvarmningsformål fastsat to satser: en for erhverv 
og en for ikke-erhverv. 
 
Minimumssatserne, der som udgangspunkt skal overholdes for alle an-
vendelser, er vist i de følgende tabeller 4.1-4.3. 

                                                 
5 Energiintensive virksomheder defineres som virksomheder, hvor energiomkostningerne 
udgør mindst 3,0 pct. af produktionsværdien eller hvor de nationale energiafgifter udgør 
mindst 0,5 pct. af værditilvæksten. 



Kapitel 4 – EU’s direktiver om kvotehandel og energibeskatning 

65 
 

Tabel 4.1. Minimumssatser for brændstoffer til motorkøretøjer samt 
danske satser 

 EU-min DK 
Blyholdig benzin, Euro pr. 1.000 l ............  421 620 
Blyfri benzin, Euro pr. 1.000 l...................  359 534 
Diesel, Euro pr. 1.000 l .............................  302 367 
Petroleum, Euro pr. 1.000 l.......................  302 367 
LPG, Euro pr. 1.000 kg ............................  125 467 
Naturgas, Euro pr. GJ ...............................  2,6 10,3 

 
Tabel 4.2. Brændstoffer til stationære motorer, landbrugs- og entrepre-
nørmaskiner med videre samt danske satser 

 EU-min DK 
Diesel, Euro pr. 1.000 liter ........................  21 32,4 
Petroleum, Euro pr. 1.000 liter .................  21 32,4 
LPG, Euro pr. 1.000 kg ............................  41 36,2 
Naturgas, Euro pr. GJ ...............................  0,3 0,67 

 
Tabel 4.3. Minimumssatser for opvarmning og elektricitet samt danske 
satser 

 Erhvervsmæssigt forbrug 
Ikke-erhvervsmæssigt    

forbrug 
 EU-min DK EU-min DK 

Fyringsgasolie,  
Euro pr. 1.000 liter........ 211 32,4 211 280,1 
Svær brændselsolie, 
Euro pr. 1.000 kg .......... 15 38,6 15 319,5 
Petroleum,  
Euro pr. 1.000 liter........ 0 32,4 0 280,1 
LPG,  
Euro pr. 1.000 kg .......... 0 36,2 0 467,1 
Naturgas,  
Euro pr. GJ ................... 0,15 0,67 0,3 7,6 
Faste energiprodukter, 
Euro pr. GJ ................... 0,15 1,16 0,3 8,1 
Elektricitet,  
Euro pr. MWh .............. 0,5 13,4 1,0 89,4 

1) Der foreslås en forhøjelse fra 5 til 10 Euro pr. 1.000 liter i en særlig kontrolafgift, som skal 
betales af de lande, som ved vedtagelsen af det eksisterende mineraloliedirektiv ikke beskat-
tede fyringsgasolie, og som fortsat ønsker at anvende en nulsats. 

 
Der er endvidere overgangsbestemmelser for de lande, som ikke umiddel-
bart kan leve op til de nye minimumssatser eller som må indføre energiaf-
gifter på produkter, som de ikke tidligere har beskattet. Overgangsord-
ninger løber generelt til 1. januar 2007, hvor det nye system skal være 
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gennemført i alle EU-landene. På enkelte punkter løber overgangsordnin-
gerne dog til 2010. 
 
 
4.6. Effekterne for det danske energi- og CO2-afgiftssystem 

Energibeskatningsdirektivet vurderes ikke at få særlige direkte effekter for 
det gældende danske energi- og CO2-afgiftssystem. 
 
Som det fremgår af ovenstående, opfylder Danmark allerede med sit gæl-
dende system satserne i det nye energibeskatningsdirektiv bortset fra i det 
tilfælde, hvor der anvendes LPG til landbrugsmaskiner. Her gives dog i 
direktivet mulighed for at fravige minimum. En mulighed Danmark i 
givet fald kan vælge at udnytte. 
 
Heller ikke for så vidt angår de almindelige erhvervssatser – såkaldt let 
proces – eller for ikke-erhvervsmæssigt forbrug har Danmark noget pro-
blem med at opfylde de nye minimumssatser. 
 
De laveste satser i det danske energi- og CO2-afgiftssystem findes for virk-
somheder med såkaldt tung proces, som har indgået aftaler om gennem-
førelse af energibesparelser. Disse satser vil ligge under de nye foreslåede 
minimumssatser. Med bestemmelsen om, at energiintensive virksomhe-
der, som indgår aftaler, ikke behøver at opfylde de nye minimumssatser, 
kan de danske satser imidlertid opretholdes under samme forudsætning 
som hidtil. Det vil sige under hensyn til at statsstøttereglerne er opfyldt. 
 
Virksomheder med tung proces, der ikke indgår aftaler, vil opfylde mini-
mumssatserne for alle energiprodukter bortset fra fyringsgasolie og svær 
brændselsolie6. Disse satser vil skulle forhøjes med henholdsvis 0,75 øre 
pr. liter og 0,175 øre pr. kg. 
 
Samlet set skønnes det, at provenuvirkningen af denne afgiftsforhøjelse vil 
være maksimalt ca. ¾ mio. kr. årligt, under forudsætning af at der ikke 
indføres aftalerabat for fyringsgasolie og svær brændselsolie. 

                                                 
6 I gældende dansk lovgivning er der ikke mulighed for at indgå aftale om fyringsgasolie 
og svær brændselsolie, da aftalerabatten ville medføre at minimumssatserne ikke kunne 
overholdes. Med direktivforslagets nuværende udformning vil der blive givet mulighed 
for at indgå aftaler om disse brændsler.  
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De indirekte effekter af energibeskatningsdirektivet er, at der trods direk-
tivets relativt store fleksibilitet bliver tale om en øget energibeskatning i 
EU som helhed. En række lande vil således inden for 2-5 år skulle indføre 
nye eller forhøjede afgifter på elektricitet, naturgas og kul samt oliepro-
dukter, som forbruges i deres erhverv. Tilsvarende gælder for brændstoffer 
til motorkøretøjer. Dette reducerer omkostningerne ved det gældende 
danske energi- og CO2-afgiftssystem. 
 
Det er ikke muligt nærmere at skønne over den indirekte virkning af det-
te for dansk erhvervsliv. Effekterne vil som nævnt afhænge af, i hvilket 
omfang andre medlemslande vælger at udnytte mulighederne for fritagel-
ser af virksomheder indenfor metallurgi, elektrolyse, kemisk reduktion og 
mineralogi. I virksomheder uden for disse sektorer – for eksempel inden 
for store dele af den kemiske industri og fødevareindustrien – kan det dog 
skønnes, at de fleste medlemslande vil blive nødt til at indføre eller forhø-
je eksisterende afgifter for at leve op til de foreslåede minimumssatser. 
 
 
4.7. Samspillet mellem kvotedirektivet og energibeskat-

ningsdirektivet    

Hensigten med energibeskatningsdirektivet er at sætte en ramme for EU-
landenes energibeskatning i bred forstand. Direktivet om omsættelige 
kvoter skal regulere udledningerne af CO2 og andre klimagasser fra visse 
sektorer. Der er dermed et vist overlap i de to direktivers anvendelsesom-
råder for så vidt angår udledningen af CO2 og anvendelsen af CO2-afgifter 
i EU. 
 
Umiddelbart vil en række af de mest energiforbrugende sektorer være 
omfattet både af energibeskatningsdirektivet og af direktivet om omsætte-
lige kvoter. 
 
Under forhandlingerne om energibeskatningsdirektivet har den mulige 
sammenhæng mellem de to direktiver været drøftet. Den væsentligste 
bekymring har været, om der vil blive tale om to direktiver, som samtidig 
regulerer de samme virksomheder og det samme energiforbrug/de samme 
CO2-udledninger. 
 
Problemet er her, hvorvidt og i givet fald i hvilken udstrækning der opstår 
dobbelt regulering og dermed for høje omkostninger ved opnåelsen af 



En omkostningseffektiv klimastrategi 

68 
 

energibesparelser og reduktion af CO2-udledninger. Så længe de omsætte-
lige kvoter uddeles gratis, vil der ikke opstå problemer med egentlig dob-
beltbeskatning. Men selv ved gratis uddeling af kvoter, vil der kunne være 
problemer i forhold til omkostningerne ved besparelser eller reduktioner, 
idet der på marginalen vil være en dobbelt tilskyndelse bestående af sum-
men af afgiften og prisen på CO2-kvoter. 
 
Da den endelige udformning af kvotedirektivet endnu ikke er kendt, har 
det dog ikke været muligt at tage højde for eventuelle effekter af en sam-
tidig anvendelse af et energibeskatningsdirektiv og et kvotedirektiv under 
forhandlingerne om energibeskatningsdirektivet. 
 
I forbindelse med forhandlingerne om energibeskatningsdirektivet er Rå-
det derfor enedes om, at det sammen med Kommissionen vil undersøge 
behovet for at tilpasse direktivet, når det endelige indhold af direktivet 
om omsættelige kvoter er kendt. Der tænkes her særligt på at tilpasse 
energibeskatningsdirektivet med henblik på at undgå dobbeltregulering, 
med henblik på at sikre overensstemmelse mellem definitionerne af de 
omfattede anlæg/produktioner og med henblik på produktionen af elek-
tricitet og varme. 
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5 De nødvendige institutioner og op-
gavefordelingen vedrørende handel 
med fleksible mekanismer  

 
 
 
 
5.1.  Indledning  

I dette kapitel beskrives de institutioner, som det er nødvendigt at opbyg-
ge, for at markederne for fleksible mekanismer kan fungere.  
 
Som beskrevet i kapitel 3 kan de tre fleksible mekanismer under Kyoto-
protokollen opdeles i de to projektmekanismer JI og CDM samt interna-
tional kvotehandel. Derudover etablerer EU en kvoteordning for større 
energibrugere, jf. kapitel 4. Særskilte institutioner i relation hertil behand-
les ikke i dette afsnit.  
 
I dette kapitel beskrives først de nødvendige institutioner i relation til 
CDM og JI Spor 2. Herefter beskrives de nødvendige institutioner i rela-
tion til international kvotehandel og JI spor 1. For en forklaring på 
forskellene i JI for henholdsvis spor 1- og spor 2-projekter henvises til 
kapitel 3.   
 
Dernæst beskrives, hvilken arbejdsdeling der vil gælde mellem markedets 
forskellige aktører, herunder de private aktører, der kan forventes at indgå 
i handelen med fleksible mekanismer. Endelig redegøres for en række 
mellemled, der vil opstå på markedet for kvoter og kreditter – herunder 
projektudviklere, kvotebanker og mæglere. 
 
5.2.  Nødvendige institutioner i relation til CDM og JI spor 2  

De hidtil udarbejdede regler for projektmekanismerne fokuserer især på at 
sikre, at projekterne er miljømæssigt additionelle, det vil sige, at man kan 
være sikker på reelle og målbare reduktioner af drivhusgasudledningen. 
Det er helt afgørende for etablering af handel med udledningstilladelser, 
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at produktet er troværdigt, så man kan være sikker på den miljømæssige 
additionalitet. Kontrolsystemet for projektmekanismerne skal sikre, at 
den vare, der handles med – reduktioner af drivhusgasser (udledningstil-
ladelser) – reelt er ”produceret” i de tilknyttede projekter.  
 
For CDM skyldes denne fokus, at både køber af kreditterne og værtslan-
det har en fælles interesse i at opnå flest mulige kreditter fra projekterne, 
idet CDM-projekter kun kan etableres i lande uden reduktionsforpligtel-
ser. Et CDM-værtsland mister derved ikke noget ved at udstede kreditter 
fra CDM-projekter. Hvis der ikke var nogen uafhængig kontrol af den 
miljømæssige additionalitet af projekterne, ville CDM kunne misbruges 
til at undgå reelle reduktioner.  
 
For JI har investorland og værtsland principielt modstående interesser, da 
værtslandene også har egne reduktionsforpligtigelser. Kun anneks B-
lande, hvor emissionsrettighederne overstiger landets egne udledningsbe-
hov, vil have en interesse i at sælge disse rettigheder til andre lande. Gen-
nemførelse af JI-projekter vil dog reducere landets emissioner og sådanne 
reduktioner kan derfor sælges, uden at der netto sker en reduktion af lan-
dets muligheder for udledninger af drivhusgasser. 
 
Det betyder, at værtslandet for JI-projekter har en klar interesse i at be-
grænse mængden af kreditter, der aftales leveret pr. projekt, idet de 
kreditter, der afleveres til udenlandske købere, skal fratrækkes værts-
landets egne emissionsrettigheder. JI-projekter mellem lande, som over-
holder alle deres indrapporteringsforpligtelser (JI spor 1) udsættes derfor 
kun for en indirekte kontrol gennem Klimasekretariatets ”inventory 
control process”. Denne form for JI minder derfor meget om kvotehandel.  
 
For JI-værtslande, der ikke kan overholde rapporteringsforpligtigelserne 
til at lave et samlet regnskab over udslip af drivhusgasser og indrapportere 
disse, vil der være et 2. spor for JI-projekter. Herunder skal en uafhængig 
kontrolenhed sikre, at projektet overholder kravene til miljømæssig addi-
tionalitet – stort set som for CDM-projekter.  
 
Grundlæggende anvendes mekanismerne til at formidle overførsel af ud-
ledningstilladelser fra lande med lave reduktionsomkostninger og over-
skud af tilladelser i forhold til deres behov til lande med højere redukti-
onsomkostninger. I praksis forventes det, at ganske mange private aktører 
af forskellig art vil deltage i handel med projektmekanismerne. Af hensyn 
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til forståelsen skitseres der nedenfor først det absolut minimum af aktører 
og funktioner, som kræves for at handlen kan etableres. Herefter udbyg-
ges denne minimumsmodel med en beskrivelse af de øvrige aktører, der 
forventes at deltage i generering af og handel med projektkreditter. 
 
Helt overordnet kræves der som minimum følgende aktører og institutio-
ner for at handel med projektmekanismerne kan fungere: 
 
• Import-stat  
• Sælger-stat 
• Uafhængige kontrollanter af den miljømæssige additionalitet 
• Registre til registrering af handler i både sælgerland og importland, 

samt indrapportering til Klimasekretariatet, der foretager afstemning 
af sælgerland og importlands registreringer. 

 
Som beskrevet ovenfor er det kun de såkaldte Annex B-lande, der har 
reduktionsforpligtelser under Kyoto-protokollen. I sidste ende er det der-
for disse stater, der har en interesse i at importere emissionstilladelser. De 
skal derfor i sidste instans godkende importen af kreditter fra CDM- og 
JI-projekter i forbindelse med registreringen af projekterne i det nationale 
register, jf. nedenfor. 
 
Værtsstater for JI- og CDM-projekter er i udgangspunktet ejer af de emis-
sionsrettigheder, der kan sælges og overføres. De skal dernæst godkende 
projekter og overførsel af kreditter til køberne.  
 
Desuden skal en uafhængig enhed godkende det baselinescenarie, der 
ligger til grund for udregningen af kreditter. De nærmere retningslinier 
for, hvad der kan godkendes under CDM-mekanismen, er ved at være på 
plads, mens udarbejdelsen af de nærmere retningslinier for JI-projekter 
tidligst vil påbegyndes i slutningen af 2003. JI-projekter kan dog med ret 
stor sikkerhed benytte CDM-reglerne.   
 
Kontrollen af CDM- og JI-projekternes miljømæssige additionalitet fore-
tages i flere led: 
 
Den overordnede kontrol er placeret hos det såkaldte Executive Board 
(EB) for CDM-projekter og Supervisory Committee (SC) for JI-projekter. 
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Dette er komiteer nedsat i Kyoto-protokollens regi, og de er sammensat af 
repræsentanter for protokollens parter.  
 
Den egentlige detailkontrol af enkeltprojekter henlægges dog til såkaldte 
Uafhængige Enheder, der er private firmaer, som af EB og SC akkrediteres 
til at udføre kontrollen på EB’s og SC’s vegne og under ansvar overfor 
dem. Internationale certificeringsfirmaer forventes at søge om akkredite-
ring som Uafhængige Enheder. 
 
De Uafhængige Enheder (Independent Entities for JI og Operational Enti-
ties for CDM) udfører kontrollen heraf i to omgange:  
 
• Først kontrolleres baselinestudiet, der rummer en beregning og sand-

synliggørelse af de emissionsreduktioner, gennemførelse af et givet 
projekt vil medføre i forhold til, hvad der ville være sket uden projek-
tet. Denne godkendelse af forventede reduktioner fra projektet over 
tid danner grundlag for indgåelse af kontrakter om etablering af pro-
jektet mellem sælgere og købere. Denne kontrol kaldes determination 
for JI-projekter og validation for CDM-projekter. Godkendte base-
linestudier oversendes til registrering ved EB og SC, der har mulig-
hed for at tage dem op til nærmere kontrolgennemgang.  

 
• Herefter skal projektet løbende moniteres for at godtgøre, hvor man-

ge emissionsreduktioner, der faktisk realiseres. Moniteringsrap-
porterne, der typisk udarbejdes af projektets driftsledelse, verificeres af 
de Uafhængige Enheder, der udsteder en certificeringsrapport til EB 
eller SC, som igen har mulighed for at foretage en kontrolgennem-
gang. 

 
Endelig skal handlerne registreres og afstemmes i Kyoto-protokollens regi. 
Ved afslutningen heraf er den egentlige overførsel af emissionsrettig-
hederne fuldført. Registreringsprocedurerne er forskellige for JI og CDM: 
 
For JI skal handlerne registreres i de nationale registre for både sælger- og 
importland, der begge indrapporterer til et fælles register i Klimasekretari-
atets regi. Fællesregisteret afstemmer indberetningerne mellem de involve-
rede stater, og når der er overensstemmelse, er emissionsrettighederne 
endeligt overført fra sælger- til importstat. 
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For CDM er det Executive Board, der på grundlag af certificeringsrappor-
terne foretager en udstedelse af CDM-kreditter (CERs), som registreres i 
importlandets og Klimasekretariatets registre.  
 
Uanset hvor mange andre aktører, der inddrages i JI- eller CDM-pro-
jekter, jf. nedenfor, vil det her skitserede, basale kontrolsystem ligge til 
grund for alle handler. 
 
Der forventes ikke etableret regler for de kommercielle aspekter af CDM- 
og JI-handler i Kyoto-protokollens regi. Forventningen er, at det kan 
håndteres under almindelige regler for international handel. 
 
Energistyrelsen udgav i foråret 2002 en manual for etablering af JI- og 
CDM-projekter: Joint Implementation and Clean Development Projects, 
Manual for Project Developers. Denne manual giver en grundig indføring i 
de kontrolprocedurer og institutioner, der meget kort er skitseret ovenfor. 
Desuden gennemgås kriterierne for miljømæssig additionalitet. 
 
 
5.3. International handel med kvoter 
 

International kvotehandel i Kyoto-protokollens regi vil hovedsageligt 
foregå mellem Annex B-stater, der alle har fået tildelt bestemte mængder, 
omsættelige emissionsrettigheder (AAUs). Der vil ikke blive etableret no-
get regelværk for denne handel under Kyoto-protokollen, da det forventes 
at handler vil foregå under almindelige internationale handelsregler. Dette 
marked er præget af modstående interesser mellem sælger og køber. Kø-
bere vil have klare incitamenter til at sikre sig mod svindel (salg af ikke-
autoriserede AAUs), og der er derfor umiddelbart ringe behov for uaf-
hængig kontrol af handlen. Handler skal dog registreres i både sælger- og 
importstaters klimaregistre og indrapporteres til det fælles register under 
Klimasekretariatet, der foretager afstemning af de nationale registre, og 
dermed af handlerne. Forslag til procedurer til at håndtere uoverens-
stemmelser mellem sælger- og importstats registreringer af handelen blev 
vedtaget på den seneste partskonference i oktober/november 2002. 
 
JI Spor 1 ventes at ligne emissionshandel, hvor det overlades til parterne 
selv at aftale, hvor mange kreditter, der kan overføres fra det enkelte pro-
jekt, samt monitering af projektet mv. Sådanne handler vil derfor følge 
samme regler og procedurer som international kvotehandel.  
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5.4. Andre aktører på markederne for fleksible mekanismer  

En række private aktører, som ikke er beskrevet i de foregående afsnit, vil 
blive inddraget i handlen med udledningsrettigheder. Der er en række 
årsager hertil: 
 
• Projekterne vil ofte blive gennemført som almindelige investeringer i 

private anlæg, dog med et drivhusgasreducerende projektelement.  
• Private selskaber har typisk bedre adgang til teknologi, risikovillig 

kapital, markedsinformation og relevant organisatorisk ekspertise end 
stater.  

• Private selskaber har ofte bedre mulighed end stater for at operere i 
risikofyldte markeder – herunder som udbydere af risikoafdækning 
og/eller -spredning.   

• Private selskaber vil i vid udstrækning blive såvel sælgere som købere 
af emissionsrettigheder, fordi de har fået tildelt omsættelige kvoter, 
for eksempel under EU’s kvotedirektiv. 

 
På basis af en række kendte parametre for markederne for fleksible meka-
nismer beskrives nedenfor en række sandsynlige aktører og funktioner, 
som forventes at opstå i tilknytning til handelen med fleksible mekanis-
mer.  
 
Tabel 5.1 resumerer en række af de vigtigste parametre og forskelle mel-
lem de tre delmarkeder for de tre fleksible mekanismer. 
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Tabel 5.1. Centrale parametre på markederne for fleksible mekanis-
mer 

Parameter 
Joint Implementation 
(JI) 

Clean Development 
Mechanism (CDM) Kvotehandel 

Domine-
rende udby-
der/værts-
land for 
projekter 

Transitionsøkonomier i 
Østeuropa + Rusland, 
Ukraine og Hviderus-
land, (projektudvikle-
re/mæglere) Kreditter 
kan skabes fra 2008 

Udviklingslande, (pro-
jektudviklere/mæglere) 
Kreditter kan skabes fra 
år 2000 

Transitionsøkonomier i 
Østeuropa + Rusland, 
Ukraine og Hviderus-
land, (Rusland alene ca. 
40 pct. af udbuddet) 

Købersiden Vesteuropæiske lande, 
Canada og Japan, (priva-
te selskaber vil i visse 
lande få tildelt reduk-
tionsforplig-telser og 
adgang til handel)  

Vesteuropæiske lande, 
Canada og Japan, (priva-
te selskaber vil i visse 
lande få tildelt reduk-
tionsforplig-telser og 
adgang til handel) 

Vesteuropæiske lande, 
Canada og Japan. 
(Private selskaber vil i 
visse lande få tildelt 
reduktions-forpligtelser 
og adgang til handel). 
EU starter kvotehandel 
fra 2005 

Uafhængig 
kontrol 

Spor 1: Indirekte kontrol 
via ”inventories” 
Spor 2: Formentlig 
omfattende 

Omfattende, på sigt 
mindre omfattende krav 
til mindre projekter 

Regering-til-regering 
handler, indirekte 
kontrol ved sammen-
hold af nationale ”in-
ventories” 

Transakti-
ons-
omkostnin-
ger 

Spor 1: Små 
Spor 2: Afhængig af 
projektstørrelse og type 

Afhængig af projektstør-
relse og type.  
Der arbejdes på at lempe 
kravene for mindre 
projekter for at undgå de 
bliver prohibitive 

Meget små ved rege-
ring-til-regering hand-
ler, større ved brug af 
mæglere  

Domine-
rende pro-
jekttyper 

Spor 1: Formentlig både 
små og store reduktions-
projekter   
 
Spor 2: Store energifor-
syningsprojekter, me-
tanprojekter,  
på sigt også ”sinks”-
projekter (skovrejsning 
mv.) 

Store energiforsyning-
projekter, metan-
projekter, på sigt også 
”sinks”-projekter (skov-
rejsning mv.) og mindre 
projekter 
 

                  –  
  

Prisfastsætte
lse 

Kort sigt: 
Udbud/efterspørgsel, 
herunder div. mini-
mums- og maksimums-
priser 
Lang sigt: 
Relaterer sig til kvotepri-
ser med risikofradrag 

Kort sigt: 
Ubud/efterspørgsel, 
herunder div. mini-
mums- og maksimums-
priser 
Lang sigt: 
Relaterer sig til kvotepri-
ser med risikofradrag 

Udbud-/efterspørgsel, 
stor risiko for russisk 
domineret oligopol 
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5.5. Mellemled på markederne for fleksible mekanismer 

Aftagerne af kreditterne ville givetvis foretrække at kunne købe veldefine-
rede kreditter i vilkårlige mængder, på et marked med fuld transparens, til 
en given pris og minimale tilknyttede risici. Det må forventes at blive 
muligt på sigt for så vidt angår kvoter. Men for så vidt angår projektkre-
ditter skal de først ”produceres” gennem emissionsreducerende projekter. 
Emissionsreduktioner skal herefter transformeres til kreditter gennem det 
ovenfor beskrevne kontrolsystem og herefter sælges videre til diverse kø-
bere. Tilsvarende vil sælgerlandene også foretrække at kunne sælge velde-
finerede kreditter fra JI- og CDM-projekter uden at blive indblandet i 
etablering af projekter med dertil knyttede risici og kapitalkrav. 
 
Det må derfor forventes, at der opstår en række mellemled mellem køber 
og sælger på de enkelte delmarkeder – mellemled der erfaringsmæssigt 
kan fremme markedernes effektivitet og likviditet, ikke mindst ved at 
reducere diverse risici for de ultimative sælgere og købere.  
 
Projektejere og -udviklere 
JI- og CDM-mekanismerne forudsætter etablering af konkrete, emissions-
reducerende projekter. Disse projekter vil ved de forventede prisniveauer 
(se kapitel 7) kun undtagelsesvist kunne etableres alene på grundlag af 
indtægter fra salg af kreditter, og vil derfor være afhængige af indtægter fra 
salg af andre delprodukter, jf. de følgende afsnit. 
 
Kontrolkravene til JI- og CDM-projekter er som angivet relativt kostbare, 
hvilket – alt andet lige – favoriserer store projekter, og projekter der sam-
tidigt er relativt enkle at etablere baselines for samt at monitere. Det ind-
skrænker efter de fleste analytikeres opfattelse det relevante projektfelt til 
store energiforsyningsprojekter, små og store metanbegrænsende projekter 
samt på sigt ”sinks”-projekter, når regelværket på dette område bringes på 
plads. Det skal dog understreges, at ovennævnte afgrænsning delvist er 
prisafhængig. Ved høje priser på projektkreditter vil transaktionsomkost-
ningernes betydning aftage relativt, hvilket vil forbedre økonomien i især 
mindre projekter. Der vil for CDM blive udviklet lempeligere regler for 
små energiprojekter, hvilket kan modvirke, at transaktionsomkostninger-
ne for disse projekter bliver prohibitivt høje. 
 
De fleste JI- og CDM-projekter, der hidtil er etableret, har været energi-
forsyningsprojekter, som leverer varme og/eller el til energimarkedet. Ved 



Kapitel 5 – De nødvendige institutioner og opgavefordelingen  

77 
 

det nuværende prisniveau for CO2-kreditter udgør betalinger for kredit-
terne typisk kun 5-20 pct. af de nødvendige indtægter til forrentning og 
afskrivning af et nyt CO2-reducerende projekt. Resten af de nødvendige 
indtægter må skaffes gennem salg af for eksempel el og varme. I projekter 
med metan-reduktion kan betalinger for kreditter dog udgøre helt op 
mod 100 pct. af de nødvendige betalingsstrømme. Det skyldes metans 
høje drivhusgaspotentiale i forhold til CO2 og deraf følgende høje pris pr. 
ton.  
 
Som følge heraf vil det være naturligt, at søge JI- og CDM-projekter etab-
leret i samarbejde med ejere af anlæg, der i forvejen har opbygget eksperti-
se i at operere på for eksempel el- eller varmemarkeder. Historisk har 
mange energiforsyningsanlæg været offentligt ejede i de potentielle værts-
lande. Sektoren har dog de senere år været præget af en række liberalise-
rings- og privatiseringsbestræbelser i mange af de potentielle værtslande – 
blandt andet for at tiltrække udenlandske investeringer til sektoren. Det 
vil på sigt bedre mulighederne for at etablere projekter.  
 
På samme vis er der allerede etableret en række private projektudviklere, 
der specialiserer sig i at udvikle JI- og CDM-projekter sammen med ejer-
ne af anlæg uden direkte at indgå som ejere. Deres bidrag kan være ind-
sigt i effektiv teknologi, ekspertise i projektfinansiering, projektledelse 
mv.  
  
Gennem samarbejde med ejere og/eller projektudviklere undgår de ulti-
mative sælgere og købere selv at skulle investere direkte i projekter, som 
de ikke har nogen ekspertise i og som derfor vil opfattes som meget risi-
kable. Internationale energiselskaber er oplagte udviklere af JI/CDM-
projekter og sælgere af ERU’er og CER’er som led i deres internationale 
projektinvesteringer.  
 
Risikospreding via kvotebanker, fonde mv. 
JI- og CDM-projekterne vil som nævnt hovedsageligt skulle etableres i 
henholdsvis Østeuropa/Rusland/Ukraine/Hviderusland og udviklings-
lande. De nævnte lande betragtes – med betydelige indbyrdes forskelle – 
normalt som relativt risikable at investere i på grund af manglende lov-
givning, manglende politisk stabilitet, hyppige økonomiske kriser mv. De 
risici, der følger heraf, vil projekterne også delvist være underlagt, dog 
således at betalingen for projektkreditter i den sammenhæng vil udgøre en 
relativ stabil indtægtskilde. 
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Både el- og varmemarkeder er i de fleste af de potentielle JI- og CDM- 
værtslande underkastet en tæt politisk regulering; store dele af selskaberne 
er offentligt ejet, og sektoren er ofte præget af diverse subsidier og kryds-
subsidier. Det kan gøre det relativt vanskeligt og risikabelt at etablere pro-
jekter med vestlig deltagelse i denne sektor – både i form af direkte uden-
landske ejede investeringer og i form af joint ventures.  
 
Købere vil derfor normalt ønske at opnå risikospredning og -afdækning 
ved at sprede indkøb på en række projekter. Det kan de gøre ved selv at 
investere i kreditter fra et stort antal projekter. Det forventes imidlertid, 
at internationale banker og fonde vil udbyde en sådan risikospredning. 
 
Verdensbankens Prototype Carbon Fund (PCF) er et eksempel på en in-
ternational fondsdannelse, der investerer midler fra et antal indskyderlan-
de og virksomheder i et større antal fysiske reduktionsprojekter uden at 
tage del i den egentlige drift af projekterne. PCFs hovedfunktion bliver 
derved at sprede indskydernes risici på et stort antal projekter. European 
Bank for Reconstruction and Development (EBRD) arbejder også på at op-
stille en fond med indskud fra lande, der er interesseret i at opnå kreditter 
fra JI-projekter i Østeuropa. Andre fondsdannelser i lignende regi er un-
der oprettelse, herunder NEFCO. Disse kvotebanker/fonde vil kunne 
videresælge CO2-kreditter med fuld risikodækning, idet de beregner sig en 
risikopræmie og dækning af deres transaktionsomkostninger. 
 
Mæglere 
I tillæg dertil opererer der allerede en del mæglere, der søger at forbinde 
købere og sælgere. En del af disse har relaterede konsulentfunktioner, så 
som strategisk og finansiel vejledning. Deres funktion på markedet vil 
primært blive at tilvejebringe opdateret information om den aktuelle 
markedspris, regelværk, individuelle landes politikker og strategier og i 
øvrigt forbinde sælgere og købere1.  
 
Visse lande har valgt allerede nu – på et umodent marked – at skubbe til 
markedsudviklingen mod at tage en vis risiko samt ved at investere en del 
i kapacitetsopbygning i en række værtslande. De hollandske ERUPT- og 
CERUPT-ordninger er eksempler på dette. Holland indkøber kreditter 
direkte fra projektudviklere via åbne EU-udbud. Lignende ordninger i 
mindre skala er muligvis undervejs i Sverige, Østrig og andre lande. 

                                                 
1 Eksempler på disse mæglere er Natsource, Ecosecurities, CO2e.com. 
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6 En omkostningseffektiv opfyldelse af 
Danmarks reduktionsforpligtelse 

 
 
 
 
6.1. Indledning  

Danmark har påtaget sig en betydelig reduktionsforpligtelse. Det er et 
væsentligt hensyn, at denne manko lukkes på en så omkostningseffektiv 
måde som muligt. Hvis mankoen skulle fjernes alene gennem anvendel-
sen af indenlandske reduktionstiltag, ville det indebære en betydelig om-
kostning for det danske samfund. Kyoto-protokollen åbner imidlertid 
mulighed for, at de enkelte stater kan anvende de såkaldte fleksible meka-
nismer. Dermed kan en del af det enkelte lands reduktionsforpligtelse 
opfyldes ved reduktionstiltag i andre lande, hvis dette viser sig økonomisk 
mere fordelagtigt. Rationalet bag denne mulighed er det forhold, at det 
ikke har nogen betydning for den samlede mængde drivhusgasser i atmo-
sfæren, hvor indsatsen for at reducere udledningen af drivhusgasser gøres.    
 
Muligheden for at anvende fleksible mekanismer betyder, at Danmark 
sandsynligvis kan lukke mankoen på en mere omkostningseffektiv måde, 
end hvis denne målsætning skulle opnås alene gennem anvendelsen af 
indenlandske virkemidler. Størrelsen af gevinsten ved at anvende de flek-
sible mekanismer afhænger af priserne på de internationale CO2-kvoter og 
-kreditter sammenlignet med omkostningerne ved de indenlandske tiltag, 
der alternativt ville være nødvendige. 
 
Med EU’s direktiv om kvotehandel vil der blive introduceret nationale 
kvotesystemer for CO2-udledningen for en række energiintensive bran-
cher, og der vil blive givet mulighed for, at de kvotedækkede energiinten-
sive virksomheder kan handle med CO2-udledningskvoter på tværs af 
medlemsstaterne. Det er meningen, at dette kvotesystem skal kunne sam-
virke med muligheden for at købe kreditter fra JI- og CDM-projekter, 
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således at de enkelte virksomheder kan købe disse projektkreditter med 
henblik på at overholde deres udledningstilladelser.   
 
I dette kapitel gives en overordnet beskrivelse af fordelene ved at anvende 
omsættelige CO2-udledningskvoter, der kan handles over landegrænser, 
samt mulighederne for at finansiere CO2-reduktionsprojekter foretaget i 
Central- og Østeuropa og udviklingslande til afløsning af nationale tiltag, 
for hvilke der til gengæld modtages CO2-projektkreditter. Der peges end-
videre på en række samspil til CO2-afgiftssystemet, der har betydning for 
tilrettelæggelsen af en samlet omkostningseffektiv klimastrategi. 
 
Dernæst præciseres den overordnede problemstilling, der handler om, 
hvilke af økonomiens sektorer, der skal bidrage til at finansiere opfyldel-
sen af den nationale reduktionsforpligtelse.  
 
Beslutningen om, hvor stor en andel af de samlede reduktionsomkost-
ninger, som de enkelte sektorer (husholdninger, energisektor, industri, 
landbrug, private erhverv i øvrigt, staten mv.) skal bære, er i princippet 
adskilt fra selve det forhold, at der med Kyoto-protokollen og kvotedirek-
tivet indføres mulighed for, at en række energiintensive erhverv kan købe 
internationale kvoter og kreditter til afløsning af egne reduktionstiltag. 
Men introduktionen af kvotesystemer i henhold til kvotedirektivet giver 
dog nogle nye muligheder for at pålægge de energiintensive virksomheder 
at bidrage til finansieringen af den nationale reduktionsindsats – ved at 
reducere tildelingen af gratis CO2-udledningskvoter til de kvotedækkede 
virksomheder.   
 
Valget af virkemidler – herunder fleksible mekanismer – har først og 
fremmest betydning for omkostningseffektiviteten i reduktionsindsatsen, 
og er som nævnt i princippet adskilt fra spørgsmålet om, hvem der skal 
betale. I praksis vil hensynet til konkurrenceevnevirkningerne på nogle 
sektorer imidlertid betyde en række kompromisser i forhold til målet om 
den højeste grad af omkostningseffektivitet. Og omvendt kan hensynet til 
omkostningseffektivitet betyde, at nogle sektorer i praksis må pålægges 
større byrder end andre. Dertil kommer, at hensyn til administrativ en-
kelthed for såvel virksomhederne som myndighederne samt mulighederne 
for at udøve en effektiv kontrol i forhold til omgåelser kan sætte visse 
praktiske begrænsninger på indretningen af systemerne, og dermed også 
på omkostningseffektiviteten.  
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6.2. Fordelene ved omsættelige udledningskvoter 

Hensynet til økonomisk effektivitet i den krævede reduktion af CO2-
udledningen taler for i videst muligt omfang at anvende økonomiske sty-
ringsmidler, såsom afgifter og omsættelige kvoter, til at opnå målet. Afgif-
ter anvendes allerede i betydeligt omfang – med mest vægt i hushold-
ningssektoren, mindre i de private erhverv som helhed, og mindst i den 
energitunge industri. Emissioner af metan og lattergas fra landbruget er 
slet ikke afgiftsbelagt. 
 
Omsættelige udledningskvoter anvendes indtil videre kun i el-sektoren. 
En udvidet brug af omsættelige udledningskvoter i den private sektor vil 
kunne sikre en større grad af omkostningseffektivitet i reduktions-
indsatsen, så reduktionstiltag foretages, hvor det er billigst at gennemføre 
dem.  
 
Muligheden for at handle udledningskvoter på tværs af brancher indebæ-
rer, at de brancher, der i udgangspunktet har de billigste reduktionsmu-
ligheder, også i overvejende grad vil komme til at gennemføre dem. På 
den baggrund er der ikke noget rationale i sektorspecifikke målsætninger 
for CO2-udledningen. Skulle nogle sådanne sektorspecifikke målsætninger 
opfyldes, ville det føre til en samlet set dyrere løsning. 
 
De statslige myndigheder vil sjældent have tilstrækkelig dybtgående ind-
sigt i omkostningerne ved at gennemføre de enkelte CO2-reducerende 
tiltag i de private erhverv. Det taler for, at staten i et vist omfang ved 
hjælp af korrekte incitamenter og fornuftige rammebetingelser med fordel 
kan overlade det til den private sektor selv at stå for disse beslutninger. 
Det kan gøres ved at give virksomhederne mulighed for at købe kvoter og 
kreditter til aflastning af egne CO2-reducerende tiltag, hvor det viser sig at 
være mere rentabelt.  
 
Den betydelige differentiering af CO2-afgiftssatserne (som er indført af 
hensyn til erhvervenes generelle konkurrenceevne – særligt i forhold til 
den stærkt energiforbrugende del af industrien) medvirker til, at der ikke 
opnås en blot tilnærmelsesvis omkostningseffektiv fordeling af den samle-
de reduktionsindsats. Afgifterne er især i den energiintensive industri me-
get lave sammenlignet med for eksempel afgifterne på husholdningerne. 
Effektiviseringshensyn taler således for, at disse afgiftssatser hæves. Men 
dette ville skade konkurrenceevnen.  
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Omsættelige udledningskvoter har den fordel i forhold til afgifter, at der 
på én gang kan sikres en høj marginal pris for at udlede et ton ekstra CO2, 
samtidig med at der gennem den indledende gratistildeling af kvoter kan 
opnås den økonomiske lempelse for tung procesenergi-virksomheder, som 
der tilsigtes af hensyn til konkurrenceevnen, jf. nedenfor. 
 
Den marginale pris for at udlede ét ekstra ton CO2 mere eller mindre vil 
være den samme for alle de virksomheder, der får mulighed for at handle 
med CO2-kvoter. En kvote-pris på 40-60 kr. pr. ton CO2, som er det 
mest sandsynlige, jf. kapitel 7, vil resultere i en væsentligt højere værdi-
sætning af de marginale omkostninger ved udledning af CO2, end den de 
nuværende lave satser for tung proces-virksomheder med energieffektivi-
seringsaftale bevirker: 3 kr. pr. ton CO2. Det vil medvirke til at sikre stør-
re omkostningseffektivitet i den samlede reduktionsindsats.  
 
Muligheden for virksomheder til at kunne handle kvoter internationalt og 
for at kunne købe kreditter i Østeuropa eller udviklingslande for derigen-
nem at opnå mulighed for at afløse dyrere indenlandske CO2-reducerende 
tiltag passer fint ind i et sådant nationalt kvote-arrangement for energiin-
tensive virksomheder. I så fald vil prisen på indenlandske CO2-kvoter 
tilpasse sig det internationale prisniveau for CO2-kvoter/kreditter, og den 
marginale pris på CO2-udledning for disse virksomheder vil da blive fast-
lagt til dette markedsbestemte niveau. Nogle energitunge virksomheder 
vil formentlig vælge selv at foretage reduktioner, da det vil være billigere 
for dem end at købe CO2-kvoter/kreditter til verdensmarkedsprisen, mens 
det for andre virksomheder bedre kan betale sig at købe de internationale 
kvoter/kreditter. 
 
I hvilket omfang der skal gennemføres indenlandske eller udenlandske 
tiltag for at opfylde den nationale reduktionsforpligtelse vil således blive 
bestemt af, hvor der er de for samfundet billigste reduktionsmuligheder.  
 
Folketinget vedtog i 1990 en national målsætning for indenlandske re-
duktioner, om at Danmark skulle reducere CO2-udledningen fra det in-
denlandske energiforbrug med 20 pct. fra 1988 til 2005. Denne målsæt-
ning har et principielt helt anderledes udgangspunkt, baseret på at reduk-
tionstiltag skal foretages inden for landet. Målsætningen åbner derfor ikke 
mulighed for at gennemføre mere omkostningseffektive CO2-reduktioner 
i udlandet efter Kyoto-protokollens regler om anvendelsen af fleksible 
mekanismer.    
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Virksomhederne vil have et incitament til at købe internationale kvoter 
og kreditter, når de gennem kvotedækning underlægges en mængdemæs-
sig begrænsning i udledningen, og samtidig gives mulighed for at produ-
cere mere, når blot det omfang af CO2-udledning, som den ekstra pro-
duktion resulterer i, samtidig må ledsages af et indkøb af CO2-kvo-
ter/kreditter af tilsvarende omfang. 
 
Virksomhedens incitamenter til enten at foretage CO2-reducerende tiltag 
eller alternativt købe kvoter og kreditter vil være upåvirket af, hvor mange 
gratiskvoter den får tildelt. Netop fordi kvoterne er omsættelige, kan 
overskydende gratiskvoter sælges til andre virksomheder. På marginalen 
svarer denne effekt således til en CO2-afgift på samme niveau som kvo-
te/kreditprisen. Samlet set nås den i princippet mest omkostnings-
effektive reduktionsindsats derfor ved en kombination af et kvotesystem, 
som dækker de mest energiforbrugende virksomheder, og en modsvaren-
de CO2-afgift på tilsvarende niveau som kvoteprisen, for de virksomheder 
der ikke er dækket af kvoter. Afgrænsningen mellem kvotesystemet og 
afgiftssystemet burde ideelt set udformes sådan, at ingen virksomheder 
falder inden for begge systemer på én gang og ingen virksomheder falder 
helt uden for begge systemer. En lang række forhold indvirker dog i prak-
sis herpå, således som det er nævnt nedenfor og beskrevet i nogle af de 
følgende kapitler.  
 
EU’s direktiv om kvotehandel lægger imidlertid også nogle begrænsninger 
på indretningen, som gør, at det i praksis ikke er muligt at nå en tilnær-
melsesvis omkostningseffektiv løsning. Blandt andet er der – i hvert fald 
på kort sigt – begrænsninger på, hvilke brancher der kan medtages i de 
nationale kvotesystemer. Dertil kommer, at den indledende tildeling af 
gratiskvoter til virksomhederne påvirker både omkostningseffektiviteten 
og de fordelingsmæssige virkninger1. Også af denne grund må kvoterne i 
praksis kombineres med CO2-afgifter for at sikre et samlet system med en 
rimelig høj grad af omkostningseffektivitet og acceptable fordelingsvirk-
ninger.   
 

                                                 
1 Problemerne knyttet til allokeringen af gratiskvoter er gennemgået i kapitel 9. Proble-
mer knyttet til afgrænsningen af kvotedækkede brancher er beskrevet i kapitel 10 og 11. 
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6.3. Provenu- og fordelingsmæssige effekter  

Det kan være et ønske, at meget energiintensive industrivirksomheder 
ikke skal belastes provenumæssigt med den fulde vægt af den internatio-
nale pris på CO2, for at voldsomme konkurrenceevnevirkninger kan af-
bødes. Tilsvarende kan det være et ønske, at elsektoren ikke skal belastes 
fuldt ud, da den også befinder sig i en konkurrencesituation. Lempelser 
for de energitunge virksomheder svarende til de aktuelle lempelser i CO2-
afgiftsbetalingen kan med et kvotesystem tilvejebringes gennem tildeling 
af gratiskvoter.   
 
I det omfang det ønskes, at de pågældende branchers virksomheder skal 
bidrage økonomisk til opfyldelsen af den samlede nationale reduktions-
forpligtelse, kan antallet af tildelte gratiskvoter reduceres i forhold til virk-
somhedernes udledning i udgangspunktet. Jo større reduktion i antallet af 
tildelte gratiskvoter, jo større finansieringsbidrag påføres de pågældende 
virksomheder.  
 
Det forhold, at kvotesystemet dækker hele EU, reducerer det problem 
med konkurrenceevnen, der ellers ville være ved et nationalt kvotesystem. 
Med et fælles kvotesystem i EU vil virksomhederne have gode muligheder 
for at overvælte (en del af ) kvotebelastningen på forbrugerne i og med at 
de samlede marginale produktionsomkostninger stiger svarende til prisen 
på udledningerne. I den forbindelse vil tildeling af gratiskvoter endda 
udgøre en økonomisk gevinst for de pågældende virksomheder, hvilket 
kan begrunde, at de skal tildeles færre gratiskvoter i forhold til udgangs-
punktet. Nogle af virksomhederne i den energiintensive industri vil dog 
fortsat skulle konkurrere med virksomheder uden for EU, som måske 
ikke er underlagt et kvotesystem, og vil derfor ikke have denne mulighed 
for at overvælte i produktprisen. Men for andre brancher er der alene tale 
om et EU-internt marked, hvorfor reguleringen gennem kvoter i betyde-
ligt omfang vil blive overvæltet på forbrugerne. Det kan forventes at gøre 
sig gældende i el-sektoren, som derfor isoleret set vil kunne opnå en øko-
nomisk fordel af kvotereguleringen, såfremt kvoterne tildeles gratis. 
 
Tilsammen bør kvote- og afgiftssystemerne indrettes, så det i videst mu-
ligt omfang er de endelige brugere af et produkt, der betaler for den ved 
produktionen tilknyttede CO2-udledning. Det må blandt andet tages i 
betragtning, at produkter, der produceres i Danmark, belaster det danske 
CO2-regnskab, selvom de måske (i sidste ende) forbruges af borgere i an-
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dre lande. Det kunne således principielt tilstræbes at undgå, at den danske 
stat på én gang skal købe CO2-kreditter på det internationale marked, 
samtidig med at dansk CO2-udledende produktion sælges videre til bor-
gere i andre lande, uden at disse borgere kommer til at betale for den 
CO2-udledning, der er knyttet til fremstillingen af det pågældende pro-
dukt, og som således belaster det nationale danske CO2-regnskab. Denne 
problemstilling gør sig for eksempel gældende for el-produktion på dan-
ske kraftværker, som i et vist (og måske fremover betydeligt større) om-
fang eksporteres til norske og svenske forbrugere. 
 
I dag afspejler el-prisen ikke CO2-omkostningen ved el-produktionen. 
Godt nok betaler danske forbrugere en CO2-afgift på el, men denne er 
uafhængig af, på hvilken måde elektriciteten er fremstillet og hvor det 
foregår. Dette afgiftssystem har som konsekvens, at produktion af el til 
eksport til for eksempel Norge og Sverige ikke pålægges CO2-afgift. En 
øget netto-el-eksport fører derfor til, at Danmark får en endnu større in-
denlandsk reduktionsbyrde. Uden kvoter på el-produktionen vil det være 
danske borgere, der betaler for den øgede CO2-udledning som følge af en 
forøgelse i netto-el-eksporten, da det vil tvinge Danmark til selv at finan-
siere andre reduktionstiltag eller købe yderligere internationale CO2-
kvoter/kreditter.  
 
Det er derfor et særskilt dansk hensyn, at el-produktionen pålægges CO2-
kvoter, der er så stramme, at eksport af el produceret på fossile brændsler 
udløser behov for ekstra kvote/kreditkøb for de danske el-producenter 
som helhed. Med bindende CO2-kvoter på el-produktionen vil øget el-
eksport udløse krav om, at de danske el-producenter må købe et tilsva-
rende antal internationale kvoter/kreditter. Det betyder, at den el, der 
eksporteres, i praksis pålægges en slags ”skygge-CO2-afgift”.  
 
I forlængelse heraf er en konsekvens ved den nuværende og den forudsete 
regulering, at dansk el-produktion baseret på vedvarende energi alene 
reducerer den danske CO2-udledning, hvis den fortrænger fossilt baseret 
dansk el-produktion, jf. boks 6.1. Som følge af det åbne el-marked vil 
udbygning med el-produktion baseret på vedvarende energi (VE) godt 
nok reducere CO2-udledningerne, men en stor del heraf vil komme kli-
maregnskabet i andre lande til gode, frem for det danske klimaregnskab, 
med mindre VE-udbygningen ledsages af en strammere CO2-kvote på 
den danske el-produktion. En sådan kvotestramning vil svække den fossilt 
baserede danske el-produktions konkurrenceposition. 
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Boks 6.1. Udbygning med vedvarende energi og el-besparelsestiltag 

Kyoto-protokollen indebærer, at udslippet af klimagasser henføres til produktionslan-
det og ikke til forbrugslandet. Det betyder, at CO2-udledningen af hele den fossilt 
baserede el-produktion i Danmark henføres til Danmarks CO2-regnskab. 
 
I et liberaliseret el-marked vil en udbygning med vedvarende energi uden samtidig 
reduktion af fossilt baseret produktion frigøre en tilsvarende produktionskapacitet i 
den fossilt baserede el-sektor til eksport. Det samme gælder el-besparelser. 
 
Denne situation har netop udviklet sig i den danske elsektor gennem det sidste årti: 
Dels er el-handelen blevet liberaliseret – blandt andet som følge af et EU-direktiv 
herom. Dels er der sket en kraftig udbygning af især vindkraft, uden det er modsvaret 
af en tilsvarende reduktion af den fossilt baserede produktionskapacitet. Danmark har 
derved opbygget en betydelig overkapacitet inden for el-produktion. Da der samtidig 
er ved at opstå kapacitetsmangel i de øvrige nordiske lande, er der en almindelig for-
ventning om en betydelig fremtidig el-eksport til disse lande. Realiseres denne eksport, 
vil det føre til betydelige CO2-emissioner, der efter Kyoto-protokollens regler skal 
henregnes til Danmark, selvom forbruget af den producerede elektricitet finder sted i 
andre lande.  
 
For at en udbygning med VE-baseret el-produktion resulterer i en reduktion i det 
danske CO2-regnskab kræves der således, at VE-udbygningen samtidig ledsages af 
tiltag, der enten begrænser den fossilt baserede el-eksport tilsvarende eller medfører, at 
den fossilt baserede el-produktion prissættes inklusiv CO2-omkostningen ved produk-
tion. Dette gælder dog ikke for eksempel el-produktion fra biogasanlæg, der fortræn-
ger naturgasforbrug på eksisterende decentrale kraftvarmeværker. 
 
En kvoteregulering af den fossile el-produktion vil medføre en sådan prissætning af 
CO2-udledningen. Dermed vil VE-baseret el-produktion, hvis Danmark skal kunne 
godskrives CO2-reduktionen ved en national udbygning, nødvendigvis skulle ledsages 
af en svækkelse af den fossilt baserede danske el-produktions konkurrenceposition. 
 
Udbygning med vedvarende energi skal dog også ses i en bredere energipolitisk sam-
menhæng, hvor der lægges vægt på langsigtet energiforsyningssikkerhed og fortsat 
udvikling af nye teknologier.     

 
Et kvotesystem for tung proces energivirksomheder i industrien kunne 
tænkes at afløse det eksisterende (frivillige) aftalesystem. Det ville der være 
flere fordele ved. Et kvotesystem ville i modsætning til de nugældende 
frivillige aftaler sikre, at der også efter aftalens opfyldelse fortsat er incita-
menter til at foretage en yderligere reduktionsindsats. Dertil kommer, at 
mangel på opfyldelse automatisk ville blive ”straffet” ved, at der da skal 
opkøbes et tilsvarende antal CO2-kvoter/kreditter til markedsprisen.  
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Det skal bemærkes, at det ikke er hensigtsmæssigt at introducere en ad-
gang for virksomhederne i industrien til at købe internationale kvoter og 
kreditter mod til gengæld at opnå fradrag i betalingen af CO2-afgifter for 
den købte mængde CO2. I fald dette var muligt, ville der være stærke inci-
tamenter for virksomhederne til at gøre dette – specielt hvad angår energi 
anvendt til let proces og til rumopvarmning, hvor CO2-afgiftssatserne på 
henholdsvis 90 og 100 kr. pr. ton CO2 må forventes at ligge over prisen 
på internationale kvoter/kreditter. En sådan fradragsmulighed ville påføre 
staten et direkte provenutab i form af mistet CO2-afgiftsbetaling – og 
provenutabet derved vil være større, end hvis staten i stedet havde valgt 
selv at købe den tilsvarende mængde kvoter/kreditter. Effekten vil endvi-
dere være, at de pågældende virksomheder derigennem blot opnår et stats-
ligt nettotilskud – svarende til forskellen mellem den for virksomhederne 
relevante CO2-afgiftssats og den internationale pris på kvoter/kreditter. 
 

6.4. Sektorernes bidrag til den samlede finansiering 

Den overordnede politiske beslutning handler om, hvilke sektorer der skal 
bidrage til at medfinansiere den samlede nationale reduktionsforpligtelse. 
Nogen skal betale for mankoen, så spørgsmålet er mere hvem – og hvor 
meget ? Skal det være: 
 
• energisektoren i form af en indsnævring i omfanget af tildelte gratis-

kvoter for CO2-udledning i forbindelse med el-produktionen ? 
• energiintensive industrivirksomheder, som dækkes af kvotesystemet, i 

form af tildeling af færre gratiskvoter sammenlignet med deres ud-
ledning i udgangspunktet ? 

• den øvrige private sektor gennem en forhøjelse af CO2-afgifterne ? 
• husholdningerne i form af en forhøjelse af energi- og CO2-afgifterne 

eller afgifterne knyttet til transport ? 
• landbruget gennem regulering at sektorens udledning af metan 

og/eller lattergas2 ?  
• industrien gennem afgifter eller kvoter på udledning af industrigasser 

(nogle af de øvrige drivhusgasser)3 ? 
                                                 
2 Det er meget kostbart at måle udledninger af metan og lattergas fra landbruget, hvorfor 
det ikke vurderes muligt at anvende afgifter eller kvoter som et virksomt instrument på 
dette område.  
3 Der er allerede afgifter på industrigasserne, hvortil kommer, at de fleste af dem udfases 
inden 2006.  
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• staten ved at opkøbe internationale kvoter og kreditter for reduktion 
af CO2 eller andre drivhusgasser ? 

• staten ved at finansiere gennemførelsen af andre indenlandske tiltag 
til reduktion af udledningen af CO2 eller andre drivhusgasser, som 
for eksempel tilskud til energisparetiltag ? 

• staten ved at finansiere etablering af nationale ”sinks”/ ”sequestra-
tion” – for eksempel gennem tilskud til skovrejsning eller til depone-
ring af CO2 i undergrunden mv. ? 

 
Uanset kombinationen af tiltag vil det naturligvis i sidste ende være bor-
gerne, der betaler den samlede reduktionsindsats i form af enten højere 
energipriser, højere priser på produkter fra energitung industri, højere 
forbrugsafgifter på energi, højere generelle skatter, eller mindre overskud 
fra virksomhederne, selvom den umiddelbare virkning synes forskellig. 
Den samlede pris for borgerne ved reduktionsindsatsen afhænger derfor 
på lang sigt primært af, om det er de relativt mest omkostningseffektive 
tiltag der anvendes i størst omfang. Det er derfor afgørende, at den sam-
lede strategi indrettes, så der er incitamenter til at tilstræbe den mest om-
kostningseffektive indsats. 
 
På kortere sigt har det naturligvis stor fordelingsmæssig betydning, hvilke 
sektorer der pålægges at bidrage til den samlede finansiering af mankoen, 
da det vil kunne få betydning for de pågældende sektorers konkurrence-
evne, i det omfang de konkurrerer med udenlandske producenter. Hen-
syn til konkurrenceevnen må derfor indgå ved tilrettelæggelsen af en sam-
let strategi for, hvor meget de enkelte sektorer skal bidrage til medfinan-
sieringen. Dertil kommer hensynet til administrativ enkelthed for såvel 
virksomhederne som myndighederne, samt hensynet til at sikre en effek-
tiv kontrol i forhold til eventuelle omgåelsesmuligheder. 
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7 Vurdering af markedet for fleksible 
mekanismer    

 
 
 
 
 
7.1. Indledning  

Kyoto-protokollen giver mulighed for at handle med drivhusgasreduk-
tioner på tværs af lande, og der forventes derfor at opstå et egentligt mar-
ked for disse emissionsreduktioner. Dette marked er nyt, og der er stor 
usikkerhed om, hvilken pris der vil blive etableret på det.  
 
I dette kapitel gives en forsøgsvis vurdering af dette marked og specielt 
hvilke priser, der kan forventes på udledningskvoter og projektkreditter. 
Til dette formål anvendes en økonomisk klimamodel kombineret med en 
række sandsynlighedsanalyser for forskellige udfald af en række risiko-
faktorer, der forventes at ville påvirke prisen på markedet.1  
 
Først beskrives markedet for de fleksible mekanismer. Herunder gives en 
oversigt over de risikofaktorer, man skal være opmærksom på ved handel 
med kvoter og kreditter. Derefter beskrives den anvendte klimamodel og 
analysemetoden, samt resultaterne af de foretagne prisanalyser. I bilag 7.1 
gennemgås de hidtidige erfaringer med de forskellige aktører på markedet, 
ligesom der gives en kort oversigt over JI-markedet, som det ser ud i dag i 
Central- og Østeuropa. 
 

                                                 
1 Resultaterne i dette kapitel bygger på en analyse foretaget af Copenhagen Economics i 
samarbejde med det hollandske ECOFYS for Miljøstyrelsen: Priser og risici på internati-
onale markeder for de fleksible mekanismer, november 2002 (Denne baggrundsrapport 
ligger på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk). 
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7.2. Markedet for fleksible mekanismer 

Kyoto-protokollen åbner mulighed for, at landene kan handle med emis-
sionsrettigheder (Emissions Trading (ET) også kaldet kvotehandel) og 
købe/sælge emissionsreduktioner gennem projektmekanismerne JI (pri-
mært Østeuropa) og CDM (udviklingslande).2 Formålet er at udligne de 
marginale omkostninger ved reduktion af drivhusgasser mellem landene, 
og dermed reducere de samlede globale omkostninger ved at opfylde Kyo-
to-aftalen. Det, som handles, er reduktioner i drivhusgasemissionerne, de 
såkaldte AAU’er (Assigned Amount Units fra kvotehandel), ERU’er 
(Emission Reduction Units fra JI-projekter) og CER’er (Certified Emissi-
on Reductions fra CDM-projekter), som alle opgøres i ton CO2-ækviva-
lenter.  
 
Der vil reelt være tale om ét marked, uanset om der handles med emissi-
onsrettigheder, eller der købes/sælges kreditter fra projekter i Central- og 
Østeuropa eller udviklingslande. Prisen på handlede kvoter vil afhænge af 
udbud og efterspørgsel på dette marked. Prisen på kreditter fra projekt-
mekanismerne må forventes at blive dannet ud fra kvotehandelsprisen 
fratrukket transaktionsomkostninger (omkostninger ved at udvikle pro-
jekterne og få dem godkendt) og projektspecifikke risici. Således er prisen 
på emissionsreduktionerne fra projekter ikke nødvendigvis afhængig af 
omkostningerne ved at opnå dem, men skal i stedet opfattes som en ind-
tægtskilde for projektet på lige fod med for eksempel salg af el og varme. 
 
Nettoefterspørgerne af internationale drivhusgasreduktioner forventes at 
blive lande, der har en stram klimamålsætning og samtidig har høje in-
denlandske omkostninger ved selv at reducere udledningerne. Det gælder 
eksempelvis et land som Danmark, der allerede har en høj energieffektivi-
tet, og lande som har en højteknologisk og energiintensiv industri. Om-
vendt vil nettoudbyderne forventeligt blive lande med en mindre stram 
reduktionsforpligtelse og/eller lande med meget lave omkostninger ved at 
reducere udledningerne. Det gælder blandt andet Rusland, der har en 
mindre stram klimamålsætning og Kina, der ikke har noget reduktions-
krav. Samtidig har disse lande mulighed for store og billige reduktioner i 
drivhusgasemissionerne, da energiforbruget er stort og energieffektiviteten 
er lav.  
 

                                                 
2 Se kapitel 3 for en nærmere beskrivelse af de forskellige fleksible mekanismer. 
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Tabel 7.1 viser en oversigt over landenes basisemissioner (kun CO2), det 
vil sige den forventede udvikling i disse emissioner, hvis der ikke gøres 
noget særligt for at reducere udledningerne (”business as usual”), Kyoto-
protokollens reduktionskrav før og efter korrektion for ”sinks”3 i overens-
stemmelse med Marrakech-aftalen, samt den forventede absolutte manko 
i 2010, som er et estimat for den forventede/mulige efterspørgsel og ud-
bud på markedet for drivhusgasreduktioner. Der regnes ikke i analysen 
med nogen begrænsning i de enkelte landes mulighed for at købe emissi-
onsreduktioner. Således er der ikke regnet med et krav om, at Annex B-
landene skal opfylde en bestemt del (f.eks. 50 pct.) af reduktionskravet 
nationalt. Det har ikke været muligt at opnå enighed om et sådant krav 
internationalt. 
 
Det ses, at USA har den absolut største manko på cirka 1730 mio. ton 
CO2 og en forholdsvis stram klimamålsætning, hvilket taler for at USA 
potentielt er en meget stor efterspørger på det internationale marked for 
drivhusgasreduktioner. Imidlertid har USA valgt ikke at ratificere Kyoto-
protokollen. En meget stor potentiel efterspørger er dermed forsvundet 
fra markedet. Dette får, som det vil fremgå af analysen i dette kapitel, 
afgørende konsekvenser for den forventede kvote/kredit-pris. 
 
Rusland forventes at have et meget betydeligt overskud af udlednings-
tilladelser, dels på grund af det økonomiske sammenbrud efter 1990, som 
har ført til betydelige – og for russisk økonomi ganske smertefulde – re-
duktioner i energiforbruget, dels på grund af de nye ”sinks”-regler vedta-
get på Marrakech-konferencen.  
 
Med USA ude vil Ruslands overskydende kvoter kunne dække den sam-
lede forventede efterspørgsel efter drivhusgasreduktioner i første forplig-
telsesperiode (2008-2012). Ruslands adfærd med hensyn til salg af over-
skydende kvoter vil derfor kunne få en stor effekt på prisdannelsen. Sam-
tidig er det dog også klart, at der er et stort reduktionspotentiale i udvik-
lingslandene, så udbuddet af CDM-projekter vil også kunne få en afgø-
rende virkning på markedsprisen. 
 
 

                                                 
3  ”Sinks” defineres som kulstofoptaget i skov og anden biomasse.  
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Tabel 7.1. Markedet for fleksible mekanismer, mio. ton CO2 

Regioner 

Emissioner 
i basisåret 
(1990) 

Forventede 
fremtidige 
emissioner 
(”business as 
usual”) 20106) 

Kyoto- 
målsætning 
(Reduktion 
i pct.) 

Kyoto 
målsætning 
(efter sinks) 
(Reduktion 
i pct.) 

Absolut 
manko 
(efter sinks) 6)

Annex B-regioner:      
1. EU-Nord 1) .............. 2.295 2.447 -14 -12 303 
2. EU-Syd 2)................. 1.171 1.477 4 7 158 
3. USA ........................ 5.147 7.057 -7 -3 (1.733)7) 

4. Resten af OECD 3)... 2.091 2.694 -4 3 415 
5. Rusland 4) ................ 3.504 2.501 0 6 -1.484 
6. Østeuropa ............... 821 1.134 -6 -1 143 
Non-Annex B-  
regioner:      

7. Kina ........................ 2.219 4.230    
8. Indien ..................... 606 1.553    
9. Brasilien .................. 217 655    
10. Store olie- 
 eksportører 5).......... 1.010 1.547    
11. Resten af verden .... 2.654 5.420    
Globalt CO2-udslip  
(mio. tons) .................. 21.735 29.633 27.666 30.084 

 
 

1)  Omfatter Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Irland, Belgien, Luxembourg, Holland, 
Storbritannien og Østrig. 

2) Omfatter Frankrig, Spanien, Italien, Grækenland og Portugal. 
3) Inklusive Norge, Island, Schweiz, New Zealand, Australien, Canada og Japan. 
4) Omfatter alle tidligere Sovjetrepublikker. 
5) Omfatter olieeksportørerne i Mellemøsten og i Nordafrika, samt Venezuela. 
6) Emissionstallene viser kun de rene CO2-emissioner, og omfatter således ikke de øvrige 5 

klimagasser. 
7) USA’s manko er beregnet under forudsætning af, at landet ikke havde trukket sig fra Kyo-

to-protokollen. 
Kilde: Beregninger på Copenhagen Economics klimamodel CECM, baseret på data fra GTAP, 

IEA og EU-kommissionen. Fremskrivningen for Kina er dog opdateret med data fra den 
seneste fremskrivning fra det amerikanske energiministerium (US-DoE).  

 
Det ses af tabellen, at aftalerne fra klimatopmøderne COP6 og COP7 om 
de enkelte landes brug af ”sinks” i klimaregnskabet har betydelig indfly-
delse på markedet. Det er sandsynligt, at næsten alle lande kan udnytte 
grænserne maksimalt uden at ændre den nuværende forvaltning af de 
eksisterende skove. Dermed vil aftalerne reelt reducere landenes redukti-
onsforpligtelser i forhold til de oprindelige aftaler. De lavere reduktions-
forpligtelser reducerer de enkelte landes absolutte manko og reducerer 
dermed både efterspørgselen efter og priserne på de fleksible mekanismer. 
 
Der sker også en væsentlig ændring i fordelingen af drivhusgasemis-
sionerne over tid, da landene har forskellig udvikling i blandt andet be-
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folkning, teknologi og økonomi. Således vil udviklingslandene, især Kina, 
efterhånden blive mere dominerende, og omfanget af overskydende kvo-
ter i Rusland vil svinde ind som følge af landets forventede økonomiske 
vækst. 
 
Det bemærkes, at opgørelsen af landenes absolutte mankoer i tabel 7.1 er 
baseret på landenes nationale kommunikationer til FN. Disse er usikre, 
og fremskrivningerne er formentlig lavet på meget forskellige grundlag. 
Således vil der sandsynligvis være store forskelle mellem, hvor optimisti-
ske/pessimistiske landene er med hensyn til den forventede økonomiske 
vækst og forventningerne til allerede igangsatte klimainitiativers effekt. 
Hvis prisen på drivhusgasreduktioner fra det internationale marked bliver 
lave, er det også sandsynligt, at mange lande vil vælge at skære ned på 
deres indenlandske tiltag, hvorved deres ”business as usual”-fremskriv-
ninger bliver højere. Det vil alt andet lige presse ligevægtsprisen opad. 
 
Erfaringer fra allerede indgåede handler 
Markedet for de fleksible mekanismer er kun så småt ved at blive etable-
ret, og det internationale regelsæt er da heller ikke helt på plads. Der er 
således kun få dokumenterede erfaringer med faktiske handler. To aktører 
har domineret de internationale handler med projektkreditter: Den hol-
landske stat gennem deres program for henholdsvis JI-projekter (Emission 
Reduction Unit Procurement Tender: ERUPT-programmet) og CDM-
projekter (Certified Emission Reduction Unit Procurement Tender: CE-
RUPT-programmet) og Verdensbanken gennem Prototype Carbon Fund 
(PCF). De priser, der til dato er givet for drivhusgasreduktioner under 
disse to ordninger, ligger i størrelsesordenen 40-70 kr. pr. ton CO2 for det 
hollandske program og ca. 40 kr. pr. ton CO2 i PCF-programmet. For en 
nærmere beskrivelse af disse erfaringer henvises til bilag 7.1. 
 
 
7.3. Markeds- og projektricisi 

På grund af manglende empiriske erfaringer med markedet for fleksible 
mekanismer er der også meget stor usikkerhed forbundet med analyserne 
af de fremtidige priser. I dette afsnit diskuteres en række usikkerhedsfak-
torer, som må forventes at få særlig betydning både for prisen på og an-
vendelsen af de fleksible mekanismer.  
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Risiciene ved at anvende de fleksible mekanismer kan opdeles i fire typer 
af risici: Projektrisici, markedsrisici, politiske risici, samt lande- og sektor-
risici. I denne sammenhæng vil de lande- og sektorspecifikke risici dog 
blive ignoreret, fordi vurderingen af denne type af risici ikke adskiller sig 
fra risikovurderingen i andre projekter i ulande og Østeuropa, der ikke er 
relateret til reduktion af udslippet af drivhusgasser. De forskellige typer af 
projektrisici vil blive diskuteret nedenfor. 
 
Projektspecifikke risici 
De projektspecifikke risici er knyttet til det enkelte projekt og vil dermed 
variere fra projekt til projekt. De projektspecifikke risici er uafhængige af 
den generelle prisdannelse på fleksible mekanismer. De omfatter blandt 
andet projektsvigt, sælgersvigt og godkendelsessvigt. 
 
Projektsvigt dækker usikkerheden om, hvorvidt projektet bliver gennem-
ført og om det rent faktisk vil generere det forventede antal drivhusgasre-
duktioner. Investeringer i drivhusgasreduktioner er ofte af stor målestok, 
og den klimamæssige effekt kan ikke separeres fra investeringens andre 
formål som for eksempel at producere el og varme, ligesom indtægter fra 
salg af drivhusgasreduktioner sandsynligvis kun vil udgøre en lille del af 
de samlede indtægter for de fleste investeringer i energi-sektoren og indu-
strien (i hvert fald så længe priserne på drivhusgas-reduktioner er lave)4. 
Sådanne projekter er helt afhængige af anden finansiering, som kan være 
særdeles usikker og omkostningsfyldt i lande med imperfekte kapitalmar-
keder. Hertil kommer risikoen for, at projektet slår fejl undervejs, inden 
det når at generere de forventede emissions-reduktioner, eksempelvis som 
følge af fald i afsætningspriserne, ændret efterspørgsel efter slutproduktet, 
manglende betaling fra kunderne, brand, eller lignende.  
 
Sælgersvigt dækker usikkerheden i forbindelse med overførslen af drivhus-
gasreduktioner fra sælger til køber. Også denne type projektrisici kan 
komme til udtryk på forskellige måder. Sælgeren af drivhusgasreduktioner 
kan gå konkurs, hvorved alle kontrakter om overførsler af reduktioner kan 
bortfalde og eventuelle forudbetalinger kan gå tabt. Mange af de konkrete 
JI/CDM-projekter må formodes at blive overtaget af andre og drevet vi-
dere. Det fortsættende selskab kan have en interesse i også at fortsætte 

                                                 
4 For rene energiprojekter forventes betalingen for drivhusgasreduktioner at udgøre 5-20 
pct. af finansieringen, mens den for metanprojekter ofte vil være oppe på 50-100 pct. 
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salget af drivhusgasreduktioner, men det kan blive med krav om højere 
pris.  
 
Godkendelsessvigt dækker usikkerheden i forbindelse med den krævede 
verificering af drivhusgasreduktionerne. Der vil endnu et stykke tid være 
betydelig usikkerhed om de endelige regler for godkendelse af drivhusgas-
reduktioner. ”Executive Board” for CDM-projekter er først begyndt at 
arbejde i 2002, og der mangler endnu en række systemer og godkendelser, 
før reglerne for CDM-projekter er fuldt funktionsdygtige. Dette ventes 
dog på plads inden for en overskuelig fremtid. Der er endnu ikke for-
handlet detaljerede regler for JI-projekter, og den ”Supervisory Commit-
tee” for JI-projekter, der skal udarbejde detailregler og institutioner, for-
ventes først nedsat i løbet af 2003. Reglerne for JI-projekter ventes dog at 
lægge sig meget tæt op ad de tilsvarende regler for CDM-projekter. Regler 
og institutioner for fri Annex B-kvotehandel ventes først på plads op mod 
2008. Når alle institutionerne er på plads, reduceres godkendelsesrisici 
væsentligt, idet en godkendelse herefter bliver den uafhængige validators 
ansvar med erstatningspligt. 
 
Der er for få erfaringer på nuværende tidspunkt til at det giver mening at 
forsøge at kvantificere de projektspecifikke risici, men fælles for dem er, at 
de kan begrænses ved at sprede projektporteføljen på tilstrækkeligt mange 
forskellige projekter. Hertil kommer, at køber må forsøge at dække usik-
kerhederne af i forbindelse med udformning af selve kontrakten om over-
førsel af drivhusgasemissionerne. I den sammenhæng er spørgsmålet om 
forudbetaling væsentligt, idet jo højere denne forudbetaling er, jo større er 
risikoen også for at tabe sine penge. På grund af imperfekte kapitalmarke-
der i Østeuropa og udviklingslande er det meget sandsynligt, at delvis 
forudbetaling af projekterne vil være en nødvendig forudsætning for, at de 
etableres.  
 
Af hensyn til risikoberegningerne af prisen på drivhusgasreduktioner er 
der lagt en groft skønnet risikopræmie ind på alle CDM-projekter på 10 
pct. af CO2-prisen. Den relativt lave risikopræmie er valgt ud fra en be-
tragtning om, at køber vil være i stand til at minimere sin risiko ved at 
sprede sine investeringer på flere projekter. Begrundelsen for ikke at lægge 
en risikopræmie på JI-projekterne er, at det her skønnes muligt at dække 
sin risiko af i kontrakten ved at kræve, at værtslandet i stedet overfører 
AAU’er i tilfælde af, at projektet ikke kan levere de aftalte kreditter. 
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Markedsmæssige risici 
De markedsmæssige og klimapolitiske risici påvirker udbud og efter-
spørgsel og dermed den generelle prisdannelse på markedet for fleksible 
mekanismer. Følgende risikofaktorer har især betydning for prisen i første 
forpligtelsesperiode 2008-2012:  
 
• Udbuddet af overskydende kvoter fra Rusland – det vil sige, i hvilket 

omfang Rusland vil agere som oligopolist og tilbageholde drivhusgas-
reduktioner fra markedet med det formål at hæve priserne. 

• Udbuddet af CDM-projekter – det vil sige, i hvilket omfang driv-
husgasemissioner fra CDM-projekter bliver en del af det internatio-
nale marked for fleksible mekanismer. 

• Efterspørgslen fra USA – det vil sige, om USA vil ratificere Kyoto-
protokollen inden første forpligtelsesperiode eller dele af det 
amerikanske marked vil efterspørge emissionsreduktioner i forvent-
ning om, at USA senere vil påtage sig en reduktionsforpligtelse og 
dermed få priserne til at stige. 

 
Der er forskel på risikofaktorerne over tid. For eksempel er udbuddet af 
overskydende kvoter fra Rusland ikke relevant før 2008, idet fri Annex B-
handel med kvoter først forventes mulig i første forpligtelsesperiode.  
 
Inden første forpligtelsesperiode er det endnu sværere at gisne om prisud-
viklingen. Før 2005 må markedet forventes at være præget af en uigen-
nemsigtig og kaotisk prisdannelse, da reglerne ikke er rigtig på plads, der 
er lang tid til reduktionskravene bliver bindende mv. Perioden 2005-
2007 forventes derimod at blive præget af en begyndende prisdannelse på 
traditionel vis via udbud og efterspørgsel, som følge af forventet ikrafttræ-
den af EU’s kvotedirektiv. I denne periode vil især én faktor påvirke pri-
sen, nemlig Annex B-landenes klimamålsætninger før 2008. Analyser, der 
er nærmere beskrevet i baggrundsrapporten Priser og risici på internationa-
le markeder for de fleksible mekanismer5, tyder dog på en relativt lav kvote-
pris i denne periode. Dette hænger sammen med, at det må formodes at 
Annex B-landene (herunder EU) vælger relativt moderate reduktionskrav 
i perioden inden Kyoto-protokollens reduktionsforpligtelser bliver bin-
dende.   

                                                 
5 Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics november 2002 for Miljøstyrelsen. 
Forefindes på Miljøstyrelsen hjemmeside: www.mst.dk/klimastrategi 
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Der vil naturligvis også blive et marked for CDM og JI inden 2008 med 
leverancer af drivhusgasreduktioner til udnyttelse i perioden 2008-2012. 
Forventningerne til priserne for disse er baseret på allerede indgåede 
handler, og svarer til analysen af priserne efter 2008, fordi det tager 3-5 år 
at udvikle projekterne, og kontrakter om levering af kreditter i 2008-
2012 forventes derfor at blive indgået flere år inden. Det må dog forven-
tes, at priserne vil være stigende over årene, idet det er sandsynligt, at de 
billigste reduktionsmuligheder vil blive udnyttet først. 
 
Betydningen af de risikofaktorer, som vurderes som mest afgørende i Ky-
oto-protokollens første forpligtelsesperiode, er belyst nærmere nedenfor. 
Herudover er der også en række andre risici, som ikke indgår i beregnin-
gerne af markedspriserne i dette kapitel, fordi de er svære at kvantificere 
og/eller ikke har nogen entydig indflydelse på kvotepriserne. Det drejer 
sig blandt andet om effekten af deregulerede energimarkeder, mulighe-
derne for at bruge ”sinks”-projekter til at reducere emissionerne, og hvilke 
målsætninger der vil gælde for klimapolitikken efter 2012, herunder om 
udviklingslandene også påtager sig forpligtelser.  
 
 
7.4. Analysemetode 

Betydningen af ovennævnte tre væsentlige markedsrisici for perioden 
2008-2012 er søgt kvantificeret gennem anvendelse af en international 
anerkendt klimamodel kombineret med såkaldte Monte Carlo-simule-
ringer, idet der til hver af de tre risikofaktorer er tilknyttet en bestemt 
sandsynlighed.  
 
Modellen oversætter de konkrete usikkerheder ved de fleksible mekanis-
mer (f.eks. usikkerhed om det russiske kvotekartel) til usikkerhed om-
kring kvotepriserne. Modellen er en global, generel ligevægtsmodel med 
særlig fokus på emissioner, energiefterspørgsel og -udbud. Modeltypen er 
internationalt anerkendt og anvendes bredt af blandt andet regeringer 
(f.eks. den engelske), EU Kommissionen, OECD og anerkendte klima-
forskningscentre (f.eks. MIT i USA og Cicero i Norge). Modeltypen har 
særligt været anvendt til analyser af internationale kvotepriser og kvote-
handel, herunder betydningen af de forskellige COP-aftaler og af USA’s 
afvisning af Kyoto-protokollen.  
 
Til grund for modellen ligger en række forudsætninger om landenes mar-
ginale reduktionsomkostninger, de såkaldte Marginal Abatement Cost 
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(MAC)-kurver. Analyserne af de marginale reduktionsomkostninger i an-
dre lande viser, at de marginale reduktionsomkostninger er relativt høje i 
de fleste vestlige lande, samt at omkostningerne er lavere i Østeuropa og 
især i Rusland. Omkostningerne er særligt lave i udviklingslandene. Der 
er naturligvis meget stor usikkerhed om disse kurver – måske nok det 
allermest springende punkt i hele analysen – men det er det bedste grund-
lag, der findes i øjeblikket. For en nærmere diskussion af omkostnings-
kurverne henvises til ovennævnte baggrundsrapport.  
 
Med henblik på at analysere betydningen af hver enkelt af de valgte risi-
kofaktorer er der opstillet en række scenarier, hvor der kun er usikkerhed i 
én dimension af gangen. Herefter er et mere realistisk scenario opstillet, 
som tillader usikkerhed langs flere dimensioner på samme tid. Tabel 7.2 
nedenfor giver en oversigt over de valgte scenarier. 
 
Tabel 7.2. Oversigt over forudsætningerne vedrørende udvalgte risiko-
faktorer 
Kyoto-protokollens første  
forpligtelsesperiode, 2008-2012 Forudsætninger og tilknyttede sandsynligheder 
1. Russisk kvotekartel (banking) Rusland tilbageholder (”banker”) med lige stor 

sandsynlighed mellem 55-90 pct. af sine oversky-
dende kvoter fra markedet 

2. Udbuddet af CDM-projekter Kun CDM inden for elsektoren gennemføres sva-
rende til ca. 1/3 af det samlede forventede udslip i 
1. forpligtelsesperiode fra ikke-Annex B-landene. 
Af udslippet i elsektoren forudsættes med lige stor 
sandsynlighed at mellem 0-15 pct. af dette bliver 
udbudt som CDM-projekter. Dermed udgør det 
samlede potentiale for CDM-projekter op til 5 pct. 
af udviklingslandenes samlede udslip. 

3. USA’s klimapolitik Beregning af scenarie 1 og 2 ovenfor, under forud-
sætning af at USA genindtræder i 2008-2012. 

 
 
7.5. Resultater af prisanalyserne   

Kyoto-perioden, 2008-2012 
Resultaterne af de gennemførte analyser for de risikofaktorer, som vurde-
res at være de væsentligste i den første Kyoto-forpligtelsesperiode, 2008-
2012, er opsummeret i figur 7.1 (uden USA). 
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Det centrale scenario er det, hvor der både tillades en vis tilbageholdelse 
af russiske kvoter, og hvor der er et betydeligt udbud af CDM-projekter. 
Dette scenario kombinerer således usikkerheden om Ruslands adfærd 
med hensyn til ”banking” af overskydende kvoter med usikkerheden om 
udbuddet af CDM-projekter. En samlet vurdering ud fra de givne anta-
gelser viser, at prisen på det internationale marked for fleksible mekanis-
mer forventes at blive mellem 20 og 80 kr. pr. ton CO2 med et middel-
skøn på godt 40 kr. pr. ton. 
 
Figur 7.1. Centrale prisskøn i Kyoto-perioden (2008-2012) og usikker-
heder forbundet med russisk kvotekartel og udbud af CDM-projekter 
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Russisk kvotekartel (”banking”)  
Rusland (og Ukraine) har sandsynligvis fået tildelt væsentlig flere emissi-
onsrettigheder end de får brug for. Disse lande vil givet forsøge at maksi-
mere deres provenu fra salg af kvoter ved at tilbageholde (”banke”) en del 
AAU’er til eget brug i efterfølgende forpligtelsesperioder eller til salg på et 
senere tidspunkt, når der bliver større knaphed på drivhusgasudled-
ningsrettighederne.  
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Konsekvenserne heraf er analyseret i det andet scenario i figur 7.1, hvor 
der kun ses på usikkerheden om omfanget af russisk banking af kvoter, 
idet det her er antaget at udbuddet af CDM-projekter er meget begræn-
set6. Det ses, at Rusland kan blive afgørende for prisdannelsen. Den for-
ventede gennemsnitspris vil være ca. 90 kr. pr. ton CO2 men vil variere 
mellem ca. 50 og 130 kr. pr. ton, afhængigt af hvor stor en andel af de 
overskydende kvoter russerne vælger at holde tilbage fra markedet (”ban-
king”). 
 
Reelt kan de overskydende kvoter dække hele mankoen i Annex B-
landene, hvorved kvoteprisen vil nærme sig nul. Der er lavet en simpel 
beregning af Ruslands provenu under forskellige grader af ”banking”. 
Under forudsætning af at kvoterne ikke har noget værd efter 2012, vil 
Rusland maksimere sit provenu ved at tilbageholde 70-75 pct. af sine 
overskydende kvoter. Hvis kvoterne, som forventet, har en betydelig vær-
di i efterfølgende perioder, vil den optimale ”banking”-procent blive høje-
re. 
 
På den baggrund er det i analyserne antaget, at Rusland tilbageholder 
mellem 55 og 90 pct. af deres overskydende kvoter i den første forpligtel-
sesperiode.  
 
På grund af mulig russisk dominans på markedet er det ikke usandsynligt, 
at EU og Rusland vil forsøge at forhandle en pris for de overskydende 
kvoter. EU er interesseret i at få kvotemarkerne til at fungere med politisk 
acceptable priser. Det vil sige, de vil gerne undgå at markedet bliver over-
svømmet af Ruslands overskydende kvoter, som får priserne til at nærme 
sig 0. De vil også gerne undgå for høje priser for eksempel som resultat af 
et stort omfang af russisk ”banking”. En vis (passende) mængde ”ban-
king” giver både en miljøeffekt og en acceptabel kvotepris – og dermed et 
grundlag for et kvotemarked. Ruslands interesser er at sikre, at de får no-
get for deres AAU’er, herunder især deres overskydende kvoter. De indser 
givetvis også, at hvis de tilbageholder store mængder kvoter, så får de svæ-
rere ved at bede om mange AAU’er for senere forpligtelsesperioder (2013 
og fremefter). Begge parter har altså en interesse i en vis mængde ”ban-
king” – og det kunne udgøre grundlaget for et forhandlet monopol. 
 
                                                 
6 Enten fordi Annex B-landene af politiske eller andre grunde ikke forsøger at inddrage 
reduktionsmulighederne i udviklingslandene i budgetperioden, eller fordi transaktions-
omkostningerne er prohibitivt høje. 
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Udbuddet af CDM-projekter 
Rusland er imidlertid ikke ene-udbyder på markedet for fleksible meka-
nismer. Det tredje scenario viser, at udviklingslandene potentielt vil kun-
ne underminere russisk markedsdominans, og dermed reelt være bestem-
mende for prisen på markedet (også selv om der kun inddrages 5 pct. af 
det samlede udbud). Det skyldes, at selv 5 pct. af det samlede forventede 
udslip fra udviklingslandene i 2010 vil være et stort tal, og at der er meget 
store muligheder for billigere reduktioner af drivhusgasudledningerne i 
ulandene, især Kina. I dette scenario er det forudsat, at Rusland tilbage-
holder 73 pct. af sine overskydende kvoter, hvilket svarer til bedste skøn 
for russisk monopoladfærd, jf. ovenfor. Resultaterne af denne analyse 
giver nogenlunde samme forventede middelskøn på prisen for fleksible 
mekanismer i perioden 2008-2012, som i det tilfælde hvor der også er 
usikkerhed om graden af russisk ”banking”, men variationen bliver selv-
sagt mere begrænset, nemlig mellem 30 og 60 kr. pr. ton CO2.  
 
Transaktionsomkostningerne er skønnet til ca. 5 kr. pr. ton CO2 for 
CDM-projekter og 2,5 kr. pr. ton for JI-projekter. Sammen med risiko-
præmien skal disse beløb fratrækkes markedsprisen for at finde frem til 
den faktiske betaling for CO2-reduktion fra projekterne.7  
 
Det kan med andre ord blive helt afgørende for prisen på de fleksible 
mekanismer i perioden 2008-2012, om Annex B-landene vil være i stand 
til at udnytte mulighederne for reduktioner via billige CDM- og JI-
projekter, og om ulandene vil være i stand til at udbyde en tilstrækkelig 
mængde JI-projekter. Det sidste afhænger blandt andet af landenes kapa-
citet, såvel finansielt som institutionelt. Betalingen for drivhusgasredukti-
onerne udgør typisk kun en lille del af projektomkostningerne. Ulandene 
skal selv skaffe den resterende finansiering, og selv om projekterne vil 
være samfundsmæssigt rentable ved så lave CO2-priser som 30 kr. pr. ton, 
er det ikke givet, at landene vil have kapacitet til at undergå så omfattende 
moderniseringer på kort tid.  
 
Der er naturligvis meget stor forskel på gruppen af udviklingslande. De 
fattigste og mest forgældede ulande vil have store finansielle kapacitets-
problemer, mens mere udviklede mellemindkomstlande ikke vil have 
samme problemer med finansiering enten fra hjemlige kilder eller via 

                                                 
7 Meget foreløbigt skøn fra Miljøstyrelsen baseret på tal fra PCF, hollandske erfaringer 
samt danske JI-pilotprojekter. 
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internationale lån. Det er samtidig fra disse hurtigt voksende mellemind-
komstlande, at der må forventes de største muligheder for at opnå billige 
drivhusgasreduktioner. Omvendt kan der i disse lande være store institu-
tionelle kapacitetsproblemer. Hertil kommer, at de meget lave marginale 
reduktionsomkostninger i for eksempel Kina må forventes at få en del 
projekter til at blive gennemført alligevel, med eller uden CO2-betaling. 
  
Sammenfattende for prisanalysen i perioden 2008-2012 kan man sige, at 
scenarierne udviser meget forskellige prisniveauer og store usikkerheder 
om, hvor prisen havner, men så længe USA ikke er med, vil prisen næppe 
overstige 100 kr. pr. ton CO2, selv hvis Rusland vælger at tilbageholde en 
stor andel af sine overskydende kvoter. Hvad der er optimalt afhænger 
blandt andet af begrænsningerne i de efterfølgende forpligtelsesperioder. 
Reduktionsforpligtelserne efter 2012 vil være afgørende for, i hvor høj 
grad det er værd at gemme sine kvoter til senere forpligtelsesperioder. 
 
USA’s betydning for prisen 
USA’s meddelelse om, at landet ikke vil ratificere Kyoto-protokollen, har 
haft afgørende betydning for prisen på fleksible mekanismer. Dette viser 
en analyse med den anvendte klimamodel, i en situation hvor USA allige-
vel vælger at ratificere Kyoto-protokollen og blive omfattet af reduktions-
forpligtelser i første forpligtelsesperiode. Efterspørgslen og prisen på flek-
sible mekanismer vil stige dramatisk. I den anvendte model betyder det, 
at gennemsnitsprisen kan stige til mellem 100 og 200 kr. pr. ton CO2.  
 
Med så høje priser må udbuddet af CDM-projekter imidlertid forventes 
at blive betydeligt større, hvilket atter vil trykke priserne nedad, men 
næppe til under 100 kr. pr. ton CO2. Det kan også tænkes at der, uanset 
at USA har afvist Kyoto-protokollen, vil komme en vis efterspørgsel fra 
amerikanske firmaer, enten som følge af imagekrav eller i forventning om, 
at USA på et senere tidspunkt alligevel vil påtage sig en reduktionsforplig-
telse (f.eks. hvis ulandene også får forpligtelser i den anden forpligtelses-
periode) og derfor ønsker at anskaffe sig drivhusgasreduktioner, mens de 
stadig er billige. Mange aktører på markedet forventer, at der vil være en 
vis efterspørgsel fra USA i 2008-2012, hvilket vil trække priserne opefter, 
i forhold til situationen hvor USA er helt ude. 8 
 

                                                 
8 Kilde: Natsource i en analyse for Canada. Natsource er et af de mæglerfirmaer, der er 
opstået på det gryende marked for fleksible mekanismer. 
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Det skal endelig bemærkes, at analyserne ovenfor kun ser på den kvantita-
tivt vigtigste drivhusgas, CO2. I de fleste lande udgør CO2 mere end 80 
pct. af de samlede udslip af de seks drivhusgasser, som Kyoto-aftalen om-
fatter. Denne afgrænsning følger EU-kommissionens forslag til direktiv 
om kvotehandel, der som udgangspunkt kun omfatter CO2 på grund af 
problemer med overvågning, rapportering og verifikation af de øvrige 
gasser. Hvis disse problemer senere løses, og hvis EU derefter udvider 
ordningen til at omfatte de øvrige drivhusgasser, så kan de yderligere re-
duktionsmuligheder føre til prisfald på de fleksible mekanismer på 20-30 
pct.9 
 
Sammenligning med andre prisstudier  
Analyserne til dette kapitel er sammenlignet med tidligere analyser af pri-
sen på det internationale kvotemarked (i tilfældet hvor USA var med) og 
andre senere analyser af markedet (i tilfældet hvor USA ikke er med). 
Figur 7.2 viser kvoteprisen beregnet på mere end 15 forskellige globale 
klimamodeller, som minder om den model, der anvendes her. Til venstre 
i figuren vises prisestimater inden USA’s afvisning, og her er der endog 
meget stor variation i forventningerne til kvoteprisen fra ca. 40 kr. til ca. 
600 kr. pr. ton CO2.  
 
Modelestimaterne til højre i figuren viser generelt lavere priser end før 
USA’s afvisning. De fleste senere analyser viser priser på mellem 10 kr. og 
100 kr. pr. ton CO2. Det er ikke muligt direkte at sammenligne priserne 
én for én i de to søjler af figuren. Prisestimaterne er heller ikke sammen-
lignelige indbyrdes, idet modellerne ikke er harmoniseret med hensyn til 
forudsætninger og scenariedefinitioner. Der kan således, i priserne efter 
USA’s afvisning (til højre), være forskel på flere essentielle antagelser om 
for eksempel graden af russisk banking, omfanget af CDM-projekter og 
meget andet.  
 
Samlet set giver de viste prisestimater dog et indtryk af forventningen om 
et stort prisfald som følge af USA’s afvisning af Kyoto-protokollen. Det 
kan ydermere konstateres, at de fleste andre modelanalyser af priser efter 
USA’s afvisning viser priser under 100 kr. pr. ton CO2.  
 

                                                 
9  Se baggrundsrapporten fra Copenhagen Economics.  
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Figur 7.2. Litteraturstudie af kvotepriser før og efter USA’s afvisning af 
Kyoto-aftalen 
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Kilde: Se baggrundsrapporten fra Copenhagen Economics. 
 
Overførsel til ulande og Østeuropa som følge af de fleksible 
mekanismer 
Udbredt anvendelse af de fleksible mekanismer vil indebære kapitalover-
førsler fra de vestlige lande til Østeuropa og udviklingslandene. I det sce-
nario, hvor der er tale om russisk karteldannelse kombineret med CDM-
udbud, vil overførslerne være som angivet i tabel 7.3. 
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Tabel 7.3. Overførsler fra de vestlige lande til Rusland og udviklings-
landene 

Prisniveau 
Pris 

(kr. pr. ton CO2) 
Mængde 

(Mio. ton CO2/år) 
Overførsel 

(Mio. kr./år) 
Nedre skøn (5 pct.-percentil) 16 885 14.592 
Lavt skøn (25 pct.-percentil) 30 789 22.800 
Middelskøn (Median) 41 703 28.619 
Højt skøn (75 pct.-percentil) 56 596 33.346 
Øvre skøn (95 pct.-percentil) 78 452 35.363 
 
Det ses, at overførslerne ligger mellem 15 mia.kr. og 35 mia.kr. om året. 
Overførslerne stiger, når kvotepriserne stiger, men kun til en vis grænse. 
Stigningen i overførslerne er begrænset af, at incitamentet til yderligere 
hjemlig indsats i de vestlige lande også stiger sammen med kvotepriserne.  
 
Fordelingen mellem de enkelte grupper af lande afhænger af graden af 
russisk ”banking” og udbuddet af CDM. Det er beregnet, at udviklings-
landene modtager 10-70 pct. af overførslerne, Rusland 25-85 pct. og Øst-
europa i øvrigt 5-25 pct. De relativt lave overførsler til Østeuropa i øvrigt 
skyldes, at disse lande formentlig vil gemme kreditter til at dække eget 
behov, hvis prisen bliver tilstrækkelig lav. 
 
Set i forhold til de samlede økonomiske transaktioner mellem de pågæl-
dende lande, vil der dog være tale om en forholdsvis beskeden samlet ka-
pitaloverførsel fra de vestlige lande som følge af handel med drivhusgas-
emissioner. Det bemærkes, at de beregnede, forventede kapitaloverførsler 
udelukkende dækker egentlige betalinger for emissionsrettigheder og ikke 
omkostninger til eksempelvis kapacitets-opbygning. 
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7.6. Konklusioner 

På baggrund af analysen i dette kapitel kan der drages følgende hoved-
konklusioner: 
 
• Der vil opstå et integreret marked for de tre fleksible mekanismer 

med én markedspris dannet på baggrund af udbud og efterspørgsel. 
Markedsprisen vil være fastlagt af prisen på kvoter. Prisen på projekt-
kreditter fra JI- og CDM-projekter vil svare til kvoteprisen, med fra-
drag for individuelle risikopræmier og de særlige transaktionsom-
kostninger, som projektkreditterne medfører. 

 
• Gennemsnitsprisen på markedet for drivhusgasreduktioner forventes 

næppe at overstige 100 kr. pr. ton CO2 i første forpligtelsesperiode 
(2008-2012) – med det mest sandsynlige prisniveau i intervallet 40-
60 kr. ton CO2, men stigende over tid. Dette skøn er dog forbundet 
med betydelig usikkerhed. 

 
• Der er imidlertid en lang række forhold, som gør det vanskeligt at 

estimere prisen for emissionsreduktioner fra fleksible mekanismer. 
Der er således betydelig større usikkerhed om prisen på markedet for 
handel med emissionsreduktioner end om prisen på hjemlige tiltag. 
Denne usikkerhed knytter sig dels til markedsdannelsen (omfanget af 
udbud og efterspørgsel af kreditter, for eksempel omfanget af CDM-
projekter, effekten af et eventuelt russisk kvotekartel, usikkerhed om-
kring hvor meget landene vil efterspørge udenlandsk/gøre inden-
landsk, mv.), dels til de projektspecifikke forhold i CDM- og JI-
projekter. 

 
• De projektspecifikke risici lader sig vanskeligt modellere, men de har 

betydning og må overvejes nøje i forhold til det konkrete projekt og 
udformningen af projektkontrakten. De skal lægges oven i de priser, 
der betales for JI- og CDM-projekter i form af en risikopræmie. Da 
disse risici kan være betydelige, er det vigtigt, at de analyseres grun-
digt, inden man beslutter sig for at investere et større beløb i JI- eller 
CDM-projekter. De projektspecifikke risici kan dog minimeres ved 
at sprede projektporteføljen på flere forskellige projekter. 
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• Transaktionsomkostningerne ved JI- og CDM-projekter er relativt 
store ved et lavt prisniveau på kvotemarkedet. 

 
• Udbuddet af CDM-projekter kan modvirke russisk karteldannelse og 

holde kvotepriserne nede, men det er usikkert, hvor stort dette ud-
bud vil blive. Dette hænger blandt andet sammen med kapitalknap-
hed i ulandene, idet CO2-kvote/kredit-betalingerne kun udgør en lil-
le del af projektomkostningerne, begrænset projektudviklingskapaci-
tet, kommercielle risici ikke mindst på energiforsyningssiden, hvor 
priser er politisk bestemte, etc. Desuden kan forventninger om lave 
kvotepriser få værtslande til at holde kreditter tilbage. 

 
• Gennemførelsen af JI- og CDM-projekter tager tid, og da udbuddet 

heraf kan påvirke prisen, er det vigtigt for prisdannelsen i 2008-
2012, at disse markeder udvikles. Kun herved vil der være et reelt 
udbud af projektkreditter i første budgetperiode til at modgå russisk 
monopoladfærd. 

 
• Udbredt anvendelse af de fleksible mekanismer vil indebære kapital-

overførsler fra de vestlige lande til Central- og Østeuropa og udvik-
lingslandene i størrelsesordenen 15-35 mia.kr. om året.  
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Bilag 7.1. 
Hidtidige erfaringer fra de spirende markeder for fleksible 
mekanismer 
 

Dette bilag søger at beskrive det spirende marked for de to projektmeka-
nismer – JI og CDM. Bilaget er primært baseret på to nyligt udarbejdede 
baggrundsrapporter: ECOFYS 2002 og ECON 200210. 
 
JI- og CDM-mekanismerne blev først vedtaget i princippet på Kyoto-
konferencen i slutningen af 1997, og først på Marrakech-konferencen i 
efteråret 2001 blev der vedtaget detaljerede regler for CDM, som kan 
danne grundlag for etablering af egentlige projekter. Tilsvarende regler for 
JI ventes på plads i løbet af 2003. Da overholdelse af reglerne er helt afgø-
rende for, om overførsel af CO2-kreditter godkendes, har den langtrukne 
afklaring heraf naturligt begrænset antallet af egentlige handler hidtil. 
 
Tilsvarende er der ikke nogen regler om international kvotehandel under 
Kyoto-protokollen endnu, og de handler, der rapporteres indgået under 
denne mekanisme, må indtil videre betragtes med nogen skepsis. De om-
tales derfor ikke nedenfor. 
 
Siden 1995 er der dog gennemført et større antal såkaldte Activities 
Implemented Jointly-projekter (AIJ), der byggede på samme grundprin-
cipper som JI og CDM. De har dog sjældent overholdt de relativt strenge 
kontrolregler, der nu er vedtaget for CDM og på vej for JI spor 2. Der 
kan heller ikke overføres nogen kreditter på grundlag af AIJ-projekter, 
men de har givet en vis erfaring til både værtsland og investorland i pro-
jekthåndtering, beregning af emissionsreduktioner mv. Sideløbende her-
med har der udviklet sig en række nationale CO2-handelsordninger (f.eks. 
det danske kvotesystem for elværker, et engelsk system mv.). 
 
Hovedaktører på indkøbssiden 
To aktører har hidtil domineret internationale handler med fleksible me-
kanismer – Prototype Carbon Fund (PCF) under Verdensbanken og den 
hollandske stat. Disse to aktører har hidtil indgået henholdsvis 14 og 4 
kontrakter. Det hollandske ERUPT-program forhandler pt. yderligere 6 

                                                 
10 Nye markeder for Kyoto mekanismer. Rapport udarbejdet af ECON for Miljøstyrelsen, 
2002. ECOFYS-rapporten er udarbejdet i tilknytning til baggrundsrapporten fra Co-
penhagen Economics.  
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kontrakter. Dette bilag bygger hovedsageligt på erfaringerne fra disse to 
ordninger.  
 
PCF er en selvstændig fondsdannelse under Verdensbanken, hvor en ræk-
ke indskydere – 6 lande og 17 private selskaber – er gået sammen om at 
finansiere et større antal projekter. Både lande og private selskaber kan 
deltage. Ved at investere gennem PCF opnås der en række fordele: PCF 
har gennem tilknytningen til Verdensbanken god information om poten-
tielle projekter i de relevante værtslande, hvorved de bedste projekter let-
tere identificeres. Ved at samle midlerne i én stor fond, der har mulighed 
for at sprede investeringerne på mange projekter, opnås spredning af de 
risici, der knytter sig til alle investeringsprojekter – herunder ikke mindst 
i de potentielle værtslande, der hovedsageligt findes i Østeuropa (JI) og 
udviklingslandene (CDM). Endelig har PCF god adgang til anden finan-
siering via Verdensbankens normale udlåns-faciliteter og samarbejde med 
andre udviklingsbanker.  
 
Indskyderne betaler indledningsvist ca. 5,5 US$ pr. ton CO2 til PCF, som 
i gennemsnit betaler 3½-4 US$ pr. ton CO2 til projekterne. Forskellen 
derimellem finansierer fondens projektudviklingsomkostninger samt dæk-
ker en risikopræmie i fald nogle af projekterne slår fejl. PCF venter dog 
selv, at en væsentlig del af risikopræmien senere kan returneres til indsky-
derne. 
 
PCF har nu lukket for nye medlemmer, men Verdensbanken har igangsat 
etablering af to nye faciliteter – Community Development Fund og Bio-
Carbon Fund. De to nye faciliteter fokuserer på henholdsvis udvikling af 
små projekter i landområder i de fattigste lande og projekter inden for de 
såkaldte ”sinks” – for eksempel skovrejsning og ændrede dyrkningsmeto-
der i landbruget. Kreditterne fra især Community Development Fund vil 
være noget dyrere end PCF-kreditterne, men der vil samtidig være et ele-
ment af udviklingsbistand til jordens fattigste områder i disse projekter.  
 
PCF er dog også parat til at forvalte midler for indskydere uden for den 
nu lukkede kreds af indskydere samt til at gå sammen med andre om ud-
vikling af projekter. 
 
Andre udviklingsbanker som IFC og EBRD overvejer at etablere lignende 
ordninger, men ingen er efter det oplyste kommet så langt som PCF. 
Begge banker vil også tilbyde at yde lån med sikkerhed i kontrakter om 
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betaling for CO2-kreditter. Det er netop oplyst, at Holland har indgået en 
aftale om køb af kreditter fra EBRD. 
 
Holland var tidligt ret aktiv med AIJ-projekter og i 1999 besluttede man, 
at halvdelen af den forventede klimamanko på ca. 50 mio. ton årligt i 
første forpligtigelsesperiode skulle dækkes gennem indkøb af CO2-
kreditter ved hjælp af de fleksible mekanismer. Der blev afsat et budget på 
805 mio. Euro for perioden 2000-2007 nogenlunde ligeligt fordelt på JI 
og CDM. Den tidlige indsats begrundes blandt andet under henvisning 
til, at priserne måtte forventes at stige i den første forpligtigelsesperiode. 
Desuden var holdningen, at markedet for fleksible mekanismer måtte 
hjælpes i gang.  
 
Holland har hidtil organiseret dets indkøb med hovedvægt på udbuds-
runder for henholdsvis JI- og CDM-projekter – de såkaldte ERUPT – og 
CERUPT-ordninger. Derudover er Holland indskyder i PCF, og overve-
jer køb af projektkreditter fra andre tilsvarende kvotebanker – herunder 
også fra den private sektor. Der er endnu ikke annonceret eller afsat bud-
get til indkøb af kvoter. 
 
I udbudene, der angives at følge EU's udbudsregler, annonceres, at den 
hollandske stat vil købe givne mængder CO2-kreditter under en række 
betingelser. Udbuddet er organiseret i to runder: Først indgår en art præ-
kvalifikation, hvor udviklere af relevante projekter kan præsentere deres 
projektideer, en godkendelse heraf fra værtslandet samt deres firma. Da 
kontrakten om salg af kreditterne typisk indgås med projektudvikleren, 
lægges der betydelig vægt på firmaets økonomiske soliditet og referencer 
fra gennemførelse af lignende projekter.   
 
De firmaer, der prækvalificeres, kan herefter indsende egentlige tilbud, 
som udvælges efter laveste pris, under forudsætning af at projektet i øvrigt 
er endeligt godkendt af værtslandet med løfte om overførsel af de kredit-
ter, der er aftalt leveret. Det skal endvidere dokumenteres, at projektets 
økonomi hænger sammen, der skal foreligge en miljøvurdering, og baseli-
nen skal være determineret/valideret af en uafhængig enhed11.  
 
Der har foreløbigt været afholdt 2 ERUPT-udbudsrunder, der har ført til 
i alt 9 konkrete kontrakter. Første udbudsrunde gav 4 kontrakter om le-

                                                 
11 Se nærmere om procedurerne i ECOFYS 2000 s. 15 ff. 
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vering af 3,2-3,9 mio. ton CO2-ækvivalenter til en gennemsnitspris på 8,5 
Euro pr. ton. Anden udbudsrunde førte til at 6 projekter med i alt 5 mio. 
ton CO2 blev udvalgt til at afgive et konkret tilbud. Prisantydningerne i 
tilbuddene var i gennemsnit på ca. 4,8 euro pr. ton. 
 
Forbuddet i EU's udbudsregler mod forhandling af indkomne tilbud an-
ses for at vanskeliggøre udbuddene, fordi en række af de tilbudte projek-
ter med små modifikationer ville kunne kvalificere sig. Forhandlingsfor-
buddet forhindrer imidlertid sådanne tilretninger. 
 
En række andre lande forbereder indkøb via fleksible mekanismer. Østrig 
vil angiveligt afsætte 38 mio. euro til indkøb næste år. Finland, Norge, 
Sverige, Frankrig og Italien er også i gang.  
 
Med hensyn til værtslande er der ikke samme dominans: Med hensyn til 
JI er der etableret projekter i Rumænien (4 projekter), Tjekkiet (4-5), 
Slovakiet (1), Polen (1), Estland (1), Litauen (1) og Bulgarien (1). Der-
udover er en række projekter under forberedelse.  
 
JI-værtslandene forventes generelt at ville foretrække JI spor 1 frem for 
det mere bureaukratiske og dermed mere omkostningskrævende spor 2. 
Pt. kan de færreste opfylde Kyoto-protokollens § 5 og § 7, som er kravet 
for at kunne anvende spor 1. 
 
Tjekkiet og Slovakiet har givet udtryk for en præference for kvotehandel 
frem for JI-projekter. Polen forbereder pt. dets politik i relation til de 
fleksible mekanismer, og har forlods givet udtryk for en del skepsis over-
for JI, idet man hellere selv vil gennemføre emissionsreducerende projek-
ter og sælge eventuelle kvoter. 
 
Rusland vil også for JI være en meget stor potentiel udbyder. På sigt vil 
landets politik vedrørende udbud af JI-projekter formentlig blive samord-
net med dets overordnede politik vedrørende udbud af CO2-kvoter. 
 
Potentialet for CDM-projekter synes umiddelbart størst i Asien samt Syd- 
og Centralamerika, som bidrager med henholdsvis ca. 26 pct. og ca. 10 
pct. af verdens samlede udledninger af drivhusgasser. Kina og Indien er 
langt de største bidragsydere i Asien. Afrika udleder kun ca. 3 pct.  
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Efterspørgslen på CDM-kreditter fra ulandene er meget stor fra internati-
onale kvotebanker (f.eks. Verdensbankens Prototype Carbon Fund 
(PCF)) og nationale ordninger (f.eks. den hollandske CERUPT facilitet 
og japanske ordninger). En opgørelse fra oktober 2002 viser, at 30 projek-
ter er under validering eller står over for validering. Værtslandene er: Co-
sta Rica (6 projekter), Indien (5), Brasilien (3), Panama (3), Uganda (2). 
Bolivia, Chile, Kina, Colombia, Jamaica, Kenya, Marokko, Mauritius, 
Nicaragua, Peru og Thailand er vært for 1 projekt hver. 
 
Projekterne omfatter primært vedvarende energi og vandkraft-projekter 
og repræsenterer en samlet CO2-reduktion på 42 mio. ton (2008-2012). 
PCF og CERUPT opkøber kreditterne fra stort set alle projekterne.   
 
En lang række ulande har endnu ikke formuleret CDM-politikker og 
mange er afventende overfor ratificering af Kyoto-protokollen. Ulandenes 
tilbageholdenhed skyldes usikkerhed om USA’s holdning til protokollen 
og hele klimaspørgsmålet, udviklingen af de internationale regler samt 
udviklingen af CO2-markedet. 
 
Kun CO2-kreditter, der handles 
Fælles for de to hidtidige hovedaktører er, at de ikke går ind som ejere af 
hele projekter. Derimod køber de emissionsreduktioner fra projekter, som 
de derigennem hjælper med at finansiere. Indtægter fra salget af kredit-
terne indgår sammen med indtægter fra for eksempel el og varmesalg 
samt mindskede deponeringsudgifter mv. De konkrete værter for JI- og 
CDM-projekterne er dermed andre selskaber, der ejer de anlæg, hvor de 
emissionsbegrænsende investeringer finder sted.  
 
For JI-projekter er det ultimativt værtsstaterne, der ejer og juridisk set skal 
overføre CO2-kreditterne til investoren. Da der ikke har været nogen til-
fælde, hvor værtsstat og importstat direkte har lavet kontrakter om pro-
jektkreditter, giver det en noget kompleks kontraktstruktur. Mens det 
som regel er ejer af det anlæg, hvor det emissionsreducerende projekt skal 
udføres, der modtager pengene for de CO2-kreditter, anlægget kan gene-
rere, er det staten, der skal overføre det, investoren efterspørger – CO2-
kreditterne. Jf. kapitel 5 forventes der også anvendt en række mellemled 
på efterspørgselssiden. De hollandske ERUPT- og CERUPT-ordninger 
indgår i vid udstrækning kontrakter med projektudviklere, der ikke selv 
ejer, de anlæg, hvor det emissionsreducerende projekt etableres. Dette 
giver en endnu mere kompleks kontraktstruktur, fordi leveringen af kre-
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ditterne kan blive afbrudt uden at den umiddelbare kontraktpart – pro-
jektudvikleren – har nogen indflydelse herpå. Det kan for eksempel ske, 
hvis ejeren af anlægget går konkurs. 
 
Der er endvidere typisk tale om langtidskontrakter, der tidligst udløber i 
2012. Erfaringer fra andre områder viser, at kontrakter over så lange peri-
oder må indrettes så fleksibelt, at de kan tilpasses ændringer i forudsæt-
ninger og omgivelser. Hvis ikke det er tilfældet, viser erfaringen, at kon-
trakterne ofte bliver brudt af én af parterne. PCF’s kontrakter er da også 
meget komplekse – angiveligt så komplekse, at værtsstaterne har svært ved 
at overskue dem. Der forekommer dog også relativ simple kontrakter, 
som til gengæld næppe vil kunne ”holde til” større skift i projekternes 
forudsætninger. 
 
Projekttyper 
De konkrete projekter har hidtil koncentreret sig omkring større energi-
forsyningsprojekter, der reducerer CO2-udledninger samt projekter, der 
medfører metan-reduktion. Mindre energiforsyningsprojekter og projek-
ter vedrørende energibesparelser i slutanvendelser har omvendt vist sig 
vanskelige at etablere. Metan-reducerende projekter har også vist sig vel-
egnede i mindre størrelse (mht. investeringer).  
 
Hovedårsagen hertil er de såkaldte transaktionsomkostninger i forbindelse 
med indgåelse af kontrakter om JI- og CDM-kreditter: Der skal opstilles 
en baseline, som skal valideres, projektet skal løbende monitoreres og 
afslutningsvist skal kreditterne certificeres. Omkostningerne er stort set 
uafhængige af projektstørrelse, hvilket favoriserer projekter med store 
reduktioner. Derudover varierer kontrolomkostningerne, efter hvor kom-
plekst det er at estimere og måle emissionsreduktioner. Det favoriserer 
projekter, hvor emissionsreduktionen er let at måle og dokumentere. 
ECON har på basis af gennemgang af en række projekter opstillet et skøn 
over transaktionsomkostningerne, jf. tabel 1. 
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Tabel 1. Estimerede transaktionsomkostninger for et JI-projekt 
JI projekt cyklus Transaktionsomkostninger (US$) 
Før implementering  
Projektidentifikation og forberedelse – her-
under udarbejdelse af baseline-studie 

10.000 – 30.000 

Forhandling 20.000 – 60.000 

Validering 15.000 – 35.000 

Godkendelse 5.000 – 15.000 

Total omkostninger før implementering 50.000 – 140.000 

Implementeringsfase  

Monitorering (årlig) 3.000 – 15.000 

Certificering 3 – 10 pct. af kreditters værdi 

Overholdelse 1 – 3 pct. af kreditters værdi 
Totale omkostninger under implementering 115.000 – 400.000 for et projekt 

som over 5 år giver 500.000 ton 
til US$ 5 per ton 

 

Anm.: En del af omkostningerne vil ikke være særegne for CO2-aspektet af et projekt. Normal 
gennemførelse af et projekt uden en CO2-komponent vil skulle bære omkostninger til ad-
ministration og monitering. 

Kilde: Nye markeder for Kyoto mekanismer. Rapport udarbejdet af ECON for Miljøstyrelsen, 
2002. 

 
Transaktionsomkostningerne har i en række af de første projekter udgjort 
op mod 10 pct. af værdien af de handlede kreditter, og det har medført at 
næsten alle projekter, der er kontraktet har reduktioner over 100.000 ton 
pr. år. I de to første udbudsrunder under det hollandske ERUPT-udbud 
af JI-projekter var der en minimum projektstørrelse på 500.000 ton over 
5 år. I det tredje ERUPT-udbud er denne grænse dog sat ned til 50.000 
ton – angiveligt fordi udbuddet af store projekter hidtil har været begræn-
set, og fordi man håber at kunne mindske transaktions-omkostningerne, i 
takt med at aktørerne på markedet lærer og dermed effektiviserer de nød-
vendige processer. 
 
En af de væsentlige faktorer, der driver transaktionsomkostningerne op, er 
den lange tid det tager at forberede og kontrakte projekter. PCF angiver, 
at det kan tage omkring et år at forberede et projekt og gennemføre for-
handlinger – med betydelig variation afhængig af projektets type, størrel-
se, lokalitet mv. Herefter skal projektinvesteringen udføres fysisk. Det 
giver en samlet projektmodningstid på op til 4-5 år, inden projektet be-
gynder at generere emissionsreduktioner.  
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Finansiering af projekterne viser sig ofte som en af de vanskeligste fakto-
rer. Det hænger sammen med, at de potentielle værtslande for JI- og 
CDM-projekter næsten alle er mindre udviklede økonomier, der typisk er 
plaget af store økonomiske udsving, svagt udviklede finansielle sektorer og 
kapitalmangel. Landenes energisektorer, hvor de fleste projekter forudses 
etableret, er endvidere ofte præget af stærk offentlig regulering og/eller 
ejerskab, og plages af en række subsidier og krydssubsidier. Da betaling 
for JI- og CDM-kreditter i rene energiprojekter typisk kun udgør 5-15 
pct. af de samlede, nødvendige indtægtsstrømme i energiprojekter, skal 
resten af indtægterne altså hentes fra ret risikoprægede markeder. 
  
Metan-reducerende projekter har en lidt anden risikostruktur. Konkret 
kan det være projekter med opsamling af metan fra lossepladser, rens-
ningsanlæg eller projekter, der hindrer deponering af organisk materiale 
på en måde, der senere vil medføre metan-emissioner. Endelig kan pro-
jekter med opsamling af metan fra kulbrydning være interessante. I man-
ge tilfælde kan metan erstatte fossilt brændsel i små varme- eller kraftvar-
meværker. I andre projekter er det mere økonomisk blot at afbrænde den. 
På grund af metans meget kraftige drivhusvirkning (21 gange så meget pr. 
ton som CO2 pr. ton) har sådanne projekter vist sig at kunne finansieres 
op mod 100 pct. af betalinger for de undgåede emissioner. Der er et me-
get stort potentiale for sådanne projekter i Østeuropa og en række udvik-
lingslande på grund af deres tradition for deponering af affald på losse-
pladser og manglende udnyttelse af metan fra rensningsanlæg og træaffald 
til energiformål.  
 
Hidtidige priser 
Der er lavet forskellige undersøgelser af priserne på de indgåede handler 
gennem de seneste år. Tabel 2 giver et resumé heraf.  
 
Tabel 2. Priser på emissionsreduktioner 

Produkttype Årgang 

Pris per ton 
CO2-ækv. 

(US$) 
Verificerede emissionsreduktioner i et industriland ........ 2008-2012 1,65-3,00 
Verificerede emissionsreduktioner i udviklingslande....... 2000-2001 1,15-3,50 
Hollandske JI-kreditter .................................................. 2008-2012 4,40-7,99 

Kilde: Rosenzweig, Varilek & Janssen (2002). 
 
De angivne priser skal dog tages med en del forbehold. Dels rummer nog-
le af dem transaktionsomkostninger, mens de er holdt udenfor for andre 
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handler. Derudover er det kun et fåtal af projekterne, der er etableret fy-
sisk og genererer emissionsreduktioner. Det vides derfor ikke, om og i 
hvilket omfang de kontraktede kreditter faktisk genereres og overføres til 
køberen. Nogle af kreditterne er forudbetalte, jf. nedenfor, og priserne for 
disse projekter er derfor også eksklusive risikopræmie. Går selskabet bag 
nogle af de forudbetalte projekter konkurs kan forudbetalingerne være 
tabt, og det vil føre til en højere gennemsnitspris for kreditterne. 
 
Endelig er prisdannelsen på markedet indtil videre ret tilfældig og for-
mentlig en del præget af, hvad køberne vil betale. I første ERUPT-
udbudsrunde var der udmeldt en maksimalpris på 10 US$ pr. ton – hvor-
efter priserne havnede på knap 10 US$ pr. ton. I anden ERUPT runde 
var maksimalprisen sænket til 5 US$ pr. ton – og de tilbudte priser lå 
følgelig lidt herunder.  
 
De her citerede priser er noget lavere end forudsagt i tidlige modelstudier 
før USA's udtræden af Kyoto-protokollen, hvor der forudsås en pris på op 
mod 20 US$ pr. ton CO2. I nogle lande i Østeuropa har man stadig en 
forventning om at kunne opnå så høje priser, og det har skabt en del fru-
stration over det, man betragter som lave priser. 
 
Betalingsformer 
Jævnfør foregående afsnit er der en væsentlig forskel på risici afhængig af, 
om der foretages forudbetalinger. 
 
PCF startede ud med ikke at ville foretage forudbetalinger til projekterne. 
PCF afholder dog en meget stor del af omkostningerne til projektudvik-
lingen – herunder til tilvejebringelse af anden finansiering. Dette princip 
er senere blødt noget op, fordi det har vist sig vanskeligt at starte projekter 
op helt uden, der betales noget til projektet. Politikken er pt., at der mak-
simalt betales 25 pct. forlods, men kun hvis det viser sig nødvendigt. Det 
har især vist sig vanskeligt at undgå forudbetalinger til JI-projekter, der 
ifølge Kyoto-reglerne først kan generere kreditter fra 2008. Derfor er PCF 
behjælpelig med at skaffe projekterne andre lån med sikkerhed i de frem-
tidige betalinger for CO2-kreditter. 
 
I ERUPT-programmet kan der betales op til 50 pct. af kontraktede beta-
linger forud i takt med etablering af det fysiske projekt, mens resten beta-
les, når der kan afleveres en verifikationsrapport over genererede kreditter. 
Forudbetalinger diskonteres ved valg af projekt, så det reflekteres, at tidli-
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ge betalinger er mere værd end senere betalinger. Det vides ikke i hvilket 
omfang, det har været nødvendigt at foretage sådanne forudbetalinger. 
Muligheden for forudbetalinger er indført for at sikre, at der kunne etab-
leres projekter, der kunne nå at blive fysisk etableret og generere emissi-
onsreduktioner og kreditter inden første forpligtelses-periode. 
 
I CERUPT-programmet er der angiveligt ikke nogen mulighed for for-
udbetalinger, men der er heller ikke indgået nogen kontrakter på grund-
lag af udbud endnu. Behovet for forudbetalinger er mindre for CDM-
projekter, der ifølge Kyoto-protokollen kan generere kreditter fra år 2000.  
 
En sikker, fremtidig betalingsstrøm kan normalt belånes på velfungerende 
kapitalmarkeder. Men det er foreløbigt et åbent spørgsmål, om kapital-
markederne vil opfatte JI- og CDM-kontrakter som sikre. Købernes beta-
lingsevne og -vilje vil normalt ikke være problemet. Men når projektkre-
ditterne først skal genereres fysisk i diverse projekter, og overføres til kø-
berlandets samt Klimasekretariatets registre, før betalinger for kreditterne 
effektueres, opstår der mange muligheder for betalingssvigt. Det sidste 
skal ses på baggrund af de potentielle værtslande, -sektorer og -selskaber, 
som i dag generelt ikke har nogen høj kreditværdighed eller troværdighed 
i øvrigt. EBRD, NEFCO og IFC overvejer dog at tilbyde lån med sikker-
hed i kontrakter om salg af CO2-kreditter for projekter.  
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8 Nationale tiltag til begrænsning af 
drivhusgasudledningen  

 
 
 
 
 

8.1.  Indledning  og sammenfatning 

Den forventede danske drivhusgasemission i 2010 fordeler sig på følgende 
kategorier:  
 
• Indvinding, konvertering og distribution af energi i energisektoren: 

46,1 pct.  
• Forbrænding af brændsler ved transport: 18,3 pct. 
• Udslip af metan og lattergas samt forbrænding af brændsler i land-

brugssektoren: 16,4 pct. 
• Forbrænding af brændsler i erhvervene samt emission af industri-

gasser: 13,0 pct. 
• Forbrænding af brændsler i husholdningerne: 5,1 pct.  
• Udslip af metan i affaldssektoren: 1,1 pct. 

 
Inden for hvert af disse områder er der en række tekniske muligheder for 
at begrænse emissionerne. Disse muligheder vil normalt være forbundet 
med øgede omkostninger, men der kan være meget stor forskel på, hvor 
store omkostninger der kan forventes. Der er i forbindelse med dette ar-
bejde foretaget beregninger for en række af de potentielt relevante natio-
nale tiltag. Det har ikke inden for arbejdsgruppens tidsramme været mu-
ligt at gennemføre en økonomisk analyse af den allerede igangsatte indsats 
til opfyldelse af klimamålsætningen, og der er heller ikke tale om en ud-
tømmende gennemgang af samtlige tænkelige tiltag. Der vil være tale om 
et arbejde, der løbende skal følges op med henblik på at sammensætte den 
mest omkostningseffektive strategi, inklusive brug af de fleksible meka-
nismer. Herved vil der også kunne tages højde for den fortsatte teknologi-
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ske og økonomiske udvikling, der vil kunne give helt nye muligheder og 
ændre prioriteringerne af hidtil kendte muligheder.    
 
Siden de første handlingsplaner for begrænsning af den danske klimapå-
virkning blev offentliggjort i 1989 har fokus og virkemidler traditionelt 
været rettet mod reduktion af energiforbruget i energisektoren, hushold-
ningerne, industrien og transportsektoren. I forbindelse med Klima 2012 
udgivet i marts 2000, blev såvel landbrugets udslip af metan og lattergas 
som forbruget af de såkaldte industrigasser opgjort. Det er siden blevet 
besluttet, at anvendelsen af industrigasser skal begrænses, og der vil ske en 
generel afvikling fra 2006 i nye produkter og anlæg. 
 
Der blev i Klima 2012 sat fokus på reduktionsmuligheder inden for land-
brugssektoren med hensyn til drivhusgasemissioner. Udslippet af land-
brugets emissioner af metan og lattergas er reduceret betydeligt gennem 
de sidste 15 år – primært som en sideeffekt af vandmiljøhandlings-
planerne, men også gennem skovrejsning på landbrugsarealer og produk-
tion af vedvarende energikilder i form af halm og husdyrgødning til bio-
gasproduktion. Endvidere har nedgangen i antallet af kvæg som følge af 
en mere effektiv mælkeproduktion haft en betydning. 
 
Der er foretaget analyser af specifikke reduktionstiltag inden for landbru-
get, jf. eksemplerne i afsnit 8.6: Udbygning med biogasanlæg og ændret 
fodring af malkekøer. Muligheder og omkostninger for yderligere reduk-
tioner af metan- og lattergasemissionerne samt indvirkninger herpå i for-
bindelse med en omlægning af EU's landbrugsordninger, er dog kun be-
lyst i begrænset omfang. Der er således behov for en yderligere forsknings-
indsats for at afdække potentialet for at reducere emissionen af drivhus-
gasser fra landbrugssektoren. I forbindelse med forberedelserne af vand-
miljøplan III vil overvejelser om opnåelse af ”synergi-effekter” i form af 
samtidige forbedringer for vandmiljøet, natur samt klima blive søgt ind-
draget. 
 
Tabel 8.1 nedenfor giver en oversigt over potentiale og CO2-enheds-
omkostninger ved de forskellige tiltag. Det skal understreges, at beregnin-
ger af denne type er forbundet med en betydelig usikkerhed, da der ind-
går forudsætninger om udviklingen i en række centrale parametre for en 
årrække fremover. Det gælder for såvel enhedsomkostninger som skøn 
over potentialet.  
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Tabel 8.1. Udvalgte nationale tiltag til begrænsning af drivhusgasudledningen 
Tiltag: Reduktionsomfanget 

Årlig gnst. 2008-2012, 
mio. ton CO2-ækv.1 

Samfundsøkonomisk 
omkostning, kr./ton 

CO2-ækv. i 2002-priser

 
Grundlag 
for bereg-

ning 
Totale 

potentiale 
med side-
effekter 

uden side-
effekter 

Tiltag inden for el-produktionen: 
Produktionsbegrænsning2..................... 2,2-8,2 28,2 20-60 50-90 
Omstilling fra kul til naturgas3 ............. 1,0   3,0 150 170 
Yderligere omstilling fra kul til natur-
gas ....................................................... 1,0   4,8 280 300 
Varmepumper, fortrænger:     
 - naturgasfyret fjernvarme ................... 0,1  0,2 -190 -160 
 - naturgasfyret decentral kraftvarme .... 0,2   1,4 -60 -40 
 - oliefyret fjernvarme........................... 0,1 0,6 10 100 
 - naturgasfyret central kraftvarme ........ 0,2 1,2 240 260 
 - kulfyret kraftvarme ........................... 0,3 3,7 260 290 
Ombygning til biomasseanlæg.............. 0,2 2,7 290 290 
Injektion i oliefelter4 ............................ 13,7 13,7 50/160 50/160 
Akvifer deponering .............................. 25,2 25,2 310 310 
Havvindmølleparker5 ........................... 0,5   270 290 
Energibesparelser:     
Normer for oliekedler .......................... 0,0  -590 -560 
Normer for gaskedler ........................... 0,0  -500 -270 
Normer for vinduer ............................. 0,2  -550 -510 
CO2-emission fra olie/gasproduktionen:     
Flaregas genindvinding ........................ 0,3  -330 -330 
Landbrug og skovbrug:     
Etablering af biogasfællesanlæg............. 0,0 0,5 40 590 
Ændret fodring af malkekøer ............... 0,4  590 790 
Øget skovrejsning (1500 ha. pr. år i 
20 år) 6 ................................................. 0,0  430 920 
Transport:     
Øgede brændstofafgifter (0,3 kr./liter).. 0,2  1250 3710 
Øgede brændstofafgifter (1 kr./liter)..... 0,6  1430 3910 
Brug af biobrændstoffer7 ...................... 0,5  740 740 
Kørselsafgifter på gods.......................... 0,1  -320 1620 
Kørselsafgifter på personbiler ............... 0,5  1140 4410 
Afskaffelse af befordringsfradraget8 ....... 0,6  650 4490 
Bedre godslogistik i byer ...................... 0,0  -1050 980 
Affaldssektoren:     
Yderligere metan-opsamling fra losse-
pladser ................................................. 0,1  180 180 

Anm.: Der er benyttet en diskonteringsrate på 6 pct. Sideeffekter er på energiområdet 
primært udslip af SO2 og NOX.  

1) Under "Grundlag for beregning" er angivet den del af potentialet, som den sam-
fundsøkonomiske omkostning er beregnet for. Under "Totale potentiale" er an-
givet det samlede potentiale. Dette tal kan rumme et betydeligt element af skøn 
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og kan derfor være meget usikkert. For nogle tiltag har det ikke været muligt at 
angive et meningsfuldt samlet potentiale. 

2)  Produktionsbegrænsningen vil afhænge af prisen på fleksible mekanismer. Be-
grænsningen på 2,2 mio. ton CO2 er beregnet på grundlag af en pris på CO2-
kvoter og -kreditter på 50 kr. pr. ton CO2. Begrænsningen på 8,2 mio. ton CO2 er 
beregnet på grundlag af en pris på CO2-kvoter og -kreditter på 100 kr. pr. ton 
CO2. I tabel 8.2. vises reduktionsomfang og tilknyttede omkostninger inklusive el-
producenternes køb af fleksible mekanismer. I tabel 8.3 illustreres variationen i 
omkostningerne ved alternative størrelser af nationale produktionsbegrænsninger. 

3)  I beregningen af reduktionsomkostningen for denne del af omstillingen fra kul til 
naturgas er det antaget, at gasleverancen kan øges uden nævneværdige medfølgen-
de investeringer på indvindings- og transmissionssiden og uden tillæg for den øge-
de gasmængde. Reduktionsomkostningen er derfor et underkantsskøn. Det er 
desuden meget usikkert, hvor kapacitetsgrænsen for en øget gasleverance ligger.  

4)  Den lave omkostning forudsætter, at landene med olieudvinding i Nordsøen kan 
enes om en fordeling af skatteprovenuet fra den større aktivitet i Nordsøen. Den 
høje omkostning dækker det tilfælde, hvor kun provenuet fra den ekstra beskat-
ning i den danske sektor tilfalder Danmark. 

5)  Forudsætter, at indenlandsk kondensproduktion fortrænges, hvilket forudsætter, 
at kvoten samtidig reduceres tilsvarende. 

6) Ved diskonteringsrate på 3 pct. bliver reduktionsomkostningen 220 kr. pr. ton 
CO2 med sideeffekter og 500 kr. pr. ton CO2 uden sideeffekter. 

7)  Marginalomkostningerne er stærkt stigende. En mindre indsats vil især på kortere 
sigt have væsentligt mindre gennemsnitsomkostninger. 

8) Skøn undervurderer de reelle samfundsøkonomiske omkostninger, da de negative 
virkninger på beskæftigelse og mobilitet på arbejdsmarkedet ikke er inkluderet. 

Kilde: En omkostningseffektiv opfyldelse af Danmarks reduktionsforpligtelse – dokumentation 
af analyser på energiområdet, Energistyrelsen, februar 2002. Beregninger af CO2-
tiltag på transportområdet, udarbejdet af COWI for Miljøstyrelsen, november 
2002.  

 
Det skal desuden bemærkes, at der i de fleste tilfælde er regnet på en be-
stemt ”skalering” af tiltaget, som i praksis vil kunne variere meget. For 
mange tiltag er det fulde potentiale ikke veldefineret eller relevant. For 
andre tiltag viser beregninger på de formodet mest lovende del-potentialer 
så høje enhedsomkostninger, at beregninger på det fulde potentiale ikke 
er nødvendige. Nogle andre tiltag er mere præcist defineret med hensyn 
til størrelsen, men udgør til gengæld kun udvalgte eksempler inden for et 
område præget af mange forskellige muligheder. 
 
De gennemførte beregninger illustrerer, at der er et vidt spektrum af mu-
ligheder, men også meget forskellige omkostninger for de enkelte potenti-
elle tiltag. Mulighederne for at udnytte de fleksible mekanismer må i 
mange tilfælde forventes at være et billigere alternativ end at gennemføre 
nationale drivhusgasreduktionstiltag. Som angivet i kapitel 7 tyder de 
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foreløbige vurderinger på, at prisen på CO2-kvoter og -kreditter for Kyo-
to-forpligtelsesperioden, 2008-2012, næppe vil overstige 100 kr. pr. ton 
CO2, og at det mest sandsynlige prisniveau er 40-60 kr. pr. ton CO2.  
 
Der vil dog fortsat være en række muligheder for med fordel at satse på 
indenlandske tiltag, som det fremgår af tabel 8.1. Beregningerne illustre-
rer, at der er samfundsøkonomisk fordelagtige muligheder for CO2-re-
duktion gennem både energibesparelser i slutforbruget og ved tiltag inden 
for energikonverteringssektoren, olie/gasproduktionen og landbrugsom-
rådet.  
 
På transportområdet viser de gennemførte udvalgte analyser, at mulighe-
derne rent nationalt typisk er relativt dyre, men der skønnes at være mu-
ligheder for væsentligt mere effektive og billigere tiltag, hvis de gennemfø-
res i fællesskab på EU-plan. På landbrugsområdet er der i høj grad tale 
om, at det nødvendige vidensgrundlag ikke er til stede i dag. Der er her 
behov for at fortsætte og intensivere en forskningsorienteret indsats for at 
afdække sammenhænge og muligheder bedre. På energibesparelsesområ-
det skal man være opmærksom på, at en effektiv strategi kræver en bred 
vifte af initiativer, hvoraf der her kun er regnet på nogle af de mest oplag-
te eksempler til illustration.   
 
På mellemlang sigt kan muligheden for injektion af CO2 i undergrunden 
vise sig interessant, da potentialet her er meget stort, og da foreløbige 
beregninger tyder på, at det kan vise sig at være et tiltag med forholdsvis 
lave omkostninger. De samfundsøkonomiske omkostninger er imidlertid 
usikre og afhænger af en række forudsætninger, der ikke er fuld klarhed 
over endnu. Det er tilsvarende vanskeligt på nuværende tidspunkt at vur-
dere, hvordan og hvornår de forskellige selskabsøkonomiske og andre 
barrierer for dette tiltag kan overkommes.      
  
Hvor den præcise grænse ud fra økonomiske hensyn går mellem inden-
landske tiltag og køb af CO2-kvoter og -kreditter i udlandet afhænger 
først og fremmest af den fremtidige internationale CO2-kvotepris. Analy-
serne præsenteret i kapitel 7 peger som nævnt på en pris, der næppe vil 
overstige 100 kr. pr. ton CO2 inklusive administrationsomkostninger og 
mere sandsynligt vil ligge på omkring 40-60 kr. pr. ton CO2. Det svarer 
til samfundsøkonomiske omkostninger på under 120 kr. pr. ton CO2 og 
et sandsynligt niveau på 50-70 kr. pr. ton CO2, idet der her skal 
multipliceres med den såkaldte nettoafgiftsfaktor, jf. afsnit 8.2. Der er her 
tale om usikre skøn over prisen på et marked, der endnu ikke eksisterer, 
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usikre skøn over prisen på et marked, der endnu ikke eksisterer, og prisen 
vil kunne fluktuere over årene. Det er derfor hensigtsmæssigt med et 
grundlag, der giver nogle incitamenter til, at der løbende foretages en 
intern afvejning blandt de relevante aktører.    
 
Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at de CO2-reduktions-
omkostninger, der er vist i tabel 8.1 er statiske, og dermed repræsenterer 
den gennemsnitlige CO2-reduktionsomkostning over levetiden af de for-
skellige reduktionstiltag, når der anvendes kendte løsninger og tages ud-
gangspunkt i det aktuelle omkostningsniveau. Dertil kommer, at der er 
en stor usikkerhed på beregningerne, ofte af størrelsesordenen +/- 50 kr. 
pr. ton CO2, eller mere. 
 
De fleste teknologier bliver billigere i brug over tid. Generelt gælder det, 
at jo mere en teknologisk metode anvendes – desto hurtigere falder om-
kostningerne. Men det er ikke muligt at forudsige, hvor meget omkost-
ningerne kan falde for de tiltag, der er analyseret i dette kapitel. Derfor er 
det vigtigt løbende at vurdere eventuelle fald i omkostningerne over peri-
oden frem til 2012. Det er tilsvarende vigtigt løbende at holde øje med, 
om der fremkommer helt nye løsninger med lavere omkostninger.  
 
Det skal hertil bemærkes, at der ved opgørelsen af den forventede udvik-
lingen i drivhusgasudledningen og af mankoen i 2008-2012, jf. kapitel 2, 
allerede er forudsat en vis generel teknologisk udvikling, som blandt andet 
giver sig udslag i let faldende omkostninger på energieffektiviserende til-
tag mv.    
 
For de indenlandske tiltag er der typisk tale om, at de skal ses i en større 
sammenhæng end klimaeffekter alene. Det gælder for eksempel transport-
området, hvor der normalt er meget store ”sideeffekter” i form af reduce-
ret luftforurening, færre uheld mv., så det ud fra andre hensyn kan være 
fordelagtigt at gøre en indsats på dette område. Tilsvarende på energiom-
rådet, hvor energibesparelser og vedvarende energi skal ses som led i en 
bredere energipolitisk strategi, hvor der også er vægt på blandt andet for-
syningssikkerhed. På landbrugsområdet vil tiltag rettet mod forbedring af 
vandmiljøet ofte kunne gå hånd i hånd med en reduktion af drivhusgas-
emissionerne.   
 
For enkelte tiltag – særligt på transportområdet, øget skovrejsning og 
biogasanlæg – er ”sideeffekterne” væsentligt større end værdien af CO2-
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reduktionen. CO2-reduktionen er her en sideeffekt ved tiltag, som pri-
mært er motiveret af andre hensyn. 
 
I forhold til valget mellem indenlandske tiltag og køb af kvoter i udlandet 
er et grundlæggende problem, at beslutningerne både for staten og private 
aktører vil skulle træffes under stor usikkerhed om de fremtidige priser. 
Valget mellem fleksible mekanismer og nationale tiltag er dermed også et 
spørgsmål om valg af ”risiko-profil”, idet mange af de nationale tiltag vil 
have virkning over en tidshorisont, der strækker sig ind i næste forpligtel-
sesperiode. Køb af kvoter i udlandet vil ikke række længere end 2012 som 
udgangspunkt og vil derfor kræve nye tiltag eller kvotekøb efter 2012.     
 
En overordnet CO2-kvoteordning er et hensigtsmæssigt virkemiddel ud 
fra den betragtning, at beslutningerne træffes ”på markedet” af de aktører, 
der har det nødvendige detailkendskab til egne handlemuligheder. Bereg-
ningerne illustrerer, at en CO2-kvoteordning på el-produktionen vil være 
et effektivt virkemiddel med et meget stort CO2-reduktions-potentiale, jf. 
tabel 8.2. 
 
Med en kvoteordning på el-produktionen gives omkostningseffektive 
incitamenter til at begrænse el-produktionen baseret på fossile brændsler 
– uanset kvotens størrelse – hvis der eksisterer et EU-marked for køb og 
salg af kvoter og kreditter. Fastlæggelsen af kvotens størrelse er alene et 
fordelingspolitisk spørgsmål om, i hvilket omfang el-producenterne eller 
andre, herunder staten, skal betale for Danmarks klimaforpligtelse, jf. 
kapitel 6. Hertil kommer et grundlæggende hensyn til energiforsynings-
sikkerheden.     
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Tabel 8.2. Scenarier med flere tiltag: Produktionsbegrænsninger og 
udnyttelse af fleksible mekanismer 
Tiltag: Pris på flek-

sible meka-
nismer 

Reduktion 
Årlig gens. 2008-12, 
mio. ton CO2-ækv.1 

Samfundsøkonomisk 
omkostning, kr./ton CO2-

ækv. i 2002-priser 

 
(kr./ton CO2) Samlet 

- heraf i 
Danmark 

med side-
effekter 

uden side-
effekter 

CO2-kvoter på el-
produktionen (gratis-
kvoter): 

     

50 14,2 2,1 45 53 
- National kvote 

100 14,2 8,2 71 87 

50 14,2 0,8 22 27 
- EU-kvote 100 14,2 2,6 35 43 
Internationale CO2-
kvoter på energitunge 
erhverv: 

     

50 0,4 0,1 28 72 - 94 pct. gratiskvo-  
 ter  100 0,4 0,2 36 122 

50 0,8 0,1 27 64 - 70 pct. gratis+10 
 pct. auktion 100 0,8 0,2 63 115 

Anm.: For en beskrivelse af beregningsforudsætningerne henvises til nedenstående afsnit: 
Scenarier for kvoteopfyldelse. 

1)   Se anmærkning 1) til tabel 8.1.  
 
En CO2-kvoteordning på energiforbruget i erhvervslivet vil også kunne 
være et samfundsøkonomisk effektivt virkemiddel. Ligesom for CO2-
kvoter på el-produktion vil den konkrete udformning af en sådan kvote-
ordning dog i vidt omfang være et fordelingspolitisk og erhvervspolitisk 
spørgsmål om, hvor store byrder der skal pålægges erhvervslivet relativt til 
andre private aktører eller statsfinanserne.  
 
En kommende EU-kvoteordning for CO2 vil i vidt omfang lægge ram-
merne for den del af indsatsen på energiområdet, der vedrører el- og var-
meforsyning samt den energitunge industri. Nærmere overvejelser om 
den mest hensigtsmæssige udformning og timing af dette overordnede 
virkemiddel er beskrevet i kapitel 9, 10 og 11. 
 
Udbygning med el-produktionsanlæg baseret på vedvarende energi (VE) 
og gennemførelse af el-besparelser er på et åbent el-marked, hvor Dan-
mark kun udgør en lille del, forholdsvis usikre virkemidler i forhold til 
den økonomiske byrde, som Danmarks Kyoto-forpligtelse udgør. Den 
fulde CO2-reduktionsvirkning vil kun med sikkerhed blive realiseret i 
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Danmark, hvis der samtidig foretages tilsvarende stramning af en over-
ordnet CO2-kvote på el-produktion. El-besparelser og udbygning med 
VE må dog også ses i sammenhæng med bredere miljømæssige og energi-
politiske hensyn, herunder den globale CO2-emission, andre miljøvirk-
ninger samt energiforsyningssikkerheden.     
 
Erhvervspolitiske hensyn samt hensyn til udvikling af miljøvenlige tekno-
logier vil også skulle indgå i den nærmere afvejning mellem forskellige 
virkemidler, herunder nationale versus internationale. En hensigtsmæssig 
tilrettelæggelse af et givent tiltag, blandt andet koordineret med en fortsat 
forsknings- og udviklingsindsats, vil i sig selv kunne medvirke til at redu-
cere de langsigtede omkostninger. 
 
 
8.2. Den anvendte metode  

Som grundlag for at kunne vurdere fordelagtigheden af de beskrevne na-
tionale tiltag er de underkastet en velfærdsøkonomisk cost-effectiveness 
analyse. Formålet med denne analyse er på konsistent vis at kunne sam-
menligne CO2-reduktionomkostningerne ved forskellige tiltag og på tværs 
af sektorer, således at CO2-reduktionen kan opnås billigst muligt. 
 
Som udgangspunkt opgøres den CO2-reduktion, som et givet tiltag giver 
anledning til. Derefter beregnes de omkostninger, som tiltaget medfører. 
Det kan for eksempel være ekstra investeringer eller øget arbejdskraftfor-
brug. Ligeledes opgøres de fordele ud over CO2-reduktion, som tiltaget 
giver anledning til. Eksempler herpå er reduktion i udslip af øvrige emis-
sioner som SO2 og NOX. I det omfang det er muligt at prissætte disse 
fordele, opgøres de i kroner og ører. De økonomiske konsekvenser, der 
ikke er på forbrugerprisniveau, opskrives ved hjælp af nettoafgiftsfakto-
ren1. Statens finansieringsbehov antages at give anledning til et skatte-
forvridningstab på 20 pct., som tillægges de samlede skattefinansierede 
omkostninger. 
 
For at kunne sammenligne tiltagets omkostninger og fordele på tværs af 
det tidspunkt de optræder, udregnes nutidsværdien af omkostninger og 
fordele ved brug af en kalkulationsrente på 6 pct. Da fastsættelsen af kal-
kulationsrenten er forbundet med usikkerhed foretages endvidere en føl-
somhedsberegning med en rente på 3 pct.  
                                                 
1 Opgjort som forholdet mellem BNP og BFI, hvilket giver en nettoafgiftsfaktor på 1,17. 
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Tiltagets CO2-omkostning beregnes endelig som tiltagets nettoomkost-
ninger i forhold til CO2-reduktionen. I forhold til at nå reduktionsmålet i 
første reduktionsperiode er reduktionspotentialet fra 2008 til 2012 rele-
vant. Til at beregne den velfærdsøkonomiske omkostning ved et tiltag er 
det imidlertid relevant at betragte tiltagets samlede reduktionspotentiale. 
 
Den velfærdsøkonomiske analyse suppleres med en budgetøkonomisk 
analyse, der viser statens finansieringsbehov for det pågældende tiltag, 
ligesom øvrige fordelingseffekter skitseres2.  
 
 
8.3. Tiltag inden for energiforsyningen  

El-produktionen vil som den største CO2-udleder fortsat være central i 
klimapolitikken. Desuden er pålæggelse af kvoter på el-produktionen i 
fremtiden centralt i det kvotedirektivforslag fra EU-Kommissionen, lan-
dene har opnået fælles holdning til. Endelig er de samfundsøkonomiske 
omkostninger ved at reducere CO2-udslippet i mange tilfælde relativt lave 
i elsektoren sammenholdt med andre sektorer. 
 
På varmeområdet er mulighederne for at opnå yderligere reduktioner af 
CO2-udslippet ret små. I kraft af den historiske udbygning med kraftvar-
me er der allerede sket en betydelig effektivisering af energiudnyttelsen. 
Der er endvidere betydelige afgifter på varmeområdet, som har medført 
en økonomisering med brændselsforbruget i varmeforsyningen. 
 
 
8.3.1. Tiltag inden for CO2-kvoter på el-produktionen 

Det overordnede virkemiddel på elforsyningssiden er omsættelige CO2-
kvoter på el-produktionen. Indretning og virkning af forskellige kvote-
ordninger for energisektoren er beskrevet i kapitel 10. I nærværende kapi-
tel er fokus på konkrete beregninger af potentiale og omkostninger. 
 
En el-producent, der pålægges en kvote, har følgende handlemuligheder. 
 

                                                 
2 Metoden er nærmere beskrevet i bilag 8.1. Metoden er baseret på Vejledning i udarbej-
delse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, Finansministeriet 1999, som forefin-
des på Finansministeriets hjemmeside: www.fm.dk  
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• Købe kvoter af andre danske el-producenter. Det bidrager til at sikre, 
at CO2-reduktionerne sker, hvor det er billigst. 

• Udlede mere CO2 end kvoten og udnytte de fleksible mekanismer, så 
der ikke sker en overskridelse.  

• Udføre egne CO2-begrænsende tiltag. 
 

Det er kun fordelagtigt for el-producenterne at udføre egne tiltag op til 
den grænse, hvor de marginale omkostninger herved netop ligger under 
prisen på fleksible mekanismer. Denne udefra givne pris er altså helt afgø-
rende for elsektorens måde at overholde kvoterne på. Vigtige eksempler 
på egne CO2-begrænsende tiltag er for eksempel: 
 
• begrænsning af el-produktionen 
• omstilling til mindre CO2-udledende brændsel for eksempel indfy-

ring med naturgas i stedet for kul  
• ibrugtagning af ”nye” teknologier for eksempel varmepumper og 

vedvarende energi 
• reinjektion af CO2 i undergrunden. 

 
En kvoteordning påvirker ikke direkte incitamenterne til udbygning med 
vedvarende energi, eksempelvis vindmøller og biomasse, når kvoten tilde-
les med selve CO2-udledningen som kriterium. Kvoteordningen vil dog 
forøge rentabiliteten af VE i det omfang, den forhøjer elprisen, og vil 
derved indirekte forøge incitamentet til at udbygge med VE. Jo stramme-
re kvoteordningen er, og jo flere lande på el-markedet den indbefatter, jo 
mere vil den forhøje elprisen. 
 
Udbygning med nye VE baserede el-produktionsanlæg vil på grund af det 
åbne el-marked ikke direkte føre til, at el-produktionen på danske fossile 
kraftværker begrænses, og dermed heller ikke direkte til, at den danske 
CO2-emission reduceres. Det forholder sig dog anderledes, hvis der er tale 
om ombygning af eksisterende anlæg fra et fossilt brændstof til VE (bio-
masse).  
 
I resten af dette afsnit gennemgås økonomien i udvalgte egne tiltag for 
elsektoren nærmere. 
 



 En omkostningseffektiv klimastrategi 

130 
 

Begrænsning af el-produktion 
Omkostningerne ved en rent national kvoteregulering af elsektoren un-
dersøges. Her er det forudsat, at der ikke er mulighed for at opfylde kvo-
ten ved at udnytte de fleksible mekanismer. Det forudsættes derfor, at 
kvoten opfyldes udelukkende ved en begrænsning af el-produktionen. I 
scenarierne i det følgende afsnit har elværkerne mulighed for at reagere på 
kvoten ved at vælge mellem produktionsbegrænsning og udnyttelse af 
fleksible mekanismer. Beregningerne vedrører her 2010, der er rimelig 
repræsentativ for perioden 2008-12. Analysen foretages i forhold til en 
reference, hvor der ikke er nogen kvoteregulering i 2010. 
 
Beregningerne er udført på Energistyrelsens model for elsektoren, RAM-
SES, der er en såkaldt ”bottom-up”-model, som tager udgangspunkt i de 
fysiske produktionsforhold og omkostningerne på de enkelte værker samt 
de udefra givne priser.  
 
Marginalomkostningerne ved at begrænse produktionen er kraftigt stigen-
de, fordi begrænsningen i stigende grad vil omfatte mere effektive anlæg 
og dermed mere profitable produktioner. Som vist i tabel 8.3 er for ek-
sempel den gennemsnitlige samfundsøkonomiske omkostning i 2010 86 
kr. pr. ton CO2 for en begrænsning på 14,2 mio. ton CO2 (svarende til en 
kvote på 14 mio. ton CO2), mens den marginale samfundsøkonomiske 
omkostning ved at begrænse produktionen med den ”sidste” mio. ton  
CO2 er 143 kr. Den marginale samfundsøkonomiske omkostning ved en 
begrænsning fra 1,2 til 2,2 mio. ton CO2 er 35 kr. pr. ton.  
 
Hvis der gives mulighed for opfylde kvoten ved at udnytte de fleksible 
mekanismer, vil el-producenterne kun udføre produktionsbegrænsninger, 
så længe deres privatøkonomiske marginalomkostninger herved er lavere 
end prisen på udnyttelse af fleksible mekanismer. Ved en pris på udnyttel-
se af fleksible mekanismer på 50 kr. pr. ton CO2 vil el-producenterne 
maksimalt begrænse produktionen svarende til en reduktion af CO2-
udslippet på godt 2 mio. ton i 2010. Resten af kvoten vil blive opfyldt 
ved at udnytte de fleksible mekanismer. Hvis prisen på de fleksible meka-
nismer ligger på 100 kr. pr. ton CO2, vil el-producenterne i 2010 selv 
udføre de første godt 8 mio. ton CO2-reduktioner ved produktionsbe-
grænsninger. 
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Tabel 8.3. Begrænsning af el-produktionen: gennemsnitlige og margi-
nale samfundsøkonomiske omkostninger i 2010 ved alternative kvote-
størrelser i 2010 

Kvote i 2010 
CO2-reduktion i 

2010 

Gennemsnitlig  
reduktions-

omkostning i 2010 
Marginal reduktions-
omkostning i 2010 

Mio. ton CO2 Mio. ton CO2 kr./ton CO2 kr./ton CO2 
26,0 2,2 20 35 
24,0 4,2 37 61 
22,0 6,2 49 80 
20,0 8,2 60 97 
18,0 10,2 69 111 
16,0 12,2 77 120 
14,0 14,2 86 143 
12,0 16,2 96 169 

Anm.: Den marginale privatøkonomiske reduktionsomkostning for el-producenterne er 
50 kr. pr. ton CO2 ved en produktionsbegrænsning på 2,2 mio. ton CO2 og 100 
kr. pr. ton CO2 ved en produktionsbegrænsning på 8,2 mio. ton CO2 i 2010. 

 
Scenarier for kvoteopfyldelse 
I tabel 8.2 er vist beregninger for 4 varianter af et scenarium med gratis 
fordelte omsættelige CO2-kvoter på el-produktionen i alle årene 2004-
2017. Analysen foretages i forhold til et referenceforløb, hvor kvoteregu-
leringen er antaget at ophøre fra 1. januar 2004. 
 
For 2004-2007 forudsættes beregningsteknisk, at 2003-kvoten videreføres 
uændret med en årlig kvote på 20 mio. ton CO2. For 2008-2017 er i alle 
årene forudsat en kvote på 14 mio. ton CO2 svarende til den forudsæt-
ning, der blev lagt til grund for fremskrivningen fra foråret 2001 til brug 
for Folketingets ratifikation af Kyoto-protokollen. Det svarer til en be-
grænsning af CO2-udslippet med 14,2 mio. ton i perioden 2008-2012. 
Det skal understreges, at der alene er tale om en beregningsforudsætning. 
Hvis man alternativt tager udgangspunkt i en kvote, der ”neutraliserer” 
CO2-emissionen fra den forventede el-eksport, så ville kvoten skulle læg-
ges på omkring 18,2 mio. ton CO2 i 2008-2012, svarende til en redukti-
on på ca. 10 mio. ton CO2 årligt. Kvoterne fordeles gratis med en prohi-
bitiv høj strafafgift for overskridelse. 
 
Afgørende for dette valg er forholdet mellem elprisen og prisen på udnyt-
telse af fleksible mekanismer. De 4 varianter adskiller sig fra hinanden ved 
forudsætning om prisen på fleksible mekanismer og forudsætning om 
kvotens dækningsgrad og dermed overvæltning i elprisen. Ved en isoleret 
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dansk kvote kan der under en række forudsætninger om blandt andet 
tilstrækkelig kapacitet, herunder i udlandsforbindelserne, normalt kun 
forventes en mindre virkning på den gennemsnitlige elpris. Beregnings-
teknisk er det forenklende antaget, at den gennemsnitlige elpris ikke ænd-
res. Ved en EU-kvoteordning kan der derimod forventes at ske en mærk-
bar overvæltning i elprisen. Det forudsættes, at overvæltningen vil give en 
stigning i elprisen på ca. 4 øre pr. kWh for hver 100 kr. pr. ton CO2, den 
international kvotepris udgør3. 
 
Ved en national kvote er CO2-fortrængningsomkostningen med 45-71 kr. 
pr. ton CO2 lavere, når der er mulighed for at udnytte de fleksible meka-
nismer, end når der kun er mulighed for at foretage en produktions-
begrænsning (80 kr. pr. ton CO2 under forudsætning af national kvote). 
Der henvises til en mere detaljeret gennemgang af beregningerne i kapitel 
10, hvor der også sker en belysning af de afgørende forskellige forde-
lingsmæssige virkninger i de forskellige scenarier.  
 
I det omfang el-producenterne finder det fordelagtigt at aktivere andre 
handlemuligheder (som gennemgået ovenfor) for at opfylde kvoten, kan 
omkostningerne blive endnu lavere. 
 
Omstilling fra kul til naturgas i den centrale produktion  
Omkostningerne ved en omstilling af de centrale kraftværker fra kul- til 
naturgasfyring består i investeringer i gasinfrastrukturen, investeringer på 
værkerne og øgede brændselsudgifter. På benefitsiden indgår reducerede 
driftsomkostninger og en bedre virkningsgrad, idet naturgassens lave 
svovlindhold overflødiggør et afsvovlingsanlæg på værkerne. Endvidere vil 
en bedre udnyttelse af naturgasnettet medføre lavere priser for de nuvæ-
rende naturgasbrugere.   
 
Ved en fuldstændig omstilling vil det samlede CO2-reduktionspotentiale 
udgøre gennemsnitligt 7,8 mio. ton CO2 pr. år med værkernes forventede 
produktionsniveau i 2008-2012. Forholdene vil variere fra anlæg til an-
læg. For et konkret værk med et CO2-reduktionspotentiale på 1 mio. ton 
CO2 kan beregnes en CO2-reduktionsomkostning på 281 kr. pr. ton CO2. 
Uden sideeffekter i form af værdisat lavere udslip af SO2 og NOX er om-
kostningen 296 kr. pr. ton CO2. 

                                                 
3 Svarende til et opgjort gennemsnitligt CO2-udslip på omkring 370 kg per MWh el 
produceret i EU og Norge i 2000. 
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Det skal understreges, at denne beregning forudsætter omstilling af flere 
værker, idet der er behov for nogle omkostningstunge investeringer i 
Nordsøen, som antages fordelt på flere værker. Der er flere elementer i 
dette tiltag, som skal gennemføres sideløbende. På gassiden skal der dels 
sikres en større leverance, enten i form af en øget dansk produktion i 
Nordsøen eller ved import fra det europæiske marked fra en eventuel ny 
forbindelse til udlandet. Dels skal værket forbindes med det eksisterende 
transmissionsnet i landet. På værksiden skal der foretages en ombygning/ 
udskiftning af brænder. Ovennævnte forhold bør undersøges mere til-
bundsgående. Men det er op til de kommercielle parter, henholdsvis 
gasleverandører og el-producenter at træffe de nødvendige beslutninger.  
 
I det omfang gasleverancen kan øges uden nævneværdige medfølgende 
investeringer på indvindings- og transmissionssiden, vil reduktions-
omkostningerne være væsentligt lavere. Det er dog meget usikkert, hvor 
kapacitetsgrænsen for en øget gasleverance via det eksisterende gasnet 
ligger. Det forudsættes her, at grænsen går ved en øget gasleverance på 2 
mia. Nm3 naturgas svarende til et reduktionspotentiale på op mod 3 mio. 
ton CO2.  
 
En følsomhedsberegning under denne forudsætning viser, at reduktions-
omkostningen kan komme ned i størrelsesordenen 130-170 kr. pr. ton 
CO2, hvis der ikke er behov for ovennævnte investeringer, og hvis der 
ikke medregnes en transmissionsomkostning for den øgede gasmængde. 
Med andre ord forudsættes det i følsomhedsberegningen, at udnyttelsen 
af den ledige kapacitet i gasnettet er gratis for samfundet, det vil sige, at 
der ikke vil være alternative udnyttelsesmuligeheder. Da dette næppe 
fuldt ud vil være tilfældet, må skyggeprisen på 130-170 kr. pr. ton beteg-
nes som et underkantsskøn. 
 
Varmepumper til fjernvarme  
Varmepumper bruger el og leverer fjernvarme. Varmepumpen kan udnyt-
te el ved lav markedspris, øge fleksibiliteten i el-systemet og reducere el-
overløb. Store elvarmepumper er kendt teknologi. 
 
Det er i de konkrete beregninger antaget, at ejeren af varmepumpen er 
den samme som ejeren af de berørte el- og varmeproduktionsanlæg. Det 
antages, at der opføres en varmepumpe med el-optag på 50 MW og var-
meydelse på 150 MJ/s med start i 2005. Det tager ca. et år at realisere 
tiltaget.   
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Hvis det vælges at satse i større omfang på varmepumper, kræver det i 
visse tilfælde en forbedring af den selskabsøkonomiske rentabilitet.  
 
Det samfundsøkonomisk mest attraktive potentiale ligger i fortrængning 
af fjernvarme på naturgas, decentral kraftvarme på naturgas og fjernvarme 
på olie (CO2-fortrængningspris på under 50-100 kr. pr. ton CO2). Ved 
erstatning af decentral kraftvarme på naturgas med varmepumpe kræves 
et direkte eller indirekte tilskud på knap 20 øre/kWh for at få selskabs-
økonomisk overskud. Omvendt bidrager den større base for elafgiften 
(der betales afgift af varmepumpens elforbrug) isoleret set til et øget stats-
ligt afgiftsprovenu. Det største potentiale for CO2-besparelser fås ved er-
statning af kulfyret kraftvarme med varmepumpe. Det har dog den ringe-
ste økonomi primært på grund af den lave kulpris. 
 
De 3 mest attraktive varianter har et samlet potentiale på i alt 2,2 mio. 
ton CO2, men der er kun udført beregninger for i alt 410.000 ton heraf. 
Det skal understreges, at det er meget usikkert, i hvilket omfang bereg-
ningerne for dette begrænsede potentiale er repræsentative for økonomien 
i det samlede potentiale. 
 
Varmeforbrugerne er antaget uberørt af anlægget (det vil sige samme 
varmepris).  
 
Ombygning til biomasse 
Etablering af et storskala biomasseanlæg kan billigst ske ved at ombygge 
et eksisterende anlæg til tilsatsfyring med biomasse frem for at etablere et 
helt nyt anlæg. Derved udnyttes blandt andet, at der på forhånd er etable-
ret muligheder for at transportere såvel el- som varmeproduktionen.  
 
Der skønnes at være et potentiale for en reduktion på i alt omkring 2,7 
mio. ton CO2. Omkostningerne til ombygning vil variere fra anlæg til 
anlæg. I denne konkrete beregning er der tale om en relativt fordelagtig 
ombygning af et kulbaseret anlæg, hvor der er større CO2-gevinst ved at 
ændre brændsel sammenlignet med et naturgasbaseret anlæg. Endvidere 
forudsættes det, at der er tale om et nyere anlæg, hvor der ikke er behov 
for andre merinvesteringer end de, der er nødvendige i forbindelse med 
brændselsskiftet. Med et forbrug af indfyret halm på 150.000 ton årligt, 
kan der spares drivhusgasudledning svarende til godt 200.000 ton CO2-
ækvivalenter årligt set i forhold til den kulbaserede reference. 
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Ud fra rent driftsøkonomiske kriterier er biomasseanlægget kun rentabelt, 
fordi producenten kan opnå en højere afregningspris for el og samtidig 
fritages for afgifter på indfyret brændsel til varme. Afregningsprisen for 
varme er uændret. For hver øre/kWh, afregningsprisen for el ligger over 
markedsprisen, belastes el-forbrugerne med en årlig merudgift på knap 2 
mio.kr. For årene 2008-2012 er provenutabet for staten 40 mio.kr. årligt. 
 
Meromkostningerne ved biomasseanlægget giver en CO2-omkostning på 
290 kr. pr. ton CO2 under grundforudsætningerne. Hvis halmprisen vok-
ser 10 pct. i forhold til kulprisen, stiger CO2-omkostningen til 319 kr. pr. 
ton CO2. Det har derimod kun lille betydning, om sideeffekter medreg-
nes. 
 
Deponering og injektion af CO2 i undergrunden 
Fra røggas på de store kraftværker kan man udskille CO2, som kan depo-
neres i undergrunden på land eller injiceres i oliefelter i Nordsøen. Depo-
nering i undergrunden skal afvejes over for andre mulige anvendelser af 
undergrunden. 
 
Baseret på data fra ELSAM og Danmarks Geologiske Undersøgelser 
(GEUS) er der gennemført en overordnet analyse af de samfundsøko-
nomiske omkostninger ved begge disse metoder.4 På basis af en vurdering 
fra GEUS og beregninger fra COWI er CO2-reduktionsomkostningen 
ved akvifer deponering (deponering i undergrunden på land) vurderet til 
ca. 310 kr. pr. ton CO2. Der forskes dog internationalt i at bringe prisen 
for metoden væsentligt ned. Tiltaget er ikke yderligere beskrevet her, idet 
der henvises til baggrundsrapporten for en nærmere vurdering.  
 
Injektion af CO2 kan være en metode til at udvinde mere olie fra olie-
felterne – olie som ikke ad anden vej kan indvindes. CO2 renses ud af 
røggas fra store kraftværker og sendes gennem rør til oliefelter i Nordsøen. 
Ved rensning af røggas og tryksætning af CO2 medgår der et stort energi-
forbrug og elværkerne vil få reduceret deres el-produktionskapacitet (der 
kan leveres ca. 25 pct. mindre el). CO2-opsamlingsanlægget kan dog i en 
spidsbelastningssituation slås fra. 

                                                 
4 Begge tiltag er nærmere beskrevet i baggrundsrapporten Hvad koster det at reducere 
CO2-mankoen? Reduktionspotentiale og omkostninger for udvalgte tiltag, udarbejdet af 
COWI for Miljøstyrelsen, november 2002. 
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Der er endnu ikke erfaringer med CO2-injektion til øget olieindvinding 
”off shore”, men metoden praktiseres på land i USA. Der er i øjeblikket et 
arbejde i gang under IPCC, som skal afklare, i hvilken grad CO2-
deponering kan medregnes i landenes opfyldelse af reduktionsmål under 
Kyoto-protokollen.  
 
Der er usikkerhed knyttet til anvendelse af metoden på danske oliefelter, 
idet det ikke præcist vides, hvordan kalklagene i de danske felter vil reage-
re, når der bliver injiceret CO2. Det er muligt, at dele af kalklagene vil 
blive opløst. I vore nabolande i Nordsøen findes der oliefelter, hvor det 
umiddelbart synes mere oplagt at øge olieudvindingen ved at injicere 
CO2.  
 
Beregningerne tager udgangspunkt i et projektforslag udviklet af Elsam og 
Kinder Morgan (det såkaldte CENS5 projekt). CENS projektet involverer 
et samarbejde mellem Danmark, England og Norge om øget olieind-
vinding ved injektion og deponering af CO2 i oliefelter i Nordsøen, pri-
mært i den norske og engelske sektor, men også i den danske.  
 
Resultaterne af beregningerne viser, at der er et betydeligt potentiale for 
på kort og mellemlang sigt at reducere CO2-udslippet ved at anvende 
denne metode (13,7 mio. ton CO2 årligt fra 2008-2012). De foreløbige 
beregninger tyder endvidere på, at tiltaget er relativt billigt med en CO2-
omkostning på omkring 46 kr. pr. ton. Det har dog ikke været muligt at 
få oplyst alle data og baggrundsoplysninger for denne beregning. Om-
kostningerne ved projektet er meget følsomme over for ændringer i olie-
prisen og over for, hvor store mængder olie der ekstra kan blive produce-
ret som følge af injektionen af CO2.  
 
Beregningerne bygger på en kritisk antagelse om, at de involverede lande 
deler det ekstra skatteprovenu fra den øgede olieudvinding (denne udlig-
ning tænkes at ske gennem den pris, som aftales for køb af CO2 fra de 
enkelte lande). Hvis Danmark ”kun” får skatteindtægterne fra den ekstra 
olieindvinding på de danske felter, vil den samfundsøkonomiske omkost-
ning for Danmark stige til 157 kr. pr. ton CO2. 
 
Det er i beregningerne forudsat, at projektet gennemføres af den private 
sektor (elselskaber og olieselskaber) med et offentligt tilskud. Projektet vil 

                                                 
5 CO2 for EOR (Enhanced Oil Recovery) in the North Sea. 
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være privatøkonomisk rentabelt med et offentligt tilskud på ca. 140 kr. 
pr. ton CO2. I basisberegningerne er det forudsat, at olieselskaberne beta-
ler 130 kr. pr. ton CO2. Olieselskabernes betalingsvilje er afgørende for 
projektets mulige gennemførsel. Det bør undersøges nærmere, om tiltaget 
kan gennemføres rent kommercielt, når CO2-kvoter bliver internationalt 
omsættelige. Der vil forløbe 4-5 år fra projektet igangsættes, til det kan 
være klar til drift. 
 
Samlet er der en del usikkerhed behæftet med beregningerne af depone-
ring af CO2 i Nordsøen, men der kan dog være et betydeligt potentiale 
for på mellemlang sigt at reducere CO2-udledningerne fra kulbaserede 
kraftværker med denne metode. Der er behov for yderligere tekniske og 
økonomiske studier samt eventuel afprøvning af metoden. Det er således 
usikkert, om og i hvor stort omfang dette virkemiddel vil kunne bringes i 
anvendelse allerede i perioden 2008-2012. 
 
8.3.2. Tiltag i energiforsyningssektoren uden for en CO2-

kvoteordning 
 
Opførelse af havvindmølleparker 
I beregningen forudsættes, at el-produktionen fra vindmøllerne direkte 
fortrænger dansk kondensproduktion af el, selvom denne antagelse, som 
nævnt ovenfor, er diskutabel i forhold til den måde, Kyoto-protokollen 
opgør drivhusgasregnskabet på. Beregningen kan siges at illustrere en-
hedsomkostningerne ud fra en international miljøvinkel, hvor den fulde 
CO2-effekt godskrives projektet, uanset hvor den sker, og under forud-
sætning af, at der i udlandet konkret fortrænges fossil el-produktion med 
et gennemsnitligt CO2-indhold som i den danske el-produktion.6  
 
Det er som regneeksempel antaget, at havvindmølleparken ved Horns 
Rev udvides med 162 MW. Her er netadgangen delvist forberedt, og 
omkostningerne forventes dermed at kunne holdes på et relativt begræn-
set niveau. Desuden er fuldlasttimetallet særlig højt.  
 
Tiltaget reducerer drivhusgasudslippet med ca. 500.000 ton CO2-
ækvivalenter i hvert af årene 2008-2012. Enhedsomkostningerne er 269 

                                                 
6 Der kan argumenteres for rimeligheden af denne forudsætning, jf. Energistyrelsen: 
Rapport fra arbejdsgruppen om kraftvarme- og VE-elektricitet, oktober 2001. 
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kr. pr. ton CO2 under grundforudsætningerne. Hvis værdien af reduceret 
udslip af SO2 og NOX ikke indregnes, er enhedsomkostningerne 290 kr. 
pr. ton CO2. Projektet udgør dog kun en lille del af det samlede potentia-
le for udbygning. Et realistisk potentiale for forpligtelsesperioden 2008-
2012 kan skønnes til et reduktionsomfang på ca. 2 mio. ton CO2. 
 
Virkningerne på elprisen afhænger af, hvilket pristillæg der fastlægges. For 
hver øre der ydes i pristillæg, vil elprisen for forbrugerne stige med om-
kring 6 mio.kr. årligt – her beregnet for perioden 2008-2012 under for-
udsætning af en havvindmøllepark på 162 MW. Selve markedsprisen vil 
kunne blive påvirket i nedadgående retning af det øgede el-udbud, men 
denne virkning må vurderes at være marginal. 
 
Biomasse i decentral kraftvarme  
En mulig løsning for omstilling af naturgaskraftvarme til biomasse-
kraftvarme er at forgasse biomassen, således at den kan anvendes i de eksi-
sterende kraftvarmeanlæg. I praksis vil man kunne anvende en blanding 
af forgasningsgas og naturgas til kraftvarmeproduktion i de eksisterende 
anlæg, hvilket udover CO2-reduktionen også giver en reduceret emission 
af drivhusgassen metan, der normalt er et miljøproblem for naturgasan-
læg. På disse anlæg skal der senest i 2006 investeres i metanreducerende 
røggasrensningsanlæg. 
 
Der er stor usikkerhed ved vurderingen af økonomien i et fuldt kommer-
cielt anlæg for denne ret nye teknologi. De samfundsøkonomiske om-
kostninger ved omstilling til biomasseforgasning vil formentlig være en 
del højere end den forventede pris på 40-60 kr. pr. ton CO2 for fleksible 
mekanismer. Det skal imidlertid vurderes nærmere i de kommende år. 
Hertil kommer, at en omlægning til biomasse vil indebære et potentielt 
stort statsfinansielt tab, idet biomasse i modsætning til naturgas er fritaget 
for primært fiskalt begrundede energiafgifter. 
 
Lempelse af brændselskravet til decentral kraftvarme 
I dette tiltag får de naturgasfyrede, decentrale kraftvarmeværker ophævet 
brændselskravet samtidig med at kravet, om at mindst 90 pct. af varmen 
skal produceres på kraftvarmeanlægget, ophæves. Varmen kan i stedet 
produceres som ren varmeproduktion.  
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En lempelse vedrørende brændselsvalg vil medføre, at det i mange tilfælde 
bliver privatøkonomisk rentabelt for kraftvarmeværkerne at udskifte na-
turgas med biobrændsler. Den privatøkonomiske rentabilitet opnås imid-
lertid alene på baggrund af forskelle i beskatningen af henholdsvis natur-
gas og biobrændsler. Biobrændsler til varmeproduktion er således fritaget 
for både fiskale energiafgifter og miljømæssigt begrundede CO2-afgifter. 
Naturgas er derimod underlagt såvel energi- som CO2-beskatning. Be-
skatningsforskellen er dermed reelt større, end den miljøfordel biobrænds-
ler repræsenterer. 
 
Et brændselsskifte vil påføre staten et væsentligt provenutab på sandsyn-
ligvis flere hundrede millioner kr. 
 
Udover de skattemæssige problemstillinger består de økonomiske om-
kostninger for samfundet af investeringsudgifter til de nye biokedler, der 
afløser tilsvarende naturgaskedler, som ellers ikke vil blive udskiftet. Her-
til kommer værdien af den tabte el-produktion i det omfang, der omlæg-
ges til ren varmeproduktion. Endvidere vil en lavere udnyttelse af natur-
gasnettet medføre højere priser for de resterende naturgasbrugere. 
 
Samlet er den privatøkonomiske fordel således ikke udtryk for en sam-
fundsøkonomisk fordel. Der er derfor næppe tale om et omkostningsef-
fektivt virkemiddel, men der er behov for en nærmere undersøgelse af 
omkostningerne. 
 
Kraftvarmekravet er kun relevant for de værker, der har en kapacitet på 
højst 25 MW (elektrisk) og dermed er omfattet af varmeforsyningsloven. 
De har en samlet kapacitet på omkring 800 MW. På mellemstore (10 
MW) og store (25 MW) decentrale kraftvarmeanlæg vil omlægning til 
biomassefyret varmeproduktion typisk være privatøkonomisk fordelagtig. 
For små værker (2 MW) er rentabiliteten på de nuværende vilkår mere 
tvivlsom og kan hurtigt vendes til en ulempe ved ændrede forudsætnin-
ger. 
 
For alle værker gælder, at udfaldet er følsomt over for ændringer i blandt 
andet priserne på el, naturgas og biomasse. Det indebærer, at de kom-
mende års udvikling på el- og gasmarkederne kan ændre de økonomiske 
rammer afgørende. 
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8.4. Energibesparelser 

En effektivisering af energianvendelsen er et middel til at reducere energi-
forbruget og dermed CO2-udledningen, og via lavere energiregninger 
frigøre økonomiske ressourcer til gavn for virksomhedernes konkurrence-
evne og forbrugernes privatøkonomi. Et lavere energiforbrug mindsker 
desuden økonomiens sårbarhed over for udsving i energipriserne og øger 
energiforsyningssikkerheden. Energieffektiviseringsindsatsen er et led i 
den samlede energipolitiske ramme, hvor CO2-reduktioner er et mål, lige-
som forsyningssikkerhed og lave energipriser er det. 
 
På bygningsområdet er der fortsat væsentlige CO2-reduktionspotentialer. 
Der er allerede store økonomiske incitamenter til energibesparelser og et 
betydeligt driftsøkonomisk rentabelt besparelsespotentiale, men også en 
række barrierer der hindrer markedet i at fungere effektivt. Her kan der 
især sættes ind med informative virkemidler, som forbedrer markedets 
funktion, samtidigt med at de dårligste produkter fjernes fra markedet 
ved normer mv. 
 
For erhvervslivets procesenergiforbrug, og især for de mest energiintensive 
erhverv, er der i dag et meget lille økonomisk incitament til energi-
besparelser, hvorfor der er et potentiale for besparelser til en ret lav sam-
fundsøkonomisk omkostning. Der kan derfor være samfundsøkonomisk 
fornuft i at øge dette incitament, for eksempel ved at inddrage det tunge 
procesenergiforbrug i en EU-kvoteordning. Det er dog meget væsentligt 
at vurdere fordelings- og konkurrencevirkningerne i forbindelse med en 
nærmere udformning af en sådan ordning. 
 
I forhold til Kyoto-protokollen er virkningen af el-besparelser på et åbent 
el-marked usikker, men ud fra en samlet vurdering af miljø, forsynings-
sikkerhed og økonomi er der stadig god fornuft i at satse på el-besparelser, 
dér hvor de kan opnås til lave omkostninger. Der er således fortsat et po-
tentiale for effektivisering af elforbruget. 
 
Den fremtidige indsats skal i højere grad ses i et internationalt/EU per-
spektiv. En internationalt koordineret indsats giver større besparelser til 
lavere omkostninger og er bedre for virksomhedernes konkurrenceevne.  
 
Der er ikke ét enkelt virkemiddel, som kan sikre realisering af energi-
besparelsespotentialerne. Der er tale om et sammensat område, og en 
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effektiv strategi må omfatte en bred vifte af initiativer. Nedenfor er analy-
seret enkelte illustrative eksempler på sådanne energibesparende tiltag. 
Det samlede potentiale for omkostningseffektive energibesparelser er ikke 
opgjort. Der er behov for en tilrettelæggelse af den fremtidige indsats med 
henblik på at fremme de mest omkostningseffektive muligheder. 
 
8.4.1. Initiativer inden for bygningsområdet 

En indsats inden for bygningsområdet vil påvirke energiforbruget i alle 
sektorer. Bygninger og bygningsløsninger har lang levetid, så en investe-
ring i besparelsesindsats på dette område virker i en årrække. For energi-
forbruget til rumopvarmning betales der af stort set alle forbrugere de 
fulde CO2- og energiafgifter. Det betyder, at der allerede er et kraftigt 
økonomisk incitament til besparelser. 
 
Kortlægninger og energimærkning har påvist et potentiale for privatøko-
nomisk fordelagtige besparelser på 7 pct. i statens bygninger og i små 
bygninger (parcelhuse mv.), mens der i store bygninger er et potentiale på 
18 pct. På trods af det brugerøkonomiske potentiale er der en større del af 
besparelserne, som ikke er blevet realiseret. Der er således en række barrie-
rer for gennemførelsen. Mange beslutninger om valg inden for bygnings-
området tages ikke af køberen selv, men af for eksempel installatør, byg-
herre eller rådgiver. Udgifter til projektering og anlæg betales heller ikke 
altid af samme kasse og i samme år som driftsomkostningerne. Endelig er 
der manglende viden omkring energieffektive løsninger.  
 
Initiativer, der letter markedets funktion, spiller derfor en væsentlig rolle i 
energispareindsatsen, herunder energimærkning, rådgivning, information. 
Det skal være let for forbrugere og virksomheder at vælge de energirigtige 
produkter og dermed let at identificere energibesparelser.  
 
Supplerende brug af normative virkemidler, som forhindrer salg af pro-
dukter, der ikke lever op til de fastsatte minimumskrav til energi-
effektivitet, kan fjerne de dårligste produkter fra markedet. Effektivitets-
normer skal af hensyn til det frie marked principielt indføres på EU-plan7. 

                                                 
7 EU-Kommissionen har adviseret at ville fremlægge et overordnet normdirektiv med 
henblik på indførelse af minimumseffektivitets normer for en række produkter. Tysk-
land og Holland har dog allerede på egen hånd indført en opstramning af normer for 
olie- og gaskedler. 
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Et nationalt alternativ kan være at skærpe kravene i bygningsreglementet, 
der indeholder regler for energieffektivitet i bygninger.  
 
En realisering af det samlede omkostningseffektive potentiale vil kræve en 
bred vifte af tiltag.  
 
Eksempler på tiltag på bygningsområdet – normer for produk-
ter energieffektivitet 
I det følgende er der analyseret en række konkrete tiltag, som tjener til 
illustration af nogle muligheder for opfyldelsen af en del af potentialet.  
 
Normer for oliekedler: Der er stor spredning på oliekedlers energi-
effektivitet, og ca. 80 pct. af kedelsalget udgøres af de energimæssigt 
mindst effektive. Der er gennemført en analyse af virkningen af effektivi-
tetsnormer for små oliekedlers energieffektivitet, som kun tillader salg af 
kedler med minimum 2 stjerner ifølge kedeldirektivet. 
 
Normer for gaskedler: Andelen af energieffektive (kondenserende) kedler er 
for små gaskedler under 45 kW ca. 40 pct. Der er gennemført en analyse 
af effektivitetsnormer for gaskedler, så der kun tillades salg af kondensere-
de gaskedler. 
 
Normer for energieffektive vinduer: Markedsandelen for energiruder er ca. 
30-35 pct. i eksisterende byggeri, mens andelen i nybyggeri er næsten 100 
pct. Der er gennemført en analyse af en energieffektivitetsnorm for vin-
duer, så det fra og med 2004 udelukkende er tilladt at sælge termo-
vinduer med energiglas. 
 
I nedenstående tabel er opsummeret analyseresultaterne for de tre analyse-
rede tiltag8.  
 

                                                 
8 For en dokumentation af forudsætninger og beregninger henvises til baggrunds-
rapporten En omkostningseffektiv opfyldelse af Danmarks reduktionsforpligtelse - Dokumen-
tation af fremskrivning og analyser på energiområdet, Energistyrelsen, februar 2003. 
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Tabel 8.4. Konsekvenser og omkostninger ved effektivitetsnormer for 
oliekedler, gaskedler og vinduer 

Samfundsøkonomisk 
omkostning, kr./ton CO2 CO2-reduktions-

potentiale årlig gens. 
2008-12 ton CO2 

Med side-
effekter 

Uden side-
effekter 

Normer for oliekedler ..................... 26.500 -590 -556 
Normer for gaskedler ...................... 40.000 -565 -271 
Normer for vinduer ........................ 164.000 -554 -513 

 
For alle de tre analyserede eksempler på normer for energieffektivitet er 
der tale om negative enhedsomkostninger, så normerne, selv når CO2-
fordelen ikke medregnes, giver en samfundsøkonomisk gevinst. Staten vil 
til gengæld miste indtægter i form af afgifter fra det reducerede forbrug og 
har derudover begrænsede administrative omkostninger (som er indregnet 
i enhedsomkostningerne). 
 
Udover at være samfundsøkonomisk hensigtsmæssige er de tre analysere-
de normer også privatøkonomisk rentable. Når der så alligevel fortsat 
sælges energimæssigt dårlige løsninger, skyldes det formentlig blandt an-
det, at det er et område, der er ringe fokus på og viden om.  
 
8.4.2. Indsats i forhold til erhvervslivets energiforbrug 

Reguleringen af procesenergiforbruget baseres i dag primært på energi- og 
CO2-afgifter, som for de energiintensive virksomheder kan reduceres ved 
en forpligtende aftale om energieffektivisering. Afgifterne er differentiere-
de, så de mest konkurrenceudsatte og energiintensive virksomheder beta-
ler en betydeligt lavere afgift end andre virksomheder.  
 
Med de to direktivforslag om fælles energiafgifter og handel med udled-
ningskvoter tegner der sig et billede af den fremtidige regulering, hvor de 
mest energiintensive virksomheder er pålagt emissionskvoter, mens øvrige 
virksomheder fortsat er afgiftsregulerede. 
 
Kvoter for energiintensive virksomheder 
Forslaget til kvotedirektiv inddrager en række af de mest energitunge virk-
somheder i en kommende EU-kvoteordning. Herved indbygges en fleksi-
bilitet i reguleringen, så virksomhederne løbende vil kunne omkost-
ningsminimere ved en afvejning mellem en national indsats på den enkel-
te virksomhed og køb af kvoter og kreditter i udlandet. 
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Nedenstående beregninger er kun illustrative regneeksempler på en kvo-
teordnings virkninger, ikke forslag til en konkret udformning af kvote-
ordningen. 
 
Tabel 8.5. Virkninger af EU-CO2-kvoter på energitunge erhverv 

Reduktion Årlig 
gnst. 2008-2012    

mio. ton CO2 

Samfundsøkonomisk 
omkostning, kr./ton 
CO2 i 2002-priser  

Samlet 

Heraf i 
Dan-
mark 

Med side-
effekter 

Uden 
sideeffek-

ter 

Meromk. 
for virk-
somh. 

2010, mio. 
kr. 

94 pct. gratiskvoter1 .     
Kvotepris 50 kr./ton CO2.... 0,4 0,1 28 72 8 
94 pct. gratiskvoter.        
Kvotepris 100 kr./ton CO2.. 0,4 0,2 36 122 13 
Gratiskvoter svarende til 
70 pct. af forbruget i 2005 
+ statslig bortauktionering 
af 10 pct.2 Kvotepris 50 
kr./ton CO2 ........................ 0,8 0,1 37 64 41 
Gratiskvoter svarende til 
70 pct. af forbruget i 2005 
+ statslig bortauktionering 
af 10 pct. Kvotepris 100 
kr./ton CO2 ........................ 0,8 0,2 63 115 80 

1) Den gratistildelte kvotemængde på 94 pct. af  det forventede procesenergiforbrug 
i de omfattede virksomheder i 2005 svarer til, at virksomhederne – ved en uænd-
ret emission og en kvotepris på 50 kr. – vil få en økonomisk belastning som ved 
det nuværende afgiftsniveau for tung proces energi. 

2) Den auktionerede kvotemængde er på 10 pct. af den forventede emission i 2005, 
og udgør lidt mere end de 10 pct. af kvotemængden, der ifølge kvotedirektivfor-
slaget kan bortauktioneres i 2008-2012. 

 
I regneeksemplerne er der taget udgangspunkt i en international kvote-
ordning, og kvoteordningen er afgrænset til de af kvotedirektivet omfat-
tede virksomheder. Det vil næppe være hensigtsmæssigt at stille de danske 
erhvervsvirksomheder over for en isoleret dansk kvoteordning. Det er 
antaget, at der fortsat betales CO2-afgift på el (som ikke er omfattet af 
kvoter i forbrugsleddet), mens der ikke betales CO2-afgift for øvrige 
brændsler. Virksomhederne reagerer på kvotebegrænsningen dels ved at 
reducere egne emissioner og dels ved at købe kvoter i udlandet.  
 
Virksomhedernes reaktion på kvoterne er beregnet ved hjælp af den ma-
kroøkonomiske model EMMA (en energirelateret satellitmodel til 
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ADAM). Det er antaget at virksomhederne vil reagere på en kvote på 
samme måde som på en afgift af samme størrelse som kvoteprisen. EM-
MA beregner på dette grundlag prisændringen for industrien og ændrin-
gen i energiforbruget og CO2-emissioner i forhold til basisfremskrivnin-
gen ud fra modellens estimerede priselasticiteter. Der er således tale om 
forholdsvis grove skøn, der ikke tager hensyn til virksomhedsspecifikke 
forhold. 
 
Staten vil gå glip af et provenu på ca. 13 mio.kr., svarende til de afgifter, 
der ellers ville være blevet betalt for det kvotedækkede energiforbrug. Til 
gengæld vil staten i eksemplet med bortauktionering opnå et auktions-
provenu på henholdsvis 14 mio.kr. og 28 mio.kr. i 2010 afhængigt af 
kvoteprisen.  
 
Samlet er kvotereguleringen en samfundsøkonomisk forholdsvis billig 
måde at reducere drivhusgasemissionen9. For de omfattede virksomheder 
vil den økonomiske effekt i høj grad afhænge af, hvordan en eventuel 
kvoteordning sammensættes, samt kvoteprisens størrelse. Hvis kvoternes 
dækningsområde udvides til at omfatte alle energiintensive virksomheder, 
vil potentialet for reduktioner blive forøget til op til 1,3 mio. ton CO2

10. 
De samfundsøkonomiske omkostninger vil i dette tilfælde være lidt høje-
re, da disse virksomheder ikke har helt så gode muligheder for egne om-
kostningseffektive emissionsreduktioner.  
 
Øvrig indsats over for erhvervslivet 
Energibesparelser og energieffektiviseringer er et godt redskab til at ned-
sætte virksomhedernes omkostninger til energi. Omkostningseffektive 
besparelsestiltag er derfor positive for virksomhedernes konkurrenceevne. 
Samtidig har Danmark erhvervsøkonomiske interesser i at fremme energi-
besparelsesområdet, idet vi har styrkepositioner inden for køl/frys, pum-
per, isolering, effektelektronik mv. 
 

                                                 
9 Når reduktionsomkostningerne ligger højere end kvoteprisen skyldes det hovedsageligt 
beregningsmetoden, jf. afsnit 8.2, hvor der blandt andet tillægges en nettoafgiftsfaktor 
ved kvotekøb. Endvidere er tillagt administrationsomkostninger. 
10 Energiintensive virksomheder er her defineret som virksomheder med forbrug af tung 
proces energi, og med mere end 20 ansatte. En analyse af dette eksempel er beskrevet i 
baggrundsrapporten En omkostningseffektiv opfyldelse af Danmarks reduktionsforpligtelse - 
Dokumentation af fremskrivning og analyser på energiområdet, Energistyrelsen, februar 
2003. 
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Der er for erhvervslivet en række tiltag, som driftsøkonomisk vil kunne 
betale sig, men hvor virksomhederne ikke i tilstrækkeligt omfang er op-
mærksomme på besparelsesmulighederne. Her må indsatsen derfor blandt 
andet baseres på at understøtte de økonomiske incitamenter ved at gøre 
markedet mere effektivt og gennemskueligt. Her spiller energimærkning, 
rådgivning, information og fremme af energiledelse, energibevidst indkøb 
og energibevidst projektering en rolle. Det skal være let for virksomhe-
derne at vælge de energirigtige løsninger og dermed let at identificere 
energibesparelser. Derved vil virksomhederne lettere kunne agere økono-
misk og energimæssigt optimalt. Undersøgelser viser, at virksomheder 
typisk reducerer deres energiforbrug med 10-15 pct. ved at etablere ener-
giledelse. 
 
8.4.3. Indsats overfor el-forbrug 

El-besparelser er en effektiv måde at reducere CO2-udledningen på. Imid-
lertid er der på et liberaliseret el-marked ikke sikkerhed for, at el-
besparelserne vil komme fuldt til udtryk i det danske Kyoto-regnskab, da 
det ikke er forbruget af el, der påvirker opfyldelsen af protokollen, men 
el-produktionen. Da der af hensyn til forsyningssikkerheden må forud-
sættes et vist forhold mellem elforbrug og konventionel el-produktions-
kapacitet i Danmark, vil et reduceret dansk elforbrug dog mindske beho-
vet for (CO2-belastende) dansk el-produktion. 
 
Tidligere beregninger på enkeltapparater har vist meget omkostnings-
effektive reduktionsomkostninger for visse el-besparelsestiltag under for-
udsætning af, at den fulde CO2-reduktion tilskrives tiltaget. I forbindelse 
med rapporten Omkostninger ved CO2-reduktion for udvalgte tiltag, Ener-
gistyrelsen maj 2001, blev der regnet på omkostningerne ved en række 
tiltag11, herunder normer for visse el-apparater. Beregningerne viste meget 
høje reduktionsomkostninger ved indførelse af en norm for tørretumble-
re. For cirkulationspumper vil en norm til gengæld kunne give en sam-
fundsøkonomisk gevinst. CO2-emissionen reduceres med knap 78.000 
ton om året til en omkostning der svarer til -393 kr. pr. ton CO2 (-446 
kr. pr. ton CO2, hvis betydningen af reduktionen af SO2- og NOX-
udledningen medregnes).  
 

                                                 
11 Beregningerne er ikke helt sammenlignelige med omkostningsberegningerne i denne 
rapport, idet der i den nævnte rapport ikke er indregnet et skatteforvridningstab.  



Kapitel 8 – Nationale tiltag til begrænsning af drivhusgasudledningen 
  

147 
 

Hvis el-besparelser aftales internationalt, vil det have større effekt i for-
hold til den danske Kyoto-forpligtelse. I EU-regi arbejdes med en række 
el-besparende virkemidler – herunder energimærkning samt minimumsef-
fektivitetsnormer og frivillige aftaler.  
 
 
8.5. CO2-emissionen forbundet med indvinding af olie og 

naturgas i Nordsøen 
 

Ved produktion og transport af olie og naturgas forbruges betydelige 
energimængder, ligesom det er nødvendigt at afbrænde en del gas, som af 
sikkerhedsmæssige eller tekniske grunde ikke kan nyttiggøres – såkaldt 
flaring. Anlæggene i Nordsøen udleder derfor CO2 i mængder, som af-
hænger både af produktionens størrelse og af anlægstekniske og naturgiv-
ne forhold. Udledningen af CO2 fra kulbrinteproduktionen i Nordsøen 
har i de seneste år udgjort ca. 2 mio. ton pr. år og forventes at stige til ca. 
3 mio. ton i de kommende år. Som følge af nye olie- og naturgasfund 
og/eller øget mulig indvinding fra eksisterende felter kan CO2-
udledningen vise sig at stige endnu mere.  
 
Energiforbruget på de danske anlæg til indvinding af olie og naturgas i 
Nordsøen er, i modsætning til energiforbruget i hovedparten af den øvri-
ge danske industri, ikke underlagt nogen CO2-afgift med deraf følgende 
incitamenter til at reducere naturgasforbruget og dermed CO2-
udledningen. Området er derimod reguleret på grundlag af § 10 i lovbe-
kendtgørelse nr. 526 af 11. juni 2002 om anvendelse af Danmarks under-
grund (undergrundsloven). Det udmønter sig blandt andet i form af 
Energistyrelsens retningslinier for afbrænding af kulbrinter uden nyttiggø-
relse. 
 
Hvorvidt EU’s kvotedirektiv, der efter planen skal have virkning fra og 
med 2005, omfatter indvinding af olie og naturgas i Nordsøen, er endnu 
ikke afklaret. I forbindelse med denne rapport er de eventuelle konse-
kvenser af kvotedirektivet for aktiviteterne i Nordsøen ikke analyseret 
nærmere. 
 
Der forventes at være et betydeligt potentiale for CO2-begrænsninger 
gennem genvinding af flaregas. Gennem stramning af de nuværende ret-
ningslinier for afbrænding uden nyttiggørelse vil dette potentiale kunne 
høstes. I forbindelse med denne rapport er det valgt at udarbejde en 
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egentlig økonomisk analyse af denne mulighed for at reducere CO2-
emissionen forbundet med flaring12.  
 
Analysen af flaregas-genvinding viser, at der kan opnås en reduktion i 
CO2-udledningen på knap 0,3 mio. ton om året i gennemsnit for årene i 
første forpligtelsesperiode, 2008-2012. Under forudsætning af, at det er 
muligt at få afsat den naturgas, der genvindes ved installering af genvin-
dingsudstyr, giver tiltaget en velfærdsøkonomisk gevinst på 710 mio.kr. 
over den betragtede periode.13 Det betyder, at der er en betydelig gevinst 
forbundet med installering af genvindingsudstyr, selv når der ses bort fra 
den CO2-besparelse, tiltaget giver anledning til. Med en diskonteringsrate 
på 6 pct. fås således CO2-enhedsomkostninger på -325 kr. pr. ton CO2.  
 
Resultatet er forholdsvis robust over for ændringer i de bagvedliggende 
antagelser. Tiltaget vurderes samtidig umiddelbart at være privatøkono-
misk rentabelt for selskaberne og kan forventes at bidrage positivt til 
statsprovenuet, om end størrelsen af denne effekt ikke er opgjort i analy-
sen.  
 
Der kan være flere grunde til, at selskaberne ikke allerede har valgt at in-
stallere flaregas-genvindingsudstyr, til trods for at dette tilsyneladende er 
privatøkonomisk rentabelt. Først og fremmest skyldes det formodentlig, 
at afsætningsmulighederne for gas på hjemmemarkedet eller til eksport 
hidtil har været begrænsede. For DUC-selskaberne overstiger den mulige 
gasproduktion således afsætningsmulighederne på nuværende tidspunkt. 
Hvis afsætningen af naturgas ikke kan øges, betyder besparelsen gennem 
flaregas-genvinding, at den genvundne gas vil skulle erstatte udvinding af 
en tilsvarende mængde naturgas fra undergrunden. Problemet herved er, 
at det samtidig begrænser den mulige produktion af olie, hvilket giver 
selskaberne et indtægtstab nu og her. Ganske vist bevares der dermed en 
øget mængde kulbrinter i undergrunden, og denne kan så udvindes og 
sælges senere, men gevinsten herved er mere usikker for selskaberne. 
 
 

                                                 
12 For en nærmere beskrivelse af den konkret forudsatte udformning af tiltaget henvises 
til baggrundsrapporten En omkostningseffektiv opfyldelse af Danmarks reduktionsforpligtelse 
- Dokumentation af fremskrivning og analyser på energiområdet, Energistyrelsen, februar 
2003. 
13 Konkret antages det, at der er etableret en rørledning, som forbinder platformene i den 
danske del af Nordsøen med det europæiske gasnet. 
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8.6. Tiltag inden for landbrug og skovbrug  

Knap 16 pct. af udledningen af drivhusgasser vedrører ikke CO2, men 
derimod metan og lattergas, som primært udledes af landbruget, jf. opgø-
relsen af mankoen i kapitel 2. Udledningen af metan stammer hovedsage-
ligt fra husdyrhold i landbruget, primært fra køer. Udledningen af latter-
gas sker i stor udstrækning fra omsætning af planterester og kvælstofhol-
dige gødninger, herunder gylle, fra markbrug. Metan- og lattergasudled-
ningerne er ikke afgiftsbelagt og regulering af disse drivhusgasudledninger 
sker alene indirekte som følge af reguleringen af effekten på vandmiljøet 
af kvælstofudledning mv. – for eksempel i Vandmiljøplan II. 
 
Mulighederne for reduktion af metan- og lattergasudledningen inden for 
landbrugsområdet er ikke tilstrækkelig godt afdækket på nuværende tids-
punkt. Der mangler således i betydeligt omfang viden om såvel tekniske 
reduktionsmuligheder som omkostningerne forbundet hermed. Enkelte 
tiltag er dog beskrevet nedenfor.  
 
Såfremt der ikke sker en reduktion af landbrugets udledninger af metan 
og lattergas vil Danmarks reduktionsforpligtelse skulle opnås ved hjælp af 
CO2-reduktioner alene. Dette betyder, at den juridiske reduktionsforplig-
telsen på 25 mio. ton CO2-ækvivalenter – eller godt 30 pct. af den samle-
de drivhusgasudledning – rettelig skal ses i forhold til CO2-udledningen 
på forventet 65,5 mio. ton. Dermed bliver den relative reduktionsforplig-
telse på knap 40 pct. 
 
Det har ikke inden for arbejdsgruppens rammer været muligt at foretage 
beregninger af de klimamæssige og økonomiske konsekvenser ved en libe-
ralisering af landbruget. En beregning foretaget af Fødevareøkonomisk 
Institut for Finansministeriet i 200014 viser imidlertid, at en global libera-
lisering af landbruget vil være forbundet med positive miljømæssige kon-
sekvenser i form af reduceret tilførsel af gødning og pesticider på grund af 
en mere ekstensiv landbrugsdrift og et produktionsskift. Gødningstilførs-
len, der medfører udledning af lattergas, reduceres ifølge beregningerne 
med knap 16 pct. Således vil udledningen af lattergas sandsynligvis redu-
ceres ved en liberalisering. Liberaliseringen vil ifølge beregningerne endvi-

                                                 
14 Beskrevet i Økonomiske konsekvenser for Danmark og dansk landbrug af en fuldstændig 
liberalisering af verdenshandelen med landbrugsvarer, Statens Jordbrugs- og Fiskeriøko-
nomiske Institut, 2000 og i Miljøvurdering af finanslovforslaget for 2001, Finansministe-
riet 2000. 
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dere medføre en betydelig reduktion i oksekødsproduktionen på ca. 35 
pct. og en stigning i svineproduktionen på knap 13 pct. Det er primært 
køer, der udleder metan, hvorfor metan-udledningen sandsynligvis også 
vil blive reduceret som følge af en liberalisering.  
 
Den ifølge beregningerne forventede positive samfundsøkonomiske virk-
ning af en liberalisering af landbrugssektoren, der samtidig har positive 
klima- og miljøeffekter, indebærer, at en liberalisering kan være forbundet 
med negative CO2-reduktionsomkostninger. Det skal dog understreges, at 
beregningerne er forbundet med en betydelig usikkerhed. 
 
EU-kommissionen har fremlagt forslag til reform af EU’s landbrugsstøtte, 
hvor der foreslås at afkoble landbrugsstøtten fra produktionen. En sådan 
afkobling vil sandsynligvis bidrage med lignende effekter som en liberali-
sering, idet omfanget af effekterne afhænger af støtteniveau mv. 
 
Etablering af biogasanlæg 
Biogasbehandling kan reducere den direkte udledning af metan og latter-
gas fra husdyrgødning og andet organisk affald gennem afgasning af gylle 
og reduceret lattergasemission efter udbringning på markerne. Biogasbe-
handling producerer desuden energi, som kan erstatte forbrug af fossilt 
baseret energiproduktion. 
 
Samfundsøkonomiske analyser af biogasfællesanlæg har vist, at det i dag 
er muligt at bygge og drive anlæg, som er samfundsøkonomisk rentable. 
Det er dog en klar forudsætning herfor, at der suppleres med organisk 
industriaffald. Anlæg, der alene anvender husdyrgødning, er samfunds-
økonomisk urentable. 
 
Til illustration af dette virkemiddels muligheder er der regnet på etable-
ring af et mellemstort biogasfællesanlæg, der medfører en årlig reduktion 
på 18.000 ton CO2-ækvivalenter15. Størrelsen af det samlede reduktions-
potentiale ved dette tiltag er svært at vurdere. Det afhænger blandt andet 
af mængden af organisk affald, der kan tilføres anlæggene. Hvis der etab-
leres 25-30 nye biogasfællesanlæg, kan der over en 10 års-periode nås en 
årlig CO2-reduktion på måske helt op til ca. 0,5 mio. ton. 

                                                 
15 De detaljerede forudsætninger kan ses i Notat omkring udbygning af biogasanlæg for at 
reducere emissionen af drivhusgasser fra Miljøstyrelsen og Fødevareøkonomisk Institut, 
november 2002.   
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Tabel 8.6. Velfærdsøkonomiske CO2-omkostninger med og uden side-
effekter 

 
Omkostninger ved 

biogasanlæg16 
mio.kr. 

Gennemsnitlig CO2-

omkostning pr. år i peri-
oden 2008-2012 

Resultat uden sideeffekter.................. 10,6 589 kr./ton 
Sparede omkostninger på affald......... 6,8   
Øvrige sideeffekter ............................ 3,0  
Resultat med sideeffekter................... 0,8  43 kr./ton 

 
CO2-omkostningen afhænger meget af, hvorvidt sideeffekter regnes med, 
hvilket især gælder sparede omkostninger på affald. Denne besparelse 
fremkommer ved at de 20 pct. organisk affald, der indgår i biogasproces-
sen, ikke skal forbrændes. Besparelsen på det organiske affald må antages 
at være rimelig sikker under forudsætning af, at der ikke er yderligere om-
kostninger for eksempel i forbindelse med transport til biogasanlægget i 
forhold til referencescenariet. Det bemærkes dog, at der kan blive tale om 
anden alternativomkostning, hvis slagterier mv. i stedet bygger deres egne 
biogasanlæg. De øvrige sideeffekter består af besparelser som følge af re-
ducerede lagrings- og håndteringsomkostninger af gylle, bedre gødnings-
udnyttelse, som har direkte økonomiske konsekvenser for landmanden, 
og dermed er rimelig sikre, samt lugtreduktionen og mindsket N-
udvaskning hvor prissætningen er mindre sikker.  
 
Gylleseparering  
Det forventes, at kommende biogasanlæg vil blive udstyret med gyllesepa-
rationsanlæg. Gennem centrifugering opdeles gyllen i en fiberfraktion og 
en væskefraktion. Ved brug af lavteknologiske anlæg (for eksempel dekan-
ter centrifugering) opdeles gyllen i en fiberfraktion og en væskefraktion. 
Ved gylleseparering af den gyllemængde, der indgår i biogastiltaget, er det 
vurderet, at der måske kan opnås en yderligere CO2-reduktion. Desuden 
er separation af gylle især interessant, fordi det giver mulighed for at kon-
centrere en stor del af fosforet i en fiberfraktion, som lettere lader sig 
transportere over store afstande, og som kan give betydelige besparelse på 
indkøb af fosfor i kunstgødning. Det har dog ikke på det foreliggende 
grundlag været muligt at foretage en samfundsøkonomisk analyse af dette 

                                                 
16 Der regnes med et A2-anlæg, som er et mellemstort biogasfællesanlæg. Det er beskre-
vet nærmere i Fødevareøkonomisk Institut (2002): Samfundsøkonomiske analyser af bio-
gasanlæg. Rapport nr. 136. 
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tiltag. Det anbefales derfor, at der udarbejdes yderligere undersøgelser af 
dette virkemiddel. 
 
Ændret fodring af malkekøer 
Metan-udledning fra køer udgør ca. 20 pct. af landbrugets samlede emis-
sion af drivhusgasser. Dette tiltag bygger på en ændret fodersammen-
sætning, som har stor indflydelse på metan-udledningen17. Den ændrede 
foderblanding er lidt dyrere, men til gengæld øges mælkeproduktionen. 
 
Tiltaget forventes at give en drivhusgasreduktion svarende til 433.000 ton 
CO2-ækvivalenter årligt. Det antages, at de øgede omkostninger ved den 
ændrede fodersammensætning dækkes af staten, hvilket giver en årlig om-
kostning for staten på 182 mio.kr.18 Her er dog ikke medregnet, at en 
implementering formentlig vil kræve en opgørelse af foderregnskaber på 
den enkelte bedrift, hvilket tænkes at kunne ske i form af en frivillig afta-
le. 
 
De årlige velfærdsøkonomiske omkostninger ved tiltaget er på 255 
mio.kr., hvilket giver en CO2-reduktionsomkostning på 590 kr. pr. ton.  
 
Der antages ikke at være sideeffekter ved tiltaget, udover at der på længere 
sigt vil være nogle besparelser på kapacitetsomkostningerne, da det for-
ventes at det højere udbytte pr. ko betyder en reduktion i antallet af køer. 
Hvis dette ikke medregnes fås en CO2-omkostning på 785 kr. pr. ton. 
  
Tiltag til reduktion af ammoniakudslip og Vandmiljøplan III 
Der regnes ikke på en reduktion i ammoniakudslippet, da den mulige 
effekt af dette tiltag er medregnet i den reviderede fremskrivning som 
følge af gennemførslen af ammoniakhandlingsplanen. 
 
Ligeledes er der ikke indregnet mulige effekter af en ny Vandmiljøplan, 
ligesom effekterne af en landbrugsreform i EU fra 2006 ikke er søgt vur-
deret, da det endnu er alt for uvist, hvad dette vil indebære. 
 

                                                 
17 Tiltaget indgik også i rapporten Omkostninger ved CO2-reduktion for udvalgte tiltag. En 
midtvejsrapport, Energistyrelsen (2001). Resultaterne er her korrigeret med medtagelse af 
skatteforvridningstabet, som ikke indgik i den nævnte rapport. 
18 Her er indregnet, at der på længere sigt vil være nogle besparelser på kapacitetsom-
kostningerne, da det forventes, at det højere udbytte pr. ko betyder en reduktion i antal-
let af køer. 
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Skovrejsning 
Dette tiltag ser på en yderligere skovrejsning på 1.500 ha om året i 20 år, 
heraf 1000 ha som privat skovrejsning med statstilskud og 500 ha som 
offentlig skovrejsning19. 
 
Tiltaget giver anledning til en CO2-binding på 34.000 ton CO2 om året i 
reduktionsperioden, men langt mere i årene fremover, når skoven vokser 
til. Således giver tiltaget en CO2-binding på 380.000 ton pr. år i 2040. 
Da både omkostninger og fordele som følge af skovrejsning varierer me-
get, alt efter hvilken skov der rejses, og hvor den rejses, analyseres på en 
fordeling på tre skovtyper: private skovrejsningsprojekter (1000 ha), store 
bynære offentlige skove (250 ha), samt offentlige skove anlagt med hen-
blik på miljø og natur (250 ha). 
 
Tiltagets samlede årlige omkostning for staten (i 20 år) bliver på ca. 60 
mio.kr. 
 
Den velfærdsøkonomiske pris pr. ton CO2 for skovrejsning afhænger me-
get af, hvorvidt sideeffekter medtages eller ej. Ved en medtagelse af sideef-
fekter halveres CO2-omkostningen. Det skal her understreges, at prisfast-
sættelsen af sideeffekterne er forbundet med en vis usikkerhed. Den re-
kreative værdi, som har størst indflydelse på resultatet, er dog rimelig sik-
ker, da den bygger på empiriske analyser af husprisers afhængighed af 
nærhed til skov. Da sideeffekterne ved tiltaget er væsentligt større end 
CO2-virkningen, er CO2-reduktionen snarere en gunstig sideeffekt ved 
skovrejsning, som ønskes primært af andre årsager.  

                                                 
19 Der er rejst en del skov siden 1990, og det antages, at der fortsat vil blive rejst 2500 ha 
skov om året som følge af de nuværende politiske prioriteringer. Dette er med i den nye 
fremskrivning af Danmarks forventede drivhusgasudslip. En detaljeret beskrivelse af 
tiltaget kan ses i baggrundsnotatet Skovens rolle i implementering af Kyoto-aftalen i Dan-
mark. Ikke-energipolitiske tiltag udarbejdet af Forskningscentret for Skov og Landskab 
(2002) i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Forefindes på www.sns.dk.  
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Tabel 8.7. Skovrejsning – velfærdsøkonomiske CO2-omkostninger med 
og uden sideeffekter20  
 

Skovrejsning 
kr. pr. ha 

Gennemsnitlig CO2-

omkostning kr./ton 
CO2 

 3 pct. 6 pct. 3 pct. 6 pct. 
Resultat uden sideeffekter........... -136.244 -111.096 497 920 
Rekreative værdier...................... 56.667 49.167   
Øvrige sideeffekter 
(f.eks. sikring af grundvand) .......

19.305 9.653   

Resultat med sideeffekter............ -60.272 -52.276 219 433 
 
 
8.7. Reduktion af industrielle drivhusgasser 

I juli 2002 udstedte miljøministeren en bekendtgørelse om udfasning af 
visse industrielle drivhusgasser. Den forbyder anvendelsen af HFC som 
kølemiddel i detailhandel og stationære A/C anlæg fra 1. januar 2007, 
bortset fra refyldning på eksisterende anlæg, og som blæsemiddel til op-
skumning af PUR-skum fra 1. januar 2006. Bekendtgørelsen indebærer 
en reduktion i drivhusgasudslippet på gennemsnitligt 1,1 mio. ton CO2-
ækvivalenter pr. år i perioden 2008-2012. Da dette tiltag allerede er ved-
taget, er det en del af referenceforløbet, hvorfor det ikke kan anvendes til 
at reducere den i kapitel 3 opgjorte manko i forhold til Kyoto-målet21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 De præsenterede resultater i tabellen er gennemsnit baseret på den valgte fordeling på 
de 3 skovtyper. Beregninger for de enkelte skovtyper kan ses i baggrundsnotat fra Skov- 
og Naturstyrelsen, jf. fodnote 19. 
21 Detaljer om beregningerne findes i baggrundsrapporten Hvad koster det at reducere 
CO2-mankoen? Reduktionspotentiale og omkostninger for udvalgte tiltag, udarbejdet af 
COWI for Miljøstyrelsen, November 2002. Forefindes på www.mst.dk.  
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8.8. Tiltag inden for transportsektoren22 

Tiltagene på transportområdet viser, at opgørelsen af sideeffekterne er helt 
afgørende for tiltagenes omkostningseffektivitet. Beslutningen om at gen-
nemføre de forskellige tiltag på transportområdet må derfor også i høj 
grad vurderes ud fra tiltagenes øvrige effekter på for eksempel antallet og 
omfanget af trafikuheld, støj- og luftforureningsgener, vejslid mv. og ikke 
ud fra en ren CO2-betragtning. De generelt høje samfundsøkonomiske 
skyggepriser uden sideeffekter er først og fremmest en konsekvens af det i 
forvejen høje beskatningsniveau i transportsektoren. Det er således fælles 
for hovedparten af tiltagene, at de retter sig mod dele af transportsekto-
ren, som samlet set betaler de fulde samfundsøkonomiske omkostninger 
ved transportarbejdet, da der er et betydeligt fiskalt element i de faste 
bilafgifter. 
 
Differentieret registreringsafgift  
En arbejdsgruppe under Skatteministeriet undersøger pt. muligheden for 
at omlægge registreringsafgiften i en mere miljøvenlig retning. Arbejds-
gruppen skal senest foråret 2003 fremlægge et konkret forslag til omlæg-
ning. 
 
Arbejdsgruppens overvejelser vedrører ikke kun CO2, men også partikler 
mv. Det betyder, at den reduktion af CO2-emissionerne, der kan opnås 
ved at forøge andelen af dieselbiler, hvor udslippet af CO2 pr. km alt an-
det lige er mindre end for benzinbiler, opvejes mod den stigning i parti-
kelemissionerne, som en stigende andel dieselbiler vil medføre. 
 
Derudover vil der være en række andre afledte konsekvenser af en omlæg-
ning af registreringsafgiften, blandt andet vil ændrede nybilpriser medføre 
kapitaltab og -stigninger for bilejerne, forvridningstab mv. Jo større om-

                                                 
22 Detaljer om beregningerne af de samfundsøkonomiske omkostninger ved tiltag inden 
for transportsektoren kan (bortset fra analysen af biobrændstoffer) findes i baggrunds-
rapporten Beregninger af CO2-tiltag på transportområdet, udarbejdet af COWI (november 
2002) for Miljøstyrelsen. Forefindes på www.mst.dk. Denne rapport opdaterer og sup-
plerer analyser gennemført i forbindelse med rapporterne: CO2-reduktioner i transportsek-
toren, Trafikministeriet, 1997, Trafikministeriets CO2 handlingsplan, 2001, og Omkost-
ninger ved CO2-reduktion ved udvalgte tiltag. Midtvejsrapport Energistyrelsen, 2001. For 
biobrændstoffer henvises til baggrundsrapporten Dokumentation for beregning af CO2-
reduktionsomkostningen ved anvendelse af biodiesel, Energistyrelsen, januar 2003. Forefin-
des på www.ens.dk   
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lægning, jo større er de afledte konsekvenser. Endeligt skal en omlægning 
ske under hensyntagen til skattestoppet.   
 
Den nuværende registreringsafgift for personbiler er en progressiv, værdi-
baseret afgift. Da der er en forholdsvis tæt sammenhæng mellem værdien 
af en bil og dens CO2-udledning, betyder det, at der allerede i det eksiste-
rende regelsæt er en klar incitamentsstruktur til fordel for miljøvenlige 
biler. En omlægning, der mere eksplicit end den værdibaserede afgift ind-
drager brændstofforbruget i afgiftsberegningen, må derfor forventes at 
føre til relativt begrænsede reduktioner af den samlede CO2-udledning. 
Dertil kommer, at de afledte konsekvenser af en omlægning er med til at 
begrænse omlægningens størrelse. 
 
For andre typer af køretøjer end personbiler er incitamentsstrukturen 
med hensyn til reduktion af brændstofforbruget mindre klar. Det indgår 
også i arbejdsgruppens overvejelser, om det er muligt at ændre registre-
ringsafgiften for eksempelvis varebiler i en mere miljøvenlig retning. 
 
Arbejdsgruppen har endnu ikke afsluttet sit arbejde, og har derfor ikke 
fremlagt forslag til en omlægning af registreringsafgiften. Der foreligger 
således endnu ikke skøn over den mulige CO2-reduktionen ved en om-
lægning. 
 
Øget brændstofafgift  
Der er regnet på en forhøjelse af benzinafgiften på henholdsvis 30 øre og 
1 krone pr. liter før moms. For at fastholde en konstant dieselandel i bil-
parken er dieselafgiften forhøjet med henholdsvis 25 og 83 øre pr. liter 
før moms, således at dieselprisen stiger proportionalt med benzinprisen. 
En forhøjelse på 30 øre for benzin og 25 øre for diesel fører til en generel 
stigning i forbrugerpriserne på benzin og diesel på 4,6 pct. En forhøjelse 
på 1 kr. for benzin og 83 øre for diesel fører til stigninger i brændstof-
priserne på 15,3 pct. Formålet med tiltagene er at påvirke den samlede 
efterspørgsel efter vejtransport. 
 
En forhøjelse af brændstofafgifterne på 30/25 øre pr. liter benzin/diesel 
medfører en samlet brændstofbesparelse på 80 mio. liter brændstof om 
året svarende til en energibesparelse på 2,6 PJ. Tilsvarende medfører en 
øget brændstofafgift på 1/0,83 kr. pr. liter benzin/diesel en besparelse på 
247 mio. liter brændstof pr. år. Beregningerne er baseret på samme meto-
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de som blev anvendt i Energistyrelsens beregning af tiltaget i forbindelse 
med Midtvejsrapporten, 200123. 
 
Tiltaget medfører en gennemsnitlig årlig CO2-reduktion i perioden 2008-
2012 på 193.000 ton ved en forhøjelse af brændstofafgifterne på 30/25 
øre og til 595.000 ton ved en forhøjelse af afgifterne på 1/0,83 kr. pr. 
liter. 
 
De samfundsøkonomiske omkostninger består dels af et tab for forbru-
gerne beregnet som summen af den ekstra afgiftsbetaling og et velfærdstab 
som følge af reduceret kørsel (det såkaldte trekantstab) dels af mistede 
indtægter for staten i form af et lavere provenu fra bilafgifterne, fordi til-
taget forventes at reducere bilparken. Omvendt vil staten få en øget ind-
tægt som følge af et højere provenu fra brændstofafgifterne. Da en forhø-
jelse af brændstofafgifterne direkte påvirker kørselsomfanget, er der bety-
delige sideeffekter forbundet med dette tiltag i form af reduceret luftforu-
rening, mindre støj, færre ulykker og lavere infrastrukturomkostninger. 
Disse er medregnet i tabel 8.8 nedenfor. Det bemærkes, at der er stor 
usikkerhed omkring opgørelsen af sideeffekterne. 
 
Tabel 8.8. Samfundsøkonomiske omkostninger ved øgede brændstofaf-
gifter 
 Forhøjelse af benzin-

afgiften på 0,3 kr. pr. 
liter og af dieselafgif-

ten på 0,25 kr. pr. 
liter 

Forhøjelse af benzin-
afgiften på 1 kr. pr. 

liter og af dieselafgif-
ten på 0,83 kr. pr. 

liter 

Nutidsværdi, 20 år  
Mia kr.  

i alt 
Kr./ton 

CO2 
Mia kr.  

i alt 
Kr./ton 

CO2 
Forbrugertab....................................... 12,32 5.596 39,90 5.882 
Offentligt provenutab ......................... -4,14 -1.883 -13,37 -1.971 
- brændstofafgifter............................... -7,55  -24,03  
- bilafgifter .......................................... 3,41  10,66  
Sideeffekter ......................................... -5,43 -2.465 -16,84 -2.483 
Samfundsøkonomisk omk. i alt........... 2,75 1.248 9,69 1.428 

 
Der er ikke i beregningerne taget højde for de samfundsøkonomiske om-
kostninger ved grænsehandelen. Disse vurderes af være betydelige, hvorfor 
ovennævnte beregninger udgør et underkantsskøn for omkostningerne 

                                                 
23 Energistyrelsen: Omkostninger ved CO2-reduktion for udvalgte tiltag. Midtvejsrapport, 
Maj 2001. 
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ved en reduktion af CO2-udledningerne ved en ensidig danske forhøjelse 
af brændstofafgifterne.  
 
Tyskland har den 1. januar 2003 forhøjet benzin- og dieselafgifterne med 
0,03 Euro pr. liter eller ca. 22 øre før moms. Ved en tilsvarende forhøjelse 
af de danske benzin- og dieselafgifter vil brændstofforbruget med den 
anvendte model blive reduceret med ca. 59 mio. liter svarende til ca. 
142.000 ton CO2. 
 
I overensstemmelse med skattestoppet skal det eventuelle statslige mer-
provenu fra en af miljømæssige årsager begrundet forhøjelse af afgifterne 
anvendes til at nedsætte andre skatter eller afgifter. 
 
Tiltaget er ikke følsomt over for ændringer i diskonteringsraten. 
 
Brug af biobrændstoffer 
EU-Kommissionen har fremsat et direktivforslag om fremme af brug af 
biobrændsler til transport, hvorefter forbruget af biobrændstoffer i hvert 
medlemsland i 2005 skal udgøre 2 pct. af al benzin og diesel, der sælges 
til transport. Andelen skal vokse til 5,75 pct. i 2010. I november 2002 
opnåede medlemslandene imidlertid fælles holdning til et kompromis-
forslag med vejledende mål, hvorefter disse andele alene er reference-
værdier, således at landene selv kan fastlægge deres egne vejledende mål, 
som er differentieret i forhold til Kommissionens udspil. Da direktivet 
endnu ikke er vedtaget, har Danmark ikke fastlagt nogen vejledende mål-
sætning endnu. 
 
Biobrændstoffer er dyrere at fremstille end fossile brændstoffer. Instru-
mentet til at realisere målene er afgiftslempelser for biobrændstoffer, der 
kan tillades ifølge forslaget til energibeskatningsdirektiv. 
 
I Danmark er det eneste biobrændstof, der aktuelt produceres i stor skala, 
biodiesel fremstillet af raffineret rapsolie. Regneeksemplet præsenteret i 
tabel 8.1 forudsætter derfor, at tiltaget udfyldes ved dansk produktion af 
biodiesel baseret på rapsfrø avlet i Danmark, selvom det er muligt, at en 
del af biobrændstoffet vil blive importeret, eller at andre biobrændstoffer 
senere vil vise sig fordelagtige. Biodiesel kan uden tekniske problemer 
iblandes 5-10 pct. i fossilt diesel, og mange dieselbiler vil uden problemer 
kunne køre på ren biodiesel. 
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Raps som non-food afgrøde kan dyrkes på brakarealer. Det er privatøko-
nomisk fordelagtigt frem for dyrkning på ikke-brakarealer, men det vil af 
samme grund have negative miljømæssige sideeffekter, der ikke er værdi-
sat i de samfundsøkonomiske beregninger her. Hvis al brakjord inddrages 
til formålet ville dette medføre en reduktion i CO2-udledningen på 
480.000 ton CO2 årligt. 
 
Omkostningerne er meget følsomme overfor prisen på at tilvejebringe 
rapsfrø i forhold til fossil diesel. Afhængigt af forudsætningerne kan den 
samfundsøkonomiske CO2-fortrængningsomkostning i runde termer va-
riere mellem -100 og +1100 kr. per ton CO2. Det centrale skøn er en 
gennemsnitlig CO2-fortrængningsomkostning på 744 kr. pr. ton CO2 ved 
en CO2-fortrængning på 480.000 ton i 2010.  
 
Marginalomkostningerne er kraftigt stigende, fordi stadig dårligere brak-
jorde vil blive taget i anvendelse. Hertil kommer ikke mindst, at ved en 
mere beskeden indsats vil landbrugets maskinomkostninger formentlig 
udgøre en mindre andel af de samlede omkostninger, især på kortere sigt. 
Ved en mere beskeden national målsætning skønnes CO2-fortrængnings-
omkostningen derfor at kunne blive væsentlig lavere end de 744 kr. pr. 
ton. 
 
Kørselsafgifter generelt 
Kørselsafgifter kan være et virkemiddel til reduktion af transportsektorens 
CO2-emissioner, da der kan opnås større reduktioner af visse af trafikkens 
eksternaliteter end ved tilsvarende forhøjelser af brændstofafgifterne. Det 
fordrer imidlertid, at afgiften differentieres, så mere belastende kørsel 
afgiftsbelægges hårdere end mindre belastende, for eksempel ved hjælp af 
afgifter der er differentieret mellem områder eller tidspunkter med og 
uden trængsel, eller mellem tæt- og tyndtbefolkede områder. Pålægges 
biltrafikken blot en ensartet landsdækkende afgift pr. km. opnås således 
ikke væsentligt forskellige resultater fra en brændstofafgift af samme stør-
relse.  
 
I forhold til øgede brændstofafgifter giver anvendelsen af kørselsafgifter 
ikke incitament til at reducere CO2-emissionen ved kørslen ved anvendel-
se af mere energieffektive lastbiler eller energibesparende kørsel. Omvendt 
giver kørselsafgifter større incitament til reduktion af kørslen end en 
brændstofafgift, og dermed større reduktion af eksternaliteterne (sideef-
fekterne), da disse primært er knyttet til kørselsomfanget. Desuden giver 
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kørselsafgifter ikke anledning til grænsehandel med brændstof. Netop 
lastbilers dieselforbrug vurderes af Skatteministeriet at være særlig græn-
sehandelsfølsomt på grund af erhvervets kørsel i udlandet. Tilsvarende er 
personbilers benzinforbrug i et vist omfang grænsehandelsfølsomt, jævn-
før ovenfor.  
 
Omlægges eksisterende faste afgifter til differentierede kørselsafgifter kan 
opnås samfundsøkonomiske fordele i form af for eksempel mindre træng-
sel og mindre belastning af tætbefolkede områder, end tilfældet er nu. I 
det omfang sådanne omlægninger samtidig giver anledning til reduceret 
CO2-emission, kan der blive tale om lave eller endda negative reduktions-
omkostninger. Analyser af en relativt simpel omlægning af dele af de eksi-
sterende faste afgifter på bilområdet til ensartede kørselsafgifter i Holland 
skønnes således at indebære relativt lave reduktionsomkostninger (ca. 10 
EUR pr. ton CO2), fordi der er tale om en omlægning fra faste til variab-
le, det vil sige kørselsafhængige afgifter. Det hollandske bilafgiftssystem 
har dog en anden struktur end det danske, hvilket gør det vanskeligt 
umiddelbart at overføre resultaterne til danske forhold. 
 
Kørselsafgifter på gods  
I beregningerne forudsættes, at der indføres kørselsafgifter på vare- og 
lastbiler i form af kilometerafgifter, der differentieres efter køretøjstype. 
Kilometersatsen tilstræbes at afspejle de gennemsnitlige omkostninger ved 
brug af infrastrukturen. Til brug herfor er afskrivning og forrentning af 
vejinfrastrukturen samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved vej-
nettet skønnet og fordelt på forskellige typer vare- og lastbiler. Der er på 
denne baggrund fastlagt satser for kørselsafgift, der sammen med vægtaf-
gifter modsvarer disse infrastrukturomkostninger: 
 

 Varevogne Lastbiler og lastvognstog 
Forhøjet vejafgift ................... 0,30 kr. pr. km 0,25 kr. pr. km 

 
Disse afgifter forudsættes pålignet oven på de eksisterende vægtafgifter, 
vejbenyttelsesafgifter og brændstofafgifter. 
 
Der er beregnet en CO2-effekt på i gennemsnit 141.000 ton om året i 
2008-2012. Tiltaget giver anledning til en reduceret kørsel på i alt 274 
mio. vare- og lastbilkm pr. år i gennemsnit for perioden 2008-2012. Re-
duktionen i det samlede trafikarbejde er den primære årsag til, at der op-
nås en betydelig reduktion i de eksterne omkostninger ved tiltaget i form 
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af støj, infrastrukturomkostninger, uheld og luftforurening. De samlede 
samfundsøkonomiske omkostninger ved tiltaget er vurderet til 1.620 kr. 
pr. ton CO2 eksklusive sideeffekter og ca. -320 kr. pr. ton CO2 inklusive 
sideeffekter; men som oven for bør det bemærkes, at der er stor usikker-
hed forbundet med opgørelsen af sideeffekterne. 
  
Kørselsafgifter på personbiler 
Der er i forbindelse med dette arbejde lavet en simpel beregning af kør-
selsafgifter på personbiler, som ikke er differentieret efter tid og sted. I 
beregningerne forudsættes, at der indføres en kørselsafgift for personbiler 
på 7,41 øre pr. km. Kørselsafgiften svarer i niveau til en forhøjelse af 
brændstofafgiften på 1 kr. pr. liter. Kørselsafgiften forudsættes ikke at 
være differentieret efter tid eller sted. 
 
Beregningerne viser en gennemsnitlig årlig CO2-reduktion i perioden 
2008-2012 på 451.000 ton. Tiltaget giver anledning til reduceret kørsel 
og herigennem en betydelig reduktion i luftforurening og andre sideeffek-
ter. De samfundsøkonomiske omkostninger ved tiltaget er vurderet til 
1.137 kr. pr. ton CO2 inklusive sideeffekter.  
 
Som nævnt ovenfor kan der ske mere effektive reduktioner af trafikkens 
eksternaliteter, hvis afgiften differentieres efter geografi, og eventuelt også 
efter tid på døgnet. Dette vil formentlig være tilfældet ved en eventuel 
realisering af dette virkemiddel. I så fald kan den samfundsøkonomiske 
omkostning antages at ligge betydeligt under niveauet på 1.137 kr. pr. 
ton CO2.  
 
I de ovenstående skitserede kørselsafgifter er der set bort fra de admini-
strative og kontrolmæssige forhold ved aflæsningen af køretøjers km-
tællere og den efterfølgende opkrævning af afgifter på grundlag heraf.   
 
Afskaffelse af befordringsfradraget 
Det har fra forskellig side været nævnt, at befordringsfradraget burde af-
skaffes for at reducere de miljømæssige konsekvenser af den transport, der 
ydes fradrag til. I det følgende beregnes konsekvenserne af at afskaffe fra-
draget. Beregningerne viser, at dette vil have meget høje samfunds-
økonomiske omkostninger – endda uden at de negative konsekvenser for 
arbejdsmarkedet inkluderes. Derfor kan det ikke anbefales at afskaffe be-
fordringsfradraget.  
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Befordringsfradraget giver erhvervsaktive mulighed for et fradrag i ind-
komstskatten, hvis deres daglige transport mellem bolig og arbejdssted er 
mere 24 km pr. dag. Fradraget er i 2003 1,60 kr. pr. km for pendling 
mellem 24 og 100 km daglig, og 0,80 kr. pr. km for den del af pendlin-
gen der overstiger 100 km.  
 
Fradraget reducerer omkostningerne forbundet med bolig-arbejdssteds-
rejser og forventes at give større villighed til at rejse længere til arbejde 
end ellers og dermed øget fysisk mobilitet på arbejdsmarkedet. Afskaffes 
befordringsfradraget øges bolig-arbejdssted rejseomkostningerne, så de 
svarer til omkostningerne ved andre rejser, og villigheden til at rejse langt 
til arbejde forventes reduceret. Afskaffelse af fradraget forventes derfor at 
reducere trafikarbejdet mellem bolig og arbejdssted.  
 
Det er beregnet, at der kan opnås en CO2-besparelse ved dette tiltag på i 
gennemsnit 560.000 ton CO2 om året i perioden 2008-2012. De sam-
fundsøkonomiske omkostninger herved er estimeret til ca. 4.490 kr. pr. 
ton CO2. Inkluderes de positive sideeffekter i form af miljøfordele, redu-
cerede uheld mv., bliver den samfundsøkonomiske omkostning ca. 650 
kr. pr. ton CO2. Heri er værdien af øget mobilitet, som er en hovedbe-
grundelse for befordringsfradraget, imidlertid ikke medregnet, idet der 
ikke foreligger nærmere skøn over befordringsfradragets faktiske virknin-
ger på mobiliteten. Dette medfører, at de samfundsøkonomiske omkost-
ninger undervurderes. Desuden er der meget stor usikkerhed forbundet 
med opgørelsen af såvel reduktionspotentiale som CO2-omkostning ved 
dette tiltag, og reduktionspotentialet bør formentlig nedjusteres. Endvide-
re vil tilpasningen tage tid, og vil blive modvirket af ændringer i prisdan-
nelsen på huse. En afskaffelse af befordringsfradraget vil desuden have 
væsentlige fordelingsmæssige konsekvenser. Endeligt skal en omlægning 
også her ske under hensyntagen til skattestoppet. Befordringsfradraget 
skønnes at ville udgøre ca. 10,3 mia.kr. i 2003. Skatteværdien heraf er ca. 
3,4 mia.kr. 
 
Bedre godslogistik i byer 
Omkring 60 pct. af trafikarbejdet med vare- og lastvogne foregår i byer. 
En forbedret distribution af gods i større byer vil kunne reducere trafikar-
bejdet. I beregningerne er det forudsat at 1,5 pct. af dette godstrafikarbej-
de kan fjernes gennem bedre godslogistik, hvilket svarer til en reduktion i 
CO2-udledningen på 42.000 ton pr. år i perioden 2008-2012. 
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Tiltaget forudsættes at være privatøkonomisk rentabelt24, men indebærer 
omkostninger for samfundet i form af udgifter til at få tiltaget skubbet i 
gang (certificering, demonstrationsprojekt og informationskampagner), 
samt provenutab som følge af reduktion i brændstofforbruget. Samlet er 
udgifterne for staten opgjort til 534 mio.kr. (nutidsværdi over 20 år), 
svarende til en CO2-omkostning på 1.417 kr. pr. ton. Tiltaget har dog 
væsentlige positive sideeffekter i form af reduceret udslip af forurenende 
stoffer i byer. Medregnes disse positive sideeffekter, bliver den samfunds-
økonomiske CO2-omkostning negativ. 
 
Andre tiltag (virkemidler i byer) 
Tetraplan og Søren Tolstrup Consult har for Miljøstyrelsen regnet på 
CO2-udledningseffekten af en række kommunale virkemidler på trans-
portområdet25. Disse omfatter blandt andet miljøzoner, forskellige former 
for parkeringsrestriktioner, distancearbejde, samkørsel og delebiler, frem-
me af cykeltrafik mv. På grundlag af beregninger fra Horsens og Alberts-
lund kommuner, er reduktionspotentialet opskaleret for at give et samlet 
billede af de mulige CO2-gevinster ved gennemførsel af disse tiltag i alle 
større bykommuner og i hovedstadsområdet. Det samlede potentiale er 
skønnet til ca. 350.000 ton CO2 om året. Det bemærkes dog, at dette 
skøn er meget usikkert. Det har ikke været muligt inden for rammerne af 
dette arbejde at foretage en egentlig beregning af de samfundsøkonomiske 
omkostninger ved disse tiltag. 
 
 
8.9. Andre tiltag 
 
Metan-udslip fra lossepladser  
Lossepladser/deponeringsanlæg, hvor der er deponeret organisk stof, bi-
drager til drivhuseffekten først og fremmest via metan-udslip, som har en 
21 gange så kraftig drivhuseffekt som CO2 pr. ton udledt stof. Metan kan 
opsamles og udnyttes som energi eller afbrændes uden energiudnyttelse. 
Dette sker allerede i dag fra 16 aktive danske deponeringsanlæg, og det 
skønnes at være driftsøkonomisk rentabelt at etablere opsamling på yder-
ligere 6 aktive anlæg. Denne opsamling indgår i fremskrivningen af Dan-
                                                 
24 CO2-reduktioner i transportsektoren. Godstransport – effektiviseringer. Arbejdspapir nr. 8, 
Trafikministeriet, 1997. 
25 Udredningsprojekt om mulighederne for at indgå frivillige aftaler mellem stat og kommu-
ner/amter om at reducere CO2-udslippet på transportområdet, Miljøstyrelsen, foreløbige 
resultater, nov. 2002. Endelig rapport forventes offentliggjort i begyndelsen af 2003. 
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Danmarks drivhusgasudledninger, jf. kapitel 2, og der regnes derfor i 
dette tiltag på opsamling fra de yderligere 31 anlæg i alt, hvor det ikke 
skønnes at være driftsøkonomisk rentabelt. Da langt de fleste anlæg er 
fælles kommunalt ejede vil finansieringen være fra offentlige midler.  
 
Afbrænding af gassen er sammenlignet med opsamling med energiudnyt-
telse brugt til el-produktion. For alle anlægsstørrelser er resultatet, at af-
brænding af gassen er det økonomisk mest fordelagtige, hvorfor det er 
denne metode, som forudsættes anvendt i beregningerne af de samfunds-
økonomiske omkostninger ved dette tiltag.  
 
Reduktionspotentialet er beregnet til 93.000 ton CO2-ækvivalenter i gen-
nemsnit pr. år i perioden 2008-2012, mens CO2-omkostningen er esti-
meret til 175 kr. pr. ton. 
 
Omkostningsberegningerne er relativt sikre, da der er tale om kendt tek-
nologi, men der vil være en væsentlig variation fra anlæg til anlæg afhæn-
gig af deponiernes størrelse. Desuden anslås der at være en begrænset 
usikkerhed på opsamlingspotentialet. 
 
Samlet kan det konkluderes, at der ikke er noget stort potentiale for yder-
ligere opsamling af metan fra danske lossepladser, og at dette vil være 
forholdsvis dyrt.  
 
Til sammenligning er der regnet på opsamling og energiudnyttelse af me-
tan fra 7 udvalgte lossepladser i den Østersønære del af Rusland. Modsat i 
Danmark deponeres bionedbrydeligt affald stadig i Rusland, og andelen 
af affald der deponeres er også langt større her end i Danmark. Foreløbi-
ge, grove beregninger viser at der fra disse 7 deponeringsanlæg er et gen-
nemsnitligt reduktionspotentiale på 360.000 ton CO2-ækvivalenter pr. år 
i 2008-2012, og at de samfundsøkonomiske omkostninger herved er i 
størrelsesordenen 40 kr. pr. ton26.  

                                                 
26 Der henvises i øvrigt til baggrundsrapporten Hvad koster det at reducere CO2-mankoen? 
Reduktionspotentiale og omkostninger for udvalgte tiltag, udarbejdet af COWI for Miljø-
styrelsen, november 2002. Forefindes på www.mst.dk. 
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Bilag 8.1.  
Den anvendte velfærdsøkonomiske analyse- og beregnings-
metode 
 
I dette bilag beskrives det velfærdsøkonomiske metodegrundlag, der er 
blevet anvendt til at vurdere de forskellige mulige reduktionstiltag, her-
under beregning af CO2-reduktionsomkostninger.  
 
Bilaget beskriver alene den anvendte analyse- og beregningsmetode. For 
en mere dybtgående diskussion af principperne for velfærdsøkonomiske 
beregninger henvises til faglitteraturen – herunder Omkostning ved CO2-
reduktion for udvalgte tiltag – midtvejsrapport, Energistyrelsen 2001, Vej-
ledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, Fi-
nansministeriet 1999 og Miljøpolitikkens økonomiske fordele og omkostnin-
ger, Finansministeriet m.fl. 2001. Disse rapporter danner baggrund for 
den anvendte metode. 
 
Nutidsværdi og enhedsomkostninger 
Omkostningerne ved de enkelte CO2-reducerende tiltag kan hensigtsmæs-
sigt beskrives ved, at der tages udgangspunkt i en beregning af tiltagenes 
nutidsværdi. Nutidsværdien udtrykker den tilbagediskonterede værdi af 
fordele (”benefits”) og omkostninger (”costs”) ved et givet tiltag. 
 
Når r udtrykker diskonteringsraten og T tiltagets tidshorisont, kan tilta-
gets nutidsværdi NNV beregnes ved følgende formel:   
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hvor Bt henholdsvis Ct afspejler tiltagets gevinster henholdsvis omkostnin-
ger i periode t. ∆COt

2 angiver ændringen i CO2-udledningen som følge af 
tiltaget i periode t (Denne størrelse opgøres som negativ, hvis udlednin-
gen reduceres). rCO2 angiver diskonteringsraten for CO2. PCO2 beskriver 
omkostningen ved en reduktion i drivhusgasudledningen. 

Sættes nutidsværdien til nul i ovenstående formel, kan enhedsomkostnin-
gen ved at reducere CO2-udledningen med det givne tiltag beregnes. 
Omkostningen findes ved at isolere prisen på CO2-reduktion, idet denne 
antages at være konstant over tid: 
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For at kunne beregne enhedsomkostningerne ved det pågældende CO2-
reduktionstiltag er det nødvendigt at bestemme følgende:  
 
• Hvor meget kan tiltaget reducere CO2-udledningen, 2CO∆ ? 

• Der skal vælges diskonteringsfaktor. 
• Hvad er udgifterne ved tiltaget, og hvilke aktører afholdes de af ? 
• Udgifterne omregnes til samfundsøkonomiske omkostninger, C. 
• Beskrivelse og opgørelse af tiltagets eventuelle positive eller negative 

sideeffekter ud over CO2-reduktion, B. 
• Ovenstående indsættes i formlen og enhedsprisen for CO2-

reduktionen kan bestemmes. 
 
De enkelte elementer beskrives mere indgående i det følgende. 
 
Ændringen i CO2-udledningen – ∆COt

2 
Med udtrykket ∆COt

2 beskrives den årlige ændring i udledningen af driv-
hus-gasser, som tiltaget giver anledning til. Reduktionen beskrives pr. år, 
da fremtidige reduktioner på grund af diskontering ikke vejer så tungt 
som nutidige reduktioner.    
 
Ændringen i udledningen vil skulle beregnes i forhold til en referencesitu-
ation, der beskriver udledningen i fraværet af det reducerende tiltag. Re-
duktionen af andre drivhusgasser end CO2 sættes i forhold til CO2, og 
opgøres i CO2-ækvivalenter. 
 
Diskontering af r og rCO2 samt tidsaspektet T  
Der anvendes en fælles samfundsmæssig kalkulationsrente på 6 pct., som 
anbefalet i Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvur-
deringer, Finansministeriet 1999. Niveauet for kalkulationsrenten afspej-
ler et tabt alternativt afkast. Til belysning af følsomheden over for en 
ændret kalkulationsrente anvendes som standard følsomhedsberegning en 
lavere kalkulationsrente på 3 pct. 
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For så vidt angår tiltagenes tidsmæssige dimension gælder, at denne bør 
være tilstrækkelig lang til, at alle væsentlige fordele og omkostninger ved 
tiltaget medtages og beskrives. De enkelte fordele og omkostninger henfø-
res så vidt muligt til de årlige tidsperioder, de rent faktisk falder i. Dette 
kan være af betydning, fordi der, jf. ovenfor, sker en diskontering af frem-
tidige effekter. 
 
Omkostninger/”Costs” – C     
Såvel investeringsudgifter som driftsudgifter – angivet som ændringer i 
forhold til referencesituationen – samt udgifter til administration eller 
lignede forbundet med introduktion af det pågældende tiltag skal inddra-
ges i de omkostninger, der indgår i beregningen. 
 
En opgørelse af tiltagenes samlede udgifter giver imidlertid ikke fuldstæn-
dig information om de økonomiske virkninger af tiltaget.  
 
En væsentlig mangel ved en ”klassisk” udgiftsopgørelse er, at de såkaldte 
afledte effekter for samfundsøkonomien ikke fremgår. Inkluderes sådanne 
effekter, belyses de samlede samfundsøkonomiske omkostninger. Til brug 
herfor er det vigtigt, at der konsekvent sker en beskrivelse af alle udgifter i 
markedspriser.  
 
De nødvendige korrektioner vedrører følgende tre forhold: (a) nettoaf-
gifts-faktoren, (b) skatteforvridningstabet, og (c) afgiftsforvridningstabet.  
 
(a) Nettoafgiftsfaktoren 
Det forudsættes, at udgifterne til et CO2-reduktionstiltag fortrænger al-
ternativ anvendelse af de pågældende midler. Derfor skal beregningsprisen 
ved opgørelsen af omkostningerne afspejle de forbrugsmuligheder, som 
alternativ anvendelse kunne give anledning til. Nettoafgifterne på for-
brugsgoderne udtrykkes ved nettoafgiftsfaktoren, der afspejler forholdet 
mellem produktionsgodernes værdi opgjort i henholdsvis markedspriser 
og basispriser. Som et tilnærmet udtryk herfor anvendes forholdet mellem 
bruttonationalproduktet (BNP) opgjort i markedspriser og den nationale 
værditilvækst opgjort i faktorpriser. I praksis er nettoafgiftsfaktoren såle-
des opgjort til 1,17.  
 
(b) Skatteforvridningstabet 
På grund af behovet for skattefinansiering af offentligt finansierede pro-
jekter opstår der i disse tilfælde et skatteforvridningstab. Omkostninger 
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forbundet med skattefinansiering – blandt andet som følge af forvridnin-
ger på arbejdsudbuddet – bør som udgangspunkt indregnes som en om-
kostning ved projekttiltaget. Størrelsen af denne omkostning afhænger 
således af størrelsen af de skattefinansierede omkostninger ved det pågæl-
dende projekt. 
 
Fremgangsmåden ved indregning af skatteforvridningsomkostninger i 
forbindelse med vurderingen af offentlige projekter er som det første at 
beregne projektets behov for skattefinansiering. Dette udregnes som net-
tonutidsværdien af strømmen af indtægter og udgifter for staten. De for-
dele og ulemper, der ikke har budgetmæssige konsekvenser for staten, 
inddrages således ikke i dette regnestykke. Skatteforvridningstabet opgø-
res dernæst ved at skattefinansieringsbehovet korrigeres med den sam-
fundsmæssige marginalomkostning ved skattefinansiering, som er fastsat 
til 20 procent. Den beregnede skatteforvridning indgår herefter som en 
omkostning i den samlede vurdering, dvs. i C i ovenstående formel. 
 
(c) Afgiftsforvridningstabet 
Som udgangspunkt kan det antages, at husholdninger (virksomheder) har 
sammensat deres forbrug (forhold mellem produktionsfaktorer) således, at 
de maksimerer deres velfærd givet budgetrestriktionen (minimerer om-
kostningerne givet produktionen). I markedsligevægten uden indblanding 
opnår man således et optimalt sæt af forbrug eller produktion. For den 
sidst købte enhed er gevinsten i form af ekstra velfærd for husholdninger-
ne derfor lig med prisen på varen. Tilsvarende vil det hvad angår virk-
somheden for den sidste solgte enhed af varen gælde, at marginalomkost-
ningerne er lig med salgsprisen.  
 
Ved indførsel af en grøn afgift på en vare opstår der et forvridningstab, som 
følge af at der opstår en forskel på den pris, som køberen skal betale (pri-
sen inklusive skat), og den pris, som sælgeren opnår (prisen eksklusiv 
skat). Som resultat af den forhøjede pris for køber reduceres forbruget af 
varen (faktorinputtet for virksomhederne). Denne effekt ligger ud over en 
eventuel effekt på det samlede skatteprovenu, jf. ovenstående skatte-
forvridningstab, og kan meget vel dominere denne. Afgiften vil således i 
kraft af den ændrede forbrugersammensætning medføre en forvridning og 
dermed et netto-velfærdstab for samfundet. Dette forvridningstab gør sig 
også gældende i en situation, hvor afgiften for eksempel tilbageføres den 
private sektor (hvor der i dette tilfælde ikke er noget skatteforvridningsbi-
drag). 



Kapitel 8 – Nationale tiltag til begrænsning af drivhusgasudledningen 
  

169 
 

Det er muligt at inkludere disse effekter på en relativt simpel måde – og 
dermed beskrive tiltagets omkostninger inklusive disse virkninger – ved at 
anvende nogle simple korrektionsfaktorer. De korrektioner, der skal fore-
tages, afhænger af tiltagets art, og af hvem der afholder udgifterne, jf. boks 
1. 
 
Fordele/”benefits” – B 
De fordele ved tiltaget, der handler om den direkte effekt i form af redu-
ceret drivhusgasudledning, indgår i tallet for CO2-reduktionen. Hvis til-
taget indbefatter reduktion af andre drivhusgasser, opgøres disse i CO2-
ækvivalenter. Størrelsen B i formlen udtrykker de andre fordele, der even-
tuelt gør sig gældende. 
 
Det kan dreje sig om effekter, der er prissat på markedet, som eksempelvis 
sparede udgifter olie, kul, gas som følge af besparelser på energi mv. Disse 
opgøres også i basispriser og multipliceres med nettoafgiftsfaktoren for at 
danne de velfærdsøkonomiske beregningspriser. 
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Boks 1. Korrektioner ved opgørelsen af omkostninger ud fra forskellige 
typer af tiltag 
Type af tiltag Fremgangsmåde ved opgørelse af omkostningerne 
  

Offentlige udgifter  
(og indtægter) 

Udgifterne opgjort i faktorpriser korrigeres med skatte-
forvridningstabet på 20 pct. og nettoafgiftsfaktoren på 17 
pct., i alt 37 pct. – dvs. der multipliceres med 1,37. 

  

Private udgifter 
(og indtægter) 

Udgifterne opgjort i faktorpriser korrigeres med nettoafgifts-
faktoren på 17 pct. – dvs. der multipliceres med 1,17. 

  

Grønne afgifter – for-
vridningstab herved 

For en ny afgift er forvridningen lig ½ gange den grønne 
afgiftssats gange den beregnede ændring i afgiftsgrundlaget. 
Det såkaldte trekantstab beregnes. For en forhøjet eksisteren-
de afgift beregnes trekantstabet (fra den eksisterende situation 
til den nye). Dertil lægges ændringen i afgifts-grundlaget som 
følge af afgiftsforhøjelsen (fra situationen med den eksisteren-
de til situationen med den nye) gange ændringen i afgiftssat-
sen. 

  

Normfastsættelse Ved normer, som vil påvirke forbrugernes adfærd, skal der 
ikke korrigeres med nettoafgiftsfaktoren – her er priserne 
allerede lig markedspriserne. Ved normer, som påvirker priva-
te virksomheder, korrigeres med nettoafgiftsfaktoren på 17 
pct. for at omregne til værdien i markedspriser. Hvis det 
vurderes, at normfastsættelsen vil ramme såvel forbrugere som 
virksomheder, skønnes det, hvor stor en andel af hver gruppe, 
der vil blive ramt. Ved indførelse af normer skal forvridnings-
effekten også opgøres, idet forbrugernes og virksomhedernes 
adfærd påvirkes bort fra, hvad der ellers ville være økonomisk 
optimalt. Såfremt der kan argumenteres for, at normen alene 
sikrer en overvindelse af informationsbarrierer eller lignende, 
skal forvridningen udelades – forbrugernes optimale adfærd 
må med andre ord ikke ændres, men alene opnås i modsæt-
ning til i situationen med informationsbarrierer. 

 
Det kan også dreje sig om nogle miljømæssige sideeffekter – herunder for 
eksempel reduceret udledning af SO2, NOX og partikler, forbedret biodi-
versitet, eller færre støjgener – eller om nogle sundhedsmæssige sideeffek-
ter – som eksempelvis færre syge og trafikskader. Disse sideeffekter bør 
som udgangspunkt altid søges beskrevet kvalitativt og om muligt opgøres 
kvantitativt, hvor det er muligt at prissætte dem. For de enkelte tiltag er 
enhedsomkostningerne ved CO2-reduktion opgjort både for det tilfælde, 
hvor sideeffekterne tælles med i beregningen som et plus, og for det til-
fælde, hvor de ikke tælles med. I nogle tilfælde kan værdien af sideeffek-
terne dominere den værdisatte gevinst ved selve CO2-reduktionen, således 
at CO2-reduktion ikke kan siges at være den primære effekt ved det på-
gældende tiltag.  
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Opgørelsen af sideeffekter er ofte ufuldstændig og forbundet med betyde-
lig usikkerhed om konsekvenser og værdisætning. Ofte afhænger det af 
tiltagets karakter. Således er usikkerheder og muligheden for konsistens 
ikke ens for omkostninger og sideeffekter. Derfor vil resultaterne ikke i 
samme grad være sammenlignelige på tværs af tiltag, når sideeffekter – der 
ikke kan beskrives konsekvent for alle tiltag – måske medtages for nogle 
tiltag, men ikke for andre. På den anden side går information vedrørende 
primært afledte miljø- og sundhedseffekter tabt. Sideeffekter bør derfor 
primært beskrives separat. 
 
Den beskrevne analyse- og beregningsmetode kan ikke anses for at være 
fuldstændig omfattende eller velfærdsøkonomisk konsistent. Det vurderes 
imidlertid, at metoden er tilstrækkelig konsekvent til at være anvendelig 
til brug for tværgående sammenligninger af CO2-reducerende tiltag under 
en betydelig generel usikkerhed. Det er muligt at sammenligne tiltag på 
tværs af virkemidler, sektorer og tidsmæssige forskelle.  
 
Det bliver endvidere principielt muligt at sammensætte en samlet om-
kostningskurve af de enkelte tiltag, idet metoden beskriver såvel CO2-
omkostningen som de enkelte tiltags kvantitative CO2-reduktion, jf. Om-
kostning ved CO2-reduktion for udvalgte tiltag – midtvejsrapport, Energisty-
relsen 2001, for en illustration heraf. 
 
Andre relevante forhold 
Der kan være en række andre forhold, som ikke er inddraget i ovennævn-
te beregningsmetode, men som i praksis vil blive tillagt stor politisk be-
tydning. Det kunne eksempelvis være virkninger på den økonomiske for-
deling.  
 
Væsentlige effekter på den økonomiske fordeling bør beskrives, så der kan 
tages særskilt politisk stilling til ”værdien” heraf. I forbindelse med beskri-
velsen af de enkelte tiltag bør der derfor så vidt muligt indgå en særskilt 
beskrivelse af de udgiftsmæssige (og eventuelle indtægtsmæssige) konse-
kvenser for de statslige finanser og for andre aktører – herunder am-
ter/kommuner, erhverv og husholdninger.  
 
Endvidere beskrives, i det omfang det er relevant og hvor det muligt, an-
dre fordelingsmæssige aspekter ved tiltagene, herunder vedrørende forde-
lingen af omkostninger og eventuelle gevinster (blandt andet sideeffekter) 
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på forskellige sektorer inden for erhverv og forskellige grupper af hus-
holdninger. 
 
Beregningseksempler 
Beregningsmetoden illustreres nedenfor med et par beregningseksempler.  
 
Eksempel 1 
Staten afsætter 20 mio.kr. årligt til et projekt, som vil medføre en reduk-
tion i CO2-udslippet på ca. 50.000 ton årligt. Der antages en tidshorisont 
på 20 år, samt en diskonteringsrate på 6 pct. Der er her tale om et offent-
ligt finansieret projekt, hvorfor der skal korrigeres med såvel nettoafgifts-
faktoren som skatteforvridningstabet – det vil sige at de 20 mio.kr. skal 
multipliceres med 1,37. Prisen pr. reduceret ton CO2 bliver da: 
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Man kunne forestille sig, at tiltaget er forbundet med sideeffekter i form 
af positive miljøeffekter til en værdi på ca. 5 mio.kr. årligt i 20 år (opgjort 
i velfærdsøkonomiske priser), eksempelvis reduktion i udledning af andre 
skadelige stoffer. I så fald bliver prisen pr. reduceret ton CO2 100 kr. lave-
re: 
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Eksempel 2 
I privat regi investeres i eksempelvis ubygning af havvindmøller. Projektet 
er kendetegnet ved en høj engangsinvestering på 1 mia.kr. og relativt små 
løbende driftsomkostninger på ca. 10 mio.kr. pr. år. Derudover medfører 
projektet en fordel i form af en årlig brændselsbesparelse på 15 mio.kr. 
Da der er tale om et privat finansieret projekt, skal udgifterne, der er op-
gjort i basispriser, korrigeres med nettoafgiftsfaktoren. Det antages at 
havvindmøllerne har en gennemsnitlig ”levetid” på ca. 30 år fører til en 
årlig reduktion i CO2-udledningen på 150.000 ton. Prisen på reduktion 
af et ton CO2 bliver da ca. 370 kr.: 
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Man kunne forestille sig, at der også var sideeffekter i form af positive 
miljøeffekter. Antages det, at disse sideeffekter kan opgøres til en værdi af 
ca. 50 mio.kr. årligt (opgjort i velfærdsøkonomiske priser), falder prisen 
pr. reduceret ton CO2 til ca. 135 kr.: 
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9 Kvotesystemer – auktion og gratistil-
deling af kvoter 

 
 
 
 
 
9.1. Indledning  

Det forslag til EU-kvotedirektiv, der er opnået fælles holdning til, giver de 
enkelte stater nogle frihedsgrader for indretningen af det nationale kvote-
system. Staterne har blandt andet mulighed for at medtage flere brancher 
end angivet i direktivet (”opt-in”) og for at reducere bagatelgrænsen for 
derigennem at opnå større dækning1. Til gengæld giver kvotedirektivet 
ikke helt klare retningslinier for, hvorledes der skal allokeres gratiskvoter 
til de enkelte virksomheder, selvom visse kriterier dog er angivet2. Som 
følge heraf skal der træffes en række valg ved udformningen af et nationalt 
kvotesystem for energiintensive virksomheder.  
 
Ved indretningen af et dansk kvotesystem og specielt vedrørende alloke-
ringen af kvoter til virksomhederne vil det være hensigtsmæssigt, om der i 
overgangsperioden 2005-2007 etableres et system, der korresponderer 
den indretning, der tilstræbes for det længere sigt. 
 
Dette kapitel omhandler nogle mere generelle overvejelser, der gør sig 
gældende vedrørende allokeringen af kvoter. I hvilket omfang det er hen-
sigtsmæssigt at medtage flere brancher i et dansk kvotesystem end angivet 
i kvotedirektivet, er behandlet i de følgende to kapitler.  
 
 
 

                                                 
1 ”Opt-in”-muligheden i forhold til andre brancher gælder først fra 2008. Det er til 
gengæld muligt allerede fra 2005 at ansøge Kommissionen om at kunne inkludere instal-
lationer omfattet af aktiviteterne i bilag 1, som ligger under tærskelværdierne. 
2 De endelige retningslinier for allokeringsmetoder kendes tidligst sommeren 2003. 
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9.2. Finansieringsbidrag fra kvotedækkede virksomheder 

Kvoterne kan omsættes mellem virksomhederne – internt i landet og mel-
lem de europæiske lande. De virksomheder, der dækkes af kvotesystemet, 
vil dermed få et incitament til at effektivisere eller omlægge produktio-
nen, så der spares på energien og CO2-udledningen reduceres, da salg af 
CO2-kvoter vil indbringe virksomheden en fortjeneste svarende til kvote-
prisen. Omvendt vil kvotesystemet ”straffe” virksomhederne for øget 
CO2-udledning svarende til kvoteprisen. Kvotesystemet bidrager derfor i 
sig selv med et incitament til at reducere CO2-udledningen.  
 
Bidraget herfra vil dog være beskedent i forhold til den nationale målsæt-
ning om at fjerne mankoen i 2008-2012. Skal denne målsætning nås (på 
en omkostningseffektiv måde), er det nødvendigt at der købes internatio-
nale CO2-kvoter og -kreditter med henblik på at øge den samlede natio-
nale kvote. De energiintensive, kvotedækkede erhverv kan bidrage til 
medfinansiering heraf, ved at de tildeles færre gratiskvoter sammenlignet 
med deres CO2-udledning i udgangssituationen. 
 
Tildeles virksomhederne ingen gratiskvoter, vil de således skulle skaffe sig 
dækning for deres CO2-udledning udelukkende gennem køb af inden-
landske kvoter og/eller internationale kvoter og kreditter til markedspris. I 
en sådan situation kan de pågældende virksomheder siges at være pålagt 
den maksimale økonomiske belastning (inden for kvotesystemet). Hvis 
omvendt virksomhederne tildeles gratiskvoter fuldt ud svarende til deres 
nuværende udledning, vil de slet ikke blive belastet økonomisk i forhold 
til den aktuelle situation – men vil, i det omfang de udvider produktio-
nen med mere CO2-udledning til følge, skulle betale derfor med køb af 
kvoter og kreditter. I hvilket omfang de kvotedækkede virksomheder til-
deles gratiskvoter har imidlertid ikke nogen betydning for, i hvilket om-
fang virksomhederne vil foretage egne CO2-reducerende tiltag, da incita-
mentet hertil er uforandret og alene er bestemt af prisen på kvoterne.  
 
Hvor meget de energiintensive, kvotedækkede erhverv gennem reduktion 
i antallet af tildelte gratiskvoter skal bidrage til medfinansiering af den 
samlede indsats for at opfylde målsætningen om at fjerne mankoen 2008-
2012 må indgå i en overordnet politisk afvejning – dels i forhold til de 
forskellige mulige statsligt finansierede reduktionstiltag, dels i forhold til 
hvor meget de øvrige sektorer skal bidrage til denne medfinansiering.  
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9.3. Bortauktion og tildeling af kvoter 

Det er staten, der har en samlet reduktionsforpligtelse. Staten kan gen-
nem direkte indkøb af internationale kvoter og kreditter i udlandet opnå 
en større national kvote for Danmark. Denne relative forøgelse kunne i 
princippet sælges videre til de private virksomheder gennem bortauktion 
af indenlandske kvoter, således at disse opnår mulighed for at udlede mere 
CO2. Netto påvirker denne transaktionsfølge fra udland via staten til virk-
somhederne ikke staten provenumæssigt (bortset fra transaktionsomkost-
ninger og eventuelle mindre udsving i priserne mellem det udenlandske 
og indenlandske marked) – staten er da blot en slags ”mellemhandler” for 
kvoter/krediter. I sig selv bidrager denne transaktionsfølge heller ikke til 
at lukke mankoen.  
 
Statslig bortauktion af kvoterne fører således ikke i sig selv til hverken en 
reduktion af den danske CO2-udledning eller til et bidrag til en forøgelse 
af den samlede nationale kvote. Skal virksomhederne bidrage til at finan-
siere den nationale reduktionsforpligtelse – således at mankoen fjernes – 
er det således afgørende, at de tildeles færre gratiskvoter set i forhold til 
deres CO2-udledning i udgangspunktet. 
 
Staten har dog principielt mulighed for at skaffe sig bidrag til at finansiere 
andre tiltag ved i stedet for at tildele kvoter gratis at bortauktionere nogle 
af CO2-kvoterne og dernæst anvende provenuet herfra til for eksempel at 
finansiere andre indenlandske CO2-reducerende tiltag. Ved bortauktion af 
tilstrækkeligt mange kvoter – således at der tildeles færre gratiskvoter end 
nødvendigt for at fjerne mankoen – kan staten endda opnå et oversky-
dende provenu, som kan anvendes til andre formål – for eksempel til at 
lempe eller helt fjerne CO2-afgiften for de kvotedækkede virksomheder. 
 
EU’s kvotedirektiv giver imidlertid ikke medlemslandene mulighed for at 
bortauktionere CO2-kvoter i kvotedirektivets 1. periode, 2005-2007, som 
udgør en slags overgangsperiode til den første periode, hvor Kyoto-
forpligtelsen gør sig gældende, 2008-2012. I henhold til kvotedirektivet 
skal kvoterne i denne overgangsperiode tildeles virksomhederne gratis. Fra 
2008 bliver det muligt at bortauktionere 10 pct. af kvoterne, men der er 
ikke fastlagt endelige retningslinier for dette i kvotedirektivet, jf. kapitel 
43. 
                                                 
3 Parlamentet har vedtaget et ændringsforslag, der fastsætter allokering baseret på 85 pct. 
gratis kvoter og 15 pct. auktionering i både 2005-2007 og 2008-2012. Dermed vil 
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Muligheden for at pålægge de energiintensive erhverv at bidrage til finan-
sieringen af lukningen af mankoen afhænger dog ikke af, om staten kan 
bortauktionere kvoter. Det afgørende for den økonomiske belastning for 
den enkelte kvotedækkede virksomhed er alene, hvor mange kvoter virk-
somheden får tildelt gratis sammenlignet med deres udledning i udgangs-
punktet.  
 
Det er antallet af gratiskvoter, der bestemmer, hvor mange kvoter og/eller 
kreditter virksomheden efterfølgende må købe for at have dækning for sin 
faktiske CO2-udledning. Det har til gengæld (tilnærmelsesvis) ikke nogen 
betydning, om de resterende kvoter, som virksomheden mangler, købes 
på statslig auktion eller i udlandet – enten på det europæiske kvote-
marked eller ved kreditter fra østlande (JI) eller ulande (CDM). Prisen på 
statsligt bortauktionerede kvoter må under alle omstændigheder (i et per-
fekt fungerende marked) forventes at blive den samme som for de kvo-
ter/kreditter, danske virksomheder kan købe i udlandet. 
 
Af denne grund er det ikke afgørende for størrelsen af virksomhedernes 
bidrag til finansieringen, at staten får mulighed for at bortauktionere kvo-
ter. Men statslig bortauktion giver dog som nævnt ovenfor en række mu-
ligheder for at skaffe et provenu til andre formål4.  
 
 
9.4. Barriere-effekten ved gratistildeling af kvoter 

Hvis samtlige kvoter blev bortauktioneret, ville alle virksomheder (inden 
for kvotesystemet) i princippet blive stillet lige. Nye virksomheder og 
virksomheder i vækst ville, ligesom alle andre, skulle købe udledningskvo-
ter for at få lov til at udlede CO2. En rendyrket auktionsmodel ville til 
gengæld kunne give betydelige problemer i forhold til de energiintensive 
virksomheders konkurrenceevne – især for de brancher der konkurrerer 
med virksomheder i lande, der ikke er omfattet af et tilsvarende kvotesy-

                                                                                                                    
spørgsmålet om allokering (i begge perioder) antageligt først blive endeligt afklaret 
sommeren 2003, når et kompromis er fundet mellem Råd og Parlament.  
4 Statslig bortauktion af kvoter kunne dog have den fordel, at der derved gennem indret-
ningen af sådanne nationale kvoter kan sikres et system med lave transaktionsomkost-
ninger. Det kunne især vise sig fordelagtigt i en ”tidlig” situation, hvor der endnu ikke er 
opstået et internationalt system med kvotebanker med mulighed for at handle kvoter i 
alle ønskede størrelser og til lave transaktionsomkostninger. Men denne mulighed fore-
ligger ifølge kvotedirektivet netop ikke i den 1. periode, 2005-2007, hvor dette ellers 
kunne være et betydningsfuldt argument. Statsligt køb af kvoter behandles i kapitel 12. 
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stem med statslig bortauktion. Det er baggrunden for overvejelserne om 
et system med gratistildeling af kvoter til virksomhederne. 
 
I den følgende beskrivelse tages først udgangspunkt i et system baseret på 
gratistildeling af kvoter til virksomhederne efter deres CO2-udledning i et 
givet basisår (såkaldt ”grandfathering”). Et sådant system giver de eksiste-
rende virksomheder en konkurrencemæssig fordel over for nye virksom-
heder – og vil mere generelt virke konserverende i forhold til ændringer i 
produktionsstørrelsen hos de enkelte virksomheder – samt over for virk-
somheder i vækst. Det skyldes, at nye virksomheder på markedet nød-
vendigvis må indkøbe kvoter til hele den nystartede produktion, hvor-
imod eksisterende virksomheder får tildelt (i hvert fald en del af) kvoterne 
gratis. Ligeledes vil virksomheder i vækst på sigt skulle købe en større 
mængde kvoter end virksomheder med ringe eller ingen vækst. Vækst-
virksomheder og vækstbrancher vil derfor blive stillet forholdsmæssigt 
ringere end andre, hvilket modvirker en dynamisk erhvervsudvikling.  
 
Hertil kommer, at et system med gratistildeling baseret på historisk ud-
ledning også virker diskriminerende i forhold til de virksomheder, der 
tidligere har gennemført emissionsreducerende foranstaltninger – og som 
således ved tildelingen af kvoter ikke belønnes for dette5.  
 
Barriere-effekten er større, jo højere værdien af de tildelte kvoter er. En 
relativt høj pris på verdensmarkedet for CO2-kvoter og -kreditter vil såle-
des indebære et større gaveelement til de virksomheder, der tildeles gratis-
kvoter. Barriere-problemet bliver omvendt mindre, hvis den internationa-
le kvote/kreditpris viser sig at blive relativt lav. 
 
Til sammenligning gør denne barriere-effekt sig ikke gældende med da-
gens CO2-afgiftssystem, som behandler alle virksomhederne inden for de 

                                                 
5 Ved fordeling af kvoter i elsektoren i henhold til den eksisterende danske kvoteordning 
er der blevet taget højde for, at kraftvarmeværkerne er mere miljøvenlige, og disse er 
derfor blevet positivt diskrimineret ved kvotetildelingen, således at det i praksis er kon-
densværkerne, der kommer til at stå for reduktionerne i udledningen. Tilsvarende pro-
blemstillinger vil gøre sig gældende ved kvoter på energiintensive industri-virksomheder, 
men sammenligninger med henblik på at afgøre, om nogen har gjort mere end andre 
historisk set, vil være meget vanskelige at gennemføre på objektiv basis i industrien, da 
der er tale om mange forskellige typer af produkter, hvor der i elsektoren er tale om et 
ensartet produkt. 
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energiintensive brancher lige – uanset produktionsstørrelsen i udgangs-
punktet. 
 
De nævnte problemer er en generel ulempe ved brugen af et kvotesystem, 
hvor der anvendes gratis tildeling af kvoter. Og der forefindes ikke nem-
me løsninger med henblik på at overkomme denne barriere-effekt. Det 
fremgår således af nedenstående, at det vil være særdeles vanskeligt at ud-
forme et tildelingssystem, så det undgår at virke konserverende i forhold 
til nye virksomheder og ændringer i produktionsstørrelserne, uden at der 
samtidig gås på kompromis med en række andre kriterier for et godt kvo-
tesystem: 
 
a) at der sikres en omkostningseffektiv reduktionsindsats inden for de 

kvotedækkede erhverv, 
b) at det er kontrollerbart og ikke giver nemme muligheder for omgåel-

se,  
c) at det ikke er for administrationskrævende og indbyder til løbende 

forhandlinger om vilkår. 
 

Først når alle kvoter bortauktioneres (eller mere præcist: når der ikke til-
deles gratiskvoter til de eksisterende virksomheder, jf. afsnit 9.3) undgås 
denne barriere-effekt i forhold til nye virksomheder og virksomheder i 
vækst. For en overgangsperiode på blot nogle få år (2005-2007) vil dette 
barriere-problem dog i sagens natur være af midlertidig karakter og derfor 
knap så problematisk. Men for det længere sigt er det til gengæld helt 
afgørende for dynamikken i erhvervslivet, at der findes en løsning herpå, 
enten i form af fuld bortauktion af kvoterne eller eventuelt som et miks af 
nedennævnte forslag til afhjælpning af barriere-effekten. Alle de neden-
nævnte muligheder for at overkomme barriere-problemet har dog en ræk-
ke forskellige andre ulemper. 
 

9.5. Tildeling af gratiskvoter ud fra ”rullende basisår” 

Man kunne forestille sig, at kvoterne ikke tildeles på baggrund af udled-
ningen i et bestemt historisk basisår (eller basisperiode), men at der i ste-
det opereres med et løbende ændret grundlag for tildelingen af kvoter til 
den enkelte virksomhed – for eksempel at det forrige års faktiske udled-
ning danner grundlag for tildelingen i det følgende år (”rullende basisår”). 
Et sådant princip for tildelingen vil mindske problemet med diskrimina-
tion af vækstvirksomheder og nye virksomheder på markedet. Det skyl-
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des, at virksomhederne kan tage i betragtning, at en forøgelse af udled-
ningen i et bestemt år vil føre til, at de i det efterfølgende år får tildelt et 
tilsvarende øget antal kvoter. De skal således kun betale den ekstra pris for 
udledning af CO2 i det første år, de øger udledningen.  
 
Desværre har denne metode til gengæld som konsekvens, at den reelle pris 
for at udlede yderligere 1 ton CO2 samtidig falder, da virksomheden net-
op indkalkulerer udledningens effekt på omfanget af efterfølgende tilde-
ling af gratiskvoter. Det forvrider den samlede reduktionsindsats og op-
hæver til dels selve pointen ved kvotesystemet. Det kan meget vel indebæ-
re, at virksomhederne derfor ikke vil gennemføre ellers fornuftige reduk-
tionstiltag.   
 
Problemet er størst, hvis der hvert år foretages en sådan ændring i grund-
laget for tildeling af kvoter – ”rullende basisår”. Problemet er lidt mindre, 
hvis der ”kun” foretages en ændring af grundlaget for eksempel hvert 5. 
år. Samlet set bevirker tildeling på baggrund af en form for rullende basis-
år dog uvægerligt, at der ikke sikres en omkostningseffektiv reduktions-
indsats. En mere detaljeret forklaring herpå er givet i bilag 9.1. 
 
En tildelingsmodel baseret på ”rullende basisår” vil i øvrigt ikke være i 
overensstemmelse med retningslinierne i EU’s kvotedirektiv, som forud-
sætter en fastlagt kvotetildeling på virksomhedsniveau for en hel 5-årig 
forpligtelsesperiode ad gangen. En model med 5-årigt skiftende basisår vil 
formentlig leve op til dette. Det må forventes, at der i EU-regi vil blive 
fastlagt nogle retningslinier for, hvorledes basisår for tildelingen kan fast-
lægges, hvis allokeringssystemet skal baseres på sådanne basisår. Tildeling 
på baggrund af et bestemt historisk basisår (eller periode) ud i al fremtid 
vil selvsagt resultere i den stærkest virkende barriere-effekt, medmindre 
der foretages en forholdsvis hurtig overgang til fuld bortauktion af kvo-
terne.  
 
 
9.6. Reservation af gratiskvoter til nye virksomheder 

Et kvotesystem med tildeling af gratiskvoter alene baseret på historisk 
udledning har en klart konserverende effekt på erhvervsstrukturen. Denne 
forskel i behandlingen af nye og gamle virksomheder vil endvidere være et 
klart brud med grundlæggende lighedsgrundsætninger i EU-landene – og 
der kan ikke fremføres nogen saglige begrundelser for at begunstige eksi-
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sterende virksomheder i forhold til nytilkomne. På den baggrund må det 
vurderes, at der i EU's retningslinier vedrørende kvoteallokering i hvert 
fald på sigt må åbnes adgang for, at nye virksomheder, hvad angår tilde-
ling af gratiskvoter, behandles på samme vilkår som gamle virksomheder 
– det vil sige med samme andel gratiskvoter i forhold til udledningen. 
Ideelt set skulle et tildelingssystem være uafhængigt af den historiske ud-
ledning for at stille alle lige, men det er vanskeligt at konstruere i praksis.  
 
En anden måde at undgå barriereeffekten på kunne derfor være at ”reser-
vere” nogle af kvoterne i en pulje til nytilkommende virksomheder og 
virksomheder i vækst, som for eksempel åbner et nyt produktionsanlæg. 
Man kunne eksempelvis forestille sig en model, hvor der forlods blev re-
serveret en bestemt andel af den samlede ramme af tildelte gratiskvoter.  
 
Det mest enkle ville være at tildele gratiskvoter til nye virksomheder, så 
disse opnår samme andel gratiskvoter i forhold til deres forventede udled-
ning som eksisterende virksomheder (f.eks. 90 pct. for en given periode). 
Det forudsættes således i det følgende, at nye virksomheder og produkti-
onsanlæg efter ansøgning kan tildeles gratiskvoter på lige vilkår med eksi-
sterende virksomheder, således at de nye aktiviteter opnår tildeling af gra-
tiskvoter i forhold til deres CO2-udledning i samme omfang som de gam-
le aktiviteter. Det indebærer imidlertid, at nye virksomheder begunstiges i 
forhold til eksisterende virksomheder, der faktisk stilles ringere i forhold 
til beslutninger om at øge produktion, idet de eksisterende virksomheder 
vil skulle købe alle yderligere kvoter til markedspris. Et sådant system vil 
ikke være hverken omkostningseffektivt eller retfærdigt. Dertil kommer, 
at det i praksis ville åbne for en række omgåelsesmuligheder og andre 
situationer der – uden nødvendigvis at være bevidste forsøg på omgåelse – 
kan medføre en udhuling af kvote-systemet og den tilstræbte omkost-
ningseffektivitet i reduktionsindsatsen.  
 
Med en sådan puljemodel får eksisterende virksomheder et incitament til 
at omdefinere nogle af deres ”gamle” aktiviteter til ”nye” aktiviteter for 
derigennem at få tilkendt nye gratiskvoter. Det kan ske ved at overdrage 
dele af aktiviteten til et andet selskab. Dermed spares udledning i det 
gamle selskab, der får nogle flere kvoter i overskud, som kan sælges, sam-
tidig med at det nye selskab i kraft af den ”nye” aktivitet får tildelt gratis-
kvoter. Det kan for eksempel foregå ved, at en mindre ændring af et tradi-
tionelt produkt defineres som et nyt produkt. Produktionen heraf kan 
placeres i et selvstændigt selskab, som så søger om gratiskvoter på linie 
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med lignende virksomheder i samme branche. I takt med øget produkti-
on af det ”nye” produkt fases produktionen af det ”gamle”, næsten tilsva-
rende produkt ud – uden at de tildelte kvoter kan fratages virksomheden 
inden udløbet af den gældende tildelingsperiode. Produktionen af det 
”nye” produkt kan både etableres på helt eller delvist nye anlæg, eller ske 
ved at den ”nye” virksomhed lejer sig ind i den ”gamle” virksomheds pro-
duktionsfaciliteter.  
 
Sådanne opdelinger af virksomheder er helt normale – også uden incita-
menterne i et kvotesystem: Alle produkter videreudvikles løbende, og de 
nye produkter overtager ofte markedet gradvist. Ofte dannes særlige sel-
skaber for nye produkter – enten på grund af signalværdien, fordi ejer-
kredsen afviger fra den, der stod bag den hidtidige produktion, eller fordi 
man bedre kan styre virksomheden gennem opdeling på forskellige divisi-
oner. Selvom der vil være oplagte tilfælde af omgåelser, vil det i praksis 
være meget svært og juridisk problematisk at afgøre, i hvilke tilfælde der 
er tale om rene omgåelser af kvotelovgivningen, og i hvilke der er tale om 
en naturlig virksomhedsudvikling6. 
 
Nettoresultatet af ovenstående bliver, at virksomheden samlet set får ud-
videt antallet af gratiskvoter, selvom den udfører nogenlunde samme stør-
relse produktion som i udgangspunktet. Der er to problemer ved en så-
dan omgåelsesmulighed: (a) virksomheden bliver ikke effektivt udsat for 
et marginalt incitament med hensyn til CO2-udledning, der svarer til 
markedsprisen på kvoterne, og (b) antallet af gratiskvoter i systemet kan 
meget let blive udvidet udover det oprindeligt fastsatte (”lækage”) – og 
det reelt på statens bekostning, fordi staten vil være nødt til at skaffe sig et 
korresponderende antal ekstra kvoter på det internationale marked for at 
fastholde den samlede reduktionsindsats. 
 
I bilag 9.2 er beskrevet en række eksempler på, hvordan virksomheder i 
praksis kan presse sig til at opnå tildeling fra puljen af gratiskvoter reser-
veret til nye virksomheder, selvom der ikke reelt er tale om ny produkti-
on. De praktiske erfaringer fra det første CO2-afgiftsystem viste, at der er 
tale om betydelig kreativitet hvad angår virksomhedsomdannelser, når der 

                                                 
6 For helt homogene produkter som el og varme, der ikke ændrer sig kvalitativt over tid 
vil dette formentlig være lettere at kontrollere. 
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i udgangspunktet er stor forskel på den gennemsnitlige og den marginale 
belastning7.  
 
 
9.7. Tildeling af gratiskvoter efter objektive kriterier 

For at undgå de ovennævnte uheldige omgåelsesmuligheder kunne man 
forstille sig, at gratiskvoterne blev tildelt (efterfølgende) efter nogle mere 
objektive kriterier, som stiller nye og gamle aktiviteter helt lige. Man 
kunne for eksempel forestille sig, at den faktiske produktions størrelse 
udgjorde grundlaget for tildeling af udledningskvoter – for eksempel med 
et bestemt antal kvoter reserveret til hver branche. Problemet hermed er 
imidlertid, at det for næsten alle typer af brancher gælder, at virksomhe-
derne producerer et miks af forskellige produkter, hvorfor det ikke er mu-
ligt at opstille et entydigt sammenligneligt mål for produktionen. Hvor-
dan skulle man eksempelvis sammenligne et nyt højkvalitetsprodukt med 
et ældre standardprodukt ? Det ville i praksis svare til at sammentælle 
”æbler” og ”pærer”. 
 
El-sektoren udgør dog en udtagelse herfor, idet der her er tale om et en-
tydigt produkt: 1 kWh, hvorfor en allokeringsmodel baseret på faktiske 
andele af sektorens samlede produktion kunne anvendes i netop denne 
sektor. Princippet i en sådan allokeringsmetode er illustreret i bilag 9.3. 
Varme udgør også et tilnærmelsesvist homogent produkt, der kan måles i 
en fælles enhed – Joule. For denne sektor kunne formentlig anvendes en 
tilsvarende enkel allokeringsmodel baseret på andele af sektorens samlede 
produktion.  
 
For industribrancherne gælder imidlertid, at den enkelte branche produ-
cerer mange forskellige varetyper. Det er derfor for industrien spørgsmå-
let, om der kan etableres et system for gratistildeling udfra nogle mere 
”objektivt” fastsatte forhold mellem produktion og CO2-udledning. Det 
kunne for eksempel baseres på en forudsætning om en ønsket eller forven-
tet CO2-udledning pr. produceret enhed – eksempelvis udfra ”best avai-
lable technology” (BAT)-vurdering for den enkelte branche/produkttype. 
Dermed ville nye og gamle virksomheder blive stillet ens.  

                                                 
7 Den første CO2-beskatning af industrien fra 1993 indeholdt ingen begrænsninger på 
virksomhedsomdannelser, og i løbet af ordningens første år lykkedes det gennem om-
dannelser industrien at øge den samlede refusion af CO2-afgifter fra oprindeligt ansøgt 
50 til i størrelsesordenen 150 mio. kr.  
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Tildeling af gratiskvoter udfra BAT-notes og hollandske erfaringer derom 
i forbindelse med deres aftalesystem er beskrevet nærmere i bilag 9.4. Det 
vurderes som særdeles vanskeligt at indføre et sådant system, der kan 
skelne mellem de mange forskellige produkter på en retvisende måde. Det 
vil endvidere kræve opbygning af et betydeligt administrativt og kontrol-
lerende apparat. Endelig kan tildelingsprincipperne let blive genstand for 
tilbagevendende diskussioner om, hvad der er det relevante BAT-stade, da 
dette vil ændre sig over tid. 
 
Det er derfor vanskeligt at forestille sig et system, der ikke i praksis inde-
bærer en eller anden form for forhandling med virksomhederne. Og her 
vil problemet med asymmetrisk information gøre sig gældende – det vil 
sige det forhold at anlægsoperatørerne typisk ved væsentligt mere om po-
tentielle effektiviseringsmuligheder end myndighederne. Det vil ofte være 
særdeles omkostningsfuldt, hvis myndighedssiden skal erhverve et tilsva-
rende vidensniveau som virksomhederne, for eksempel gennem brugen af 
(mere eller mindre) uafhængige konsulentfirmaer med viden fra rådgiv-
ningsopgaver inden for den pågældende branche.   
 
Der findes imidlertid allerede i dag en betydelig viden om udviklingen i 
virksomhedernes energiforbrug og energieffektivitet helt ned på enkelt-
virksomhedsniveau. Dels er der detaljerede energidata fra forskellige kil-
der, dels er der i sammenhæng med administrationen af det eksisterende 
aftalesystem opbygget et betydeligt vidensgrundlag om udviklingen i virk-
somhedernes energirelaterede adfærd. Alle de erhvervsvirksomheder, der 
er omfattet af kvotedirektivet, er også omfattet af aftaleordningen. Det må 
ved udformningen af allokeringsmetoden ved en kvoteordning for er-
hvervslivet vurderes, i hvilket omfang dette vidensgrundlag kan anvendes 
ved kvotetildelingen. 
 
 
9.8. Sammenfatning   

Tildeling af gratiskvoter til de kvotedækkede virksomheder udfra virk-
somhedernes udledning i et givet basisår (såkaldt ”grandfathering”) giver 
”gamle” virksomheder en økonomisk fordel i forhold til nye virksomhe-
der og virksomheder i vækst. Det kan virke som en barriere over for nye 
virksomheder og mere generelt virke konserverende i forhold til erhvervs-
udviklingen. Et sådant traditionelt tildelingssystem kan derfor ikke anbe-
fales som en mere permanent løsning.  
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Barriere-effekten er større, jo højere værdien af de tildelte kvoter er. En 
relativt høj pris på verdensmarkedet for CO2-kvoter og -kreditter indebæ-
rer således et større gaveelement til de virksomheder, der tildeles gratis-
kvoter. Barriere-problemet bliver omvendt mindre, hvis den internationa-
le kvote/kreditpris viser sig at blive relativt lav.  
 
Hvad angår kvoter for den energiintensive industri er der ikke oplagte 
muligheder for at udforme et allokeringssystem for tildeling af gratiskvo-
ter uden denne barriere-effekt, som ikke på en eller anden måde bryder 
med en række andre vigtige hensyn:  
 
a) Tildeling af gratiskvoter på baggrund af skiftende (”rullende”) basisår 

har som ulempe, at virksomhederne indkalkulerer, at de ved øget ud-
ledning af CO2 opnår flere tildelte gratiskvoter på et senere tids-
punkt. Den reelle marginale pris for at udlede 1 ton CO2 kommer 
dermed ikke til at svare til markedsprisen, men bliver væsentligt lave-
re, hvorfor der ikke sikres en samlet omkostningseffektiv reduktions-
indsats. 

 
b) Reservation af en bestemt andel af gratiskvoterne til nye virksomhe-

der – for eksempel efter ansøgning – åbner for en række omgåelses-
muligheder, hvor virksomhederne kan spekulere i at omdanne ”gam-
le” aktiviteter til ”nye” aktiviteter. Det vurderes umuligt i praksis at 
skelne sådanne omgåelser fra reelle nyetableringer.   

 
c) Brug af mere objektive kriterier for tildelingen – for eksempel baseret 

på den faktiske produktion og teknologiske standarder – vil kræve 
opbygningen af et betydeligt administrativt apparat og har i praksis 
vist sig vanskeligt at kontrollere – blandt andet fordi de enkelte indu-
stribrancher typisk producerer et stort miks af forskellige produkter. 
En undtagelse herfor er dog elsektoren, som er kendetegnet ved at 
producere et enkelt homogent produkt – 1 kWh – hvorfor en pro-
duktionsbaseret allokeringsmodel vil kunne anvendes i denne sektor. 
Noget tilsvarende gælder formentlig for produktion af varme. De 
problemstillinger, der i øvrigt gør sig gældende i denne sektor, er be-
skrevet i kapitel 10.  

 
Samlet set taler disse forhold for, at det i princippet vil være bedst med en 
hurtig overgang til fuld bortauktion af kvoterne, idet kun fuld bortaukti-
on sikrer et system, der både er omkostningseffektivt og ikke har en barri-
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ere-effekt over for nye virksomheder og virksomheder i vækst. På længere 
sigt må det forventes at bortauktion af kvoter bliver en mulighed, men 
bortauktion er ifølge direktivforslaget ikke muligt i dets første periode, 
overgangsperioden 2005-2007, hvor kvoterne ifølge direktiv-forslaget skal 
tildeles gratis, og vil i Kyoto-forpligtelsesperioden 2008-2012 kun kunne 
anvendes for en mindre andel af kvoterne. 
 
En ren bortauktionsmodel vil endvidere have nogle markante effekter på 
de energiintensive erhvervs konkurrenceevne – medmindre de konkurre-
rende lande gennemfører bortauktion af kvoter i nogenlunde samme om-
fang. Og det vil indebære omflytning af et betydeligt provenu.  
 
Disse forhold samt uklarheden omkring de kommende retningslinier, der 
skal udarbejdes i tilknytning til EU's kvotedirektiv, taler for at udskyde 
beslutningerne, om hvorledes et kvotesystem med allokering af kvoter skal 
designes for den danske energiintensive industri. De nærmere EU-
retningslinier forventes tidligst at foreligge sommeren 2003. 
 
Det skal bemærkes, at bortauktion af kvoter ikke er nødvendigt for mu-
ligheden for at pålægge de energiintensive erhverv at bidrage til finansie-
ringen af den nationale reduktionsforpligtelse, da finansieringsbidraget 
bestemmes af, i hvilket omfang antallet af tildelte gratiskvoter indsnævres, 
jf. ovenfor. Men provenuet fra bortauktion af kvoter kan dog anvendes til 
andre formål – herunder for eksempel til at finansiere andre reduktionstil-
tag, som ikke er internaliseret i kvotesystemet, eller til at reducere (even-
tuelt helt fjerne) nogle af CO2-afgifterne.  
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Bilag  9.1.  
Tildeling af kvoter ud fra ”rullende basisår”  
 
En måde hvorpå barriere-effekten kan reduceres er ved at kvoterne ikke 
bliver tildelt på baggrund af udledningen i et bestemt basisår (eller basis-
periode), men at der i stedet opereres med et løbende ændret grundlag for 
tildelingen af kvoter til den enkelte virksomhed. For eksempel kunne det 
forrige års faktiske udledning danne grundlag for tildelingen i det følgen-
de år: ”rullende basisår”. Alternativt kunne for eksempel udledningen 
hvert 5. år danne grundlag for tildelingen af kvoter i de følgende 5 år: ”5-
årigt skiftende basisår”. Dette vil også modvirke barriere-effekten, men 
ikke i helt samme omfang. 
 
En sådan løbende tildeling af kvoter vil reducere barriere-effekten, idet 
nye virksomheder på markedet, som ikke eksisterer i basisåret (eller basis-
perioden), alene vil skulle bære ekstraomkostningen ved kvotekøb i ét år 
frem for ”altid”. 
 
Imidlertid vil et sådant system samtidig have som konsekvens, at den reel-
le pris for at udlede yderligere 1 ton CO2 samtidig falder, da virksomhe-
den netop indkalkulerer denne effekt på omfanget af efterfølgende tilde-
linger. Det forvrider den samlede reduktionsindsats.  
 
Konsekvensen kan illustreres ved et regneeksempel. Det antages, at en 
virksomhed står over for en beslutning om at igangsætte et 20-årigt pro-
jekt, der vil resultere i en ekstra CO2-udledning på 1 ton pr. år og en eks-
tra indtjening på 55 kr. pr. år. Da kvoterne antages at være snærende, må 
virksomheden således købe en ekstra årlig CO2-kvote, som antages at ko-
ste 50 kr. i årets priser.   
 
Såfremt virksomheden opererer under et system med ”fast historisk basis-
år”, må den hvert år købe en kvote på 1 ton CO2 til 50 kr., hvorved der 
hvert år opnås en fortjeneste på 5 kr. på projektet. Nettonutidsværdien af 
projektet vil være ca. 61 kr., hvis der diskonteres med 6 pct. Den gen-
nemsnitlige CO2-kvotepris vil omregnet til nutidskroner være ca. 30 kr. 
pr. ton. 
 
Såfremt virksomheden løbende opererer med en tildeling af kvoter i for-
hold til sidste års udledning (”rullende basisår”), vil det alene være nød-
vendigt at købe én kvote i år 1. Dette skyldes, at den højere men konstan-
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te udledning i de efterfølgende år ikke overstiger ekstraudledningen i år 1. 
Herved bliver nettonutidsværdien af projektet 619 kr. Samtidig reduceres 
den gennemsnitlige CO2-kvotepris i nutidskroner til ca. 3 kr. pr. ton. En 
tildeling af kvoter baseret på ”5-årig skiftende basisår” kræver køb af 1 
kvote hvert år i de første 5 år, men derefter kræves ikke kvotekøb. Det 
resulterer i en nutidsværdi på 445 kr. samt en kvotepris på ca. 11 kr. pr. 
ton CO2. 
 
Tildeling med udgangspunkt i ”rullende basisår” vil endvidere medføre, 
at privatøkonomisk attraktive, men samfundsmæssigt set uhensigtsmæssi-
ge projekter gennemføres. Dette kan illustreres ved et 20-årigt projekt 
som ovenstående, men hvor indtjeningen i stedet for 55 kr. årligt ændres 
til blot 40 kr. årligt. Idet kvoterne koster 50 kr. pr. ton CO2, kan projek-
tet ikke betale sig ud fra en samfundsøkonomisk betragtning. Den sam-
fundsøkonomiske nettonutids-værdi af projektet bliver således -122 kr., 
altså negativ. Men da virksomheden tager hensyn til ”rullende basisår”-
tildelingen af kvoter, vil nettonutidsværdien af projektet driftsøkonomisk 
set imidlertid være positiv med 436 kr., hvorfor projektet bliver gennem-
ført alligevel. Også i henhold til ”5-årigt skiftende basisår” er projektet 
privatøkonomisk attraktivt med en nutidsværdi på 263 kr.  
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Bilag 9.2.  
Omgåelsesmuligheder gennem virksomhedsomdannelser 
 
Et eksempel kan anskueliggøre, hvorledes et kvotesystem med reserveret 
tildeling til nye virksomheder kan omgås gennem virksomhedsomdannel-
ser:  
 
En koncern med 10 produktionssteder udleder som historisk gennemsnit 
10.000 ton CO2 pr. produktionssted – det vil sige i alt 100.000 ton CO2, 
og får i udgangspunktet tildelt 10 x 6.000 ton = 60.000 ton CO2-gratis-
kvoter, hvilket svarer til gennemsnittet for de øvrige virksomheder under 
kvoteordningen (dvs. virksomhedernes tildeles generelt gratiskvoter sva-
rende til 60 pct. af udledningen). Virksomheden må derfor i udgangs-
punktet købe kvoter svarende til 40.000 ton CO2 til markedspris. Den 
etablerede ordning indebærer, at nye virksomheder på helt lige vilkår til-
deles gratiskvoter svarende til 60 pct. af deres (faktiske) udledning. 
 
Købet af de ekstra 40.000 CO2-ton kvoter belaster virksomheden, idet 
den konkurrerer med udenlandske virksomheder, som måske ikke i alle 
tilfælde er pålagt samme type vilkår. Den vil derfor have et incitament til 
at foretage en selskabsopdeling, hvor 5 produktionssteder ”sælges” til et 
”nyt” selskab. Alle CO2-gratiskvoter – 60.000 – forbliver i det gamle sel-
skab, hvilket svarer til 10.000 ton mere end udledningerne i dette selskabs 
tilbageværende produktionssteder. Hvis produktionsomfanget i de 5 til-
bageværende enheder er uforandret, kan de 10.000 overskydende ton 
CO2-gratiskvoter frasælges på markedet for kvoter og indbringer dermed 
selskabet et provenu.  
 
Samtidig søger det ”nye” selskab puljen for tildeling af gratiskvoter til nye 
selskaber under trusler om lukning, hvis det ikke får gratiskvoter – og 
derfor med politisk opbakning fra de lokalsamfund, hvor de 5 produkti-
onssteder er placeret. Lukningstrusler kan – meget realistisk – underbyg-
ges med, at de 5 produktionssteder tidligere har været lukket og måske 
aktuelt er truet på grund af dårlige konjunkturer. På den baggrund kan 
selskabets ”nye” produktionssteder måske presse sig til at erhverve 5 x 
6.000 ton = 30.000 ton CO2-gratiskvoter. Dermed har koncernen som 
helhed tjent, hvad der svarer til 30.000 ton CO2-kvoter i forhold til ud-
gangspunktet. 
 



Kapitel 9 – Kvotesystemer – auktion og gratistildeling af kvoter 

191 
 

Nedlukning af hele produktionsenheder under lavkonjunkturer er allere-
de i dag kendt fra koncerner i en række industrier. Det samme ses for 
kraftværker, hvor ældre kondensationsværker i dag lukkes helt ned, når 
der er rigeligt med vand i de nordiske vandkraftsøer med deraf følgende 
lave priser på det nordiske el-marked. Hvis der bevilges nye gratiskvoter 
ved sådanne udskilninger, er der tale om et potentielt lækageproblem. 
 
Det vil ofte være ganske arbejdskrævende at afgøre, om der er tale om et 
reelt salg til eksterne parter, eller der er tale om en intern handel i koncer-
nen. Hvis der stilles krav om et reelt salg for at få adgang til at søge om 
gratiskvoter igen, vil produktionssteder, der udskilles uden kvoter fra et 
moderselskab, potentielt have større værdi for eksterne parter end for mo-
derselskabet selv. Kvotesystemet vil dermed kunne give et incitament til 
virksomhedsopsplitninger. 
 
Tager man det rene tilfælde, hvor der også reelt er tale om et eksternt salg, 
kan det blive politisk meget vanskeligt at nægte den nye virksomhed gra-
tiskvoter – også selv om det i princippet kan fastslås, at der er tale om en 
virksomhed, hvor kvoterne er frasolgt. Eksempelvis kunne der være tale 
om en virksomhed, der går konkurs. Tildelte kvoter er et oplagt salgsem-
ne i en sådan situation. Hvis/når en sådan virksomhed søges genstartet, vil 
den være vanskeligt stillet i forhold til konkurrenter, hvis den ikke får 
tildelte gratiskvoter på linie med disse (hvad enten det er nye eller gamle 
konkurrenter). Den vil derfor helt sikkert søge ind som ”ny” virksomhed 
– og søge lokal politisk opbakning hertil. 
 
Hvis den genstartende virksomhed tildeles gratiskvoter, vil der imidlertid 
være opstået en lækagemulighed i kvotesystemet, fordi den samme fysiske 
aktivitet allerede én gang har fået tildelt kvoter, som siden er solgt fra. 
Benyttes denne omgåelsesmulighed flittigt kan det meget vel føre til, at 
den samlede pulje med gratiskvoter til nye virksomheder må udvides. 
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Bilag 9.3. 
Tildeling af kvoter på basis af produktionsandele 
 
I sektorer, hvor der produceres ét ensartet, homogent produkt, kan gratis-
kvoter tildeles på basis af virksomhedernes produktion, således at hver 
producent modtager kvoter i et omfang, der svarer til producentens andel 
af den samlede kvote for den pågældende sektor. For el-sektoren kan pro-
duktionen entydigt opgøres i en samlet enhed – kWh. Det vil sige, at der 
fastsættes en samlet kvote for sektoren, som allokeres ved en fordelings-
nøgle, som løbende justeres efter produktionsandele. Dermed skelnes ikke 
mellem nye og gamle producenter. Princippet i denne allokeringsmetode 
kan illustreres ved et simpelt eksempel: 
 
Markedet for el i Danmark antages at bestå af to producenter:  
 
• A producerer 100.000 MWh fra kulfyret anlæg med CO2-indhold på 

750 kg CO2 pr. MWh – det vil sige udleder 75.000 ton CO2. 
• B producerer 100.000 MWh fra naturgasfyret anlæg med CO2-

indhold på 400 kg CO2 pr. MWh – det vil sige udleder 40.000 ton 
CO2. 

 
Der fastsættes for sektoren en overordnet kvote på 100.000 ton CO2, som 
allokeres i forhold til produktionen. Da de to producenter deler markedet 
ligeligt mellem sig, får de hver en kvote, der svarer til halvdelen af sekto-
rens overordnede kvote, det vil sige hver modtager en kvote på 50.000 
ton CO2. Som følge af variationen i CO2-indholdet i produktionen, vil 
kvoten påvirke de to producenter forskelligt: 
 
Kvoter, udledning og manko, ton CO2 
 Kvote Udledning Manko 
Producent A........... 50.000 75.000 25.000 
Producent B........... 50.000 40.000 -10.000 

 
A belastes hårdere end B, da A’s kulfyrede anlæg opererer med højere 
CO2-udledning pr. produceret enhed. Modsat har B et overskud på 
10.000 ton, der kan sælges, for eksempel til A. A vil da skulle hente de 
resterende 15.000 ton i udlandet for at opfylde sin manko. På længere 
sigt skal A forholde sig til omkostningerne ved fortsat kvotekøb eller al-
ternativ foretage en omstilling af produktionen.   
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I forhold til ”grandfathering” har denne model som nævnt den fordel, at 
nye og eksisterende producenter stilles ens. Øgede markedsandele beløn-
nes med en øget kvote, hvorfor en virksomhed i vækst modtager flere 
kvoter på bekostning af virksomheder i stagnation, der tilsvarende har et 
mindre behov. Dette vil dog kun gælde virksomheder i national konkur-
rence. Hvis de to el-producenter i ovenstående eksempel begge øger pro-
duktionen på bekostning af producenter i et andet land, vil kvotetildelin-
gen ikke blive påvirket.  
 
Med ”nye producenter” menes her nye installationer (dvs. ny kapacitet). 
Ved overtagelse af eksisterende installationer er det op til køber og sælger 
at afklare, om der skal følge kvoter med overtagelsen.  
  
I eksemplet ovenfor afhænger kvoten af årets produktion. I praksis vil 
årets produktion naturligvis ikke være kendt på det tidspunkt, hvor allo-
keringen skal finde sted. Det kunne løses ved at fordele kvoterne på bag-
grund af skøn for årets produktion som efterfølgende justeres ved årets 
udgang – altså en slags à conto tildeling. Det vil dog medføre, at virk-
somhederne må operere uden at kende den præcise kvote før slutningen 
af året.  
 
En anden tilgang kunne være at tage udgangspunkt i tidligere års produk-
tion. Der vil i så fald fortsat være et lille ”overgangsproblem” for nye pro-
ducenter. Den simple løsning på problemet er at lade den nye producent 
købe kvoter det første år, for derefter at indgå på lige fod med andre pro-
ducenter. Hvis den nye producent på tilfredsstillende vis kan dokumente-
re ”forventet” afsætning (f.eks. ved skriftlige kontrakter) kunne den do-
kumenterede mængde indgå i allokeringen allerede det første år.  
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Bilag 9.4. 
Tildeling af gratiskvoter ud fra BAT-notes  
 
I forlængelse af IPPC direktivet udarbejdes der løbende en række såkaldte 
BAT-notes (Best Available Technology-notes), der med høj detaljeringsgrad 
redegør for status og ”best practice” for diverse processers emissioner af 
miljøskadelige stoffer. Der er således udarbejdet BAT-notes for en række 
af de aktiviteter, der obligatorisk er omfattet af EU's kvotedirektiv. For 
energiaktiviteter, olie-raffinaderier og teglindustrien er BAT-notes dog 
først under udarbejdelse, hvorefter de fleste obligatoriske sektorer i kvote-
direktivet vil være omfattet. Hvis Danmark vælger at inddrage en række 
andre energitunge sektorer gennem ”opt in”-proceduren, er der ikke sik-
kerhed for, at der vil foreligge en BAT-note.  
 
EU’s BAT-notes angiver de lavest praktisk opnåelige energiforbrug for de 
meste energikrævende processer – og angiver kun i visse særlige tilfælde 
emissioner af CO2. Det skyldes naturligvis, at CO2-emissionerne afhænger 
af, hvilke råvarer og brændsel/energiform der anvendes i den konkrete 
produktion. Derved kan BAT-kvotienter for energiforbrug ikke selvstæn-
digt anvendes til fastsættelse af kvoter, uden det samtidigt forudsættes, 
hvilke brændsler der kan anvendes. Dermed introduceres der under alle 
omstændigheder et forhandlingselement ved kvotefastsættelsen. 
 
Samlet må konkluderes, at BAT-notes ikke selvstændigt kan anvendes 
som en helt objektiv målestok for CO2-emissionerne fra en given produk-
tion. De kan med fordel indgå i kvoteallokeringen, hvis man vælger at 
foretage denne på grundlag af virksomhedsspecifikke forhold. Men gør 
man det, undgår man ikke en meget omfattende diskussion med virk-
somhederne om fastlæggelsen af en række specifikke faktorer. Og som 
udgangspunkt vil virksomhederne i sådanne diskussioner have et højere 
vidensniveau end myndighederne, medmindre der ofres betydelige beløb 
på at udjævne denne forskel. En udgift der i givet fald i sig selv vil have et 
ringe afkast, samfundsøkonomisk set.  
 
Holland har undervejs i debatten om kvotedirektivet været inde på an-
vendelse af benchmarking/BAT, men har trukket deres ideer omkring 
dette tilbage igen efter en nærmere undersøgelse. Holland har i en længere 
årrække haft et aftalesystem med energiintensive virksomheder og bran-
cher. Den seneste udgave ”The Benchmarking Covenant” opererer netop 
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på baggrund af et specifikt udarbejdet grundlag, der beskriver ”den bedste 
internationale standard” inden for procesteknologien på hvert område.  
 
I den hollandske model anvendes ”eksperter” udefra til udarbejdelsen af 
grundlaget for ”den bedste internationale standard”. Dette grundlag er 
udarbejdet af ca. 30 konsulenter. Efterfølgende verificeres/godkendes det 
af ”The Benchmarking Verification Bureau” (som har 14 ansatte på fuld 
tid – for at illustrere omfanget). Virksomheder, der deltager i ”The 
Benchmarking Covenant” forpligter sig til at opstille en handlingsplan i 
forhold til at opnå at være inden for de 10 pct. bedste i henhold til ”bed-
ste internationale standard” i 2012. Handlingsplanen skal opdateres hvert 
fjerde år. 
 
Det betyder, at Holland i princippet har et benchmarking-system, som 
forholder sig til bedste internationale standard, og dermed også et ud-
gangspunkt for at tage dette i betragtning ved udarbejdelsen af deres allo-
keringsplan. Da der er indbygget følsomme oplysninger på virksomheds-
/branche-niveau i dette grundlag, har det imidlertid indtil videre ikke 
været muligt at få dette grundlag at se. 
 
Det hollandske system svarer på mange måder til det system, der er op-
bygget i forbindelse med den danske aftaleordning, hvor en uafhængig 
tredjepart (en verifikator) med inddragelse af specifik teknisk ekspertise på 
det relevante procesområde godkender opfyldelsen af aftaleforpligtelsen. 
Et lignende system kunne måske med fordel adapteres i forbindelse med 
kvoteallokeringen, hvis man netop vil tage hensyn til den enkelte virk-
somheds stade. Et sådant system vil ikke kræve, at al viden er placeret hos 
myndighederne, og vil derfor være et bedre match under de specifikke 
diskussioner.  
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10 Kvoter for energisektoren – herunder 
virkninger på el-markedet   

 
 
 
 
 
10.1. Indledning  

I dette kapitel behandles kvoteregulering af el- og fjernvarmesektoren. 
Først beskrives den nuværende danske kvoteordning for el-sektoren, her-
under erfaringerne med reguleringen og de indgåede handler. Det forslag 
til EU-kvotedirektiv, der er opnået fælles holdning til, afviger fra den 
gældende danske kvoteordning, hvorfor indførelsen af fælles EU-kvoter 
vil have en betydning for energisektoren.  
 
Sammenhængen mellem kvoteregulering af energisektoren og energi-
selskabernes muligheder for at anvende JI/CDM-projekt-mekanismerne 
beskrives, og en række forhold og overvejelser knyttet til indførelsen af 
disse muligheder bliver præsenteret.  
 
Derefter analyseres de økonomiske konsekvenser af en fortsat kvoteregu-
lering af energisektoren – med og uden gennemførelse af EU’s kommende 
direktiv om CO2-kvoter. Herunder belyses virkningerne på el-prisen og 
de fordelingsmæssige effekter for henholdsvis el-producenter, el-forbru-
gere og staten.  
 
Endvidere gennemgås relationen mellem kvoteregulering af el-producen-
terne og miljøbonus for el-produktion baseret på vedvarende energi. Af-
slutningsvist fokuseres på tidsfaktoren – hvornår et nyt kvotesystem 
kan/bør starte – herunder om den eksisterende kvoteregulering bør vide-
reføres efter udgangen af 2003, hvortil den nuværende ordning gælder. 



En omkostningseffektiv klimastrategi 

198 
 

10.2. Den nuværende danske kvoteordning for el-sektoren 

Folketinget vedtog den 2. juni 1999 som en del af el-reformen at indføre 
CO2-kvoter for el-produktion med virkning for perioden 2000-2003. 
Systemet, der er det første af sin art i verden, omfatter de største danske 
el-producenter (ca. 35 pct. af Danmarks samlede CO2-udledning). Da 
EU’s godkendelse af loven efter statsstøttereglerne tog ca. 9 måneder, 
kunne loven først sættes i kraft med virkning fra 2001. 
 
Loven fastlægger en samlet kvote på 22 mio. ton CO2 for de danske el-
producenter1 i 20012. Kvoterne fordeles gratis ud fra den historiske ud-
ledning – med korrektion for historisk kraftvarmeproduktion. Dette in-
debærer, at der først reserveres kvoter svarende til den historiske kraft-
varmeproduktion; dernæst fordeles af resterende kvoter forholdsmæssigt i 
forhold til den enkelte producents historiske kondensproduktion. Kvoten 
nedtrappes med 1 mio. ton CO2 årligt til et niveau på 20 mio. ton i 2003. 
En eventuel overskridelse af kvoten medfører betaling af en strafafgift på 
40 kr. pr. ton CO2. Dette afgiftsniveau sikrer kvoteoverholdelse, såfremt 
forholdet mellem elpris og kulpris er under et vist niveau. Årsagen til det 
valgte afgiftsniveau må søges i hensynet til den danske el-industri i en 
situation, hvor Danmark er det eneste land med CO2-kvoter. Et eventuelt 
provenu fra afgiften skal ifølge loven anvendes til energibesparelser. 
 
Kvoteloven åbner – gennem en bemyndigelsesbestemmelse – for el-pro-
ducenternes deltagelse i JI- og CDM-projekter. Regler for JI og CDM har 
dog foreløbig ikke været efterspurgt i forbindelse med kvoteloven, for-
mentlig på grund af dels kvotelovens korte tidshorisont, dels at betalingen 
ved kvoteoverskridelse er på niveau med den forventede pris på fleksible 
mekanismer. 
 
Kvoterne er frit omsættelige. Der er i løbet af 2001 indgået 14 handler 
med danske CO2-kvoter med et samlet volumen på knap ½ mio. ton. 8 af 
handlerne er indgået mellem de danske kvotemodtagere indbyrdes. I de 6 
øvrige handler har udenlandske aktører været involveret. Et eksempel er 
                                                 
1 Fjernvarmesiden holdes uden for kvoteordningen. For kraftvarmeværker henregnes en 
vis del af brændslet (og dermed CO2-udledningen) til varmesiden. Andelen af brændsel 
til varmeproduktion på et kraftvarmeværk beregnes som varmeproduktionen divideret 
med 2 (hvilket afspejler en beregningsteknisk virkningsgrad på 200 pct.). Formålet her-
med er at bevare incitamentet til kraftvarmelevering. 
2 Der er i loven af administrative grunde indlagt en bagatelgrænse, som reducerer antallet 
af kvotebelagte aktører fra nogle hundrede til 8. 
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en handel indgået med et amerikansk elselskab med en selvpålagt CO2-
kvote. Fem af de indgåede handler er “swaps”, hvor en dansk CO2-
udledningstilladelse er byttet med en projektkredit. Der er endnu ikke 
tale om internationalt anerkendte og certificerede kreditter, og der er der-
for pt. ikke taget stilling til, hvordan disse skal håndteres i el-producenter-
nes CO2-regnskab.  
 
Selv om der er stor usikkerhed om, hvordan et internationalt kvotemar-
ked vil fungere, er en række aktører således begyndt at teste markedet af, 
og det danske kvotemarked fungerer i et vist omfang som “prøveklud”. 
For 2002 er der ultimo september 2002 indgået 10 handler med et samlet 
volumen på 0,3 mio. ton CO2. Kvoten blev overholdt i 2001, og der blev 
således ikke betalt strafafgift. 
 
Kvoteloven har vist sig at være relativt enkel at administrere. En af forkla-
ringerne er, at der i loven er indlagt præcise forskrifter for fordeling af 
kvoterne. Kvotelovens klagemulighed til Energiklagenævnet har således 
ikke været udnyttet. En anden forklaring er, at lovens bagatelgrænse redu-
cerer antallet af aktører fra flere hundrede til 8 uden væsentligt tab af 
dækning. 
 
På den anden side viser erfaringerne også, at det tager en vis tid for aktø-
rerne på kvotemarkedet at “finde hinanden”. Volumenet i det danske 
marked er for lille til, at der har kunnet oprettes en kvotebørs. El-produ-
centerne er derfor foreløbig henvist til bilaterale kontakter. Mæglere har 
spillet en vis rolle ved igangsætning af kvotehandelen.  
 
Kvoteloven ophører med at have virkning fra 1. januar 2004. 
 
 
10.3. EU’s kvotedirektiv set i relation til el- og fjernvarme-

sektoren 

EU-landene opnåede i december 2002 fælles holdning til direktivforslag 
om CO2-kvoter. Direktivforslaget er nærmere beskrevet i kapitel 4. Her 
ses udelukkende på virkningerne for el- og fjernvarmesektoren. 
 
Direktivforslaget adskiller sig med hensyn til el- og fjernvarmesektoren på 
visse punkter i forhold til den nuværende kvotelov. 
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Direktivforslaget opererer med “installations” (anlæg) som enhed, mens 
kvoteloven opererer med “el-producenter” (selskaber). Direktivet har også 
en anden tærskelværdi, 20 MWt3 pr. anlæg, mens der i kvoteloven er en 
tærskelværdi på 100.000 ton CO2 for selskabet. Disse to ting betyder, at 
direktivet, når det skal implementeres i Danmark, vil få en større dækning 
end kvoteloven, som med blot 8 producenter dækker mere end 90 pct. af 
CO2-udledningen fra el-produktion. 
 
Desuden skelnes der ikke i direktivet mellem el- og fjernvarmesektoren, 
hvorfor sidstnævnte omfattes, i modsætning til kvoteloven, hvor fjern-
varmesektoren holdes udenfor, jf. tidligere. 
 
Tærskelværdien i direktivet vil dele el- og fjernvarmeanlæggene i to grup-
per, jf. tabel 10.1 og 10.2 nedenfor. De fleste kondensanlæg, det vil sige 
kraftværker uden fjernvarmeudnyttelse, og stort set hele kapaciteten heri 
vil blive omfattet. For kraftvarmeanlæg vil de fleste falde udenfor, men 
langt størsteparten af kapaciteten vil blive omfattet. For fjernvarmekedler 
vil de fleste falde udenfor, men kapaciteten deles nogenlunde ligeligt mel-
lem anlæg, der omfattes af kvoter, og anlæg, der ikke omfattes. 
 
Tabel 10.1. Antal anlæg over og under tærskelværdien i direktivet på 20 MWt 
Antal Fjernvarme-kedler Kraftvarme-anlæg Kondens-anlæg Total 
>20 MWt1)....  161 59 11 231 
<20 MWt .....  772 310 4 1.086 
Total.............  933 369 15 1.317 

1) Estimeret ud fra Energiproducenttællingen ved hjælp af en antagelse om 85 pct. 
totalvirkningsgrad for kraftvarme. 

  
Hvor mange kvoter, som samlet bør allokeres til elsektoren, bør ideelt set 
afgøres på baggrund af mankoopgørelsen samt en plan/fremskrivning 
med afvejning af initiativer inden for og uden for de kvoteregulerede sek-
torer. I direktivet kaldes dette en national allokeringsplan. En sådan plan 
skal medlemslandene udarbejde og fremsende til Kommissionens god-
kendelse (for så vidt angår de omfattede virksomheder) forud for kvotetil-
delingen i hver periode. Kommissionen skal med sin godkendelse påse, at 
der ikke gennem kvotefordelingen sker konkurrenceforvridning eller 
skævvridning i forhold til ikke-kvoteregulerede sektorer. 
 

                                                 
3 Megawatt termisk, dvs. indfyret effekt. 20 MWt svarer til ca. 8 MW el. 
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Tabel 10.2. Total termisk kapacitet (MWt) i anlæg over og under tær-
skelværdien i direktivet på 20 MWt  
Kapacitet 
(MWt) Fjernvarmekedler Kraftvarmeanlæg Kondensanlæg Total 
>20 MWt ...... 6.901 18.994 1.648 27.544 
<20 MWt ...... 5.128 1.734 31 6.894 
Total.............. 12.030 20.729 1.679 34.438 
 
 
10.4. Afgiftsmæssige overvejelser i forbindelse med kvote-

regulering af el-produktionen 

Ved kvoteregulering af el-produktionen opstår spørgsmålet om dobbelt-
regulering i forbindelse med CO2-afgiften på el. En fuldstændig ophævel-
se af afgiften i forbindelse med indførelse af kvoteregulering vil have væ-
sentlige provenumæssige virkninger, idet provenuet fra afgifter på el ud-
gjorde 2,9 mia.kr. i år 2001. I perioden 2005-2007, og indtil der kan ske 
bortauktion af kvoter, vil det næppe være relevant at afskaffe CO2-afgiften 
på el. Under alle omstændigheder kræves nærmere analyser af provenu-
virkning, fordeling og konkurrence set i forhold til, hvilken del af el-
produktionen som er omfattet af kvoter. Herunder kræves overvejelser af 
CO2-afgiftsbelastningen af husholdninger og erhverv. 
 
En fælles EU-kvoteordning, der fra 2008 baseres på tildeling af kvoter 
efter et auktionsprincip, betyder således, at der principielt er tale om en 
dobbeltregulering af CO2-udledningen. Hvis kvoterne på længere sigt 
afløser CO2-afgiften på el, og hvis kvoteprisen bliver lavere end svarende 
til den nuværende afgiftssats på 10 øre pr. kWh, vil elprisen alt i alt kun-
ne falde for husholdninger og virksomheder omfattet af regler for let pro-
ces, mens elprisen vil stige for virksomheder med tung proces. 
 
I forbindelse med tærskelværdien på 20 MW opstår der et problem med 
konkurrenceforvridning, idet anlæg under tærskelværdien får en fordel. 
Man kunne derfor (i forbindelse med gratis kvotetildeling) overveje at 
operere med CO2-afgift for el produceret på anlæg under 20 MW. Kvo-
terne vil imidlertid påvirke prisen på el generelt og således også den el, 
som der i givet fald stadig skulle betales afgift af. En løsning kunne være 
at lade også de mindre anlæg være omfattet af kvoter ved brug af ”opt-
in”-klausulen i kvotedirektivet eller at have et afgiftselement på fossile 
brændsler i de mindre el-produktionsanlæg, som ikke er omfattet af kvo-
ter. 
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10.5. Afgiftsmæssige overvejelser i forbindelse med kvote-
regulering af fjernvarmesektoren 

Brændsel til fjernvarmeproduktion på kedler er i dag belagt med energi- 
og CO2-afgift. Kraftvarmeværkerne er afgiftsbelagt på den del af brænds-
let, som går til varmeproduktion4. Ved indførelse af kvoteregulering bør 
følgende hensyn derfor indgå i overvejelserne om de fremtidige afgifter: 
 
• Såfremt nogle af fjernvarmeproducenterne kvotereguleres, vil der op-

stå et spørgsmål om dobbeltregulering, i hvert fald for så vidt angår 
CO2-afgift og CO2-kvoter.  

• Ændringer af CO2-afgiften vil påvirke statens afgiftsprovenu5, så læn-
ge kvoterne ikke kan auktioneres.  

• Hvis ikke alle fjernvarmeproducenter er omfattet af kvoter, vil der 
være et spørgsmål om fordelingspolitiske virkninger mellem kvotebe-
lagte og afgiftsbelagte producenter. Dette gælder både mellem fjern-
varmeproducenter indbyrdes og mellem fjernvarme og individuel op-
varmning. 

• Endelig bør hensynet til administrerbarhed indgå.  
 

Dette kunne tale for, at så få fjernvarmeproducenter som muligt skal være 
kvotereguleret. En løsning i en overgangsfase kunne være at udnytte di-
rektivets ”opt-out”-bestemmelse indtil 2008 til at undtage hele fjernvar-
meproduktionen fra kvotesystemet. Alt efter omfanget af og restriktio-
nerne på auktionering af kvoterne i det endelig direktiv samt kvoteprisen 
kan man overveje en model, hvor de kvotebelagte fjernvarmeproducenter 
helt eller delvist fritages for CO2-afgift. 
 
En anden måde at løse problemet på er at bruge ”opt-in”-bestemmelsen 
til at inkludere alle fjernvarmeproducenter under et kvotesystem. Her skal 
man dog nøje overveje de provenumæssige og administrative ulemper i 
forhold til fordelene. Der vil være en vis administration i forbindelse med 
kvotehåndtering, som mange små aktører ikke nødvendigvis er organisa-
torisk gearet til. Det bør også med i overvejelserne, at CO2-kvoter sigter 

                                                 
4 Dette beregnes typisk som varmeleverancen divideret med en eller anden virknings-
grad, som for decentrale værker er 125 pct., mens den for centrale værker kan variere 
noget fra værk til værk. 
5 Provenuet fra CO2-afgiften på kul og naturgas til fjernvarme udgjorde 256 mio.kr. i år 
2001. 
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mod reduktion af CO2-udledningen, men da størsteparten af kraftvarme-
mulighederne allerede er udnyttet i Danmark, vil kvoter på varmesekto-
ren formentlig kun have begrænset miljømæssig effekt. 
 
 
10.6. Energiselskabernes mulighed for at købe kvoter; her-

under JI- og CDM-projektkreditter 

Det er endnu ikke defineret i EU-regi, hvordan JI- og CDM-kreditter 
kan spille sammen med EU’s kvotemarked. Et direktiv herom er under-
vejs og skal efter hensigten træde i kraft sideløbende med kvotedirektivet. 
I det følgende tages forbehold for, hvad det kommende EU-direktiv om 
JI og CDM konkret kommer til at indeholde.  
 
Hvis el-producenterne får mulighed for at købe kvoter, herunder JI- og 
CDM-projektkreditter, vil det give producenterne en øget fleksibilitet i 
forbindelse med opfyldelsen af en given kvote. Herudover vil el-
producenterne kunne videreudvikle deres ekspertise til projektudvikling i 
udlandet.  
 
Hvis projektkreditterne bliver prissat på samme marked som kvoterne og 
optræder som et helt sammenligneligt alternativ for el-producenterne til 
at leve op til deres reduktionsforpligtelse, vil aktørerne i kvotesystemet 
have tre valgmuligheder indenfor rammerne af det samme kvotemarked: 
 
• at gennemføre emissionsreduktioner hos sig selv 
• at købe kvoter 
• at gennemføre et JI- eller CDM-projekt og få godskrevet kreditten 

 
Dette vil give et “selvregulerende system”, hvor højere pris på internatio-
nale kvoter automatisk fører til flere hjemlige reduktioner (og omvendt). 
Det bliver derfor ikke en statslig opgave at tage stilling til omfanget af 
internationalt kvotekøb for så vidt angår de kvoteregulerede sektorer. 
 
Danske el- og varmeproducenter besidder en viden og erfaring, der vil 
kunne udnyttes i forbindelse med såvel planlægning som gennemførelse af 
JI- og CDM-projekter. Også producenter af energiteknologi vil kunne 
have interesse i at deltage i sådanne projekter. Inden for både el- og var-
meområdet er der sket en væsentlig teknologiudvikling med et vist eks-
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portpotentiale, som blandt andet kunne tænkes realiseret via denne type 
projekter. 
 
Det kan forventes, at mere omfattende deltagelse i JI- og CDM-projekter 
især vil være realistisk for de større el-producenter. Det relativt omfatten-
de forarbejde, der er nødvendigt i forbindelse med planlægning og gen-
nemførelse af JI- og CDM-projekter, vil kunne medføre, at kun virksom-
heder af en vis størrelse vil kunne magte sådanne projekter. Dog kan mu-
ligheden for at gå sammen om et JI/CDM-projekt øge antallet af danske 
virksomheder, der deltager i JI/CDM-projekter. 
 
Der er visse forhold ved projektkreditterne, man skal være opmærksom på 
i forbindelse med overvejelserne om, hvordan de vil kunne udnyttes. Dis-
se indgår i arbejdet med det kommende direktiv om projektkreditter: 
 
• JI- og CDM-kreditterne skal certificeres for at kunne anvendes som 

virkemiddel under Kyoto-protokollen. Det er desuden forventeligt, 
at der vil blive stillet særlige krav til udstedelse af projektkreditter, der 
foretages inden for rammerne af en fremtidig europæisk ordning. Det 
må forventes at blive en både tids- og omkostningskrævende proces 
at opnå certificering og godkendelse af såvel JI- som CDM-projekter. 

 
• Kreditter fra CDM-projekter vil muligvis kunne udnyttes i et særskilt 

europæisk system allerede fra 2005 (ifølge Kyoto-bestemmelserne vil 
CDM-kreditter kunne udstedes for projekter startet i år 2000 eller 
senere, men først anvendes fra 2008). Kreditter, som udnyttes i et eu-
ropæisk system inden 2008, vil så ikke kunne bruges til opfyldelse af 
den nationale målsætning i Kyoto-forpligtelsesperioden, 2008-2012.  

 
• Kreditter fra JI-projekter forventes ikke at kunne udstedes og anven-

des før 2008, hvilket også fremgår af bestemmelser i Kyoto-pro-
tokollen. Der forsøges dog startet projekter inden 2008, hvor det 
indgår som led i projektaftalen, at værtslandet overfører ”rigtige” 
kvoter efter 2008 for de reduktioner, der genereres inden 2008 (så-
kaldt ”early crediting”). 

 
• Det forventes ikke, at der i europæisk sammenhæng bliver forbud 

mod særlige projekttyper. Dog med den vigtige undtagelse, at A-kraft 
formentlig ikke vil kunne godkendes som JI- eller CDM-projekt. 
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10.7. Økonomiske konsekvenser af kvoteregulering af el-pro-
duktionen 

CO2-kvoter på elsektoren vil have indvirkning på el-markedet – i princip-
pet uanset om der er tale om en ensidig dansk kvoteordning eller en fælles 
EU-ordning. Virkningen vil afhænge af en række forhold, blandt andet 
hvordan kvoterne tildeles (gratistildeling eller auktionering). For en nær-
mere beskrivelse af forskellige kvotetildelingsmetoder henvises til kapitel 
9. 
 
Det har også betydning for el-producenternes indbyrdes konkurrence-
situation, hvordan kvoterne fordeles mellem producenterne. Principielt 
ville det for eksempel være muligt at fremme miljøvenlig el-produktion 
direkte via kvotefordelingen, hvis man tildelte gratis kvoter til vindmøller 
og decentral kraftvarme i forhold til for eksempel deres el-produktion (og 
ikke i forhold til deres historiske CO2-emission som ved ren ”grandfathe-
ring” af kvoterne). Herved ville behovet for anden støtte kunne aflastes. 
Med det foreliggende udkast til EU-direktiv forekommer denne mulighed 
dog mindre sandsynlig, i hvert fald i forhold til vindmøller. En kvoteauk-
tionering ville have samme effekt. Men i første omgang skal en overvejen-
de del af kvoterne formentlig tildeles gratis. 
 
I det følgende vurderes konsekvenserne for el-markedet ved primært en 
gratis kvotetildeling. Dette kan efterfølgende anvendes til at vurdere de 
økonomiske muligheder og de fordelingsmæssige virkninger ved en even-
tuel auktionering. Beregningerne omfatter ikke el-produktionen i off 
shore-sektoren. 
 
CO2-kvoter kan få indvirkning på elprisen på el-markedet. Med en ensi-
dig dansk kvoteordning vil påvirkningen af den gennemsnitlige elpris i 
praksis dog formentlig være lille. Det danske el-marked udgør kun 1/10 
af det nordiske og en endnu mindre andel af det nordiske+nordtyske el-
marked. Elprisen påvirkes kun af danske kvoter i de driftssituationer, hvor 
et dansk kraftværk ligger i krydset mellem udbud og efterspørgsel (uden 
kvoter), og dette kraftværk som følge af kvotereguleringen trækker sit bud 
ud af markedet (eller byder ind til en højere pris). I disse driftssituationer 
vil det “næste” kraftværk på udbudskurven definere elprisen. Dette kraft-
værk kunne være et finsk eller tysk kulkraftværk, og disse har næsten 
samme marginalomkostninger som de danske. 
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En ensidig dansk kvoteregulering vil altså typisk ikke påvirke den gen-
nemsnitlige elpris ret meget under en række forudsætninger, blandt andet 
at der er tilstrækkelig kapacitet herunder i udlandsforbindelserne. Der-
imod vil den del af den danske el-produktion, som giver kvoteoverskridel-
se, blive erstattet af udenlandsk el-produktion. Det vil medføre et tab for 
de danske el-producenter og for samfundsøkonomien. Den negative på-
virkning af el-producenternes konkurrenceevne er dog sammenfaldende 
med situationer, hvor deres indtjening er god, fordi kvoten typisk kun 
“strammer” ved høj elpris. 
 
Ved en fælles EU-kvoteregulering må man forvente en afsmittende virk-
ning på elprisen, idet hyppigheden af situationer, hvor kvoterne er snæ-
rende i forhold til de kraftværker, som ligger i markedskrydset, vil være 
højere. Generelt vil gælde, at jo strammere kvoterne er, og jo flere lande, 
der har kvoter, des større vil elprispåvirkningen være. I takt med at kvote-
regulering bliver international, vil den af kvotereguleringen medførte 
stigning i elprisen i sig selv vil fungere som “miljøbonus” for de anlæg, der 
ikke udleder CO2, og som ikke er under kvoteordningen.  
 
Hvis det antages, at elprisen stiger svarende til kvoteprisen på CO2-
indholdet i en gennemsnitlig kWh i EU samt Norge6, vil elprisen stige 
med 2 henholdsvis 4 øre pr. kWh ved en international kvote/kreditpris på 
50 henholdsvis 100 kr. pr. ton CO2. For en nærmere diskussion af prisen 
på internationale kvoter/kreditter henvises til kapitel 7. 
 
I tabel 10.3 og 10.4 er vist resultaterne af en samfundsøkonomisk analyse 
af en fortsat kvoteregulering af elsektoren i Danmark fra 2004-2017 med 
gratis kvotetildeling.  
 
Beregningerne er foretaget i 5 varianter: 
 
1. National kvote, pris på kvoter/kreditter på 50 kr. pr. ton CO2. 
2. National kvote, pris på kvoter/kreditter på 100 kr. pr. ton CO2. 
3. International (EU-) kvote, pris på kvoter/kreditter på 50 kr. pr. ton 

CO2. 
4. International (EU-) kvote, pris på kvoter/kreditter på 100 kr. pr. ton 

CO2. 
5. National kvote uden mulighed for køb af kvoter/kreditter. 

                                                 
6 Denne antagelse er forbundet med væsentlig usikkerhed. 
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Det er antaget, at de kvotebelagte el-producenter reagerer på kvoten ved 
at begrænse produktionen og omprioritere deres værker mellem forskelli-
ge brændsler – forstået på den måde, at værkerne for eksempel kan skifte 
prioriteringsrækkefølge i lastfordelingen, hvorved forholdet mellem for 
eksempel kul- og naturgasforbruget ændres. Hvis der er mulighed for at 
købe kvoter/projektkvoter på det internationale marked, vil den interna-
tionale kvotepris sætte en øvre grænse for el-producenternes produktions-
omlægninger. 
 
Videre er det beregningsteknisk og forenklende antaget, at en ensidig 
national kvoteordning ikke påvirker den gennemsnitlige elpris, mens en 
international kvoteordning vil øge elprisen på markedet med 2 øre pr. 
kWh (ved en international kvotepris på 50 kr. pr. ton CO2) henholdsvis 4 
øre pr. kWh (ved kvotepris på 100 kr. pr. ton CO2). I det omfang elpri-
sen alligevel forhøjes af en ensidig national kvoteordning, for eksempel på 
grund af kapacitetsproblemer på el-markedet, vil udfaldet her ligne tilfæl-
det ved EU-kvoter. Der henvises til bilag 10.1 for en generel diskussion af 
kvotereguleringens indvirkning på elprisen. 
 
Med hensyn til kvotens størrelse er det forudsat, at 2003-niveauet fra den 
nuværende kvoteordning på 20 mio. ton CO2 pr. år videreføres i perioden 
2004-2007, og at kvoten herefter reduceres til 14 mio. ton CO2 pr. år. De 
valgte kvotestørrelser er en ren beregningsteknisk forudsætning. Kvoten 
bør ideelt fastsættes efter vurdering af CO2-mankoens størrelse i lyset af 
den mulige indsats i alle sektorer samt fordelingspolitiske overvejelser. 
Konsekvenserne af en ændring af kvotens størrelse er vurderet nedenfor. 
Kvoterne er i beregningerne som nævnt forudsat tildelt gratis. Konsekven-
serne af en auktionering belyses efterfølgende. 
 
Desuden er der gjort en række forudsætninger vedrørende el- og brænd-
selspriser i referencen. Specielt kan nævnes, at markedsprisen for el forud-
sættes at stige til 24 øre pr. kWh kort efter 2010, svarende til at der på 
dette tidspunkt er balance mellem udbud og efterspørgsel efter kapacitet, 
samt at kulprisen i hele perioden antages at ligge omkring 13 kr. pr. GJ 
inklusive håndteringsomkostninger. 
 
Endelig er forudsat, at afgifterne er uændrede. Det kan som nævnt tidlige-
re være relevant at overveje ændringer i for eksempel CO2-afgiften ved 
videreførelse af kvoteregulering af elsektoren. 
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Tabel 10.3. CO2-reduktion og CO2-reduktionsomkostninger (velfærds-
økonomisk nutidsværdi for perioden 2004-17) ved (gratis) CO2-kvoter 
på el-produktionen fra 2004 

Kvotetype og pris 
på internationale 

kvoter 

CO2-
reduktion pr. 

år 2008-
2012 (mio. 

ton/år) 

CO2-
reduktion pr. 

år 2004-
2017 (mio. 

ton/år) 

Heraf natio-
nal CO2-
reduktion 

(mio. ton/år)

Gennem-
snitlig CO2-
reduktions-

pris 
(kr./ton) 

Marginal 
CO2-

reduktions-
pris 

(kr./ton) 
50 

kr./ton 14,2 11,7 2,7 45 59 National 
kvote 100 

kr./ton 14,2 11,7 6,4 71 117 
50 

kr./ton 14,2 11,7 1,4 22 59 EU-
kvote 100 

kr./ton 14,2 11,7 3,0 35 117 

National 
kvote 

kvote-
køb ej 
muligt 14,2 11,7 11,7 80 143 

 
Tabel 10.3. illustrerer blandt andet: 
 
• Jo højere den internationale kvotepris er, des flere CO2-reduktioner 

foretager elsektoren selv. 
• Med en international kvoteordning foretager elsektoren færre reduk-

tioner end med en national kvoteordning. Dette skyldes forudsæt-
ningen om, at en international kvoteordning øger elprisen. 

• CO2-reduktionsprisen er lavere, jo billigere de internationale kvoter 
er. 

• Den gennemsnitlige CO2-reduktionspris er lavere ved en internatio-
nal kvoteordning end ved en national kvoteordning. 

• Den velfærdsøkonomisk dyreste variant af kvotereguleringen er en 
national kvote uden mulighed for internationalt kvotekøb.  

• Den samlede reduktionspris ligger i intervallet 22-80 kr. pr. ton 
CO2. 

• Den marginale CO2-reduktionspris er højere end den gennemsnitlige 
og ligger i intervallet 59-143 kr. pr. ton CO2. Dette angiver samtidig 
prisen for en marginal ændring af kvotens størrelse. 

• Ved en international kvotepris på omkring 150 kr. pr. ton CO2 eller 
derover og uændret elpris vil (bør) elsektoren foretage alle CO2-re-
duktionerne selv. 
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Tabel 10.4. Privatøkonomiske fordelingsvirkninger og total velfærds-
økonomisk virkning (årligt gennemsnit for perioden 2004-2017) af 
(gratis) CO2-kvoter på el-produktionen fra 2004 

Kvotetype og pris på 
internationale kvoter 

El-
producenter 
(mio.kr./år) 

El-
forbrugere 

(mio.kr./år) 

Staten 
(mio. 
kr./år) 

Velfærds-
økonomisk 

virkning, total 
(mio.kr./år) 

50 kr./ton -493 0 -16 -506 National 
kvote 100 kr./ton -806 0 -27 -801 

50 kr./ton 217 -355 -33 -246 
EU-kvote 100 kr./ton 499 -706 -63 -389 
National 
kvote 

kvotekøb ej 
muligt -958 0 -38 -899 

Anm.: Totalen indeholder – foruden en velfærdsøkonomisk opgørelse af de tre andre 
kolonner – også den samfundsøkonomiske værdi af sparet SO2- og NOX-
udledning. 

 
Tabel 10. 4. illustrerer blandt andet: 
 
• Ved en national kvote er det el-producenterne, der bærer hoved-

omkostningerne ved en kvoteregulering, mens det ved en internatio-
nal kvote – på grund af forudsætningen om øget elpris – er el-for-
brugerne, der bærer hovedomkostningerne. 

• Ved en international kvote (med gratis kvotetildeling) vinder el-
producenterne umiddelbart på kvotereguleringen, idet deres ind-
tægtstab ved mindre el-produktion og udgifter til kvote- og kredit-
køb mere end opvejes af øget indtægt på den resterende el-pro-
duktion. 

• Statskassen har et relativt set begrænset provenutab i alle tilfælde. 
Ved en national kvote skyldes provenutabet tabt svovlafgift. Ved en 
international kvote kommer et ekstra provenutab fra tabt elafgift, 
idet forudsætningen om øget elpris medfører et lidt mindre elfor-
brug. 

 
De viste beregninger forudsætter som nævnt, at kvoterne er gratis. Ved en 
auktionering af kvoterne vil de CO2-mæssige virkninger være uændrede 
(forudsat at den internationale kvotepris er uændret7). Auktionering vil 
derfor primært påvirke de fordelingsmæssige virkninger af kvoten. Der vil 

                                                 
7 Det kan ikke afvises, at en generel auktionering af kvoter på europæisk plan kunne få 
en afsmittende virkning på prisen på de internationale projektkreditter, idet kvotemar-
kedet ved auktionering bliver mere “gennemsigtigt” end uden auktionering. 
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umiddelbart opstå et auktionsprovenu af størrelsen [kvote x kvotepris]. 
Den internationale kvotepris vil formentlig være retningsgivende for, 
hvad auktionsprisen vil blive. Antages identitet mellem auktionspris og 
international (projekt-)kvotepris, vil staten få et auktionsprovenu fra 2008 
på 700 henholdsvis 1400 mio.kr. årligt med en kvotepris på 50 henholds-
vis 100 kr. pr. ton CO2. Med en ren national kvote uden mulighed for 
køb af internationale kvoter er det mere uvist, hvad auktionsprisen vil 
blive. 
 
En auktion af kvoterne passer mest naturligt sammen med det internatio-
nale kvotesystem, hvor el-producenterne tjener penge på (gratis) kvoter. 
Hvis for eksempel 10 pct. af kvoterne bortauktioneres, vil det give et auk-
tionsprovenu på 70 henholdsvis 140 mio.kr. som umiddelbart vil reduce-
re el-producenternes indtægt på ca. 217 henholdsvis 499 mio.kr. årligt til 
ca. 150 henholdsvis 350 mio.kr. årligt. Auktionsprovenuet kunne for 
eksempel anvendes til at reducere CO2-afgiften på el8.  
 
 
10.8. Relationer mellem kvoteregulering og miljøbonus 

Den gældende CO2-afgift på elektricitet er pålagt i forbrugsleddet og ikke 
i produktionsleddet. Dermed skelnes der ikke imellem, hvorvidt den for-
brugte el er produceret ved hjælp af fossile brændsler eller vedvarende 
energi. Dette betyder, at CO2-omkostningen for samfundet ved fossil el-
produktion ikke indgår i de fossile el-producenters produktionsomkost-
ninger. CO2-fordelen ved vedvarende energi bliver således ikke belønnet i 
CO2-afgiftssystemet. Dette rettes der op på ved at yde særskilt tilskud til 
CO2-fri el-produktion på 10 øre pr. kWh, som netop modsvarer CO2-af-
giftsbetalingen af den vedvarende energi (hertil kommer yderligere pristil-
læg for særskilte VE-produktionsformer).  
 
Den fossile el-produktion er, jf. afsnit 10.2, underlagt en national kvote-
ordning til og med 2003. Selv om kvoterne er omsættelige, repræsenterer 
kvoterne i praksis ikke en værdi ud over retten til fossil el-produktion, da 
der ikke er et internationalt marked, hvor de kan sælges.  
 

                                                 
8 I baggrundsnotatet En omkostningseffektiv opfyldelse af Danmarks reduktionsforpligtelse – 
dokumentation af analyser på energiområdet, Energistyrelsen 2002, findes en mere udfør-
lig gennemgang af beregningerne. 
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Den i kvotedirektivet foreslåede regulering af el-produktionen ved hjælp 
af internationalt omsættelige kvoter vil i modsætning hertil fra første dag 
medføre, at omkostningen ved CO2-udledning fra el-produktion værdi-
sættes. De internationalt omsættelige kvoter repræsenterer en værdi sva-
rende til kvoteprisen, idet producenterne vil have mulighed for at sælge 
kvoterne, hvis de reducerer produktionen af fossil el. Dette gælder også i 
en situation, hvor kvoterne tildeles gratis. Dermed belastes fossil energi-
produktion med omkostningen ved den medfølgende udledning af CO2. 
Omvendt belastes vedvarende energi ikke, da den ikke udleder CO2. Der 
kan dog være fordelingsmæssige problemstillinger, såfremt konventionel 
energiproduktion tildeles en andel af kvoterne gratis.  
 
En kvotepris på 50 kr. pr. ton CO2 svarer til en omkostning på ca. 5 øre 
pr. kWh ved traditionel fossil el-produktion (kulkondens), mens en kvo-
tepris på 100 kr. pr. ton CO2 svarer til ca. 10 øre pr. kWh. Direktivfor-
slagets kvoteordning vil derfor indebære, at den fossile (kulbaserede) el-
produktion belastes med en omkostning af denne størrelse. Med EU-
kvoter på CO2-udledningen fra fossil el-produktion bortfalder derfor i 
princippet begrundelsen for det nuværende særskilte tilskud til vedvaren-
de energi på 10 øre pr. kWh, hvorefter et tilskud dog fortsat kan begrun-
des som en miljøbonus ud fra nedenstående betragtninger.  
 
Kvoterne på fossil energiproduktion vil i sig selv ikke forbedre rentabilite-
ten af vedvarende energi, men kvotereguleringen vil medføre en stigning i 
elprisen, som forbedrer rentabiliteten for anlæg, der ikke udleder CO2. 
Stigningen i elprisen er i afsnit 10.7 beregnet til 2 henholdsvis 4 øre pr. 
kWh ved kvotepriser på 50 henholdsvis 100 kr. pr. ton CO2. Grunden til, 
at kvoteprisen ikke slår mere igennem i elprisen er, at kvoten ikke altid 
strammer. Den forbedrede indtjening for vedvarende energi som følge af 
stigende elpriser vil i sig selv udgøre en miljøbonus til VE, da VE ikke er 
belastet af den modsvarende CO2-kvoteomkostning. Prisstigningen er dog 
usikker både med hensyn til størrelse, og med hensyn til hvornår den slår 
igennem.   
 
Det fremgår af den energipolitiske aftale af 19. juni 2002, at miljøbonu-
sen til vindenergi skal svare til, hvad der er nødvendigt for en omkost-
ningseffektiv opfyldelse af Danmarks internationale miljøforpligtelser 
sammenlignet med alternative virkemidler.  
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Billigste alternative virkemiddel til opfyldelse af Kyoto-forpligtelsen vil 
ved en international kvoteregulering være indkøb af fleksible mekanismer. 
Omkostningen ved køb af fleksible mekanismer vil, jf. kapitel 7, næppe 
overstige 10 øre pr. kWh og kan med betydelig usikkerhed skønnes til 5 
øre pr. kWh. Elprisvirkningen som følge af kvotereguleringen vil imidler-
tid næppe overstige 4 øre pr. kWh og kan med betydelig usikkerhed 
skønnes til 2 øre pr. kWh.  
 
Kvotereguleringen vil dermed isoleret set medføre en stigning i elprisen 
på 2 øre pr. kWh (ved en kvotepris på 50 kr. pr. ton CO2). Selve kvote-
prisen kan skønnes til 5 øre pr. kWh. Dermed mangler der en elprisvirk-
ning på 3 øre pr. kWh, for at vindenergi afregnes til en pris der svarer til, 
hvad der er nødvendigt for en omkostningseffektiv opfyldelse af Dan-
marks internationale miljøforpligtelser sammenlignet med alternative 
virkemidler – her fleksible mekanismer. Den yderligere miljøbonus – ud 
over den der ligger i elprisstigningen – kan dermed ud fra denne betragt-
ning beregnes til 3 øre pr. kWh. 
 
Bliver kvoteprisen i stedet 100 kr. pr. ton CO2 (10 øre pr. kWh) vil den 
sandsynlige elprisvirkning være 4 øre pr. kWh, hvilket umiddelbart tilsi-
ger en miljøbonus på 6 øre pr. kWh – de 10 øre pr. kWh fratrukket el-
prisvirkningen på 4 øre pr. kWh. Såfremt der slet ikke bliver nogen virk-
ning på elprisen, vil miljøbonusen i stedet skulle være de 10 øre pr. kWh, 
som svarer til kvoteprisen. 
 
Den omkostningseffektive miljøbonus er dermed sandsynligvis mindre 
end det nuværende tillæg til markedsprisen for nye vindmøller, som ud-
gør 10 øre pr. kWh. Det skal understreges, at beregningen bygger på en 
række antagelser og præmisser, hvorfor den er forbundet med en betydelig 
usikkerhed. 
 
Ovenfor er miljøbonusen alene beskrevet ud fra en betragtning om, at 
den værdisætter fordelen ved, at vedvarende energi ikke udleder drivhus-
gasser og dermed bidrager med en reduktion i CO2-udledningen. Udbyg-
ning med vedvarende energi kan dog tillige ses i en bredere sammenhæng. 
Vedvarende energi bidrager ikke mindst til energiforsyningssikkerheden i 
Danmark ved at nedbringe afhængigheden af import af fossile brændsler. 
En udbygning med vedvarende energi vil dermed bidrage til forsynings-
sikkerheden dels på kort sigt fra selve udbygningen, dels på længere sigt 
via den teknologiske udvikling, efterspørgslen stimulerer.  
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Hvis det ud fra disse betragtninger vurderes at være samlet set fordelagtigt 
at fremme en given udbygning med for eksempel havvindmøller, vil den 
mest omkostningseffektive strategi formentlig være at bruge udbudsmeka-
nismen. Gennem udbudsmekanismen kan der indbygges et konkurrence-
element i udbygningen, der vil medvirke til effektivisering og begræns-
ning af omkostningerne. I så fald vil afregningen blive fastlagt ved det 
mest konkurrencedygtige bud. Udbudsmekanismen er dog forbundet 
med den ulempe, at man risikerer ikke at modtage nogen bud på et ac-
ceptabelt niveau. 
 
En omkostningseffektiv klimaindsats, der baseres på et kvotesystem for 
CO2, passer jævnfør ovenstående godt sammen med en model med en 
miljøbonus, som prissættes ud fra bedste viden (herunder om kvotepris) 
om de alternative CO2-reduktionsomkostninger. Et marked for VE-
beviser – som oprindeligt blev aftalt – er derimod næppe et omkostnings-
effektivt virkemiddel. Dette skyldes blandt andet, at et VE-bevismarked 
er baseret på et virkemiddel (vedvarende energi) og ikke på selve udled-
ningen af drivhusgasser, således som et kvotemarked er det. Der vil såle-
des være tale om et begrænset og separat marked, der vil skulle virke pa-
rallelt med kvotemarkedet. Endvidere vil markedet næppe kunne være 
præget af en velfungerende konkurrence, ligesom man må forvente ganske 
betydelige prisudsving på markedet på grund af en næsten lodret udbuds-
kurve (når vindmøllen er etableret produceres der uanset markedsprisen, 
da driftsomkostningen er lav).  
 
Herudover gælder der, at et VE-bevismarked er afhængig af en efterspørg-
sel, som i øjeblikket er skabt via aftagepligten af vedvarende energi. Rege-
ringen ønsker jf. Liberalisering af energimarkederne, at sikre, at hele den 
danske el-produktion skal handles på markedet – herunder den vedvaren-
de energi. Såfremt VE handles på markedet og modtager miljøbonus, vil 
en særskilt efterspørgsel efter VE forsvinde, og VE-bevismarkedet vil ikke 
kunne fungere. Det bemærkes, at forbrugerne kunne tænkes at efterspør-
ge (dyrere) VE, som det er tilfældet med økologiske fødevarer, men det 
synes ikke givet, at efterspørgslen vil svare til (det relativt) faste udbud på 
over 20 pct. af forbruget. Det bemærkes, at det i fremtiden vil være mu-
ligt at efterspørge VE ved hjælp af den forventede mærkningsordning for 
VE. 
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10.9. Tidsfaktoren: Hvornår skal et (nyt) kvotesystem starte? 

Efter 2003 ophører den danske kvotelov med at have virkning, idet loven 
kun fastsætter kvoter for “reformperioden” 2000-2003. I det følgende 
gennemgås en række overvejelser af relevans for stillingtagen til viderefø-
relsen af den danske kvotelov.  
 
Hvis kvoteloven i en eller anden form skal virke også fra 1. januar 2004, 
er der behov for en hurtig stillingtagen, idet en lovændring skal statsstøt-
tegodkendes (hvilket tog 9 måneder for den nuværende kvotelov), og idet 
der skal være en vis tid til at udmelde kvoterne inden 20049. 
 
Argumentet imod en videreførelse af en ensidig dansk kvotelov i en over-
gangsperiode er, at danske kulbaserede el-producenters konkurrenceevne i 
forhold til udenlandske el-producenter forringes, hvilket resulterer i et 
samfundsøkonomisk tab. Hertil kommer, at Danmark ikke godskrives 
CO2-reduktioner før 2008. Der er imidlertid også overvejelser, der kunne 
tale for en videreførelse af kvoteloven efter 1. januar 2004, idet en afskaf-
felse af kvotereguleringen kan skabe tvivl om de langsigtede rammer for 
elsektoren og føre til, at en senere genindførelse af kvoter med stramme 
CO2-begrænsninger opleves som et mere voldsomt indgreb. Dette kan 
dog undgås, hvis der sker en tilpas klar politisk udmelding om det senere 
system, 

 
Hvis det besluttes, at kvoteloven skal videreføres i 2004 og indtil EU-
direktivets kvotesystem træder i kraft, kan man for eksempel fortsætte 
med den nuværende afgift på 40 kr. pr. ton, så længe der ikke er mulig-
hed for internationalt kvotekøb. Uanset om man vælger en videreførelse 
af kvoteloven fra 2004 eller om man vælger at vente til EU-direktivet 
træder i kraft, vil det være relevant at tilnærme den danske lovgivning til 
de kommende EU-regler. 
 
 
10.10. Konklusion 

Der skal på kort sigt træffes beslutning om, hvad der skal ske med kvote-
reguleringen fra 1. januar 2004 og indtil kvotedirektivet træder i kraft.  
 

                                                 
9 Normalt udmeldes kvoterne senest 1. juli for det efterfølgende år. Dette sker efter en 
høringsprocedure. Tidspunktet kan evt. udskydes til december 2003. 



Kapitel 10 – Kvoter for energisektoren – herunder virkninger på el-markedet 

215 
 

Under kvotedirektivet vil der være relativt snævre grænser for, hvad 
Danmark kan gøre i forbindelse med implementeringen i dansk lov (som 
vil skulle finde sted i løbet af 2003). Der vil blive mulighed for at justere i 
sektordækningen. I den forbindelse vil det være relevant at se nærmere på 
fjernvarmesektoren, og blandt andet tage stilling til, om fjernvarmesiden 
skal holdes uden for kvotereguleringen før 2008. På længere sigt vil det 
fælles EU-kvotesystem i væsentligt omfang kunne medvirke til at øge 
omkostningseffektiviteten i den samlede drivhusgasregulering.  
 
Den samlede velfærdsøkonomiske pris for CO2-besparelser ved kvoter er 
beregnet til 22-80 kr. pr. ton CO2, afhængigt af om der indføres interna-
tionale kvoter eller fortsættes med et nationalt kvotesystem, og afhængigt 
af om og til hvilken pris internationale kvoter/kreditter kan købes. Ved et 
nationalt kvotesystem er det især el-producenterne, der bærer omkost-
ningerne, mens det ved et internationalt kvotesystem især er el-forbru-
gerne. I en samlet velfærdsøkonomisk beregning er omkostningerne ved 
et internationalt kvotesystem på grund af virkningen på elprisen mindre 
end ved et nationalt kvotesystem. En fuld auktionering af kvoterne for-
ventes at ville kunne indbringe 700-1400 mio.kr. årligt. Dette provenu vil 
ændre de fordelingsmæssige virkninger, afhængigt af hvad det anvendes 
til. 
 
En eventuel tilpasning af CO2-afgiften på el som følge af en ny kvoteord-
ning og timingen heraf er der behov for at overveje nærmere. 
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Bilag 10.1. 
Virkning på elprisen af en dansk CO2-kvoteordning 
 
Hvilken virkning CO2-kvoter på de danske el-producenter har på elpri-
sen, er et meget indviklet spørgsmål. Her er det kun muligt at angive nog-
le overordnede vurderinger. 
 
CO2-kvoterne forudsættes i første omgang fordelt gratis ved ”grandfathe-
ring” (altså med afsæt i producenternes historiske udledning). Kvoterne 
kan efterfølgende omsættes på markedet og får derved en værdi. Den ini-
tiale tildeling repræsenterer således en éngangs-kapitalgevinst for produ-
centerne, som løbende udredes af el-forbrugerne over elprisen. Producen-
ternes marginalomkostninger forhøjes svarende til kvoteprisen, hvis kvo-
ten binder. Det gælder også, når kvoten ikke binder, hvis de altid kan 
afsætte kvoten – i sidste ende til udlandet. 
 
For at overholde kvoten, vil producenterne vælge det billigste alternativ 
blandt følgende muligheder: 
 
a) Udføre egne foranstaltninger. Begrænse eller omlægge produktionen 

i mindre CO2-udledende retning ved at ændre sammensætningen af 
brændsler osv. 

 
b) Betale strafafgiften ved overskridelse af kvoten. Det er dog ikke rele-

vant ved et EU-kvotesystem, idet betaling af strafafgiften ikke fritager 
for CO2-reduktionsforpligtelsen. 

 
c) Købe flere kvoter. De kvotebelagte producenter under ét kan kun 

købe flere kvoter i udlandet. Det kan ske ved at udnytte de fleksible 
mekanismer og herved blive krediteret for kompenserende CO2-
reduktioner i udlandet. 

 
Det "stående alternativ" c) vil sætte overgrænsen for CO2-omkostningerne 
(under forudsætning af en tilpas høj strafafgift). Hvis el-producenterne 
også har mulighed for at sælge egne CO2-reduktioner i udlandet, vil det 
ligefrem sætte prisen på de nationale CO2-kvoter og det marginale tiltag 
under alternativ a). 
 
Hvis der er fuldkommen konkurrence, vil elprisen på markedet være be-
stemt af de marginale omkostninger ved at producere på det marginale 



Kapitel 10 – Kvoter for energisektoren – herunder virkninger på el-markedet 

217 
 

værk, som det er nødvendigt at tage i brug for at tilfredsstille efterspørgs-
len. Hvis alle lande har CO2-kvoter, skal omkostningerne herved indreg-
nes. Hvis kvoterne binder, vil marginalomkostningerne forhøjes svarende 
til prisen på det billigste alternativ, som producenten må vælge for at 
overholde kvoten. 
 
Alle lande på el-markedet har kvoter 
Selvom det ikke er givet, må man på langt sigt forestille sig, at alle lande i 
el-markedet har kvoter. I denne situation er det relevante at diskutere, 
hvordan en stramning af en eksisterende dansk CO2-kvote da vil virke. 
 
Der er en betydelig variation i udbud og efterspørgsel af el over døgnet og 
over året blandt andet på grund af klimatiske forhold (vandkraft, vind-
kraft, elvarme osv.). Kvoter kan opspares fra år, hvor den kun er lempeligt 
bindende eller slet ikke, til år, hvor den binder mere. Med mindre kvoten 
er overordentlig stram, vil der i praksis ske det, at kvoten i nogle perioder 
binder mærkbart, mens den i andre situationer binder lempeligt eller slet 
ikke. En stramning af kvoten vil således føre til, at den binder stærkere og 
i flere perioder. 
 
I det følgende ses forenklet på en situation, hvor kvoten binder hele tiden, 
jf. figur 1. 
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Figur 1. Virkning af en strammere kvoteordning for hele markedet, når 
kvoten binder 
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U0 er marginalomkostningskurven, som er lig med udbudskurven i fravær 
af kvoter. E er efterspørgselskurven. Der dannes prisen p0 og produkti-
onsmængden x0.  
 
Når alle landene i markedet indfører den samlede kvote 1, forskydes mar-
ginalomkostningskurven = udbudskurven til U1 (marginalomkostninger-
ne forhøjes også til venstre for punkt C, da det er en omkostning for pro-
duktionen under kvoten, at provenuet fra alternativet kvotesalg mistes). 
Den lodrette afstand mellem den nye og den gamle udbudskurve, for 
eksempel den lodrette afstand mellem B og C, afspejler omkostningen ved 
det billigste alternativ for opfyldelse af kvoten, der f.eks. kan være erhver-
velse af fleksible mekanismer. Der dannes prisen p1 og mængden x1. Som 
figuren er tegnet, binder kvoten, der udledes mere CO2, end kvoten 
umiddelbart angiver, og der købes kompenserende kvoter og kreditter ved 
anvendelse af fleksible mekanismer, således at der ikke er tale om en bog-
holderimæssig overskridelse. 
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Når den fælles kvote strammes til kvote 2, er marginalomkostningskurven 
fortsat U1, hvis den marginale producents omkostningsforhold i punktet 
(x1,p1) er upåvirkede, for eksempel fordi den marginale producent allerede 
køber kvoter/kreditter til en udefra givet pris. I praksis vil denne pris dog 
forhøjes ved en stramning på for eksempel EU-plan, og i så fald skubbes 
udbudskurven yderligere opad fra U1, men forudsætningen er mere rele-
vant ved en isoleret dansk stramning, jf. nedenfor. De intramarginale 
producenter, der ligger på udbudskurven i området mellem kvote 1 og 
kvote 2, må efter stramningen købe kvoter/kreditter for at opretholde 
produktionen. Udgiften hertil angives af arealet ABCD, der også angiver 
det samfundsøkonomiske tab. De intramarginale producenter kan bære 
udgiften, fordi de næsten pr. definition har overnormal profit. 
 
En isoleret stramning af de danske kvoter i tilfældet, hvor alle lande har 
kvoter, kan anskues på principielt samme måde (men det kræver en mere 
indviklet figur). 
 
Markedsprisen (og mængden) påvirkes ikke, hvis den marginale produ-
cents forhold ikke påvirkes. Her er det meget mere rimeligt at antage, at 
prisen på kvoter/kreditter ikke påvirkes. De intramarginale danske produ-
center må bære tabet ved at købe kvoter/kreditter. (Forskellen til figur 1 
er, at de intramarginale danske producenter typisk vil ligge spredt over 
den initiale udbudskurve til venstre for punkt C og ikke lige op til). Den 
samlede ekstra udgift til køb af kvoter/kreditter er også et samfundsøko-
nomisk tab for Danmark. 
 
Det skal dog understreges, at nogle vigtige forudsætninger herfor er føl-
gende: 
 
• Der er (tilnærmelsesvis) fuldkommen konkurrence herunder tilstrække-

lig kapacitet i udlandsforbindelserne. Da der er en betragtelig variati-
on i markedsforholdene over døgnet og året, kan der typisk løbende 
opstå situationer med forsyningsproblemer i produktion og/eller 
transmission. Det giver grundlag for opståen af (lokal) markedsmagt. 
En strammere dansk kvotering kan forstærke dette og derved styrke 
producenternes markedsmagt med prisforhøjelser til følge. Ved fuld-
kommen konkurrence fås den laveste prisvirkning. 

 
• Prisen på fleksible mekanismer sætter prisen på det marginale tiltag. Jo 

strammere kvoten er, og jo lavere prisen på fleksible mekanismer er, 
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jo mere sandsynligt er dette. Danske kvotestramninger vil ikke påvir-
ke prisen på fleksible mekanismer (modsat europæiske kvotestram-
ninger). 

 
• Kvoten binder hele tiden. Da der formentlig i praksis bliver flere peri-

oder, hvor kvoten binder mærkbart, vil der alt i alt ske en lille forhø-
jelse af den gennemsnitlige elpris. I så fald sker her på mange måder 
principielt det samme, som hvis Danmark strammer en isoleret 
dansk CO2-kvote. 

 
Kun Danmark har kvoter 
Hvis Danmark isoleret viderefører/indfører kvoter på el-producenterne, 
vil påvirkningen af elprisen i forhold til situationen uden kvoter afhænge 
af, hvem der er den marginale ”prissættende” udbyder på det internatio-
nale el-marked, Danmark deltager i (aktuelt Nordpool). 
 
En isoleret dansk indførelse af kvoter kan anskues på principielt samme 
måde som indførelse af kvote 1 på figur 1 ovenfor (men igen kræver det 
en mere indviklet figur). Markedsprisen påvirkes stort set ikke, hvis de 
fleste danske producenter er tilstrækkeligt intramarginale (tilstrækkeligt 
spredt på udbudskurven til venstre for markedskrydset). Det vil være den 
typiske situation, da danske producenter i runde termer kun står for 1/10 
af udbuddet på Nordpool og mindre end 1/50 af udbuddet i EU.  
 
I den udstrækning Nordpool integreres med et fælles europæisk el-
marked med tilstrækkelige internationale forbindelser vil situationen, 
hvor danske producenter er "prisbestemmende", i praksis næsten aldrig 
forekomme. Det kan derfor antages som beregningsteknisk tilnærmelse, 
at en isoleret dansk kvoteordning ikke vil påvirke den gennemsnitlige 
pris. 
 
Kvoter fordelt ved auktionering 
Her er virkningen på elprisen principielt den samme, fordi der også her 
sker en forhøjelse af marginalomkostningerne, der kan overvæltes på el-
prisen afhængig af forholdene på markedet. Blandt andet i kraft af statens 
provenu fra auktioneringen er de fordelingsmæssige virkninger dog ander-
ledes, men provenuet kan eventuelt tilbageføres.  
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Sammenfatning 
Jo mere dækkende kvoteordningen er med hensyn til antal deltagende 
lande på det fælles el-marked og jo mere stramhedsgraden afstemmes, jo 
højere vil kvoteprisen blive, jo mere vil omkostningerne ved at opfylde en 
given samlet kvote overvæltes i elprisen, og jo mere vil den blive betalt af 
el-forbrugerne. Hvis kvoten omvendt er ”løs” med hensyn til dæknings-
grad og synkronisering, vil omkostningerne ved en given kvote i højere 
grad blive betalt af de kvotebelagte producenter. 
 
Jo strammere kvoten er for en given dækning af deltagerne på markedet, 
jo større er gennemslaget på kvoteprisen og på elprisen. 
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11 Kvoter for den energiintensive indu-
stri og relation til CO2-afgiftssystemet

 
 
 
 
 
11.1. Indledning 

Indførelse af et EU-kvotesystem i henhold til det direktivforslag, som der 
er opnået fælles holdning til, vil rejse spørgsmålet om den kvoteregulerede 
industris fremtidige stilling i det danske CO2-afgiftssystem. En bibehol-
delse af CO2-afgiftsbetaling fra de af kvotedirektivet omfattede erhverv vil 
principielt medføre en dobbeltregulering af disse erhvervs CO2-udled-
ninger.  
 
I kapitlet beskrives primært mulighederne for et hensigtsmæssigt samspil 
mellem kvotedirektivet og den danske CO2-afgiftsregulering i tidsrummet 
indtil første forpligtelsesperiode begynder i 2008. Afgiftsområdet behand-
les generelt, mens overvejelser om kvotereguleringen alene vedrører den 
energiintensive industri. Der henvises til kapitel 10 for en beskrivelse af 
kvotereguleringen for energiproduktionen.  
 
Modellerne for en fremtidig regulering af den energiintensive industri 
vedrører primært perioden indtil 2008. Perioden herefter, det vil sige den 
første Kyoto-forpligtelsesperiode 2008-2012, er på grund af betydelig 
usikkerhed om EU-kvotesystemets udformning – herunder vedrørende 
principperne for fordeling af gratiskvoter og mulighederne for at bortauk-
tionere kvoterne – behandlet mere summarisk.  
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11.2. Generelle principper for en hensigtsmæssig regulering 
af den energiintensive industri 

Principielt er der ved samtidig regulering med CO2-kvoter og afgifter tale 
om en dobbeltregulering af de energiintensive virksomheders CO2-udled-
ninger. En sådan dobbeltregulering kan synes uhensigtsmæssig – særligt 
ud fra et mere principielt synspunkt. Beskatningsniveauet og metoden for 
tildeling af kvoter har selvsagt stor betydning for problemstillingens reelle 
omfang.  
 
Der er allerede i den nugældende miljøregulering en række eksempler på 
dobbeltregulering. Hvad angår el-produktionen, er der for eksempel såvel 
kvoter som elafgift. For el-forbrugere er der endvidere CO2-afgift samtidig 
med administrative reguleringer vedrørende energibesparelser.   
 
Provenumæssige konsekvenser for staten 
Ifølge den udformning af kvotedirektivet, der er opnået fælles holdning 
til, er det ikke muligt at bortauktionere kvoterne i tidsrummet indtil 
2008. Kvoterne skal fordeles til de berørte virksomheder gratis. Dermed 
vil en ensidig afskaffelse eller reduktion af CO2-afgiften for kvotebelastede 
erhverv uden tilsvarende mulighed for statslig bortauktionering af kvoter 
medføre et betydeligt statsligt mindreprovenu. Dette mindreprovenu vil 
medføre behov for enten tilsvarende skattestigninger eller statslige budget-
forbedringer. Erhvervene vil til gengæld blive stillet tilsvarende bedre. 
 
Denne problemstilling vedrører i alt fald tidsrummet indtil første Kyoto-
forpligtelsesperiode. Herefter vil auktionering af op til 10 pct. af kvoterne 
være tilladt. Med udgangspunkt i det direktivforslag, der er opnået fælles 
holdning til, gælder endvidere, at det i forpligtelsesperioden ikke vil være 
muligt at opretholde en statsfinansielt provenuneutral omlægning af CO2-
reguleringen, således at dobbeltregulering undgås. Et statsligt provenu fra 
en bortauktion af 10 pct. af kvoterne vil sandsynligvis ikke kunne finan-
siere en afskaffelse af CO2-beskatningen for de virksomheder, der er om-
fattet af kvoter.  
 
Efficiens i reguleringen i forhold til økonomisk belastning 
En samfundsøkonomisk optimal og efficient regulering af drivhusgasud-
ledningen tilsiger, at der bør være en ensartet marginal tilskyndelse til 
reduktion af udledningerne på tværs af sektorer, energianvendelse og ak-
tører.  
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Principielt bør virksomhederne enten fuldt ind under et kvotesystem, hvor 
kvoterne købes af staten ved auktion eller på markedet eller være under-
lagt en CO2-afgift af ca. den samme størrelse som kvoteprisen. Dette vil 
give såvel efficiens i reduktionsindsatsen som en ensartet byrdefordeling 
på virksomheder inden for henholdsvis uden for kvotesystemet. 
 
Et fuldstændigt efficient system er dog næppe hensigtsmæssigt eller for-
eneligt med hensyn til industriens finansielle byrde og konkurrenceevne. 
Af samme grund ydes i dag en betydelig godtgørelse for CO2-afgiften til 
energiintensive erhverv, for at disse erhverv ikke skal miste konkurrence-
evne over for udenlandske konkurrenter, der ikke er underlagt samme 
reguleringsomfang.  
 
Ved en fuld belastning af virksomhederne kan man forestille sig, at indu-
strien som følge heraf flytter udenlands. Det vil medføre, at der alene 
opnås en forbedring i forhold til den danske miljømålsætning, men at der 
ikke globalt set sker en miljøforbedring.  
 
Når der af hensyn til den energiintensive industris konkurrenceevne tilde-
les gratiskvoter til denne, vil konsekvenserne uundgåeligt være, enten (a) 
at incitamenterne til CO2-reduktion bliver forskellige inden for og uden 
for kvotesystemet, eller (b) at den økonomiske belastning for virksomhe-
derne bliver forskellig. Dette kan belyses med følgende eksempel: 
 
Hvis kvoterne tildeles gratis, samtidig med at der er en generel CO2-afgift 
på for eksempel 50 kr. pr. ton, vil den økonomiske belastning være den 
samme inden for og uden for systemet. Men incitamentet til at reducere 
udledningen vil være dobbelt så stort inden for kvotesystemet, idet kvoter-
ne – uanset at de tildeles gratis – vil repræsentere en værdi svarende til 
den internationale kvotepris, for eksempel 50 kr. pr. ton CO2. Det vil sige 
i alt et incitament på 50 + 50 = 100 kr. pr. ton CO2 inden for kvote-
systemet, mens incitamentet uden for kvotesystemet kun vil være 50 kr. 
pr. ton CO2. 
 
Hvis CO2-afgiften derimod kun pålægges virksomheder uden for kvotesy-
stemet, vil incitamentet til reduktion af udledningen være den samme, 
men nu er det alene virksomhederne uden for kvotesystemet der belastes 
økonomisk, idet virksomheder inden for ikke betaler afgift og jo samtidig 
får kvoterne gratis.   
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Der bør under hensyntagen til statsfinanserne og industriens konkurren-
ceevne sigtes mod en regulering med en rimelig grad af efficiens – særligt i 
forhold til lignende typer energianvendelse på tværs af sektorer og aktører. 
 
Et kvotesystem, der dækker EU, vil imidlertid reducere problemerne i 
forhold til den danske industris konkurrenceevne betydeligt, idet konkur-
renter inden for EU vil blive belastet tilsvarende. Der kan dog fortsat være 
et konkurrenceevneproblem i forhold til virksomheder uden for EU, som 
ikke er underlagt samme reguleringsomfang. 
 
Alt efter implementeringen af den kommende regulering vil det næppe 
være hverken muligt eller hensigtsmæssigt at undgå visse økonomiske 
konsekvenser for erhvervene – herunder fra stigende elpriser i EU som 
følge af EU-kvotesystemet. Eftersom erhvervene udleder drivhusgasser, vil 
det være naturligt, at de bidrager til opfyldelsen af den samlede danske 
reduktionsforpligtelse.  
 
Administrative konsekvenser for stat og erhverv 
Den nugældende CO2-afgift inklusive aftalesystemet er forbundet med 
administrative omkostninger for såvel stat som virksomheder. Virksom-
hederne skal måle og registrere energiforbruget fordelt på henholdsvis let 
proces, tung proces og rumvarme. Endvidere er dele af afgiftsgodtgørelsen 
betinget af, at virksomheden indgår en aftale om energibesparelser.  
 
De administrative omkostninger ved afgifts- og aftalesystemet er ved en 
evaluering i 1999 for virksomhederne vurderet til mellem 23 og 68 
mio.kr. årligt – heraf vedrører mellem 7 og 15 mio.kr. aftalesystemet.1 
Staten havde i 1998 administrative omkostninger på knap 50 mio.kr. til 
hele energipakken.2 Efter evalueringen blev aftaleordningen omlagt med 
henblik på at mindske de administrative belastninger for såvel staten som 
virksomhederne. De administrative omkostninger ved aftalesystemet er 
således i dag markant lavere end forud for evalueringen. 
 
En regulering af den energiintensive industri i medfør af kvotedirektivet 
vil kræve registrering af de omfattede virksomheder, tildeling af kvoter 
                                                 
1 Vedrører alene den såkaldte grønne afgiftspakke (også kaldet energipakke) fra 1995, 
jævnfør Evaluering af grønne afgifter og erhvervene, Finansministeriet m.fl., 1999. 
2 Vedrører alene den såkaldte grønne afgiftspakke (også kaldet energipakke) fra 1995, 
jævnfør Indførelse, administration og kontrol af den grønne afgiftspakke, Rigsrevisionen 
1998. 
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samt måling og verificering af CO2-udledninger, hvilket må antages at 
ville medføre administrative omkostninger for såvel stat som erhverv.  
 
En hensigtsmæssig regulering 
Det er ikke muligt samtidigt at opnå de isoleret set bedste løsninger inden 
for hver enkelt af de ovennævnte problemstillinger. For eksempel vil en 
løsning alene baseret på efficiens i reduktionsindsatsen næppe være hen-
sigtsmæssig på grund af negative virkninger på erhvervenes konkurrence-
evne. Der må derfor sigtes mod en sammenhængende regulering, som 
bedst muligt søger at varetage alle de i nogen grad modsat rettede hensyn.  
 
På grund af direktivforslagets forskellige udformninger i perioden frem til 
første forpligtelsesperiode og i selve forpligtelsesperioden, hvor blandt 
andet metoden til fordeling af kvoterne endnu ikke er kendt, synes der 
ikke at være mulighed for på kortere sigt (indtil 2008) at implementere en 
regulering, der kan antages at være endelig. Reguleringen indtil 2008 må 
derfor nærmere betragtes som – og tilrettelægges efter at være – et skridt i 
den rigtige retning mod en mere endelig regulering gældende fra 2008. 
 
 
11.3. Den gældende CO2-afgift 

Det danske energiafgiftssystem består af 3 dele: en energiafgift, en CO2-
afgift og en svovlafgift. Energiafgiften er opgjort efter bruttoenergiind-
holdet i de enkelte energiprodukter. CO2-afgiften er opgjort efter brutto 
C-indholdet i energiprodukterne. Endelig er svovlafgiften baseret på enten 
målte eller beregnede emissioner eller svovlindholdet i energiprodukterne. 
 
I forhold til kvoter på CO2-emissioner er det som udgangspunkt kun 
CO2-afgiften, der er relevant.  
 
Dækning og satser for den gældende CO2-afgift 
Den gældende danske CO2-afgift udgør 100 kr. pr. ton udledt CO2. Der 
er dog i forbindelse med udformningen af afgiften taget en række hensyn 
til primært den energiintensive industris konkurrenceevne, hvorfor der i 
afgiftssystemet er en betydelig grad af differentiering alt efter sektor og 
anvendelse.  
 
Således er forbruget af olie, kul og naturgas til fremstilling af varer pålagt 
CO2-afgift, dels afhængigt af om der er tale om almindelig (let) fremstil-
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lingsproces eller tung proces, dels af om der er indgået aftale om energief-
fektivisering eller ej. Al energi til fremstillingsprocesser får en godtgørelse 
på 10 kr. pr. ton CO2 af den fulde sats på 100 kr. pr. ton CO2. Tung pro-
ces får en yderligere lempelse på 65 kr. pr. ton CO2. Ved indgåelse af 
energieffektiviseringsaftaler ydes desuden en rabat på 22 kr. pr. ton. Sam-
let kan den energitunge industri således opnå en lempelse på 97 pct., hvil-
ket svarer til en afgiftsbetaling på 3 kr. pr. ton CO2. 
 
Elproduktionen er ikke underlagt CO2-afgift. I stedet er CO2-afgiften på-
lagt el-anvendelsen på forbrugssiden – en såkaldt outputbeskatning. Be-
grundelsen er primært, at el handles internationalt, hvorfor elproduktio-
nen i tilfælde af afgiftsbetaling konkurrencemæssigt vil være stillet ringere 
end udenlandske producenter, med mindre disse også er underlagt en 
lignende beskatning.  
 
Forbruget af elektricitet er i dag pålagt en CO2-afgift på 10 øre pr. kWh.3 
Heraf får alle momsregistrerede virksomheder4 i dag godtgjort 1 øre pr. 
kWh af al elforbrug til produktionsprocesser. Der gives derimod ikke 
godtgørelse for forbrug til varme. En virksomhed kan desuden få godt-
gjort yderligere 6,5 øre pr. kWh til de dele af virksomhedens elforbrug, 
der er defineret som tung proces. Hertil kommer, at en virksomhed med 
energieffektiviseringsaftale kan få en yderligere rabat på 2,2 øre pr. kWh. 
Energitung industri med aftale betaler således en afgift på 0,3 øre pr. 
kWh. 
 
Provenu og energianvendelse ved den gældende CO2-afgift 
I 2001 indbragte CO2-afgiften et samlet provenu på ca. 4,9 mia.kr. Tabel 
11.1 viser fordelingen af dette provenu på de forskellige energiprodukter 
og -anvendelser. 
 
 
 
 

                                                 
3 Dette svarer omtrent til 100 kr. pr. ton CO2 ved produktion af el på et traditionelt 
kulfyret kraftværk. 
4 Bortset fra visse virksomheder i liberale erhverv og forlystelsesbranchen, som er udeluk-
ket fra godtgørelsen, jævnfør bilaget til elafgiftsloven. 
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Tabel 11.1. Fordeling af CO2-afgiftens provenu på energiprodukter og 
anvendelser (mio.kr.) 

 
     Anvendelse   

        
Energi- 
produkt Trans-

port 

Husholdninger 
og ikke-moms-

registrerede 
erhverv 

Rumvarme i 
moms-

registrerede 
erhverv 

Let 
proces 

Tung 
proces 

Provenu 
 i alt 

Naturgas ......... - 415 51 57 29 553 
Jordoliekoks.... - 0 0 1 15 16 
Koks ............... - 0 0 0 3 3 
Kul ................. - 0 1 3 37 42 
LPG................ - 0 1 12 2 15 
Svær brænd-
selsolie ............ - 0 11 27 32 70 
Fyringsgasolie . - 263 41 151 2 457 
Fjernvarme 
(kul) ............... - 173 49 5 7 233 
Fjernvame 
(naturgas) ....... - - 18 2 3 23 
Elektricitet ...... - 1.423 28 1.386 84 2.920 
Diesel ............. 540 - - - - 540 
Provenu i alt ... 540 2.273 200 1.644 213 4.871 

Anm.:  Provenuet anført i tabellen afviger med ca. 27 mio.kr. fra det faktisk bogførte 
provenu fra CO2-afgiften, da fordelingen i tabellen i visse tilfælde er baseret på 
skøn. 

Kilde: Skatteministeriet. 
 
Det kan desuden skønnes, at der fremover vil blive udbetalt ca. 170 
mio.kr. i energieffektiviseringsrabatter til fortrinsvis tung proces ved uæn-
drede regler5. Nettobelastningen af erhvervenes energiforbrug til tung 
proces udgør således 40-50 mio.kr. årligt. 
 
På grund af den betydelige afgiftsdifferentiering beskriver provenuet ikke 
direkte fordelingen af CO2-udledningen på aktører og brændsler, jf. tabel 
11.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Jf. Finanslov for finansåret 2003, § 08.65.03. 
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Tabel 11.2. Fordeling af CO2-udledning på energiprodukter og anven-
delser (mio. ton CO2) 

      Anvendelse 
 
             
Energi- 
produkt 

Transport 

Husholdninger og
ikke-moms-

registrerede er-
hverv 

Rumvarme i 
moms-

registrerede 
erhverv 

Let pro-
ces 

Tung 
proces 

Mængde CO2,
i alt 

Naturgas ........... 0,00 4,15 0,51 0,63 1,16 6,45 
Jordoliekoks ...... 0,00 0,00 0,00 0,01 0,60 0,61 
Koks.................. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 
Kul.................... 0,00 0,00 0,01 0,03 1,48 1,52 
LPG.................. 0,00 0,00 0,01 0,13 0,08 0,22 
Svær brændsels-
olie.................... 0,00 0,00 0,11 0,30 1,28 1,69 
Fyringsgasolie 0,00 2,63 0,41 1,68 0,08 4,80 
Fjernvarme 
(kul).................. 0,00 0,00 0,49 0,06 0,28 0,83 
Fjernvarme 
(naturgas) .......... 0,00 0,00 0,18 0,02 0,12 0,32 
Elektricitet ........ 0,00 14,23 0,28 15,40 3,36 33,27 
Diesel................ 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 
Mængde CO2 i 
alt ..................... 5,40 21,01 2,00 18,27 8,56 55,24 

Kilde: Skatteministeriet. 
Anm.: CO2-udledningen er beregnet på baggrund at det afgiftspligtige energiforbrug i 

virksomhederne. Der vil således være tale om et overskøn for så vidt angår el, 
hvor der også svares afgift af vedvarende energi.  

 
 
11.4. Den gældende CO2-afgift og samspillet med en kom-

mende kvoteregulering 

Et væsentligt spørgsmål i forbindelse med indførelsen af omsættelige kvo-
ter i EU er spørgsmålet om sammenhængen med det danske CO2-afgifts-
system, og hvordan de to systemer skal tilpasses hinanden. Overvejelserne 
om grænsefladerne i forhold til de gældende danske CO2- og energiafgifter 
vedrører særligt hvilke dele af afgiftssystemet, der skal opretholdes, og 
hvilke dele af de nuværende afgiftspligtige område, som i fremtiden vil 
skulle reguleres af kvoter og således eventuelt helt eller delvist kunne frita-
ges for afgifterne. 
 
I forbindelse hermed må også spørgsmålet, om hvorvidt der skal være for-
skellige udformninger af det samlede system i de to perioder 2005-2007 
og fra 2008-2012, besvares.  
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Som udgangspunkt vil der i fremtiden være behov for at fortsætte med 
kvoter og afgifter parallelt, da kvotereguleringen i praksis ikke kan anven-
des på alle energiforbrugere. Transportområdet, husholdningerne og det 
store antal af mindre erhvervsdrivende med et beskedent forbrug af 
brændsler er områder, som ikke hensigtsmæssigt vil kunne reguleres med 
kvoter. Det foreslåede kvotedirektiv omfatter da heller ikke disse grupper 
af forbrugere. Endvidere vil kun dele af det tunge energiforbrug i industri-
en være omfattet af kvoter.  
 
Hvad er omfattet af henholdsvis kvote- og afgiftssystemet? 
Det væsentligste problem i forholdet mellem kvotesystemet og afgiftssy-
stemet er, at kvotesystemet deler anvendelser af energi på tværs af sektorer 
og energiprodukter.  
 
Kun en enkelt del af det CO2-afgiftspligtige område er ikke berørt af kvo-
tesystemet og kan derfor umiddelbart fortsætte som hidtil uden yderligere 
overvejelser. Det gælder: 
 
• Forbrug af energi til transport; dvs. benzin6 og dieselafgifter med vi-

dere. 
 
For alle andre sektorer, energiprodukter og anvendelser gælder, at dele er 
omfattet af kvotedirektivet, samtidig med at der i dag betales CO2-afgift: 
 
• Husholdningers og ikke-momsregistrerede erhvervs forbrug af olie, 

naturgas og lignende til opvarmning er ikke omfattet af kvotedirekti-
vet. 

• Produktion/forbrug af fjernvarme fra værker over 20 MW er omfattet 
af kvotedirektivet. Fra andre værker er fjernvarmen ikke omfattet. 

• Produktion/forbrug af elektricitet fra værker over 20 MW er omfattet 
af kvotedirektivet. Elektriciteten fra andre værker er ikke omfattet. 

• Forbrug af olie, kul og naturgas i fremstillingserhvervene er kun om-
fattet for de anlæg, som listes i kvotedirektivet.  

 
For hvert af de ovennævnte områder må der tages stilling til, om CO2-
afgiften skal fortsætte efter indførelsen af en kvoteordning, og hvad afgif-
                                                 
6 Der er ikke en egentlig selvstændig CO2-afgift på benzin. Men den samlede afgiftssats 
kan siges at indeholde et CO2-element svarende til den almindelige CO2-sats på 100 kr. 
pr. ton CO2. 
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ten i givet fald skal være af hensyn til at undgå en efter en samlet vurde-
ring uhensigtsmæssig regulering af energiforbruget.  
 
Samtidig må det overvejes, om der skal foretages en justering af afgifterne 
for de dele af energiforbruget og dermed CO2-emissionerne, som ikke 
reguleres af kvoter, med henblik på at sikre en efficient regulering af det 
samlede danske energiforbrug.  
 
Energianvendelse og CO2-udledning  
Virksomhedernes CO2-udledning er betydelig og udgør ca. halvdelen af 
den samlede CO2-udledning fra brændselsforbrug, der i dag er underlagt 
CO2-beskatning, jf. tabel 11.2.  
 
I visse industrier som for eksempel cement- og kalkproduktion sker der 
under fremstillingsprocessen (ved calcinering) en yderligere udvikling af 
CO2, som også er omfattet af kvotereguleringen. Udledningen herfra er 
ikke indregnet men har dog væsentlig indflydelse for de berørte industrier, 
idet denne procesrelaterede CO2-emission kan udgøre over halvdelen af 
den samlede CO2-emission fra produktionen. 
 
Omkring 30 pct. af CO2-udledningen vedrører virksomhedernes eget 
brændselsforbrug. Ca. 60 pct. af udledningen vedrører anvendelsen af 
elektricitet, hvor selve udledningen i kvotedirektivet reguleres hos elpro-
ducenterne.7 De sidste 10 pct. vedrører transport og rumvarme, som ikke 
er omfattet af kvotedirektivet. 
 
Industriens såkaldte let procesenergi er langt overvejende ikke omfattet af 
kvotereguleringen. Der findes imidlertid en begrænset mængde let proces-
energi på ca. 0,2 PJ svarende til en afgiftspligtig CO2-udledning på knap 
40.000 ton, som er omfattet af kvotedirektivet. Denne mængde svarer til 
ca. 0,2 pct. af de afgiftspligtige CO2-udledninger fra let proces og medfø-
rer en afgiftsbetaling på ca. 3 mio.kr. årligt. 
 
For tung procesenergi gælder, at omkring 25 virksomheder umiddelbart 
er omfattet af kvotedirektivet. Disse virksomheder udleder godt 60 pct. af 
den samlede brændselsrelaterede CO2-udledning fra den energiintensive 

                                                 
7 CO2-udledningen er beregnet på baggrund at det afgiftspligtige energiforbrug i virk-
somhederne. Der vil således være tale om et overskøn for så vidt angår el, hvor der også 
svares afgift af CO2-fri el. 
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industri, jf. tabel 11.3. Hertil kommer CO2-udledningen fra calcinering. 
Disse virksomheder har alle indgået energieffektiviseringsaftaler og betaler 
dermed en CO2-afgift på 3 kr. pr. ton. Virksomhederne befinder sig ty-
pisk inden for cement-, papir- eller sten-, ler- og glasindustrien. 
 
Virksomhedernes elforbrug – og CO2-udledninger knyttet til produktio-
nen heraf – er ikke omfattet af kvoter, da kvoterne vedrører el-produk-
tionen, jf. kapitel 10. 
 
Op til 285 virksomheder med tung proces er dermed uden for kvote-
systemet. Disse virksomheder udleder knap 40 pct. af CO2-udledningen 
fra den energiintensive industri. 85 af disse virksomheder, som står for 
knap 90 pct. af CO2-udledningen uden for kvotesystemet, er omfattet af 
de nugældende energieffektiviseringsaftaler, hvorfor de betaler 3 kr. pr. 
ton udledt CO2. De resterende op til 200 virksomheder med godt 10 pct. 
af CO2-udledningen fra den energiintensive industri uden for kvotesyste-
met betaler 25 kr. pr. ton udledt CO2. Den største andel af virksomheder 
med aftaler, der umiddelbart er uden for kvotesystemet, er inden for ke-
mi- og fødevareindustrien. 
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Tabel 11.3. Energiforbrug og CO2-udledning i forhold til kvoter og af-
talesystemet  

 Brændsels-
forbrug i 

PJ 

Brændsels-
relateret 

CO2-
emission i 
mio. tons 

Elforbrug 
tungt i PJ 

Elforbrug 
let i PJ 

Elforbrugs-
relateret 

CO2-
emission i 
mio. tons 

Antal 
virksom-

heder 
Virksomheder 
omfattet af 
aftaler, som vil 
være omfattet af 
kvoter................  42,3 3,0 4,4 1,0 1,2 25 
Virksomheder 
omfattet af 
aftaler, som ikke 
vil være omfattet 
af kvoter ............  24,6 1,6 3,5 3,9 1,7 85 
Virksomheder 
med aftaler i alt..  66,9 4,6 7,8 4,9 2,9 110 
Virksomheder 
uden aftaler og 
uden kvoter .......  2,6 0,2 0,7 1,3 0,5 <200 
Industri med 
tung proces i alt .  69,6 4,8 8,5 6,2 3,4  
Væksthusgart-
nerier med 
aftaler1) ..............  6,0 0,4 0,8  0,2 205 

1)   Gartnerierhvervet er ikke karakteriseret som industri, men er omfattet af aftaler. 
Kilde: Energistyrelsen. 

 
Hertil kommer, at der inden for nogle af de energiintensive sektorer, der 
er omfattet af aftalesystemet i dag, er mange små virksomheder med under 
20 ansatte. Dette gælder særligt for væksthusgartnerier og teglværker men 
også for enkelte andre brancher. Disse små virksomheder indgår inden for 
aftalesystemet i dag typisk i brancheaftaler, der administrativt er enklere at 
håndtere end en individuel aftale for den enkelte virksomhed. 
 
Der er også mulighed for at indgå en aftale vedrørende let proces energi-
forbruget efter nogle nærmere kriterier, hvis afgiftsbelastningen er høj i 
forhold til værditilvæksten i virksomheden. Denne mulighed er der i dag 
12 virksomheder, der har benyttet sig af. 
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11.5. Model for en fremtidig regulering af den energiinten-
sive industri 

Der er to væsentlige spørgsmål knyttet til indførelsen af omsættelige kvo-
ter for den energiintensive industri. For det første spørgsmålet vedrørende 
metoden for tildeling af kvoter, herunder hvilke virksomheder kvotesy-
stemet skal omfatte. For det andet spørgsmålet om sammenhængen til det 
nationale CO2-afgiftssystem, og hvordan de to systemer skal tilpasses hin-
anden.  
 
Forslaget til kvotedirektiv opererer med to tidsperioder, hvor der som 
udgangspunkt er forskellige restriktioner på mulighederne for tildeling af 
kvoter til erhvervene. Indtil 2008 skal kvoterne fordeles gratis til den om-
fattede industri. Herefter vil der sandsynligvis være mulighed for delvis 
auktionering af op til 10 pct. af kvoterne. Da kvotedirektivforslaget over 
tid opererer med to forskellige indretninger, er det hensigtsmæssigt, at den 
danske regulering afspejler dette. 
 
Tildeling af kvoter 
For det første skal det afgøres, hvor stor en del af energianvendelsen der 
skal omfattes af kvotereguleringen. Godt 60 pct. af CO2-udledningen fra 
den nuværende procesenergi i den energiintensive industri er i forhold til 
kvotedirektivet direkte omfattet af kvoter.  
 
Det af kvoter omfattede energiforbrug kan eventuelt udvides henholdsvis 
begrænses ved hjælp af muligheden for ”opt in”/”opt out” af visse dele af 
energiforbruget, jf. kapitel 4. Problemstillingen vedrørende ”opt in” hen-
holdsvis ”opt out” behandles nedenfor og i afsnittet vedrørende CO2-be-
skatning. 
  
Næste skridt er at finde den mest hensigtsmæssige måde, hvorpå kvoterne 
fordeles til de omfattede aktører. Fordeling af kvoter vil særligt for indu-
strien være forbundet med en række uheldige virkninger, der jf. kapitel 9, 
gør det vanskeligt at pege på en hensigtsmæssig fordelingsmetode. Dette 
vil endvidere medføre, at det må overvejes i hvilket omfang, det er hen-
sigtsmæssigt at foretage ”opt in” af energiforbrug, der ikke direkte er om-
fattet af kvotedirektivet. ”Opt in” er kun tilladt i begrænset omfang indtil 
2008. 
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En kvoteregulering af den energiintensive industri vil, såfremt kvoterne 
binder, påføre industrien omkostninger. Hvis der for eksempel tildeles 
gratiskvoter svarende til 94 pct. af industriens CO2-udledninger, og kvo-
teprisen er 50 kr. pr. ton CO2, vil industrien blive påført en meromkost-
ning på ca. 8 mio.kr. årligt.8 Dette svarer til en økonomisk belastning for 
virksomhederne på knap 20 kr. pr. ton reduceret CO2-udledning, jf. kapi-
tel 8. Den samfundsøkonomiske omkostning er højere. Belastningen af 
virksomhederne er lavere end kvoteprisen, da der vil være en række inter-
ne reduktionsmuligheder til lavere omkostninger end kvoteprisen. Disse 
reduktionsmuligheder må forventes endnu ikke at være udnyttet, da den 
gældende CO2-afgift er på et lavere niveau end den forventede kvotepris.  
 
Den endelige metode til brug for tildeling af kvoter til den energiintensive 
industri er ikke fastlagt i kvotedirektivet. Dette spørgsmål vil blive et væ-
sentligt omdrejningspunkt i det kommende arbejde med at udforme 
nærmere retningslinier for fordelingen af gratiskvoter. Det er på nuværen-
de tidspunkt vanskeligt at vurdere, hvad der bliver resultatet af drøftelser-
ne i EU.  
 
Det synes med udgangspunkt i beskrivelsen i kapitel 9 sandsynligt, at det 
på grund af industriens vidt forskellige produkter og produktionsapparat 
næppe vil være hensigtsmæssigt at fordele kvoter på baggrund af overvejel-
ser vedrørende tilgængelig teknologi eller lignende. Således synes det sand-
synligt, at kvoterne for perioden 2005-2007 må tildeles på baggrund af 
historiske udledninger.  
 
Tilpasning af CO2-beskatningen  
For perioden 2005-2007 gælder, at kvoter skal tildeles gratis til de omfat-
tede virksomheder. Det synes derfor hensigtsmæssigt, at CO2-afgiften som 
udgangspunkt bibeholdes for de kvoteregulerede erhverv.  
 
Særligt i forhold til nedenstående problemstillinger må enkelte forhold 
vedrørende den eksisterende CO2-beskatning dog overvejes: 
 
• “Opt in”: En del af CO2-udledningen fra tung proces vil som ud-

gangspunkt ikke være omfattet af kvoter. ”Opt out”: Omvendt vil de-

                                                 
8 Såfremt virksomhederne kan overvælte (dele af) meromkostningen fra CO2-kvoter på 
forbrugerne via forhøjede produktpriser, vil omkostningen i stedet (delvist) blive båret af 
forbrugerne. 
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le af den CO2-udledning, der er omfattet af kvoter, måske hensigts-
mæssigt kunne friholdes for kvoteregulering på kort sigt.  

• Tung proces uden for kvoter. En del af CO2-udledningen fra tung 
proces vil ikke være eller blive omfattet af kvoter. Dette vil give for-
skelle på incitamenterne og/eller den økonomiske belastning inden 
for henholdsvis uden for kvotesystemet. 

• Industriens elforbrug, som ikke direkte vil være kvotebelagt, da kvo-
terne vedrører el-produktionen. 

 
Energianvendelse inden for kvotesystemet – direkte eller via 
”opt in” 
CO2-udledningen i omkring 25 virksomheders anlæg er direkte omfattet 
af kvotedirektivet. Dertil kommer en begrænset udledning på knap 
40.000 ton CO2, der ikke er tung proces, men som er omfattet af kvotedi-
rektivet.  
 
Der synes ikke umiddelbart at være forhold, der tilsiger, at anlæg i de 25 
kvoteomfattede virksomheder med fordel kan undtages for kvote-
regulering indtil 2008 – at muligheden for ”opt out” benyttes. Anderledes 
forholder det sig i energisektoren, jf. kapitel 10.   
 
Hvad angår den CO2-udledning, der vedrører tung proces, men ikke er 
omfattet af kvoterne, er der to muligheder: 1) Det kan i et vist omfang 
komme ind i kvotesystemet – den såkaldte ”opt in” mulighed benyttes – 
eller 2) det kan fortsætte udenfor.  
 
Vælges den første muligheden fuldt ud – ”opt in” af hele CO2-udlednin-
gen fra tung proces – udvides antallet af virksomheder omfattet af kvote-
ordningen således til alle virksomheder med forbrug af brændsler til tung 
proces. Der vil jævnfør ovenstående være tale om i alt op til 310 virksom-
heders anlæg, hvilket i praksis vil være forbundet med administrative 
uhensigtsmæssigheder og omkostninger for såvel erhvervene som staten. 
Det bemærkes, at der i tidsrummet 2005-2007 alene er mulighed for ”opt 
in” ved reduktion af tærskelværdier af de af direktivet omfattede aktivite-
ter. Først fra 2008 vil medlemslandene på eget initiativ kunne inkludere 
andre sektorer/aktiviteter af kvoter. ”Opt in” af de sektorer/aktiviteter, der 
i dag er omfattet af aftaler, men ikke kvoter, vil således ikke være mulig i 
tidsrummet indtil 2008. 
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De administrative uhensigtsmæssigheder vil særligt gælde for de op til 200 
virksomheder, der for nærværende er uden for aftalesystemet og udleder 
godt 4 pct. af den samlede CO2-udledning fra tung proces. Dertil kom-
mer de 205 væksthusgartnerier, der i dag er omfattet af aftaler, samt en-
kelte andre små virksomheder omfattet af aftalesystemet. 
Det kan overvejes fra 2008 at foretage ”opt in” i kvotesystemet af de an-
læg, som i dag er omfattet af aftalesystemet, men ikke umiddelbart er om-
fattet af kvotesystemet. Der ses bort fra væksthusgartnerier og måske visse 
andre i denne henseende lignende erhverv. Hermed vil kvotesystemet 
omfatte ca. 95 pct. af den samlede CO2-udledning fra tung proces og ikke 
mindst størstedelen af de i alt ca. 110 virksomheder i aftalesystemet uden 
for gartnerierhvervet. Dette vil medføre, at aftalesystemet kan afskaffes for 
disse virksomheder, hvilket vil bidrage med reducerede administrative 
omkostninger i såvel stat som virksomheder. Da det nuværende aftalesy-
stem bygger på frivillighed, forudsætter dette, at de pågældende processer 
meningsfuldt kan identificeres og beskrives i lovgivningsmæssig forstand.  
 
I forbindelse med en beslutning vedrørende hensigtsmæssigheden af en 
udvidelse af kvotereguleringens dækning via ”opt in” bør der indgå over-
vejelser om muligheden for en ensartet økonomisk belastning af konkur-
rerende virksomheder i forhold til de uhensigtsmæssigheder, tildelingen af 
kvoter er forbundet med. Samt det forhold at for brancher, der ikke direk-
te er omfattet af kvotedirektivet, vil konkurrenterne i andre lande ikke 
være kvoteregulerede, med mindre de tilsvarende er inddraget via ”opt 
in”.  
 
En enkel og hensigtsmæssig løsning for de virksomheder med CO2-udled-
ning, der er omfattet af kvoterne direkte eller i kraft af en ”opt in”, vil 
være blot at fortsætte med det gældende CO2-afgiftssystem for tung proces 
og som udgangspunkt beskatte CO2-udslippet med 3 kr. pr. ton, så længe 
kvoterne tildeles gratis. Dette vil alene indebære en afgiftsændring for så 
vidt angår den beskedne mængde let procesenergi, som vil blive omfattet 
af kvotesystemet, idet den vil blive beskattet lempeligere end i dag. Dette 
vil resultere i et statsligt mindreprovenu på i alt ca. 3 mio.kr. årligt. 
 
Energianvendelse uden for kvotesystemet  
Der vil jævnfør ovenstående sandsynligvis i et eller andet omfang være en 
andel af CO2-udledningen fra anvendelsen af tung procesenergi, der ikke 
hensigtsmæssigt kan underlægges kvoteregulering. Andelen vil alt efter 
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omfanget af ”opt in” være på mellem 5 pct. og 40 pct. af den samlede 
udledning fra tung proces. 
 
Hermed vil der umiddelbart være en forskelsbehandling mellem tunge 
processer omfattet af kvoter og tunge processer, som ikke er omfattet af 
kvoter. Det vil ikke her være muligt at ligestille disse virksomheder i alle 
henseender.  
 
Et ensartet incitament til reduktion af CO2-udledninger forudsætter, at 
afgiften forhøjes for processer uden for kvotesystemet, hvilket medfører en 
forskellig økonomisk belastning af virksomhederne. En ensartet belastning 
af virksomhederne medfører derimod, at virksomheder i kvotesystemet vil 
have et ekstra incitament til reduktioner svarende til kvoteprisen. 
 
Såfremt ”opt in”-muligheden udnyttes fra 2008 for hele den CO2-udled-
ning, der i dag er omfattet af aftalesystemet uden for gartnerierhvervet 
mv., vil problemstillingen vedrørende uensartet behandling af virksomhe-
dernes CO2-udledning mindskes, da den resterende tung procesenergi 
uden aftale og uden for kvotesystemet er pålagt en CO2-afgift på 25 kr. pr. 
ton CO2. Dette forudsætter som anført, at de processer, der i dag er om-
fattet af aftale, meningsfuldt kan identificeres og beskrives i lovgivnings-
mæssig forstand. Der er dog kun mulighed for ”opt in” for emissioner der 
foregår i virksomheder – det vil sige ikke for el-forbruget. 
 
I dette tilfælde vil beskatningen af CO2-udledningen uden for kvote-
reguleringen være højere end beskatningen af CO2-udledningen pålagt 
kvoter eller aftaler. Dette vil generelt være hensigtsmæssigt og vil, såfremt 
der samtidig sker en reduktion af antallet af gratiskvoter til de virksomhe-
der, der er omfattet af kvotereguleringen, bidrage til en mere ensartet 
økonomisk byrde og behandling af virksomhederne, uanset om disse er 
omfattet af kvotesystemet eller ej. Ved en kvotepris på for eksempel 50 kr. 
pr. ton CO2 vil en tildeling af gratiskvoter til halvdelen af CO2-udled-
ningen medføre en økonomisk belastning, der svarer til en afgift på 25 kr. 
pr. ton CO2. 
 
En uændret beskatning af CO2-udledningen fra tung proces, som ikke er 
omfattet af kvoter eller aftaler, på 25 kr. pr. ton CO2 vil sandsynligvis ikke 
afvige for betydeligt fra den kommende pris på CO2-kvoter på markedet, 
om end afgiften sandsynligvis vil være i den lave ende, jf. kapitel 7. På sigt 
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kan det overvejes at justere afgiftsniveauet, når en egentlig markedspris på 
kvoter dannes, og der gives mulighed for at bortauktionere kvoter. 
 
Det synes hensigtsmæssigt om energi uden for kvotesystemet fortsat beta-
ler CO2-afgift som i dag. Det vil sige 90 kr. pr. ton CO2 for så vidt angår 
let proces og 100 kr. pr. ton CO2 vedrørende rumvarme.  
Industriens elforbrug 
Industriens forbrug af el vil ikke i forbrugsleddet være kvotebelagt, idet el-
produktionen og ikke el-forbruget bliver kvotereguleret. Der skal derfor 
også tages stilling til den fremtidige regulering af industriens elforbrug. 
Udgangspunktet i dag er, at CO2-afgiften af el på samme måde som CO2-
afgiften af brændsler er differentieret ud fra betragtninger vedrørende kon-
kurrenceevne.  
 
Ud fra en konkurrenceevnebetragtning alene er det således hensigtsmæs-
sigt om en vis afgiftsdifferentiering fortsætter. Det kan derfor vælges enten 
at bibeholde aftalesystemet for el eller at have en ensartet afgiftssats for el 
til tung proces.  
 
En bibeholdelse af aftalesystemet for el vil principielt medføre en dobbelt-
regulering af industriens el-forbrug til tung proces. Omvendt vil en afskaf-
felse af aftalesystemet for el medføre, at industriens incitamenter til redu-
ceret el-forbrug svækkes, ligesom en ensartet (lav) afgiftssats medfører et 
statsligt mindreprovenu.  
 
 
11.6. Konklusion  

EU’s forslag til direktiv om CO2-kvoter, som der er opnået fælles hold-
ning til, indebærer en kvoteregulering af en række energiintensive virk-
somheders CO2-udledning.  
 
Et væsentligt spørgsmål i forbindelse med indførelsen af omsættelige kvo-
ter for den energiintensive industri er spørgsmålet om sammenhængen til 
det danske CO2-afgiftssystem, og hvordan de to systemer skal tilpasses 
hinanden. Principielt er der ved samtidig regulering med kvoter og afgif-
ter tale om en dobbeltregulering af den energiintensive industris CO2-
udledninger. En sådan dobbeltregulering kan være uhensigtsmæssig, idet 
problemets omfang dog afhænger af de konkrete afgiftssatser. 
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Forslaget til kvotedirektiv opererer med to tidsperioder, hvor der som 
udgangspunkt er forskellige restriktioner på mulighederne for tildeling af 
kvoter til erhvervene. I 2005-2007 skal kvoterne fordeles gratis til den 
omfattede industri. Herefter vil der sandsynligvis være mulighed for delvis 
bortauktion af kvoterne. En hensigtsmæssig dansk regulering fra 2008 vil 
således i betydeligt omfang være afhængig af den endelige udformning af 
kvotesystemet. 
Det synes generelt hensigtsmæssigt om den gældende CO2-beskatning af 
procesenergi og rumvarme i mellemperioden indtil 2008 fortsætter uænd-
ret, dog således at al energiforbrug omfattet af kvoter eller aftaler beskattes 
med den laveste sats på 3 kr. pr. ton CO2.  
 
Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt at overveje om alt tung 
proces energiforbrug (uden for gartnerierhvervet mv.), der i dag er omfat-
tet af aftaler, via ”opt in” inkluderes i kvotesystemet. Kvotedirektivet giver 
ikke mulighed for dette før 2008. På sigt vil det være hensigtsmæssigt at 
afskaffe aftalesystemet for de virksomheder, der bliver omfattet af kvotesy-
stemet via ”opt in”, mens aftalesystemet fortsætter for de virksomheder, 
der ikke er omfattet af kvoter. 
 
På samme måde kan den gældende beskatning af industriens elforbrug 
fortsætte for perioden frem til 2008.  
 
I Kyoto-forpligtelsesperioden, 2008-2012, vil bortauktion af op til 10 pct. 
af kvoterne være tilladt. I forbindelse hermed bør muligheden for at gen-
nemføre en provenuneutral omlægning af CO2-reguleringen, således at 
industriens energiforbrug så vidt muligt er omfattet af enten kvoter eller 
afgift, analyseres nærmere. 
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12 Rammer for statsligt køb af projekt-
kreditter   

 
 
 
 
 
12.1. Indledning  

Der er en række forhold, som må tages i betragtning i forbindelse med 
fastlæggelsen af en strategi for statsligt indkøb af internationale kvoter og 
kreditter. Hvilken strategi, der vil være mest hensigtsmæssig, vil blandt 
andet afhænge af det statslige indkøbs omfang. 
 
Omfanget af statsligt indkøb indgår som del af den centrale politiske be-
slutning om, hvor meget hver sektor skal bidrage til at medfinansiere de 
samlede omkostninger ved at lukke mankoen. Statslig finansiering inde-
bærer – uanset om der er tale om nationale reduktionstiltag eller køb af 
internationale kvoter og kreditter – at disse tiltag i sidste ende skal skatte-
finansieres. 
 
De initiativer til opbygning af de nødvendige/hensigtsmæssige institutio-
ner, som staten må tage uanset som følge af Kyoto-protokollen og EU’s 
forslag til kvotedirektiv, er behandlet særskilt i kapitel 5. 
 
I dette kapitel fokuseres derfor på, i hvilket omfang det kan være en fordel 
for staten at være en mere aktiv spiller på markedet for fleksible meka-
nismer. Der kan være en række risici og andre omkostninger forbundet 
med en mere aktiv involvering – men det skal afvejes over for de eventuel-
le fordele, herunder muligheden for at opnå relativt billigere kreditter, 
samt muligheden for at påvirke reduktionsprojekterne efter forskellige 
miljø- eller udviklingsmæssige kriterier. Alternativet hertil er en mere 
passiv indkøbsstrategi baseret på køb hos de internationale kvote- og kre-
ditbanker, der formentlig vil kunne sælge risikoafdækkede CO2-kreditter 
til en given markedspris.  
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12.2. Statslig involvering i projektgenerering ? 

Det første spørgsmål der rejser sig er, om staten skal deltage i selve pro-
jektgenereringen af CO2-reduktionsprojekter i Central- og Østeuropa (JI) 
eller udviklingslande (CDM). 
 
De fleste projekter til reduktion af udledningen af CO2 eller andre driv-
husgasser ligger inden for områder, hvor det typisk er private virksomhe-
der, der har erfaring med design, etablering og drift af anlæg. På disse 
områder vil staten sjældent have et kendskab, der kan matche den tekni-
ske viden, der findes i den private sektor. Det er i øvrigt netop ideen med 
kvotehandel, at beslutningen vedrørende reduktionsindsats – såvel natio-
nale tiltag som internationale – bedst gennemføres af markedet. Staten 
kan naturligvis benytte sig af private konsulentfirmaer til at undersøge 
markedet for mulige, rentable reduktionsprojekter, men da mindskes 
argumentet for statslig involvering i selve projektgenereringen. Staten vil 
dog gennem statslige investeringsfonde kunne bidrage til at sikre medfi-
nansiering fra private finansieringsinstitutioner. 
 
De fleste projekter, der indebærer reduktion i CO2-udledningen, vil sam-
tidig have en række andre gunstige effekter – for eksempel i form af bedre 
energiudnyttelse og dermed reduceret brændselsforbrug, reduktion i emis-
sionen af andre forurenende stoffer, eller frembringelse af en række værdi-
fulde biprodukter (f.eks. varme). Nogle af disse sidegevinster fører til an-
den indtjening (eks. varme) eller besparelser på omkostningssiden (eks. 
brændsler) og medvirker derigennem til at gøre det samlede projekt ren-
tabelt. Disse økonomiske sideeffekter betyder, at værdien af CO2-kreditter 
tilknyttet projektet typisk kun vil udgøre en del af de samlede økonomi-
ske gevinster, der skal finansiere det pågældende projekt1. Blandt andet 
derfor vil der som oftest være tale om projekter med en betydelig økono-
misk risiko, og staten vil som investor i CO2-reduktionsprojektet også 
skulle bære de forretningsmæssige risici knyttet til disse sideeffekter. Sta-
ten ville derfor som investor alt i alt komme til at påtage sig en betydelig 
kommerciel risiko. Det vurderes, at denne risiko bedst overlades til den 
private sektor.  
 
Der kunne således argumenteres for, at statens rolle i sammenhæng med 
projektgenerering primært burde være at sikre nogle hensigtsmæssige 
                                                 
1 Denne andel vil naturligvis afhænge af prisniveauet på markedet for CO2-kreditter, jf. i 
øvrigt gennemgangen i kapitel 7. 
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rammer, så private virksomheder lettere kan gennemføre den komplicere-
de proces det er at generere et projekt med kontraktbetalinger over lande-
grænser. Statens bidrag dertil kunne for eksempel være i form af rammeaf-
taler med værtslande. En anden mulighed er at etablere nogle pilotprojek-
ter, hvorigennem der kan genereres noget indledende viden om etablering 
af reduktionsprojekter og rammerne derfor, som efterfølgende kan kom-
me private virksomheder til gode og måske medvirke til at fremskynde 
opblomstringen af et marked for projektkreditter. Nogle eksisterende 
pilotprojekter er beskrevet i bilag 12.1.  
 
På baggrund af ovenstående kan det dog næppe anbefales at udforme en 
konstruktion, hvor staten køber kreditter internationalt på vegne af dan-
ske virksomheder – altså hvor staten i form af en ”statslig klimafond” fun-
gerer som mægler eller bank for danske virksomheders køb af internatio-
nale kreditter. Denne funktion bør det overlades til den private sektor selv 
at etablere. Såvel kvotebanker som specialiserede mæglere for projektkre-
ditter forefindes allerede i et vist omfang – og oprettelsen af flere må for-
ventes at følge det forventede øgede handelsvolumen med CO2-kreditter.  
 
I nogle tilfælde kan statslig involvering i selve projektgenereringen være 
hensigtsmæssig. På en række områder har staten således i forvejen en be-
tydelig ekspertise gennem tilstedeværelse i og samarbejde med værtslande 
om etablering af projekter. Dette har relevans for projekter i såvel Cen-
tral- og Østeuropa (JI) som i udviklingslande (CDM).  
 
For eksempel vil det for mange reduktionsprojekter i udviklingslandene 
gælde, at de ud over at reducere emissionen af CO2 eller andre drivhusgas-
ser også har en række andre gunstige miljø- eller udviklingseffekter for det 
pågældende værtsland. Hvis der er tale om et reduktionsprojekt, som lig-
ger tæt op ad eksisterende typer af udviklingsprojekter, vil inddragelse af 
statslig erfaring med sådanne projekter måske kunne bidrage til et mere 
vellykket resultat samlet set, end hvis det alene overlades til private virk-
somheder. 
 
På tilsvarende vis er der i statsligt regi en betydelig erfaring med etablering 
af miljø- og energiprojekter i Central- og Østeuropa. Det kunne tale for 
at involvere denne statslige ekspertise i selve projektgenereringen på om-
råder og i lande, hvor der derigennem kan sikres en mere effektiv medvir-
ken af værtslandets institutioner og større sandsynlighed for, at projektet 
gennemføres til den aftalte tid.   
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En fordel ved statslig involvering i projektudviklingen kunne være, at 
staten derigennem kan medvirke til, at dette marked ”løbes i gang” tidli-
gere, end det ellers ville være tilfældet. Betydningen heraf skal dog også 
ses i forhold til, at den danske stat kun vil skulle stå for en beskeden andel 
af de samlede annex B-landes efterspørgsel efter kvoter og kreditter. 
 
 
12.3. Statslig køb direkte hos projektudviklere eller i kvote-

banker? 
 

Den statslige indkøbsstrategi kan også baseres på køb af CO2-kreditter fra 
projekter genereret af private virksomheder, således at staten ikke har en 
rolle som hverken projektgenerator eller projektinvestor. Det rejser 
spørgsmålet om, hvorvidt staten skal indgå handler direkte med de virk-
somheder, der genererer projekterne, eller skal holde sig til at købe kredit-
ter fra kvotebanker, hvor der indtræder et eller andet omfang af risikode-
ling med andre købere – for eksempel gennem andele i en bredere sam-
mensat portefølje af reduktionsprojekter. Valg af indkøbsstrategi har en 
vis betydning for, hvilke institutionelle konstruktioner der vil være mest 
hensigtsmæssig til varetagelse af det statslige indkøb, jf. afsnit 12.4 neden-
for.  
 
Statsligt køb af kreditter vil være underlagt EU's principper vedrørende 
ligebehandling og ikke-diskrimination. Der er imidlertid ikke endnu fuld-
stændig klarhed om, hvilke udbudskrav der stilles til offentlige indkøb af 
kreditter. Det står dog klart at den frie konkurrence blandt mulige private 
aktører skal sikres. Dette får stigende betydning, i det omfang der med-
følger en række andre kriterier for valg af reduktionsprojekter, da staten 
dermed fjerner sig fra køb af et standardiseret produkt. Hovedkonklusio-
ner vedrørende eventuelle krav om udbud ved statsligt køb af CO2-
kreditter er beskrevet nærmere i bilag 12.2.  
 
Købes CO2-kreditter via internationale organisationer eller private kvote-
bankers puljer af CO2-kreditter, vil der formentlig til gengæld ikke gælde 
sådanne udbudskrav, da mulighederne for diskrimination af andre virk-
somheder da ikke vil være til stede.  
 
En indkøbsstrategi baseret på direkte køb af kreditter fra projektudviklere 
vil formentlig fordre, at der gennemføres en udbudsproces for at sikre 
fremkomsten af tilstrækkeligt mange gunstige projekter og konkurrence 
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om den tilbudte pris. Brug af udbud skal derfor kunne begrundes med, at 
fordelene herved overstiger ulemperne set i forhold til blot at købe kredit-
ter gennem internationale kvotebanker. 
 
Det er forbundet med omkostninger at gennemføre en udbudsprocedure. 
Det skal her tages i betragtning, at der er tale om et nyt område, hvor der 
kun er beskeden erfaring med at udarbejde de nødvendige specifikationer.  
 
Udbudsmaterialet må af hensyn til ligebehandling tydeliggøre en række 
afvejninger af (a) pris over for risiko, (b) tidsprofil for overleverede kredit-
ter, (c) diskontering af betaling ”up-front” vs. betaling ved levering af kre-
ditter, (d) andre miljøforhold relateret til projektet mv., jf. afsnit 12.5 
nedenfor. Det kan herunder vise sig kompliceret at objektivisere diverse 
projektspecifikke risici og klausuler samt at vægte dem overfor en tilbuds-
pris.  
 
Holland har som det første land på dette felt allerede høstet nogle erfarin-
ger med udbud for såvel JI- som CDM-kreditter. Erfaringerne herfra pe-
ger generelt på, at der er tale om en kompliceret proces med en del fald-
gruber. De hollandske erfaringer er beskrevet i bilag 7.1.  
 
Et alternativ kunne være at benytte kvotebanker, som opkøber kreditter 
fra risikobehæftede reduktionsprojekter, men videresælger sikre, indirekte 
kreditter til køberlande til en fast kreditpris. Prototype Carbon Fund (PCF) 
under Verdensbanken er et eksempel på en sådan kvotebank, jf. bilag 7.1, 
og andre lignende initiativer er under etablering under EBRD og IFC. 
Det forlyder endvidere, at private banker overvejer etablering af lignende 
ordninger. Sådanne sikre, indirekte kreditter kan dog være dyrere end de 
direkte kreditter. Risikoen forbundet med køb af direkte kreditter kan 
dog reduceres gennem spredning for eksempel ved køb af andele i en pul-
je af ”poolede” reduktionsprojekter. 
 
Det må forventes, at disse kvotebanker vil udbyde forskellige typer af pul-
jer, som er tilpasset forskellige ønsker til kreditterne, som de enkelte kø-
berlande kan have – for eksempel vedrørende sektorer og andre tilhørende 
miljø- og udviklingseffekter. Verdensbanken administrerer således en 
række fonde2. I betragtning af det relativt store, forventede volumen på 

                                                 
2 ”Prototype Carbon Fund” (PCF) er en af disse fonde, som administreres af Verdens-
banken. ”Community Development Carbon Fund” (CDCF) og ”Bio Carbon Fund” 
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markedet må det forventes, at der på sigt vil opstå et varieret og konkur-
rencepræget udbud af risikoafdækkede kreditter fra sådanne kvotebanker, 
hvilket vil gøre markedet væsentlig mere likvidt og transparent. 
 
Verdensbankens PCF opererer dog indtil videre med en ikke ubetydelig 
risikopræmie for indirekte kreditter i forhold til nogle af de priser, der har 
været nævnt i forbindelse med de hollandske udbud. PCF advarer gene-
relt om, at det i PCF-regi tager ganske lang tid at etablere JI- og CDM-
projekter – op til 4-5 år. Særligt i opstarten af JI- og CDM-markedet kan 
der derfor være grund til at overveje andre indkøbskanaler, der kan være 
med til at sikre et tilstrækkeligt udbud af projektkreditter fra 2008 og 
fremefter.  
 
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, hvilken indkøbs-
metode der samlet set vil være den mest fordelagtige i en opstartfase. En 
mulig løsning på dette dilemma kan dog være, at udforme parallelle stats-
lige udbud på en måde, der muliggør sammenligning mellem såvel tilbud 
fra egentlige projektudviklere som tilbud fra kvote-banker.  
 
 
12.4. Etablering af statslige indkøbsfunktioner   

Vil det være hensigtsmæssigt, at det statslige indkøb varetages af én enkelt 
til formålet oprettet indkøbsfunktion – eller foretages flere steder ? Forde-
len ved at samle indkøbet ét sted kunne være, at der herved sker en kon-
centreret opsamling af viden om markedet og håndtering af kontrakter 
mv., hvortil kommer, at der med en relativt større pulje bedre kan sikres 
en god risikospredning. 
 
Der kan dog også omvendt argumenteres for, at indkøb af projektkredit-
ter i ulande (CDM) eller i Central- og Østeuropa (JI) bedst forvaltes der, 
hvor ekspertisen vedrørende de pågældende lande og regioner i forvejen er 
størst, fordi der for de enkelte områder gør sig forskellige forhold gælden-
de, jf. afsnit 12.2. 
 
Bidrag til finansiering af køb af projektkreditter i ulande (CDM) kunne 
for eksempel forvaltes i sammenhæng med forvaltningen af miljø- og ud-

                                                                                                                    
(BCF) er andre separate fonde, der administreres af banken, og som varetager forskellige 
hensyn (”sinks”, mindre projekter, høj risiko). International Finance Corporation (IFC) 
har også en række aktiviteter. 
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viklingsbistanden. Det vil give de største synergieffekter på området, idet 
der her allerede er opbygget ekspertise til forberedelse, vurdering og god-
kendelse af projekter, ligesom der er mange års erfaring med indgåelse af 
såvel projekt- som landeaftaler i udviklingslande. Hertil kommer, at der 
allerede er opbygget et tæt samarbejde på energiområdet med flere mel-
lemindkomstlande (Thailand, Malaysia og Sydafrika), der alle har betyde-
ligt større CO2-udledninger end Danmark og et fortsat stærkt stigende 
energiforbrug med gode muligheder for reduktionstiltag. 
 
Tilsvarende kunne midler til køb af JI-projekter i Central- og Østeuropa 
forvaltes af de institutioner, der i forvejen har erfaring med at forvalte 
miljø- og energiprojekter i de pågældende lande. Der er mulighed for, at 
de allerede etablerede funktioner i de eksisterende statslige institutioner 
samarbejder med hinanden om, hvorledes projektgenerering i relation til 
markedet for CO2-reduktion bedst varetages.       
 
Betydningen af sådanne synergieffekter afhænger dog også af, i hvilket 
omfang der vælges en indkøbsstrategi baseret på, at staten medvirker ak-
tivt ved genereringen af reduktionsprojekter. 
 
I det omfang indkøbsstrategien baseres på køb af færdige kreditter genere-
ret af private projektudviklere, står valget som ovenfor nævnt mellem at 
købe (i) direkte fra disse projektudviklere eller (ii) i kvotebanker. Skal den 
overvejende del af det statslige indkøb anskaffes ved køb af kreditter di-
rekte fra projektudviklerne – enten gennem udbud eller ved brug af mæg-
lervirksomheder – taler dette for at opbygge den nødvendige ekspertise i 
en samlet indkøbsfunktion. Skal indkøbsstrategien derimod primært ba-
seres på køb af indirekte kreditter fra kvotebanker, er der næppe grundlag 
for mærkbare stordriftsfordele og for opbygning af en større indkøbsfunk-
tion.  
 
Det må forventes, at der inden for få år er mere klarhed om, hvorvidt der 
i større omfang opstår kvotebanker, der konverterer risikofyldte, direkte 
kreditter til sikre, indirekte kreditter, og om hvad ekstraomkostningerne 
forbundet hermed vil være. Det taler for at beslutning om eventuel etable-
ring af en samlet statslig indkøbsfunktion afventer til denne viden forelig-
ger. I mellemtiden – hvor kredit-markedet er mere ”tyndt” – er der mu-
lighed for at satse på statslig involvering i projektgenereringen med ud-
gangspunkt i de eksisterende institutioner, jf. ovenfor.  
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Forvaltningen af et kvotesystem, hvor private aktører har incitamenter til 
at købe kreditter, vil give vigtige erfaringer, som også senere vil kunne 
bruges af de statslige indkøbsfunktioner. Hvis det lykkes at etablere et 
kvotesystem i EU fra 2005, kan dette i sig selv få stor betydning for 
”modningen” af markedet. De private aktørers adfærd på markedet for 
kvoter og kreditter vil også kunne inddrages i erfaringsgrundlaget for 
statslige indkøb. Nogle virksomheder vil formentlig generere primære 
kreditter gennem egne projekter, mens andre vil henvende sig til kvote-
banker og mæglere. 
 
Private danske virksomheder, der har den nødvendige tekniske know-how 
til at deltage i selve projektudviklingen, vil omvendt formentlig kunne 
drage nytte af den viden vedrørende opbygning af projekter i værtslande, 
som forefindes i de statslige institutioner med ekspertise inden for de på-
gældende områder. Det kunne blandt andet gælde vejledning i Kyoto-
protokollens regelsæt og rådgivning om de særlige vilkår, der vil gælde for 
erhvervslivets deltagelse. Der kunne eventuelt satses på en øget informati-
onsindsats over for erhvervslivet om disse forhold.  
 
 
12.5. Retningslinjer vedrørende køb af kreditter  

I forbindelse med statsligt indkøb af projektkreditter vil der som antydet 
ovenfor skulle træffes en række beslutninger vedrørende en række vilkår 
knyttet til det enkelte projekt, som på forskellig måde indebærer en afvej-
ning mellem pris og risiko. Nogle eksempler herpå er følgende: 
  
• Skal der tilstræbes en fordeling af købet på grupper af værtslande ? 

Risici for politiske konflikter og markedssammenbrud kan have en 
forskellig karakter fra region til region. 

 
• Skal der kunne indkøbes kreditter, som indebærer betaling ”up-

front”, det vil sige måske flere år inden de første CO2-kreditter kan 
overføres, for derigennem at facilitere igangsætningen af et projekt ? 
Betaling ”up-front” kan muligvis igangsætte projekter til en lavere 
kreditpris, men naturligvis med risiko for tab af forudbetalte midler 
ved bortfald af projektet. 

 
• Skal der indgås kontrakter, der indebærer overførsel og dermed beta-

ling for CO2-kreditter, der falder efter 2012 – det vil sige efter Kyo-
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to-forpligtelsesperioden ? Det må formodes, at langvarige kontrakter 
vil kunne give lavere priser, da der herigennem vil komme flere års 
bidrag til at forrente anlægsinvesteringer. Men lange kontrakter in-
debærer samtidig en større risiko, da markedspriserne er meget svære-
re at skønne på så langt sigt3.  

 
• Skal der tages andre hensyn end til pris og risiko for eksempel vedrø-

rende den langsigtede bæredygtighed af et projekt ud over kontrakt-
perioden ? Hvorledes skal dette i givet fald afvejes over for prisen på 
kreditterne ? 

 
• Skal der tilstræbes en bestemt fordeling af købet på forskellige typer 

af reduktionsprojekter ? Projekter inden for samme sektor – for ek-
sempel energi, skovbrug eller landbrug – vil formentlig have nogle 
markedsmæssige risici til fælles. Der opnås formentlig størst risiko-
spredning ved at sprede på mange sektorer.  

 
Disse spørgsmål peger samlet på, at det formentlig vil være hensigtsmæs-
sigt med nogle retningslinier for, hvorledes eventuelle statslige indkøbs-
funktioner skal agere på disse nye markeder.  
 
 
12.6. Additionalitetskravet i forhold til udviklingsbistand  

Ved Partskonferencerne i Bonn (juli 2001) og Marrakech (november 
2001) under FN’s Klima-konvention vedrørende finansieringen af CDM-
projekter blev det besluttet ”that public funding for clean development me-
chanism projects from Parties in Annex I [OECD-landene] is not to result in 
the diversion of official development assistance [ODA]”. 
 
Dette såkaldte additionalitetsprincip sigter mod at undgå, at udgifter til 
iværksættelse af CDM-projekter afholdes af midler, der ellers ville være 
blevet brugt til udviklingsbistand. Beslutningerne fra Partskonferencerne 

                                                 
3 Der en vis risiko forbundet med at købe kreditter til overføring i den anden Kyoto-
forpligtelsesperiode, 2013-2017, da markedspriserne vil afhænge af det endnu ukendte 
forpligtelsesomfang i denne periode. Det kan også vise sig, at markedsprisen for kredit-
terne bliver væsentligt højere end i første Kyoto-periode, f.eks. hvis USA senere tiltræder 
Kyoto-aftalen og dermed en forpligtelse i den følgende forpligtelsesperiode, og Ruslands 
omfang af overskydende kvoter samtidig reduceres markant på grund af høj økonomisk 
vækst.  



En omkostningseffektiv klimastrategi 

252 
 

om additionalitet var en forudsætning for udviklingslandenes accept af 
gennemførelse af Kyoto-protokollen.  
 
Additionalitetsprincippet er alene relevant for klimaprojekter i udviklings-
lande. Klimaprojekter i ikke-udviklingslande, herunder i Central- og Øst-
europa, er således ikke omfattet af additionalitetsprincippet. 
 
Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt nogen international konsen-
sus vedrørende definitionen af additionalitetsprincippet. 
 
Definitionen af additionalitet vil have betydning for, hvilke midler der vil 
kunne anvendes til finansiering af CDM og kan dermed have betydning 
for de reelle statslige merudgifter forbundet med at leve op til Danmarks 
reduktionsforpligtelse. 
 
Det er ikke på nuværende tidspunkt endeligt afklaret, om, og i givet fald 
hvordan, finansiering af klimaprojekter i udviklingslande gennemført 
under Kyoto-protokollen vil kunne indrapporteres som ODA. Spørgsmå-
let drøftes for tiden i OECD’s udviklingskomité (DAC), der fastlægger 
internationale regler for, hvilke aktiviteter der kan indrapporteres som 
udviklingsbistand (ODA). 
 
Regeringen vil i foråret 2003 udarbejde en analyse af de områder af 
Danmarks internationale indsats, der er omfattet af Miljø-, freds- og sta-
bilitetsrammen (MIFRESTA-rammen). Analysen skal danne grundlag for 
drøftelser med partierne bag aftalen om MIFRESTA-rammen i foråret 
2003. Endvidere vil regeringen i forbindelse med finanslovforslaget for 
2004 fortsætte omlægningen af Danmarks udviklingsbistand. 
 
Spørgsmålet om definitionen af additionalitetsprincippet samt om CDM-
projekters ODA-status bør ses i sammenhæng med tilrettelæggelsen af 
Danmarks øvrige internationale indsats. 
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12.7. Konklusion  

I princippet er der tre måder for staten at finansiere reduktionsprojekter 
uden for landets grænser for som modydelse at opnå projektkreditter, der 
kan godskrives det nationale regnskab for udledning af drivhusgasser: 
 
1) Staten deltager selv i projektgenereringen i østeuropæiske lande eller 

udviklingslande og modtager kreditter, der er knyttet direkte til disse 
reduktionsprojekter.  

 
2) Staten køber kreditter gennem offentlige udbud eller ved brug af 

mæglere og kan dermed vælge de projekter, der opfylder en række 
mere specifikke kriterier. 

 
3) Staten køber risikoafdækkede, indirekte kreditter fra de internationa-

le kvote/kreditbanker til markedsprisen. 
 

Generelt kan det ikke forventes, at staten vil være bedre til at udvikle re-
duktionsprojekter end private virksomheder, snarere tværtimod, da det 
primært er private virksomheder, der ligger inde med den nødvendige 
tekniske ekspertise. Det taler for at overlade rollen som projektudvikler til 
den private sektor. 
 
Staten har dog en særskilt ekspertise i at etablere udviklingsprojekter i 
udviklingslande. For mange reduktionsprojekter i udviklingslandene vil 
gælde, at de ud over at reducere udledningen af CO2 eller andre drivhus-
gasser også har en række andre gunstige miljø- eller udviklingseffekter for 
det pågældende værtsland. Det taler for, at inddragelse af statslig erfaring 
med udviklingsprojekter måske kan bidrage til et samlet set mere vellyk-
ket resultat, end hvis projektviklingen alene overlades til private virksom-
heder. 
 
På tilsvarende vis er der i statsligt regi en betydelig erfaring med etablering 
af miljø- og energiprojekter i Central- og Østeuropa, som kunne inddra-
ges i selve projektgenereringen for at sikre effektiv medvirken af værtslan-
dets institutioner og større sandsynlighed for, at projektet gennemføres til 
den aftalte tid.   
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Skal der gennemføres statsligt indkøb af kreditter i større omfang, fore-
kommer det imidlertid mest hensigtsmæssigt, at dette gøres ved at købe 
kreditter fra projekter udviklet af private virksomheder. 
 
I en situation hvor der er rigeligt med kreditter til salg og markedet er 
udviklet med banker/mægler funktioner, vil model 3 sikkert være den 
mest omkostningseffektive for staten, idet der kun vil kræves få medar-
bejdere i et lille sekretariat. 
 
Model 2 vil svare til den hollandske tilgang, hvor der gennemføres offent-
lige udbud. Det kræver betydelig ekspertise i udbud og stiller staten over-
for en række komplicerede valg, da indkommende projektforslag i prin-
cippet kan komme fra hele verden og dække mange forskellige typer af 
projekter med forskellig risikoprofil. Model 2 vil således kræve en større 
organisation end model 3 og stadig kræve, at markedet selv udvikler sig. 
Eget indkøb direkte fra projektudviklerne ved brug af udbud eller mægle-
re vil således være kompliceret og risikofyldt i forhold til køb hos interna-
tionale kreditbanker og -fonde. 
 
I en situation hvor markedet for CDM og JI endnu ikke er udviklet og 
der stort set kun vil være Ruslands overskydende kvoter, som kan sendes 
på markedet, vil der kunne være en fordel ved statslig involvering i pro-
jektudviklingen (model 1). Det kunne være med henblik på at udvikle 
markedet for projektkreditter, så det ”løbes i gang” tidligere, end det ellers 
ville være tilfældet. Derved kan der måske opnås nogle reduktionsmulig-
heder, som er billigere end de priser der formentlig vil blive udbudt kvo-
ter til fra russisk side.  
 
Statens bidrag til denne markedsopblomstring kunne endvidere være i 
form af (i) rammeaftaler med værtslande, (ii) bidrag til opbygning af de 
nødvendige nationale godkendelsesmyndigheder i værtslandene eller (iii) 
gennem pilotprojekter, der kan frembringe viden om markedet, enten 
med henblik på efterfølgende statslige indkøb eller for at bane vejen for at 
danske virksomheder/el-selskaber kan indgå i genereringen af gunstige 
reduktionsprojekter. 
 
Det kan dog næppe anbefales at oprette en ”statslig klimafond”, hvor 
staten køber kreditter på vegne af private virksomheder – en sådan funk-
tion som bank eller mægler bør det overlades til den private sektor selv at 
oprette. 
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Samlet set forekommer det mest hensigtsmæssigt at satse på en to-benet 
indkøbsstrategi:  
 
a) Indkøb af projektkreditter ved inddragelse af ekspertise fra de institu-

tioner, der forvalter miljø-, energi- og udviklingsprojekter i udvik-
lingslande og miljø- og energiprojekter i Central- og Østeuropa. Dis-
se opgaver kan udføres af de involverede ministerier. 

b) Køb af risikoafdækkede, indirekte kreditter fra de internationale kvo-
te/kreditbanker. Dette indkøb kan udføres af en enkelt mindre en-
hed, som primært skal have finansielle kompetencer. 

 
Uanset etableringen af indkøbsfunktioner vil der være en række vilkår 
knyttet til kreditterne, som på forskellig måde indebærer en afvejning 
mellem pris og risiko, og for hvilke der skal træffes nogle beslutninger 
med økonomisk konsekvens:  
 
• Fordeling på lande/regioner. 
• Betaling up-front eller ved kreditoverførsel ? 
• Kontrakter der rækker ud over 2012 ? 
• Hensyn til langsigtet bæredygtig af projektet ? 
• Fordeling på projekttyper 

 
Det vil formentlig være hensigtsmæssigt med nogle retningslinjer for, 
hvordan de statslige indkøbsfunktioner skal agere på markedet.   
 
En særskilt problemstilling knytter sig til spørgsmålet om additionalitet, 
som vil have betydning for, hvilke midler der kan anvendes til indkøb af 
CDM-kreditter. Spørgsmålet dertil bør ses i sammenhæng med tilrette-
læggelsen af Danmarks øvrige internationale indsats. 
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Bilag 12.1. 
Pilot-projekter, rammeaftaler og institutionsopbygning  
 
Gennem snart 5 år har Danmark via miljøbistanden (MIFRESTA) haft et 
tæt samarbejde med mellemindkomstlande så som Malaysia, Thailand og 
Sydafrika inden for energiområdet. Dette samarbejde danner et godt ud-
gangspunkt for CDM-pilotprojekter, idet samarbejdet hovedsageligt har 
rettet sig mod vedvarende energi og effektivt energiforbrug. 
 
Det skønnes, at der vil kunne iværksættes pilotprojekter om CDM i disse 
lande, som har en væsentlig større CO2-udledning i forhold til produkti-
onens størrelse end Danmark – og et stærkt stigende energiforbrug. I disse 
lande er der samtidigt et væsentligt potentiale for reduktion af CO2-
udledninger gennem øget anvendelse af vedvarende energi og effektivt 
energiforbrug. Pilotprojekter i disse lande vil muliggøre en afprøvning af 
synergieffekten mellem igangværende bistandsaktiviteter og implemente-
ring af CDM-projekter. Eventuelle køb af kvoter fra sådanne vil kunne 
indregnes i den danske reduktionsforpligtelse i den første Kyoto-periode, 
2008-2012. 
  
Inden for energisamarbejdet i Malaysia er der identificeret et behov for at 
få opbygget den nationale kapacitet til at vurdere og godkende CDM-
projekter. Malaysia har i september 2002 ratificeret Kyoto-protokollen. 
Samtidig har private virksomheder udtrykt interesse for samarbejde om at 
forberede og udvikle CDM-projekter gennem støtte til udarbejdelse af 
projektdokumentation, ”baseline studier” verifikations- og monitorerings-
planer mv. 
 
Malaysias regering har introduceret en række programmer, der skal 
fremme anvendelse af vedvarende energi, herunder fremme af energipro-
duktion baseret på biomasse. Projekterne kan danne et godt udgangs-
punkt for samarbejde om CDM. 
 
I Malaysia vil der blive ydet støtte til styrkelse af de nationale institutioner 
for CDM i 2003, og til implementering af en national handlingsplan for 
CDM. Disse aktiviteter vil blive understøttet af konkrete pilotprojekter. 
Samarbejdet om CDM bør baseres på et forslag til rammeaftale med Ma-
laysia. Desuden har Danmark modtaget 8 forslag til CDM-projekter til 
videre overvejelse. 
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Potentialet for CDM-projekter i Malaysia vurderes at være størst i træ- og 
palmeolieindustrien ved afbrænding af biomasseaffald. Hertil skal lægges 
et meget betydeligt potentiale fra indvinding af metan fra rensning af 
spildevand fra palmeolieindustrien. Alene i Malaysia findes 275 palme-
oliemøller. Tilsvarende findes i Thailand et større antal palmeoliemøller.  
 
Med udgangspunkt i erfaringerne fra arbejdet i Malaysia kan der gennem-
føres tilsvarende landestudier i Thailand og Sydafrika samt overvejes, 
hvorledes samarbejdet om CDM kan gennemføres i andre ulande samt 
lande, der kan modtage blandede kreditter. 
 
Danmark har igennem en længere årrække via øststøtten haft et tæt sam-
arbejde på energiområdet med landene i Østersøområdet. Polen, Estland 
og Letland har ratificeret Kyoto-protokollen, mens Rusland forventes at 
gøre dette i nærmeste fremtid. Det er usikkert, hvornår Litauen vil ratifi-
cere.  
 
Aktiviteterne på energiområdet i disse lande har – gennem et mangeårigt 
fokus på energieffektivisering, energiplanlægning og CO2-reducerende 
tiltag i øvrigt – været med til øge værtslandenes muligheder for at indgå i 
et JI-samarbejde om energiprojekter. Der er i Polen, Estland og Rusland 
igangsat aktiviteter under energiøststøtten, der både fremmer kapacitets-
opbygningen på JI-området, og understøtter gennemførelsen af JI-
pilotprojekter. Sigtet med disse projekter er, ud over at Danmark erhver-
ver primære kreditter, at opnå JI-erfaringer samt at bane vejen for kom-
mende danske JI-projekter.  
 
I Polen er der via øststøtten identificeret tre potentielle JI-pilotprojekter, 
”Kraftvarme-projekt i Legionowo”, ”Kraftvarmeanlæg på Papirfabrik, 
Myszkow” samt ”Biomassebaseret Fjernvarmesystem, Pisz”. I øjeblikket 
undersøges mulighederne for at gennemføre disse projekter som JI-
pilotprojekter.  
 
Også i Estland og Rusland er der under øststøtten på energiområdet 
iværksat aktiviteter med henblik på et dansk samarbejde med de pågæl-
dende lande om JI- projekter, herunder om gennemførelse af konkrete JI-
pilotprojekter. Der er i Estland tale om projekter inden for områderne 
biomassebaseret fjernvarme, energieffektivisering i gadebelysning samt 
biomassebaseret kraftvarme, mens der i Rusland er fokus navnlig på ener-
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gieffektivisering på store virksomheder og i fjernvarmesektoren, omstilling 
til biomasse samt vindkraft.  
 
Energistyrelsen udgav i foråret 2002 en manual for etablering af JI- og 
CDM-projekter: Joint Implementation and Clean Development Projects, 
Manual for project developers. Manualen retter sig særligt mod projektud-
viklere inden for den private sektor. Denne manual giver en grundig ind-
føring i de kontrolprocedurer og institutioner, der er nødvendige for at få 
emissionsreduktioner fra JI- og CDM-projekter godkendt til brug og 
videresalg. Disse er desuden kort beskrevet i kapitel 5. Desuden gennem-
gås kriterierne for miljømæssig additionalitet, godkendelse og monitore-
ring af baseline, værtslandets godkendelse af projektet, registrering af pro-
jekter, udstedelse af kreditter osv. Desuden giver manualen en indikation 
af, hvilke yderligere JI- og CDM-relaterede omkostninger en projektud-
vikler kan forvente i løbet af projektets løbetid. Arbejdet med manualen 
blev fulgt af en bred styregruppe med deltagelse af relevante ministerier 
samt repræsentanter for erhvervslivet. Siden manualen blev præsenteret 
har en række virksomheder henvendt sig til Energistyrelsen med uddy-
bende spørgsmål og konkrete projekt forslag. 
 
Energistyrelsen er i gang med en revision af manualen, som forventes at 
udkomme i sommeren 2003. Revisionen sker på baggrund af en uddy-
bende beskrivelse af det eksisterende regelsæt, der nu er godkendt af Kli-
ma-konventionens parter, samt de erfaringer der er indhentet fra det hur-
tigt udviklende marked. Manualen vil i revisionen blive delt mere tidssva-
rende i en JI-manual og en CDM-manual. 
 
Samarbejdet om etablering af en ”Testing Ground” for JI-projekter i 
Østersøregionen er et eksempel på generering af kreditter via en multilate-
ral finansieringsinstitution. De nordiske energiministre har således i juni 
2002 besluttet at oprette en JI-facilitet i tilknytning til det nordiske miljø-
finansieringsinstitut NEFCO. Faciliteten vil mod finansiering af transak-
tionsomkostninger ved gennemførelse af JI-projekter modtage et antal 
CO2-kreditter som efterfølgende fordeles imellem investorerne.  
 
Den nødvendige kapital er sat til minimum 10 millioner euro som et 
éngangsbeløb, som finansieres gennem nationale beslutninger i de nordi-
ske lande og Tyskland.  
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NEFCO forventer at erhverve konkurrencedygtige kreditter med ud-
gangspunkt i egne erfaringer med udvikling og gennemførelse af energi-
projekter i regionen, samt kontakter til andre større finansieringsinstituti-
oner, blandt andet PCF. NEFCO vil i lighed med andre kvotebanker 
anvende en strategi, hvor investors risiko spredes på en række projekter. 
Godkendelse af de enkelte projekter vil ske i samarbejde med investorlan-
dene. 
 
Foruden landene omkring Østersøen vil samarbejdet også være åbent for 
private virksomheder, samt andre interesserede lande. 
 
Miljøministeriet har påbegyndt forhandlinger om generelle samarbejdsaf-
taler (Memorandum of Understandings, MoUs) om JI-projekter og eventu-
el kvotehandel under Kyoto-protokollen med i alt 6 lande (Polen, Ru-
mænien, Slovakiet, Rusland, Ukraine og Bulgarien). Der er indtil videre 
indgået endelig aftale med Slovakiet og Rumænien. Desuden vurderes 
aftalerne med Polen og Rusland at være kommet langt. Der satses på at 
indlede forhandlinger med de resterende, relevante JI-værtslande inden 
for de kommende måneder.  
 
Til håndtering af de konkrete JI-projekter, der er under etablering på 
basis af igangværende bistandsprojekter, er der endvidere i begrænset om-
fang igangsat et generelt forberedelsesarbejde med følgende elementer: 
 

• Der er etableret en pipe-line med knap 20 igangværende støttepro-
jekter, der eventuelt kan konverteres til JI-projekter  

• Der er tegnet kontrakt med det internationale certificeringsfirma, 
SGS, om validering/determinering af de første 5 baseline-studier. 

• Der er indgået kontrakt med et større advokatfirma om udarbejdel-
se af udkast til en standardkontrakt for JI-projekter, som kan hånd-
tere de særlige juridiske forhold, der gør sig gældende i relation til 
mellemstatslige aftaler om JI-projekter – herunder også kontraktre-
lationer mellem værtsstat og ejer af de anlæg, de konkrete redukti-
onsprojekter etableres på. Der er tale om relativt komplekse kon-
trakter, som skal regulere en leverance af CO2-kreditter, som kan 
blive udstrakt over op til 21 år.  

• Da de mulige samarbejdspartnere har en yderst begrænset kapacitet 
inden for håndtering af Kyoto-protokollens fleksible mekanismer, 
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har Miljøstyrelsen givet støtte til et mindre institutionsopbygnings-
projekt i landene, som igangsættes, når MoU’erne er underskrevet. 

• Endelig forberedes etablering af et midlertidigt ”Registry”, der kan 
anvendes til registrering af danske handler med de fleksible meka-
nismer. Et egentligt register for disse handler må afvente retningsli-
ner fra IPCC, der har igangsat et større arbejde herom, som Miljø-
styrelsen deltager i. 

 
I første omgang er 4 projekter udvalgt som JI-pilotprojekter: ”Sawdust 
2000”-projektet i Rumænien, Kosice geotermi-projektet og Presov kraft-
varme-projektet, Slovakiet samt lossepladsgasprojektet i det nordvestlige 
Rusland. For disse projekter er såkaldte Baseline-studier (BLS), Project 
Design Document samt Monitoring Plan færdiggjort eller under udarbej-
delse. ”Sawdust 2000” og formentlig også Kosice-projektet forventes klar 
til kontraktindgåelse i år.  
 
Derudover vurderes fire polske projekter (3 metanreducerende projekter 
og et geotermi-projekt) umiddelbart velegnede som JI-projekter, men her 
afventes den polske regerings udmelding om, hvilke projekt-typer man vil 
tillade indgår som JI-projekter. Tilsvarende vurderes affaldsforbrændings-
projektet i Kiev, Ukraine, som velegnet, men også her afventes tilbage-
melding fra myndighederne, før der igangsættes videre vurderinger. Disse 
5 projekter er alle rimeligt gennemarbejdede og kan hurtigt være klar til 
investeringsfasen. 
 
De øvrige projekter på pipelinen er ikke så langt fremme i projektforbere-
delsen, men det vurderes, at de fleste af dem vil kunne kontraktes som JI-
projekter inden for 1-2 år, under forudsætning af at værtslandene vil 
medvirke. 
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Bilag 12.2. 
Hovedkonklusioner vedr. de udbudsretlige regler i relation til 
staters og forsyningsvirksomheders handel med CO2-kvoter 
og -kreditter 
 
I det følgende beskrives kort de udbudsretlige principper, der skal følges, 
hvis den danske stat eller danske forsyningsvirksomheder skal indkøbe 
CO2-kvoter eller -kreditter til at dække en del af den danske reduktions-
forpligtelse.  
 
Udbudsreglerne gælder kun offentlige køb samt køb foretaget af forsy-
ningsselskaber (herunder elselskaber samt selskaber inden for energi, 
transport og vand). Udbudsreglerne søger at beskytte den frie konkurren-
ce mellem private aktører i forhold til de offentlige indkøbere. Rene pri-
vate handler er derfor ikke omfattet af udbudsdirektiverne (men af kon-
kurrenceloven). 
 
Direkte handel mellem to eller flere stater er formentlig ikke omfattet af 
udbudsreglerne og kan som sådan antagelig gennemføres på bilateral basis 
uden ligestillings- eller udbudskrav. 
 
Det kan ikke siges med sikkerhed på nuværende tidspunkt, hvorvidt CO2-
kvoter og CO2-kreditter kan defineres som varer eller tjenesteydelser. 
Grænsen mellem varer og tjenesteydelser kan ikke trækkes klart op. Men 
det kan siges, at hvis noget ikke er en vare, er det en tjenesteydelse – der 
er ingen mellemformer udbudsretligt.  
 
I det omfang man kan karakterisere CO2-kvoter og -kreditter som et rent 
immaterielt produkt frigjort fra sin oprindelse (dvs. afledt af et projekt), 
des mere kan man frigøre sig fra hensynet til den fri konkurrence, da pro-
duktet vil være mere ensartet. Jo mere det bagvedliggende projekt er inde 
i billedet, jo vigtigere er hensynet til lige konkurrence. 
 
Stater skal altid foretage EU-udbud forud for større varekøb. Hvis CO2-
kvoter og -kreditter defineres som varer, skal stater altid foretage EU-
udbud. Forsyningsselskaber skal som hovedregel foretage EU-udbud ved 
varekøb, men kan handle varer uden at følge reglerne om EU-udbud i 
den udstrækning, at handlerne foregår på et likvidt og transparent marked 
med det fornødne tilsyn og kontrol (à la et råvaremarked). 
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Hvis kreditter og kvoter defineres som tjenesteydelser, er de formentlig 
fritaget for EU's detaljerede regler for udbud. Fritagelsen betyder antage-
lig, at både stater og forsyningsselskaber kan handle kvoter og kreditter på 
en børslignende markedsplads (à la fondsbørs).  
 
For visse tjenesteydelser er det ikke nødvendigt for stater og forsyningssel-
skaber at opfylde EU’s detaljerede regler for udbud, men anskaffelser skal 
som mindstemål ske efter principper for ligebehandling og ikke-
diskrimination.  
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