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Regeringen har tilkendegivet, at man

“løbende (vil) udvikle nye metoder i mil-

jøindsatsen og analysere miljøpolitikkens

omkostninger og effekter. Den voksende

indsats betyder, at der er behov for at af-

dække omkostningerne ved den nuværen-

de miljøindsats og sikre, at ressourcerne

udnyttes godt nok.”, jf.  Strukturovervåg-

ning, Regeringen 1999.

Rapporten præsenterer udvalgets op-

gørelse af miljøpolitikkens udgifter, øko-

nomiske omkostninger og fordele. 

Opgørelsen er ikke altomfattende, men

er den hidtil mest omfattende opgørelse

af de samlede udgifter ved miljøpolitik-

ken. Opgørelsen bygger på Danmarks

Statistiks foreløbige dataudtræk af ud-

gifter på miljøområdet samt udvalgets

opgørelser af private udgifter på om-

rådet.

Rapporten præsenterer endvidere de

kvantificerbare fordele af miljøpolitik-

ken samt værdien af disse på de områ-

der, hvor det har været muligt. 
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1.1.1.1.1.1.1.1.    Baggrund Baggrund Baggrund Baggrund     
Regeringen har tilkendegivet, at man ”løbende (vil) udvikle nye metoder i miljø-
indsatsen og analysere miljøpolitikkens omkostninger og effekter. Den voksende ind-
sats betyder, at der er behov for at afdække omkostningerne ved den nuværende miljø-
indsats og sikre, at ressourcerne udnyttes godt nok.", jf.  Strukturovervågning, Rege-
ringen 1999. 
 
Endvidere har OECD anbefalet, at Danmark er ”mere opmærksom på de 
økonomiske og miljømæssige omkostninger og fordele forbundet med implementeringen 
af de politiske tiltag, og på hvorvidt de er kompatible med princippet om, at forurene-
ren betaler”, jf. OECD.1  
 
Et tværministerielt udvalg har derfor søgt at klarlægge miljøpolitikkens 
omkostninger og fordele. 
 
Danmark har forpligtet sig til at udarbejde en bæredygtighedsplan før det 
internationale møde om bæredygtighed RIO +10 i 2002. 
 
Regeringen har derfor i forbindelse med udgivelsen af Det holdbare samfund 
2000 besluttet at gennemføre en analyse af miljømæssig bæredygtighed. I 
kommissoriet for analysearbejdet beskrives relationerne til nærværende 
rapport som: 
 
"Der opstilles kvantitative vurderinger dels af resultaterne af den hidtil førte miljøpoli-
tik, dels af omkostninger hertil… 
 
Den tværministerielle analyse af miljøpolitikkens omkostninger og fordele under Fi-
nansministeriets formandskab forventes at imødekomme dette behov. Resultaterne af 
denne analyse kan indgå i arbejdet." 

                                                 
1
 OECD’s Environmantal Performance Review, Denmark, 1999. 
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Rapporten vil således indgå i arbejdet med udarbejdelsen af en national 
strategi for bæredygtig udvikling. 
 

1.2.1.2.1.2.1.2.    KomKomKomKommissorium for analyser af miljøpolimissorium for analyser af miljøpolimissorium for analyser af miljøpolimissorium for analyser af miljøpoli----     
tikkens omkostninger og fordele tikkens omkostninger og fordele tikkens omkostninger og fordele tikkens omkostninger og fordele     

I det følgende gengives arbejdsgruppens kommissorium: 
 
I forbindelse med offentliggørelse af benchmark-publikationen i maj 1999 blev det 
annonceret, at miljøpolitikkens omkostninger og fordele skulle opgøres. 
 
Omkostningerne ved miljøpolitikken har indtil Budgetredegørelse 97 været delvist 
opgjort i form af opgørelse af de offentlige udgifter i de årlige Budgetredegørelser, mens 
der ikke findes sammmenlignlige opgørelser af miljøpolitikkens fordele. 
 
Udgangspunktet for analyserne er målsætningen om, at ressourcerne til miljøindsatsen 
udnyttes effektivt. Regeringen vil derfor løbende udvikle nye metoder i miljøindsatsen og 
analysere miljøpolitikkens omkostninger og effekter. Den voksende indsats betyder, at 
der er behov for at afdække omkostningerne ved den nuværende miljøindsats for at 
sikre, at ressourcerne udnyttes godt nok. 
 
Ideelt set fastlægges den miljøpolitiske indsats ved afvejning af costs og benefits – om-
kostninger og fordele – ved en given indsats.  
 
Med den ene delanalyse søges miljøpolitikkens samlede udgifter og omkostninger  
opgjort.  
 
En vurdering af den miljøpolitiske indsats kræver derudover, at benefits opgøres, dvs. 
at fordelene ved miljøpolitikken identificeres, kvantificeres og monetariseres. Det er 
imidlertid meget vanskeligt at opgøre benefits. I den anden delanalyse vil en opgørelse af 
benefits så vidt muligt indgå, alternativt vil det blive anvist, hvilke analyser og oplys-
ninger, der er nødvendige for en opgørelse af benefits. 
 
I lyset af den noget forskelligartede karakter omkostnings- og benefit-analyserne vil få 
– hvor benefit-analysen har mere metodemæssig karakter – kan det være hensigtsmæs-
sigt at adskille offentliggørelsen af analyseresultaterne tidsmæssigt. 
 

OmOmOmOmkostninger ved miljøpolitikkenkostninger ved miljøpolitikkenkostninger ved miljøpolitikkenkostninger ved miljøpolitikken    
I indledningen til benchmark-publikationen blev det fastlagt, at miljøpolitikkens om-
kostninger skulle analyseres. I forbindelse med nærværende analyse opgøres de offentlige 
og private udgifter til og omkostninger ved forbedringer af miljøtilstanden. 
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Ved opgørelse af miljøpolitikkens omkostninger og udgifter kan også miljøpolitikkens 
betydning for de fremtidige omkostninger opgøres. Der sigtes mod at opgøre omkostnin-
gerne i perioden 1992-2010. 
 
Analysen skal fordele omkostningerne på stat samt den kommunale og den private 
sektor. Udgifterne opdeles på drifts- og anlægsudgifter samt på miljøområder. Desuden 
opdeles udgifterne på, om de er forårsaget af EU-lovgivning eller dansk lovgivning. 
Desuden sammenlignes omkostninger ved forskellige politikinstrumenter. I arbejdet 
kan indgå sammenligninger med udenlandske opgørelse af miljøpolitikkens udgifter og 
omkostninger.  
  

Fordele (benefits) ved miljøpolitikkenFordele (benefits) ved miljøpolitikkenFordele (benefits) ved miljøpolitikkenFordele (benefits) ved miljøpolitikken    
Overvejelser omkring opgørelse af miljøfordelene ved miljøpolitikken – benefits – skal 
indgå i analysen. En opgørelse af benefits kræver, at fordelene ved miljøpolitikken kan 
identificeres, kvantificeres og monetariseres.  
 
Både kvantificering og monetarisering af fordelene ved miljøpolitikken er erfaringsmæs-
sig særdeles vanskelig. Bl.a. vil der skulle tages stilling til prisfastsættelse af en lang 
række miljøgoder. Det er ikke sikkert, at der kan foretages en sådan komplet opgørel-
se af benefits. Et sigte med analysen bliver derfor at kunne anvise, hvilke mere vidtgå-
ende (evt. videnskabelige) undersøgelser, der skal iværksættes for, at gennemføre en 
monetarisering af miljøgoderne. 
 

• Analyserne tilrettelægges og koordineres via en arbejdsgruppe bestående af Fi-
nansministeriet (formand), Økonomiministeriet, Erhvervsministeriet, Miljø- og 
Energiministeriet og Skatteministeriet. Finansministeriet varetager sekretariats-
funktionen. 

 

• Analysen omfatter to delanalyser:  
- miljøpolitikkens omkostninger 
- fordele ved miljøpolitikken (benefits) 

 

• Arbejdet påbegyndes i september 1999 og afsluttes for omkostningsanalysen primo 
2000. Benefit analysen søges afsluttet medio 2000. 

 

Indeværende rapport indeholder både delanalysen om miljøpolitikkens 
omkostninger samt delanalysen om fordelene ved miljøpolitikken. 
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Opgørelsen af omkostningerne ved miljøpolitikken dækker perioden fra 
1992 til 2000. Det har ikke været muligt at opdele udgifterne efter om der 
er tale om EU-lovgivning eller dansk lovgivning. I det omfang det har 
været muligt har arbejdsgruppen belyst fordelene (benefit) ved miljøpol-
tikken for perioden 1992 til 2000. Der er ikke foretaget en sammenligning 
af omkostninger og benefit ved miljøpolitikken i rapporten. 
 

1.3.1.3.1.3.1.3.    Udvalgets sammensætningUdvalgets sammensætningUdvalgets sammensætningUdvalgets sammensætning    
Udvalget har haft følgende sammensætning: 
 
Kontorchef Anders Nørskov, Finansministeriet, (formand, indtil den 1. 
september 2000) 
Fg. Kontorchef Jacob Schaumburg-Müller (formand, fra den 1. Septem-
ber 2000) 
Afdelingschef Marianne Rønnebæk, Miljø- og Energiministeriet (indtil 11. 
maj 2000) 
Kontorchef Marianne Thyrring, Miljø- og Energiministeriet 
Konsulent Troels Madsen, Miljø- og Energiministeriet 
Konsulent Jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet 
Fuldmægtig Alf Therkildsen, Økonomiministeriet 
Fuldmægtig Christian Meyer, Erhvervsministeriet (indtil den 1. Septem-
ber 2000) 
Kontorchef Peter Torstensen, Erhvervsministeriet(fra den 1. September 
2000) 
 
Udvalgets sekretariat 
Specialkonsulent Torben Skovgaard Andersen, Finansministeriet (indtil 1. 
august 2000) 
Specialkonsulent Jacob Schaumburg-Müller, Finansministeriet (indtil 1. 
september 2000) 
Fuldmægtig Mette Mørkeberg, Finansministeriet 
Fuldmægtig Mikkel Pødenphant, Finansministeriet (indtil 1. juli 2000) 
Fuldmægtig Kristian Møller, Finansministeriet (fra 1. juli. 2000) 
Fuldmægtig Susanne Juhl, Finansministeriet (fra 1. august 2000) 
Fuldmægtig Anders Balling, Finansministeriet (fra 1. september 2000) 
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2.1.2.1.2.1.2.1.    IndledningIndledningIndledningIndledning    
Regeringen har ført en ambitiøs politik på miljøområdet og opnået bety-
delige resultater. Det er Regeringens mål, at Danmark fortsat skal være 
blandt verdens førende lande med hensyn til både velstandsudvikling, 
miljø og den sociale balance i samfundet, jf. Det holdbare samfund (2000). 
Målsætningen er, at udviklingen også fremover skal ske på en måde, der 
sikrer en holdbar balance mellem de forskellige mål. 
 
Miljøpolitikken er et vigtigt politikområde i Danmark. Miljøpolitikken har 
som målsætning at sikre et renere og sundere miljø, samt en mere righol-
dig natur. Resultaterne omfatter blandt andet reduktioner i udledning til 
atmosfære, luft samt grund- og overfladevand, fremme af brugen af rene-
re teknologier i produktionen af vare- og tjenesteydelser, en begrænsning 
i vand- og energiforbrug samt affald til deponering. Endvidere er der sket 
en begrænsning af forbruget af farlige stoffer, en forbedret beskyttelse af 
flora og fauna, etablering af naturarealer, skov og friluftsaktiviteter samt 
en bevarelse af kulturmiljø.  I de kommende år vil der ske yderligere for-
bedringer af miljøtilstanden, f.eks. på klimaområdet. Det skyldes, at virk-
ningen på miljøet af en række investeringer, der er foretaget eller besluttet 
i dag, først kan registreres efter en årrække. 
 
De samlede udgifter til miljøpolitikken afhænger såvel af de opstillede mål 
som af den effektivitet med hvilken de søges opnået – herunder om regu-
leringen foregår via administrative eller økonomiske virkemidler. Øget 
effektivitet betyder, at jo større effektivitet i miljøpolitikken, jo billigere 
kan målsætningen nås. 
 
En opprioritering/nedprioritering af miljøindsatsen har omkostninger for 
samfundet, som må afvejes i forhold til de mulige forbedringer/for-
ringelser i miljøtilstanden. Der kan være tale om både direkte økonomiske 
omkostninger ved begrænsning af et miljøproblem og indirekte omkost-
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ninger i form af påvirkning af produktionen og forbruget. På fordelings-
siden kan forbedringer af miljøtilstanden også indregnes for de økonomi-
ske fordele for f.eks. virksomheder, der før andre kan markedsføre res-
sourceeffektive og miljøvenlige teknologier og produkter. 
 
Indsatsen på et område bør fastlægges ud fra de behov, der identificeres 
på området, i en afvejning med behovene for indsatsen på alle andre sek-
torområder – offentlige som private. Endvidere skal der ske en afvejning 
mellem omkostningerne og fordelene. Denne afvejning har altid fundet 
sted i miljøpolitikken i et eller andet omfang. Historisk har miljøforbed-
ringerne ved en indsats ofte været så store og åbenbare, at en nærmere 
opgørelse af omkostninger og fordele ikke er opgjort. Men det er ikke 
givet, at analyse af omkostninger og fordele ved miljøpolitiske initiativer 
kan undlades i dag eller fremover. Herunder må der tages højde for, at 
det inden for dele af miljøområdet er vanskeligt at opgøre den præcise 
effekt af en given indsats, herunder blandt andet at sætte værdi i kroner 
og ører på de opnåede fordele. 
 
Regeringen ønsker at opretholde en stærk profil på miljøområdet, hvor 
indsatsen koncentreres på de områder, hvor der opnås de største forbed-
ringer af miljøets tilstand. Det gælder ikke bare i Danmark, idet miljøind-
satsen også må ses i et internationalt perspektiv. Således er mange miljø-
belastninger grænseoverskridende, ligesom miljøbelastningen forårsaget i 
andre lande har indflydelse på miljøtilstanden i Danmark. 
 
En opgørelse af resultaterne af miljøpolitikken er vigtig. Der arbejdes 
derfor løbende med videreudviklingen af metoder, der kan bidrage til 
mere præcise opgørelser af de opnåede fordele ved en given miljøpolitisk 
indsats – såvel i fysiske ændringer i miljøtilstanden som i værdier (kr.). 
 
Den samlede ressourceindsats på udgiftsniveau er ikke udtryk for miljøef-
fekten. Miljøeffekten af det årlige indsatsniveau bør vurderes ved effekten 
på målopfyldelsen eller miljøvirkningen og ikke på størrelsen af 
ressourceindsatsen. 
 
Med henblik på at kunne tilvejebringe grundlag for en nærmere analyse af 
samfundets ressourceindsats på miljø- og energiområdet og de opnåede 
forbedringer redegør udvalget i denne rapport for tre aspekter af miljøpo-
litikken: 
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• Samfundets udgifter til forbedringer af miljøtilstanden er søgt opgjort 
i perioden 1992 til 2000. Det gælder udgifter både i den offentlige 
sektor, i erhvervene og i husholdningerne. 

• Samfundets omkostninger til forbedringer af miljøtilstanden er søgt 
opgjort i perioden 1992 til 2000. Omkostningerne er i denne opgørel-
se stort set lig udgifterne tillagt samfundets omkostninger ved de 
grønne afgifter. 

• De opnåede forbedringer af miljøtilstanden er søgt opgjort i perioden 
1992 til 2000. Det er endvidere forsøgt at værdisætte disse forbedrin-
ger.  

 
Opgørelse af udgifter, omkostninger samt fordele på miljøområdet er 
med den nuværende viden en omfattende opgave, som fortsat har udvik-
lingsmæssig karakter. Udvalgets ambitioner har været at samle de i dag 
tilgængelige oplysninger samt på de områder, hvor det har været muligt – 
uden at skulle udføre forskning – at tilvejebringe nye data på miljøområ-
det. 
 

2.2.2.2.2.2.2.2.    Udvalgets konklusionerUdvalgets konklusionerUdvalgets konklusionerUdvalgets konklusioner    
De samlede nationale udgifter til miljøforbedrende indsatser er skønnet til 
ca. 42,8 mia.kr. i 2000, jf. afsnit 2.3. Det er en stigning i forhold til 1992, 
hvor udgifterne er skønnet til 30,2 mia.kr. i 2000-prisniveau. 
 
Opgørelsen er formentlig ikke komplet og den er forbundet med usik-
kerhed. 
 
De samlede nationale omkostninger til miljøforbedrende indsatser, der 
opgøres som de samlede nationale udgifter tillagt bl.a. de indirekte om-
kostninger for samfundet som følge af grønne afgifter, er i 2000 skønnet 
til godt 66 mia.kr.1, svarende til ca. 5 pct. af BNP på miljø- og naturområ-
det, jf. figur 2.1. Ud af de godt 66 mia.kr. udgør overførsler til andre lande 
ca. 2,3 mia.kr.  
 

                                                 
1 De 66 mia. kr. svarer til de af udvalget opgjorte samlede omkostninger. Heraf udgør 43 mia.kr. 
konkrete udgifter og de resterende 23 mia.kr. svarer til de beregnede omkostninger.   
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Figur 2.1. Omkostningerne til miljøpolitikken i forhold til BNP. 
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Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet, Trafikministeriet, Ministeriet for Fødeva-
rer, Landbrug og Fiskeri samt egne beregninger. 

 
Til sammenligning er de samlede omkostninger skønnet til godt 4 pct. af 
BNP i 1992. Stigningen afspejler blandt andet regeringens prioritering af 
en forstærket indsats på miljøområdet i perioden. 
 
De af udvalget skønnede omkostninger omfatter miljørelaterede omkost-
ninger i den offentlige sektor, erhvervene og husholdningerne. Der er tale 
om en bred fortolkning af miljø, der både omfatter den offentlige indsats 
på de traditionelle miljøbeskyttelsesområder som vand, jord og luft og 
udvikling af renere teknologier og indsatsen på energi- og naturområdet 
samt en række private omkostninger til initiativer inden for disse indsats-
områder. Hertil kommer, at en række andre områder, som ikke traditio-
nelt set kategoriseres som indsatsområder inden for miljø- og energipoli-
tikken er medtaget. Det gælder f.eks. udgifter til snerydning på flyveplad-
ser, saltning af veje mv.  
 
Udvalget kan konstatere, at der i perioden 1992 til 2000, på en række om-
råder, hvor der er tilført øgede midler er opnået væsentlige forbedringer, 
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jf. afsnit 2.5. De kvantificerbare miljøforbedringer er sammenholdt med de 
øgede omkostninger, jf. tabel 2.1. 
 

Tabel 2.1. Samfundsøkonomiske omkostninger og fordele  ved  

miljøpolitikken på udvalgte områder 
Mia.kr. (2000 priser) Omkostninger Opnåede resultater 
  

1992 
 
2000* 

 
Miljømæssige forbedringer i perioden  
 

Luftområdet  
 

15,0 26,9 

- reduktion i CO2-udledning på 5 mill. ton (8.5%) 
- reduktion i SO2-udledning på 112.000 ton (60%) 
- reduktion i NOx-udledning på 45.000 ton (16%) 
- reduktion i VOC-udledning på 16.000 ton (10%) 

Spildevand 12,0 10,1 
- reduktion i kvælstofudledningen på 10.800 ton (62%) 
- reduktion fosforudledningen på 2.000 ton (75%) 

Affald 11,1 17,6 

- stigning i genanvendelse på 1.3 mio. ton (20%) 
- stigning i forbrænding på 0.5 mio. ton (23%) 
- fald i deponering på 0.7 mio. ton. (27%) 
- reduktion af CO2-udledning på 0.3 mio. ton 
- stigning i indvinding af metan på 11.000 ton 

Vand og jord 3,5 6,1 

- reduktion af kvælstoftab på 66.000 ton.  
  Den målte  udledning er dog ikke faldet tilsvarende 
- fald i behandlingshyppigheden med pesticider på   
  0,46 (16%) 
- stor indsats for at rense forgiftet jord. 

Natur og omgivelser 3,4 4,2 

- skovrejsning på 20.000 ha, 10.000 offentlig eller med  
  offentlig støtte 
- fredning af 12.000 ha 
- naturgenopretning af 8.000 ha 

Administration og 
andet 

0,8 1,4 

Udover den egentlige administration omfatter denne 
restgruppe også indsatsen til støjbekæmpelse. Der er fra 
1990 til 1995 sket et  
- fald på 15.500 i antallet af boliger udsat for støj over  
   65 dB  

I alt 45,8 66,3  
Anm: Tal fra 2000 bygger på budgettal samt skøn. 
Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet, Trafikministeriet, Ministeriet for Fødeva-

rer, Landbrug og Fiskeri samt egne beregninger. 

 
Umiddelbart kan størstedelen af omkostningerne til indsatsen på miljø-
området tilskrives indsatsen på luft-, spildevands- og affaldsområdet.  
 
Spildevands- og affaldsområdet er kendetegnet ved store bortskaffelses-
omkostninger, hvorimod der på luftområdet er sket betydelige investerin-
ger i reduktion af CO

2
-, SO

2
- og NO

x
-udledningen. 

 
Omkostningerne på især luft- og spildevandsområdet kan tilbageføres til 
en stor indsats for at begrænse miljøbelastningen på områderne. Indsat-
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sen har affødt store målbare reduktioner af miljøbelastningen. Omkost-
ningsudviklingen på affaldsområdet kan sandsynligvis tilskrives ændrin-
gen i valg af behandlingsformer. Endvidere kan det ikke afvises, at en del 
af stigningen i udgifterne til affaldsområdet kan skyldes en øget aktivitet 
på ikke-affaldsrelaterede brancher.  
 
De kvantificerbare resultater af miljøpolitikken på udvalgte områder 
fremgår af tabel 2.1. De opgjorte resultater angiver ændringen i miljøtil-
standen i perioden. Dermed afbildes ikke den samlede ændring i miljøtil-
standen, fordi andre forhold kan påvirke miljøtilstanden. 
 
Udvalgets anbefalinger til det videre arbejde - i blandt andet de offentlige 
institutioner – er sammenfattet i boks 2.1. 
 
Boks 2.1. Anbefalinger om yderligere arbejde 
Der er i forbindelse med udvalgsarbejdet dannet en ny ramme for opgørelsen af udgifter på miljø-
området. Retningslinierne for opgørelsen bygger på nationalregnskabet og følger anbefalingerne 
fra Eurostat. Det vil ligeledes være de principper, som Danmarks Statistik i fremtiden vil anvende. 
Generelt kan det siges, at den nye ramme sikrer en konsistent opgørelsesmetode, hvorved der 
bliver bedre mulighed for internationale sammenligninger. Endvidere vil en større del af de aktivi-
teter, der normalt betegnes som miljøbeskyttelse, inkluderes. Den nye opgørelse skulle således give 
et mere retvisende billede af udgifterne på miljøområdet. Derudover er der i udvalgets opgørelse 
skønnet over private og offentlige udgifter for de initiativer, hvor det har været muligt at tilveje-
bringe det nødvendige datagrundlag. 
 
Udvalget har gennem arbejdet erfaret, at der i meget begrænset omfang foretages systematiske 
opgørelser af de private udgifter til miljøforbedringer. Her tænkes der både på miljøforbedringer, 
som følger af lovkrav og de miljøforbedringer som private selv vælger at afholde. Her kan især de 
såkaldte integrerede investeringer være svære at opgøre. Udvalget anbefaler, at der i højere grad 
tilvejebringes data, som afdækker de private miljøudgifter. Der arbejdes i øjeblikket i Eurostat-regi 
på en ramme for opgørelse af de private miljøudgifter. Danmark bør følge dette arbejde tæt. 
 
De kvantitative miljøeffekter på trafik-, energi- og luftområdet er generelt velbelyste. Derimod er 
der kun i begrænset omfang foretaget systematiske kvantitative opgørelser af effekterne af miljø-
politikken på de øvrige områder.  Det kan betyde, at det kan være vanskeligt at prioritere de pro-
jekter, der giver størst miljøeffekt. For at understøtte en effektiv miljøpolitik anbefaler udvalget 
derfor, at der så vidt muligt foretages kvantitative opgørelser af miljøeffekter. 
 
Endelig er der kun på enkelte områder foretaget en værdisætning af miljøgoder. Der foreligger 
således primært oplysninger om værdisætning på luftområdet. Værdisætning af miljøgoder er 
vanskelig, fordi miljøgoder oftest er en ikke-handlet vare.  Der er således behov for, at der sker en 
forskningsindsats på området. I takt med øget viden på området bør værdisætning af fordelene af 
miljøpolitikken indgå i prioriteringen af den danske miljøindsats. 
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2.3.2.3.2.3.2.3.    Miljøpolitikkens udgifterMiljøpolitikkens udgifterMiljøpolitikkens udgifterMiljøpolitikkens udgifter    
Udvalget har søgt at opgøre de samlede nationale udgifter til miljøforbed-
rende initiativer i perioden 1992 til 2000. Udvalget har valgt at inddrage så 
mange kilder som muligt til at afdække udgiftsniveauet. Opgørelsen er 
ikke altomfattende, men det er formentlig ikke muligt at tilvejebringe en 
komplet opgørelse af udgifter til miljøbeskyttelse. Den her præsenterede 
opgørelse udgør således sandsynligvis et underkantsskøn af de samlede 
udgifter til miljøbeskyttelse. Opgørelsen er dog den hidtil mest omfatten-
de opgørelse af de samlede udgifter ved miljøpolitikken.  
 
Miljøkrav kan igangsætte en dynamik, hvor der f.eks. kan opstå indtægter 
som følge af nye produkter og afsætningsmuligheder, hvilket virker i 
modsat retning på udgiftsniveauet. Endvidere vil der ofte ske en billiggø-
relse af foranstaltninger til opfyldelse af miljøkrav, som f.eks. katalysato-
rer og renere bilmotorer. I vidt omfang sker der således en udvikling, 
hvor miljøkrav med tiden som standard er fuldt integreret i produktet. 
Det er derfor svært at afgrænse, hvad der kan betragtes som en miljøud-
gift. I mange tilfælde er det f.eks. driftsøkonomisk set mest rentabelt for 
en virksomhed at udskifte produktionsudstyret med mere ressource- og 
miljøvenlige teknologier, selv om virksomheden ikke bevidst investerer 
”grønt”.  
 
Udgifter svarer til de regnskabsmæssige (bogførte) værdier, som fremgår 
af f.eks. de offentlige eller private regnskaber2. Det vil sige det konkrete 
beløb, der anvendes på miljø- eller naturområdet. Endvidere er der ind-
draget oplysninger om subsidier, samt opgørelse af udgifter baseret på 
oplysninger fra myndighederne.  
 
Opgørelsen af de samlede udgifter sker inden for rammen af den termi-
nologi, som anvendes i nationalregnskabet, jf. boks 2.2., hvilket ligeledes er 
de begreber, som Danmarks Statistik i fremtiden vil anvende.  
 
Opgørelsen er endvidere konsistent med de retningslinier, som er ud-
stukket af EU. Derved lettes sammenligninger af udgiftsniveauet mellem 
lande samt muligheden for at se på udviklingen i udgifterne over tid for et 

                                                 
2 Det drejer sig om nationalregnskabet, virksomhedsregnskaber samt interne regnskaber i form af 
de bogførte regnskaber for stat og kommuner, særlige projektregnskaber samt oplysninger fra 
forbrugerundersøgelsen af husholdningernes udgifter.  
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enkelt land. Udvalgets opgørelse bygger på Danmarks Statistiks foreløbi-
ge dataudtræk af udgifter på miljøområdet. 
 

Boks 2.2. Begreber i opgørelse af miljøudgifter 
Opgørelsesmetoden –  EU’s miljøstatistiske system SERIEE – bygger jf. kapitel 3 på den grund-
terminologi, som anvendes i nationalregnskabet. Fordelene med at anvende denne terminologi er, 
at opgørelsen bliver konsistent med øvrige opgørelser, og dermed bedre kan anvendes til at sam-
menligne forskellige områder inden for et land samt mellem lande.   
 
Nationalregnskabet beskriver den samlede tilgang i form af dansk produktion og import, som 
anvendes til en række forskellige formål i både indland og udland. Den samlede anvendelse svarer 
til de opgjorte udgifter. I nationalregnskabet sondres mellem, om det er forbrugerne, offentligt 
forbrug (kollektivt konsum) eller virksomhederne/producenterne, der står for anvendelsen. End-
videre sondres der yderligere mellem, om der er tale om varer eller tjenester.     
 
Anvendelsen til miljøbeskyttelse defineres som anvendelse af miljøgoder. Miljøgoder kan opdeles 
på henholdsvis miljøtjenester og miljøprodukter:  
 
- Miljøtjenester er tjenester, der forbedrer miljøet eller naturen. Det kan f.eks. være affaldshåndte- 
  ring eller spildevandsrensning. 
 
- Miljøprodukter (specifikke miljøprodukter) er produkter, der gennem deres funktion forbedrer  
  miljøet. Det kan f.eks. være katalysatorer til biler eller systemer til miljøvenlig produktion af el  
  (vindmøller etc.). 
 
Forbrug af miljøgoder (miljøtjenester og miljøprodukter) kan igen deles op på, om der er tale om 
endeligt forbrug i husholdninger/den offentlige sektor eller forbrug i erhverv. 
 
- Endeligt forbrug angiver forbruget af miljøgoder i husholdningerne eller i den offentlige sektor. 
  Den private sektors endelige anvendelse er pr. definition altid privat forbrug og ikke investerin- 
  ger. 
 
- Forbrug i erhverv, hvor miljøgodet anvendes til at producere andre varer eller tjenester. 
 
Udover forbruget er bruttoinvesteringer for miljøgoder opgjort for henholdsvis brutto-
investeringer til miljøtjenester og bruttoinvesteringer i specifikke miljøprodukter. Investeringer i 
specifikke miljøprodukter sker her kun i erhvervene. I opgørelsen af de nationale miljøudgifter 
indgår investeringsudgiften direkte, men også indirekte under forbrug - som forbrug af kapital. 
 
Overførsler er subsidier fra EU eller staten til erhvervene eller husholdningerne.  
 
Nationale udgifter til miljøbeskyttelse er de samlede udgifter til miljøbeskyttelse, herunder inklude-
res ligeledes den miljøbistand, som ydes udviklingslandene.  

 
De samlede nationale udgifter til miljøbeskyttelse er steget markant fra 
30,2 mia.kr. i faste priser i 1992 til 42,8 mia.kr. i 2000, svarende til en 
stigning på i alt ca. 40 pct., jf. tabel 2.2. Herunder er inkluderet den inter-
nationale miljøbistand, som i perioden er steget fra 0,7 mia.kr. til 2.3 
mia.kr.  
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Udviklingen i udgifterne til miljøforbedrende initiativer for de forskellige 
områder er meget forskellig fra område til område, jf. tabel 2.2. 
 
Tabel 2.2. Nationale udgifter til miljøbeskyttelse 
Mill.kr.  (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000* 
Luft 4.900 7.300 9.100 10.700 10.800 
Affald 8.800 10.200 12.000 13.600 14.000 
Spildevand 10.000 7.900 8.000 8.200 8.600 
Vand og jord 2.900 2.800 3.300 5.300 4.800 
Natur og omgivelser 2.900 3.100 3.500 3.500 3.500 
Administration mv. 700 1.000 1.400 1.100 1.100 
I alt 30.200 32.400 37.300 42.300 42.800 
Anm.:  Der afrundes til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke 

nødvendigvis summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal samt skøn. 
Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet, Trafikministeriet, Ministeriet for Fødeva-

rer, Landbrug og Fiskeri samt egne beregninger. 
 

Nationale udgifter kan desuden analyseres efter anvendelse, jf. tabel 2.3.  
    

Tabel 2.3. Nationale udgifter til miljøbeskyttelse 
 Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000* 
1 Driftsudgifter 20.400 21.200 23.800 27.000 29.100 
2+3 Bruttoinvesteringer 8.100 7.600 9.500 11.100 9.800 
4 Overførsler til miljøformål 1.800 3.700 4.100 4.400 4.200 
5 Anvendelse i Danmark (1+2+3+4) 30.200 32.500 37.300 42.500 43.100 
6 Finansieret af EU  100 100 0 200 300 
7 Nationale udgifter til miljøbeskyt-

telse (5-6) 
30.200 32.400 37.300 42.300 42.800 

Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 
til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal samt skøn.  

Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet, Trafikministeriet, Ministeriet for Fødeva-
rer, Landbrug og Fiskeri samt egne beregninger. 

 
Sammenholdes tabel 2.2. og 2.3. kan der gives en delvis forklaring på 
forskellene miljøområderne imellem. 
  
Der er forholdsvis store udgifter på spildevands- og affaldsområder. Her-
af finansieres en væsentlig del af erhverv og husholdninger, da der er bru-
gerbetaling for bortskaffelse af både affald3 og spildevand. 
 

                                                 
3 Vil også omfatte ikke-affaldrelaterede aktiviteter, jf. kapitel 5.  



MILJØPOLITIKKENS ØKONOMISKE OMKOSTNINGER OG FORDELEMILJØPOLITIKKENS ØKONOMISKE OMKOSTNINGER OG FORDELEMILJØPOLITIKKENS ØKONOMISKE OMKOSTNINGER OG FORDELEMILJØPOLITIKKENS ØKONOMISKE OMKOSTNINGER OG FORDELE    

18181818    
 

Endvidere udgør luftområdet en betydelig del af de samlede udgifter. 
Dette skyldes især, at den private sektor har investeret betydeligt i vedva-
rende energi samt energibesparelser.  
 
Områderne vand og jord, natur og omgivelser samt øvrige områder dæk-
ker en mindre del af de samlede udgifter. Disse områder reguleres typisk 
med administrative virkemidler, hvorved udgifterne primært omfatter den 
drift og administration, der er tilknyttet. De private udgifter har kun i 
begrænset omfang været mulige at opgøre. De samlede udgifter er derved 
sandsynligvis undervurderet. 
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Boks 2.3. Datasammenligning 
Rapportens opgørelse af udgifter bygger på tre forskellige datakilder:  
 
1) De offentlige udgiftstal er anvendt til at belyse luftområdet (CEPA 1), beskyttelse af grundvand 
og jord (CEPA 4), støjbekæmpelse (CEPA 5), beskyttelse af biodiversitet og landskab (CEPA 6) 
samt administration mv. (CEPA 9). 
 
2) Oplysninger fra nationalregnskabsbrancherne er anvendt til at belyse udgifterne på spildevands- 
og affaldsområdet. (CEPA 2 og CEPA 3). Jf. SERRIE er det indtægterne, der udgør grundlaget 
for miljøudgifterne – da de belyser udgifterne for de, som anvender miljøydelsen.  
 
3) Endelig er der de øvrige udgifter som arbejdsgruppen har tilvejebragt.  
 
Rapportens opgørelse afviger på visse punkter fra de opgørelser, som indtil i dag er opgjort af 
Danmarks Statistik. 
 
Det fremgår af tabel 2.4., at der ifølge Danmarks Statistik i 1998 blev anvendt 23,0 mia.kr. til 
miljøbeskyttelse i 1998. Dette dækker over udgifter på affalds- og spildevandsområdet samt 
øvrige miljøområder (miljøbeskyttelse, skov- og naturforvaltning, miljøforskning og undersøgel-
ser samt øvrige miljø- og naturforanstaltninger).  
   
Tabel 2.4. Data sammenligning for 1988 i løbende priser. 
Mia.kr.  Danmarks Statistik1) Opgørelsen i rapporten2) 

Spildevand  5,1 5,1 
Affald  10,2 9,4 
Øvrige miljøområder 7,7 8,2 
Miljøudgifter  23,0 22,7 
De af udvalget opgjorte udgifter:   
Affald og spildevand: moms mv. 1,8 
Affald og spildevand: investeringer 3,7 
Energi- og trafikpolitik (udgifter for  private) 10,4 
Øvrige private udgifter  1,6 
Miljøudgifter i alt  (anvendelse i Danmark) 40,2 
Miljøudgifter i alt   (anvendelse i Danmark) 
(i faste priser, 2000-priser) 42,5 

1) Danmarks Statistik, Statistisk Efterretning  2000:20, 16. november 2000, side 8 under indtægter 
samt Statistisk Efterretning  1999:19, 27. oktober  1999, side 3 under udgifter.  
2) Danmarks Statistik samt egne beregninger. Opgørelsesmetoden er baseret på retningslinierne 
for Eurostats regnskabsopgørelse af miljøudgifter (SEERIE). Opgørelsesmetoden er beskrevet i 
kapitel 3. 
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Jf. tabel  2.3. er rapportens opgørelse af miljøudgifter anvendt i Danmark i 1998 til 42,5 mia.kr. i 
2000 priser (40,2 i løbende priser).  En talmæssig forklaring på differencen i de to opgørelser 
fremgår af tabel 2.4.  
 
Ud af de 40,2 mia.kr. kan 12,0 mia.kr. (10,4 mia.kr.+1,6 mia.kr.) tilskrives de af arbejdsgruppen 
opgjorte private udgifter. Disse udgifter omfatter de udgifter, hvor det – på baggrund af tilste-
deværende data – har været muligt at beregne skøn for private udgifter til miljøbeskyttelse. 
Denne opgørelse er således ikke altomfattende. Hovedparten af udgifterne kan tilskrives udgif-
ter i forbindelse med anvendelse af vedvarende energi, tiltag til at begrænse luftemissioner eller 
begrænse ressourceanvendelsen, jf. kapitel 6. 
 
Endvidere kan en del af differencen tilskrives forskellige opgørelsesmetoder for affalds- og 
spildevandsområdet. Jf. SEERIE tillægges f.eks. ikke-fradragsberettigede moms samt virksom-
hedernes investeringer. Differencen opgøres til 5,5 mia.kr. (1,8 mia.kr + 3,7 mia.kr.). 
 
Fratrækkes ovenstående udgifter fra de samlede udgifter på 40,2 bliver det resterende beløb 22,7 
mia.kr. Dette beløb er stort set i overensstemmelse med udgiftsniveauet opgjort i Danmarks 
Statistiks Statistiske Efterretninger.  Der er dog en lille difference mellem de to opgørelser. Jf. 
SEERIE’s opgørelsesmetode er det kun udgifter i form af produktionsværdierne, som indgår i 
opgørelsen for affalds- og spildevandsområdet. Dette betyder at niveauet bliver en smule lavere 
i SEERIE-opgørelsen. Endelig er rapportens opgørelse af  øvrige områder  lidt højere end hvad 
der fremgår af Danmarks Statistiks Statistiske Efterretning. Forskellen kan bl.a. tilskrives, at ar-
bejdsgruppen i deres opgørelse også har inddraget miljøudgifter, som ligger under andre mini-
sterområder end Miljø- og Energiministeriet.    

 
Udgifterne til miljøbeskyttelse er nødvendigvis ikke finansieret af den, 
som afholder udgifterne. Der er således foretaget en opgørelse af finan-
sieringen af de opgjorte udgifter, jf. tabel 2.5.  
 
Tabel 2.5. Finansiering af de nationale udgifter til miljøbeskyttelse 
 Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000* 
5 Nationale udgifter til miljøbe-

skyttelse finansieret af: 
30.200 32.400 37.300 42.300 42.800 

5.1 Offentlig sektor 6.200 7.900 9.100 11.000 10.200 
5.2 Private erhverv 14.700 16.000 19.600 21.500 22.000 
5.3 Husholdninger 9.200 8.400 8.500 9.700 10.300 
5.4 EU 100 100 0 200 300 
Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 

til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal samt skøn.   

Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet, Trafikministeriet, Ministeriet for Fødeva-
rer, Landbrug og Fiskeri samt egne beregninger. 

 
Der ses, at hvor der i perioden er sket en stigning i udgifterne for den 
offentlige og private sektor på henholdsvis ca. 65 pct. og knap 50 pct. har 
udgiftsudviklingen for husholdninger været mere moderat. 
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Udgiftsopgørelsen giver ikke et komplet billede af de miljøforbedrende 
initiativers økonomiske forbrug af ressourcer – da den kun viser de ifølge 
regnskabet anvendte økonomiske midler. Hvis der skal gives et billede af 
den samlede ”økonomiske belastning” som følge af miljøforbedrende 
initiativer, skal der ske en opgørelse af de samlede omkostninger.  
 

2.4.2.4.2.4.2.4.    Opgørelse af omkostninger på miljøområdetOpgørelse af omkostninger på miljøområdetOpgørelse af omkostninger på miljøområdetOpgørelse af omkostninger på miljøområdet    
Omkostningerne beregnes på baggrund af de af udvalget opgjorte udgif-
ter tillagt skøn over miljøpolitikkens betydning for forbruget af alle øko-
nomiske ressourcer.4 F.eks. kan udgifter til miljøpolitik betyde besparelser 
i vand- og energiforbruget, og dermed omkostninger, der er lavere end 
udgifterne. Derudover medtages en beregnet omkostningsvirkning af de 
grønne afgifter.  
 
De samlede omkostninger er steget i perioden fra ca. 46 mia.kr i 1992 til 
ca. 66 mia.kr i 2000. jf. tabel 2.6. 
   
Tabel 2.6. Nationale omkostninger til miljøbeskyttelse  
Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000*

Nationale udgifter til miljøbeskyttelse 30.200 32.400 37.300 42.300 42.800

Ressourcebesparelse1)  -300 -500 -1.200 -2.100 -1.400

Ændring i trafikulykker (personbiler)2) -1.400 -1.700 -2.000 -2.200 -1.900

Nettoafgiftsfaktor 900 1.300 1.700 2.000 2.100

Skatteforvridningstab 5.000 5.000 5.500 6.200 6.200

Sum eksklusiv forvridningstab afgifter 34.400 36.400 41.300 46.200 47.800

Grønne afgifter 11.400 12.700 15.400 17.300 18.500

Omkostninger i alt  45.800 49.100 56.700 63.600 66.300
1)  Ressourcebesparelse dækker over besparelser af naturressourcer, f.eks. fossile brændsler. 
2) Beregningen er foretaget for år 2000. Korrektioner til tidligere år er foretaget ved hjælp af 

forskelle i provenu fra afgifter fra år til år. 
Anm.:  Der afrundes til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke 

nødvendigvis summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal samt skøn. 
Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet, Trafikministeriet, Ministeriet for Fødeva-

rer, Landbrug og Fiskeri samt egne beregninger. 

 
Ved omregning til omkostninger er der taget højde for 4 effekter – res-
sourcebesparelsen, nettoafgiftsfaktoren, skatteforvridningstab samt for-

                                                 
4 ”Regnskabsrådet definerer udgifter som anskaffelse af ressourcer på et givent tids punkt, og 
omkostninger som fald i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af afgang eller værdifor-
ringelse af aktiver eller pådragelser af forpligtelser, som medfører fald i egenkapitalen, når der 
bortses fra udlodning til ejerne” jf. Statens status og konteringsprincipper, September 2000, Finansmini-
steriet. 
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vridningstab ved afgifter. En mere detaljeret beskrivelse af beregningerne 
end nedenstående findes i kapitel 3, afsnit 3.3. 
 
Indsatsen på miljøområdet kan betyde ressourcebesparelse og derved en  
mulighed for en økonomisk besparelse. For eksempel kan øgede investe-
ringer i vedvarende energi betyde en reduktion i forbruget af brændsler 
som kul og olie, hvilket bør inddrages. Ligeledes har miljøkrav på land-
brugsområdet ført til mindre forbrug af handelsgødning, bedre udnyttelse 
af husdyrgødning, og indførelse af miljø- og energistyring kan indebære 
besparelser i virksomhedernes forbrug af energi og råvarer. 
 
Der er sket en stigning i besparelser i naturressourcer i perioden. Res-
sourcebesparelsen kan opgøres til 0,3 mia.kr i 1992 og stiger til 1,4 mia.kr. 
i 2000, jf. tabel 2.6. Ressourcebesparelserne sker primært i forbindelse med 
investeringer på luftområdet og dækker over besparelser af brændsel i 
form af fossile brændsler. 
 
Miljøindsatsen på trafikområdet, i form af trafikafgifter, medfører tillige 
afledte virkninger i form af færre ulykker – herunder dødsulykker. Reduk-
tionen i trafikulykker skyldes, at der køres færre kilometer/er færre biler 
som følge af den øgede kørselsomkostning, trafikafgifterne afstedkom-
mer. Den samfundsøkonomiske værdi af færre trafikulykker er beregnet 
til 1,9 mia.kr. for personbiler i 2000, jf. kapitel 6. Det har ikke været muligt 
at udføre beregningen for last- og varebiler samt for busser.  
 
Endvidere korrigeres de private udgifter (opgjort i producentpriser) til en 
tilnærmet opgørelse i forbrugerpriser. På den måde afspejles, hvor stor en 
del af de samlede forbrugsmuligheder, som miljøforbedrende initiativer 
beslaglægger. Korrektionen foretages ved at korrigere de private udgifter 
med den såkaldte – nettoafgiftsfaktor, jf. kapitel 3 afsnit 3.3. Korrektionen 
kan for 1992 opgøres til ca. 1 mia.kr., hvilket stiger til ca. 2.1 mia.kr. i 
2000. Stigningen er en naturlig følge af, at udgifterne til miljøbeskyttelse 
stiger i den private sektor.  
 
Finansieringen af offentlige udgifter ved skatteindtægter er forbundet 
med omkostninger, som beskrives ved at foretage en beregning af skatte-
forvridningstabet. Skatteforvridningstabet er udtryk for, at skatteyderne 
har et større økonomisk tab end det samlede skatteprovenu. Tabet er 
f.eks. et udtryk for, at f.eks. en høj indkomstbeskatning kan betyde, at 
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husholdningerne arbejder mindre. Dette betyder, at en høj indkomstskat 
giver et velfærdstab for samfundet. 
 
Endelig er der taget højde for forvridningstabet forårsaget af grønne af-
gifter. Forvridningstabet er et udtryk for de omkostninger der er ved, at 
forbrugere og virksomheder foretager et andet valg end hvad der var til-
fældet uden miljøpolitik, jf. kapitel 3 afsnit 3.3. Opgørelsen bygger på en 
forholdsvis detaljeret beregning. Forvridningstabet er i takt med den øge-
de anvendelse af grønne afgifter forøget fra 11,4 mia.kr. i 1992 til 18,5 
mia.kr. i 2000. Forvridningstabet er et udtryk for, at de grønne afgifter 
medfører den tilsigtede adfærdsændring. Adfærdsændringen er forbundet 
med samfundsøkonomiske omkostninger, men er til gavn for miljøet. 
 
Ved administrativ regulering, hvis formål ligeledes er en adfærdsændring, 
sker der ligesom ved økonomisk regulering et forvridningstab. Der gæl-
der, at direkte regulering af mængder – administrativ regulering – aldrig 
kan medføre et mindre forvridningstab end tilsvarende mængdeændrin-
ger, som er forårsaget af afgifter. Der foreligger imidlertid ikke nogle op-
gørelse af omkostningerne ved den administrative regulering, hvorfor det 
ikke er muligt at inkludere denne omkostning i beregningen. 
 

2.5.2.5.2.5.2.5.    Resultater af miljøpolitikkenResultater af miljøpolitikkenResultater af miljøpolitikkenResultater af miljøpolitikken    
En god miljøpolitik giver en række positive effekter i form af et renere 
miljø og mere righoldig natur. En sammenhængende vurdering af miljø-
politikkens resultater kræver ideelt set, at man på alle væsentlige områder 
er i stand til at vurdere, hvilken indflydelse en given miljøpolitisk indsats 
har eller vil have på miljøet, på natur og biodiversitet, menneskelig sund-
hed mv. 
 
I Danmark redegøres løbende for miljøpolitikkens resultater i form af 
ændringer i påvirkningen af miljøet. Ligeledes redegøres for udviklingen 
af miljøets og naturens tilstand, hvor det er muligt. Fordelene ved disse 
metoder er, at påvirkningen af miljøet beskrives. Ofte giver de informa-
tioner, der afrapporteres imidlertid ikke et fuldt dækkende billede af resul-
taterne miljømæssigt set. Det skyldes, at miljøtilstanden påvirkes af andre 
ting end den førte miljøpolitik f.eks. vejr og vind. Desuden vil en mæng-
demæssig opgørelse – f.eks. kemikalieudledning eller produktionen af 
affaldsmængder – ikke nødvendigvis afspejle hele den miljømæssige på-
virkning. Miljøbelastningen af forskellige affaldstyper er f.eks. meget for-
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skellig. Ulempen er derfor, at afrapporteringen på en række områder ikke 
belyser effekten af den førte miljøpolitik.  
 
Resultaterne for miljøpolitikken kan desuden på visse områder være van-
skelige at opgøre. For det første kan der være en tidsforskydning således, 
at effekterne kommer efter, at udgifterne er afholdt. Derudover kan 
sammenspillet mellem stoffer og økosystemet være kompliceret, hvorfor 
årsagssammenhængene mellem udledning og virkning er vanskelige at 
afdække. Endelig kan der være tale om grænseoverskridende forurening, 
hvor resultaterne af den store indsats Danmark lægger i internationalt 
miljøarbejde kan være vanskelig at opgøre.  
 
Tiltag på miljøområdet kan endvidere medføre andre fordele for samfun-
det end de rent miljømæssige. F.eks. har en række miljøpolitiske tiltag en 
positiv effekt på sundheden og afgifterne på trafikområdet bidrager også 
til en reduktion i antallet af trafikulykker. Der kan endelig være andre 
fordele ved de miljøpolitiske virkemidler, der normalt ikke betegnes som 
miljøfordele, men som er samfundsgavnlige. Disse sidstnævnte fordele 
har ikke forbindelse med omkostningerne ved miljøforbedrende initiati-
ver og er derfor ikke medtaget. 
 
På trafik-, energi- og luftområdet foreligger forholdsvis detaljerede opgø-
relser af f.eks. reduktionen af CO

2
 og SO

2
 som følge af initiativer på om-

råderne.  
 
På øvrige områder foreligger der for enkelte områder en kvantitativ opgø-
relse af effekten af miljøpolitikken. f.eks. antal tilplantet hektar skov. Ved 
sådanne opgørelser kan der drages en sammenligning mellem udgifter-
ne/omkostningerne for området samt de ”fysiske” forbedringer af miljø-
et. 
 
Bortset fra luft-, energi- og trafikområdet er der sjældent opgjort de kon-
krete effekter af miljøpolitikken, jf. kapitel 9. Der eksisterer således kun i 
begrænset omfang information, der kvantificerer effekterne af miljøpoli-
tikken.  
 
Miljø- og Energiministeriet har udgivet en omfattende vejledning: Sam-
fundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter, februar 2000, som danner grundlag 
for det videre arbejde, som foregår i ministeriet med analyser af omkost-
ninger og fordele (Cost-benefit analyser). 
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Ideelt set kræver en sammenligning mellem omkostningerne og fordelene 
ved miljøpolitikken, at de samfundsmæssige værdier, som tilføres ved 
miljøindsatsen, værdisættes. Der forskes meget i, hvordan fordelene ved 
miljøforbedrende initiativer kan værdisættes, bl.a. fordi det er nyttig in-
formation ved prioritering. Ved en opgørelse af værdien af fordelene ved 
miljøpolitikken kan det nemlig synliggøres, hvilken værdi samfundet beri-
ges med ved gældende indsats. 
 
Kombinationen af, at der foreligger en opgørelse af effekten samt, at der 
for en lang række emissioner har været foretaget en værdisætning, har 
muliggjort, at luftområdet er velafdækket både med hensyn til værdisæt-
ning og kvantitative opgørelser af miljøpolitikkens effekt.  
 
Værdisætningen er dog forbundet med stor usikkerhed. Navnlig er ska-
desomkostningerne ved udledning af drivhusgasser meget usikre. Som en 
konsekvens af dette, er værdien af disse reduktioner beregnet med to 
forskellige priseksempler, jf. tabel 2.7. De forskellige priser skal opfattes 
som alternative regneeksempler. Prisspændet afspejler ikke den samlede 
usikkerhed forbundet med prisfastsættelse af skadevirkningerne, jf. kapitel 
9.    
 
Effekterne af miljøpolitikken på luftområdet er opdelt i fire hovedgrup-
per: Energipolitik, energiafgifter, trafikafgifter og krav til køretøjer. 
 
Energipolitikken omfatter administrative tiltag, subsidier mv. på energi-
området, mens beregningerne under energiafgifter omfatter effekten af 
afgifterne på energi, SO

2
 og CO

2
. Under trafikafgifter er medregnet effek-

ten af benzin-, diesel-, vægt-, ejer- og registreringsafgift samt afgiftsdiffe-
rentiering på dette område. Endelig er der under køretøjer beregnet effek-
ten af de såkaldte EURO-krav til biler, der regulerer bilers emissioner af 
forurenende stoffer. På hvert af disse områder er effekterne i form af 
reducerede emissioner beregnet for de vigtigste stoffer. Ved hjælp af et 
regneeksempel er effekterne værdisat, jf. tabel 2.7. 
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Tabel 2.7. Miljøpolitikkens fordele på luftområdet 1992-2000  
Mill.kr.  Energipolitik Energiafgifter Trafikafgifter Køretøjer I alt 
CO2     
- Eksempel 1 1.300 2.400 1.100 0 4.700 
- Eksempel 2 7.300 14.200 6.700 200 28.200 
SO2 25.000 7.000 1.100 0 33.000 
NOX 17.000 3.000 8.200 21.000 50.000 
Partikler - - 1.100 1.000 2.000 
VOC 0 0 6.800 8.000 15.000 
CO 0 0 10 10 20 
I alt     
- Eksempel 1 43.300 12.400 18.300 30.000 104.000 
- Eksempel 2 49.300 24.200 23.900 30.200 128.000 
Anm.:  Som følge af usikkerheden ved prisfastsættelse af skadesomkostningerne ved udledning af 

CO2 er der anvendt to forskellige priser, henholdsvis 45 kr. og 260 kr. pr. ton, benævnt 
henholdsvis eksempel 1 og 2. Disse priser skal opfattes som to selvstændige regneeksem-
pler og ikke som et samlet interval.  

Kilde:  Energistyrelsen, Skatteministeriet samt egne beregninger. 

 
Det fremgår, at værdien af den samlede fordel er opgjort til henholdsvis 
105 og 128 mia.kr. under anvendelse af de to forskellige estimater af CO

2
-

prisen. Dette svarer til en gennemsnitlig årlig værdi på henholdsvis små 
12 og godt 14 mia.kr. 
 
På de andre områder er forskningen ikke nået så langt, at værdien af  ini-
tiativer umiddelbart kan opgøres på nationalt plan. Det må forventes, at 
det i fremtiden i højere grad end tidligere vil være muligt at værdisætte 
miljøgoder. 
 
Endelig bør det nævnes, at valg af miljøpolitik kan selvfølgelig – som på 
andre politik områder – træffes på basis af politiske beslutninger, hvor 
omkostningerne er større end fordelene. Sådanne beslutninger kan skyl-
des fordelingshensyn, regionale hensyn, hensyn til retfærdighed, usikker-
hed osv. 
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Metoder til opgørelse af miljøpolitikkens uMetoder til opgørelse af miljøpolitikkens uMetoder til opgørelse af miljøpolitikkens uMetoder til opgørelse af miljøpolitikkens ud-d-d-d-
gifter og omkostningergifter og omkostningergifter og omkostningergifter og omkostninger
 
 

3.1.3.1.3.1.3.1.    IndledningIndledningIndledningIndledning    
I denne rapport er afvejningen af fordele og omkostninger ved miljøpoli-
tikken analyseret ud fra en økonomisk tilgang. Kapitel 3 giver en over-
ordnet beskrivelse, af det teoretiske grundlag for opgørelsen af udgifter 
og omkostninger. I tilfælde af, at læseren primært har interesse for det af 
udvalget opgjorte talmateriale, kan kapitel 3 med fordel springes over.  
 
Først gennemgås metoder for en opgørelse af miljøpolitikkens udgifter, 
idet der  lægges vægt på en præsentation af EU's regnskabsprincipper for 
opgørelsen af miljøudgifter. Derefter præsenteres den metodemæssige 
baggrund for opgørelsen af miljøpolitikkens omkostninger – påvirkning af 
samfundets velfærd – ud fra almindelig økonomisk teori. Efterfølgende 
beskrives teorien bag Cost-benefit analyser (CBA). Metodediskussionen 
omkring ”benefits” er samlet i et separat kapitel (kapitel 8), jf. figur 3.1. 
 
Figur 3.1. Opbygningen af kapitel 3 og 8 
 
                  Bogførte tal 

 
 
 
 
                  Beregnede tal 
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Kapitel 8. 
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Opgørelsen af merudgifterne som følge af miljøpolitik, jf. afsnit 3.2., følger 
en regnskabskonvention. Det betyder, at det vil være forholdsvis enkelt at 
opdatere udgiftsopgørelsen. Udgifter svarer til de regnskabsmæssige (bog-
førte) talstørrelser.  
 
En opgørelse af udgifter afspejler ikke de samfundsøkonomiske omkost-
ninger ved miljøpolitikken, men ud fra udgifterne kan de samlede om-
kostninger beregnes. Forskellen mellem udgifter og omkostninger er, at 
der i en omkostningsopgørelse tages hensyn til miljøpolitikkens samlede 
økonomiske virkninger – og ikke kun dem, der er bogført eller kan bog-
føres. F.eks. kan udgifter til miljøpolitik betyde besparelser i vand- og 
energiforbruget, og dermed lavere samlede omkostninger. Endvidere er 
omkostninger ved de adfærdsændringer, som følge af grønne afgifter 
medtaget. Metoder til opgørelse af omkostninger ved miljøpolitikken er 
beskrevet i afsnit 3.3.  
 
I afsnit 3.4 beskrives den generelle teori for Cost-benefit analyser. 
 

3.2.3.2.3.2.3.2.    Miljøpolitikkens samlede udgifterMiljøpolitikkens samlede udgifterMiljøpolitikkens samlede udgifterMiljøpolitikkens samlede udgifter    
    
Opgørelse af de nationale udgifter til miljøbeskyttelse Opgørelse af de nationale udgifter til miljøbeskyttelse Opgørelse af de nationale udgifter til miljøbeskyttelse Opgørelse af de nationale udgifter til miljøbeskyttelse     
De årlige udgifter, som afholdes til miljøformål i den private og offentlige 
sektor, er en indikator for udviklingen i indsatsen på miljøområdet – i den 
forstand, at den giver et billede af størrelsesordenen af de økonomiske 
midler, der anvendes på miljøområdet over tid.  
 
En yderligere opgørelse af udgiftsniveau for forskellige miljøområder 
giver information om, hvorledes produktionen af miljøbeskyttelse er 
sammensat – og derved oplysninger om prioriteringen inden for miljø-
områder samt, hvorledes den skifter over tid. Udgifter i sig selv belyser 
ikke kvaliteten af miljøpolitikken. 

    
En opgørelse af miljøpolitikkens udgifter kan endvidere klarlægge hvem, 
der  finansierer udgifterne, og dermed give fordelingspolitisk information.  
 
Opgørelsen af de samlede udgifter ved miljøpolitikken giver herudover 
væsentlige oplysninger om de overordnede sammenhænge mellem kapi-
talakkumulation og forurening. Disse sammenhænge er dog komplicere-
de, og det vil føre for vidt at analysere dem i denne rapport. 
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En række industrialiserede lande har opgjort de nationale udgifter til mil-
jøbeskyttelse. På nuværende tidspunkt er statistikkerne dog ikke så har-
moniserede, at det er meningsfuldt at sammenligne opgørelserne på tværs 
af lande.  
 
Arbejdet med opgørelsen af de nationale miljøudgifter til denne rapport 
har vist, at der på en række miljøområder ikke har været gennemført sy-
stematiske opgørelser af miljøudgifter, mens andre områder er velbelyst.  
 
På luft- og vandmiljø samt på støjområdet har der gennem en årrække 
været gennemført mere eller mindre avancerede opgørelser af udgifter og 
omkostninger ved de politiske indgreb. Der er derfor gode muligheder 
for at opgøre de nationale udgifter og omkostninger med de allerede eksi-
sterende arbejdsrutiner. 
 
På de miljøområder, der er dårligst belyst, vil der være behov for ændrin-
ger i arbejdsprocesserne, hvis grundlaget for økonomiske vurderinger af 
miljøpolitikken samt vurderinger af miljøeffekterne skal tilvejebringes. 
 

SERIEE SERIEE SERIEE SERIEE ---- Eurostats miljøorienterede satellitsystem til nationa Eurostats miljøorienterede satellitsystem til nationa Eurostats miljøorienterede satellitsystem til nationa Eurostats miljøorienterede satellitsystem til national-l-l-l-
regnskabetregnskabetregnskabetregnskabet    
Opgørelsen af de nationale miljøudgifter anses i EU som vigtig, for at 
belyse forskydninger i indsatsen mellem udgiftsområder og inden for 
miljøområder. Der vil være større mulighed for at sammenligne erfaringer 
med miljøpolitiske virkemidler, hvis opgørelserne sker på et ensartet 
grundlag. Derfor har EU igangsat en opbygning af sammenlignelige sta-
tistikker for nationale  miljøudgifter ved  anvendelse af den terminologi, 
der anvendes i nationalregnskabet. Det samlede statistiksystem kaldes 
SERIEE. En vigtig del af systemet er en udgiftsopgørelse, jf. boks 3.1. 
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Boks 3.1. Eurostats SERIEE-system 
SERIEE-systemet vil blive det statistiske system, der fremover vil anvendes ved såvel nationale 
som internationale opgørelser af miljøudgifter. SERIEE er Eurostats miljøstatistiske system, der 
dækker aktiviteter vedr. miljøbeskyttelse.  
 
Miljøbeskyttelse skal forstås som alle handlinger og aktiviteter, der har til formål at forhindre, 
reducere eller fjerne forurening eller andre forringelser af miljøet. Dvs. SERIEE omfatter kun 
handlinger og aktiviteter, der har miljøbeskyttelse som det primære mål. Aktiviteter, der gennem-
føres af tekniske, sikkerhedsmæssige eller hygiejnemæssige årsager, men har gunstige miljøeffekter, 
er ikke dækket af SERIEE. 
 
Et af SERIEE-regnskabets mål er at opgøre de nationale udgifter til miljøbeskyttelse og dermed 
de ressourcer, der allokeres hertil. Hermed kan der sikres ensartede og sammenlignelige opgørelser 
over miljøudgifter i EU-landene. I denne rapport anvendes udelukkende begreber i SERIEE-
systemets udgiftsopgørelse. 
 
SERIEE indeholder ni miljøkategorier - de såkaldte CEPA-grupper. Det drejer sig om: 
 
CEPA 1 :  Beskyttelse af luft & klima (CO2, SO2, NOx, VOC mv.) 
CEPA 2 :  Spildevandsbehandling (rensning og behandling af spildevand, kloakering mv.) 
CEPA 3 :  Affaldsbehandling (behandling og bortskaffelse af affald) 
CEPA 4 :  Beskyttelse af grundvand & jord (beskyttelse af grundvand mod f.eks. pesticider  
                 og affaldsdepoter mv., udnyttelse af jord/undergrund) 
CEPA 5 :  Støjbekæmpelse (støjafskærmning, men ikke indkøb af lydsvage tog) 
CEPA 6 :  Beskyttelse af biodiversitet og landskabet (naturforvaltning, skovrejsning, beskyttelse  
                 af truede arter mv.) 
CEPA 7 :  Stråling 
CEPA 8 :  Forskning og udvikling 
CEPA 9 :  Andet, herunder administration. 
 
Udgifterne på miljøområdet finansieres af den offentlige sektor (staten, amter og kommuner), 
virksomheder samt husholdninger. Den offentlige opgavevaretagelse er på nogle miljøområder 
primært henlagt til amter eller kommuner. Det indebærer, at der kun vil være begrænsede statslige 
udgifter og indtægter i enkelte af CEPA-kategorierne. Et eksempel er spildevand- og affaldsområ-
det, hvor den offentlige aktivitet sker i kommunerne.  I en række tilfælde vil det være vanskeligt 
præcist at afgrænse udgifterne efter CEPA-grupperne. F.eks. tjener skovrejsning både grund-
vandsmæssige (CEPA 4) og naturforvaltningsmæssige (CEPA 6) formål.  

 
Det vurderes, at EU i løbet af en kort tidsperiode vil stille krav om, at 
medlemslandene skaber en komplet statistik til opgørelse af de nationale 
udgifter til miljøbeskyttelse. For Danmarks vedkommende betyder kra-
vet, at de private udgifter til miljøbeskyttelse skal opgøres samt, at opgø-
relsen af de offentlige udgifter skal ændres.  
 
Danmarks Statistik er derfor ved at forberede en sådan revideret og udvi-
det opgørelse. Det betyder især, at arbejdet med at opgøre den private 
sektors miljøudgifter skal prioriteres.  
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Datakilder til udgiftsopgørelseDatakilder til udgiftsopgørelseDatakilder til udgiftsopgørelseDatakilder til udgiftsopgørelse    
I dette afsnit beskrives, hvilke primære datakilder, der er anvendt til op-
stilling af regnskabet for udgifter til miljøbeskyttelse i indeværende rap-
port: 
 

• Offentlige regnskaber og budgetter 

• Tekniske oplysninger fra miljømyndigheder 

• Spørgeskema om private erhvervs miljøudgifter 

• Oplysninger om subsidier og tilskud 

• Oplysninger om produktionen i miljøerhverv 
 
Offentlige regnskaber og budgetter 

Budgetoplysninger består hovedsagelig af oplysninger fra de offentlige 
budgetter og regnskaber. I de offentlige budgetter er det muligt at adskille 
hovedparten af udgifterne på miljøområdet fra andre områder. Der er 
således –  i samarbejde med Danmarks Statistik – foretaget en gennem-
gang af den statslige og kommunale kontoplan, og de konti, der vedrører 
miljøbeskyttelse er identificeret. Udgifterne er herefter fordelt på miljø-
områder efter Eurostats definitioner. 
  
Tekniske oplysninger fra miljømyndigheder 

I det omfang, at det på basis af oplysninger fra miljømyndighederne har 
været muligt at skønne eller beregne udgifter til miljøbeskyttelse, som 
ikke indgår i de anvendte regnskaber, er sådanne udgifter inkluderet. 
 
Spørgeskemabaserede oplysninger 

I mange andre lande udsender de statistiske myndigheder spørgeskemaer 
om den private sektors miljøudgifter. Spørgeskemaundersøgelsen danner 
herefter grundlag for udarbejdelsen af en opgørelse af den private sektors 
miljøudgifter.  
 
I Danmark har Danmarks Statistik i 1994 gennemført en pilotundersøgel-
se, hvor danske fremstillingsvirksomheder blev spurgt om deres miljøbe-
tingede drifts- og anlægsudgifter i 1992 og 1993. På grund af problemer 
med repræsentativitet gav undersøgelsen skuffende resultater med hensyn 
til den statistiske kvalitet. 
  
I lyset af, at der siden 1994 er sket store ændringer i virksomhedernes 
miljøbevidsthed, og i lyset af, at det er muligt at forbedre spørgeskemaet i 
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forhold til 1994, har udvalget gennemført en spørgeskemaundersøgelse, 
hvori der spørges til erhvervenes miljøudgifter i perioden fra 1992 til 
1999.  
 
Spørgeskemaundersøgelsen resulterede kun i en besvarelsesprocent på 21, 
hvorved der er stor usikkerhed med hensyn til om det indkomne materia-
le giver et dækkende billede af industriens udgifter til miljøtiltag. Industri-
ens udgifter vil derfor ikke blive inkluderet i den samlede opgørelse af de 
nationale udgifter. I boks 3.2. redegøres nærmere for undersøgelsen. 
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 Boks 3.2. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen for industrien  
Undersøgelsen bygger på et repræsentativt udtræk fra Danmarks Statistik på 502 virksomheder. 
Virksomheder, som ikke besvarede det fremsendte spørgeskema er efterfølgende blevet kontak-
tet telefonisk, med henblik på at få klarlagt årsagen til den manglende deltagelse samt at give 
virksomheden en mulighed for at eftersende spørgeskemaet. Den typiske grund til ikke at delta-
ge i undersøgelsen var små miljøomkostninger, mangel på talgrundlag eller, at man ikke ønskede 
at anvende ressourcer på en frivillig spørgeskemaundersøgelse, jf. tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1. Data vedrørende tilbagemelding for spørgeskemaet 
 Antal Procent 
Adspurgte virksomheder 502 100 
Besvarelser 103 21 
Ønsker ikke at deltage pga. små eller ingen miljøomkostninger ca. 100 20 
Ønsker ikke at deltage af andre årsager ca. 250 50 
Ikke mulige at træffe telefonisk 52 11 

 
En besvarelsesprocent på 20 procent må betegnes som lav. Der vil således være stor usikkerhed 
med hensyn til om det indkomne materiale giver et dækkende billede af industriens udgifter til 
miljøtiltag. Under antagelse af, at de indsamlede data er repræsentative for industrien som hel-
hed, er der foretaget en opregning for samtlige brancher. Opgørelserne skal ses som et forsøg 
på at anskueliggøre størrelsesordenen af industriens miljøudgifter.  
 
Omsætningen hos de virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet udgør godt 4 procent af 
industriens samlede omsætning. Indenfor de enkelte brancher forekommer en variation fra 0,6 
til 16 procent. Under antagelse af, at virksomhedernes besvarelser udgør et repræsentativt bille-
de af de respektive brancher, er der foretaget en opregning på baggrund af branchernes omsæt-
ning. Miljøudgifterne kan herefter opgøres til i alt 1,6 mia.kr. i 1999, jf. tabel 3.2.  
 
Tabel 3.2. Miljøudgifter for industrien i alt i 1999, mill.kr  2000 priser 
Investeringer 1.050 
Driftsudgifter 1.100 
Samlede udgifter 2.150 
Driftsindtægter     550 
Udgifter i alt   1.600 

 
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at virksomhederne i gennemsnit anvender stort set samme 
beløb på miljøinvesteringer og driftsudgifter vedrørende miljøtiltag i 1999. De samlede udgifter 
i 1999 kan opgøres til i alt 2,2 mia.kr. og driftsindtægter kan opgøres til 0,5 mia.kr. 
 
Det er desuden muligt at opdele miljøinvesteringerne på CEPA-grupper. Miljøinvesteringer i 
industrien kan opgøres til omkring 5,6 mia.kr. i perioden 1992 til 1999,  jf. tabel 3.3. 
 
Tabel 3.3. Miljøinvesteringer i industrien fra 1992 til 1999 fordelt på CEPA grupper, mill.kr. 
2000 priser 
 Luft/energi Vand Affald Støj Andet I alt 
1999 725 75 125 75 50 1050 
1998 1175 175 125 100 225 1800 
1992-1997 1350 700 225 325 150 2750 
I alt 3250 950 475 500 425 5600 

 
Luft- og energiområdet tegner sig for størstedelen af miljøinvesteringerne i alle årene. Miljøin-
vesteringerne er størst i brancherne sten, ler- og glasindustrien, kemisk industri, gummi- og 
plastindustrien samt maskinindustrien. 
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Oplysninger om subsidier og tilskud 

En anden anvendelse af de offentlige regnskaber er at udnytte oplysnin-
ger om tilskud mv. En del af de offentlige udgifter anvendes således som 
tilskud til den private sektor. Ud fra viden om bl.a. støtteprocenter kan 
den private sektors udgifter til miljøbeskyttelse beregnes.  
 
Støtteprocenten angiver, hvor stor en andel af den private virksomheds 
udgifter til investeringer eller drift af milljøforbedrende aktiviteter, der 
finansieres af det offentlige. De beregnede udgifter er ikke nødvendigvis 
udtryk for de samlede udgifter til miljøaktiviteter i den private sektor. 
Dels er de anvendte støtteprocenter udtryk for en forenkling af de fakti-
ske forhold. Dels vil de private erhverv og husholdningerne typisk afhol-
de udgifter til miljøforbedringer, der ikke støttes. Summen af de miljøud-
gifter, der er foretaget med støtte fra det offentlige, giver derfor informa-
tion om det minimale aktivitetsniveau. 
 
Oplysninger om produktion i miljøerhverv 

I nationalregnskabet figurerer der 4 brancher, som kan betegnes som 
miljøerhverv – genanvendelse af affaldsprodukter (37000),  spildevands-
området (900010), renovation og renholdelse (900020) og deponi og for-
brænding (900030). Opgørelsen af udgifterne på affalds- og spildevands-
områder er baseret på indtægterne i de ovenstående 4 brancher,  herunder 
indtægterne for de kvasioffentlige selskaber, der opererer på områderne. 
Rationalet for at anvende indtægterne i brancherne er, at de er udtryk for 
de udgifter som de, der anvender ordningerne betaler. 
 

Anvendelse af udgiftsopgørelseAnvendelse af udgiftsopgørelseAnvendelse af udgiftsopgørelseAnvendelse af udgiftsopgørelse    
Udover sammenligning af ressourceindsatsen på miljøområdet over tid og 
mellem lande, muliggør en opgørelse af de nationale udgifter til miljøbe-
skyttelse også analyse af fordelingen mellem sektorerne af den finansielle 
byrde ved afholdelse af udgifterne. 
 
Det er således muligt at opgøre, hvorledes de private erhverv umiddelbart 
bliver belastet af udgifter til miljøbeskyttelse. Dermed kan det umiddelba-
re bidrag til erhvervenes omkostningsniveau og indvirkningen på erhver-
venes konkurrenceevne vurderes. 
 
En anden anvendelse af opgørelsen af de nationale miljøudgifter er, at 
økonomiske analyser af den såkaldte økoindustri eller grønne industri kan 
gøres mere præcis. 
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3.3.3.3.3.3.3.3.    Opgørelsesmetoder vedrørende omkostningeOpgørelsesmetoder vedrørende omkostningeOpgørelsesmetoder vedrørende omkostningeOpgørelsesmetoder vedrørende omkostninger (costs)r (costs)r (costs)r (costs)    
En opgørelse af miljøpolitikkens samlede udgifter giver selvfølgelig ikke 
fuldstændig information om de økonomiske virkninger af miljøindsatsen. 
En væsentlig mangel ved udgiftsopgørelser er, at de såkaldte afledte 
effekter for samfundsøkonomien ikke fremgår. De afledte effekter er dels 
det ændrede ressourceforbrug, som miljøreguleringen giver anledning til 
og dels spredningen af miljøreguleringens effekter på andre dele af øko-
nomien end den regulerede (generel ligevægt). Inkluderes sådanne effek-
ter, belyses effekterne af de samfundsøkonomiske omkostninger. 
 
Opgørelsen af de afledte effekter på ressourceforbruget (i virksomheder 
og husholdninger) samt spredningen af effekterne lader sig ikke umiddel-
bart observere. Der skal derfor gøres flere antagelser ved opgørelsen af 
de afledte effekter end ved den umiddelbare udgiftsopgørelse.  
 
De metodemæssige overvejelser omkring de faktiske beregninger tager 
udgangspunkt i enkle begrebssammenhænge. De nationale udgifter til 
miljøbeskyttelse er opgjort i SERIEE-systemet. 
 
Der sondres mellem to metoder til at opgøre de partielle omkostninger ved 
miljøpolitikken. Alt afhængig af hvilken bogføringsteknik, der er anvendt 
skal metode 1 eller 2 bruges til at regne fra udgifter til omkostninger. jf. 
boks 3.3. Behandlingen af substitutionseffekten udgør forskellen mellem 
metode 1 og 2. 
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Boks 3.3. Anvendte begreber ved beregning af omkostninger 
 
  Metode 1         Metode 2 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metode 1 består i, at det antages, at der er identitet mellem udgifterne – som opgjort i SERIEE – 
og omkostningerne for en given miljøpolitik. Det indebærer, at virkningerne af substitutionseffek-
ten skal være bogført i forbindelse med udgiftsopgørelsen. Der stilles dermed store krav til regn-
skabsføring ved udgiftsopgørelsen.  
 
Metode 2 består i, at udgiftsopgørelsen lægges sammen med en separat opgørelse af substitutions-
effekten. Oplysninger om substitutionseffektens størrelse kan enten være en del af det primære 
kildemateriale, som ikke er benyttet til udgiftsopgørelsen, eller være beregnet på baggrund af 
generelle empiriske resultater. 

 
Med oplysninger om udgifter og substitutionseffekter kan effekterne af 
samspillet mellem de enkelte sektorer beregnes. Denne analyse betegnes 
ofte generel ligevægt, selvom ligevægt på alle markeder ikke er en betingelse 
for at gennemføre analysen. 
 
Undersøgelser baseret på analyse af udgiftsopgørelser i spørgeskemaer 
viser, at omkostningerne i generel ligevægt er ca. 50 pct. større end de 
samlede private udgifter til miljøbeskyttelse.1 Det er især miljøudgifternes 
påvirkning af arbejdsudbuddet, der giver det store velstandstab. 
 

                                                 
1 Hazilla og Kopp (1990): Social Cost of Environmental Quality Regulations. A General Equililbrium 
Analysis; JPE. 

Metode 2Metode 1 

Udgiftsopgørelse  
SERIEE 

Opgørelse af substitu-
tionseffekt 

Udgiftsopgørelse  
SERIEE 

Partiel opgørelse af  
omkostninger 

Opgørelse af omkostninger i 
generel ligevægt 
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Partielle omkostninger beregnet ved metode 1 eller 2Partielle omkostninger beregnet ved metode 1 eller 2Partielle omkostninger beregnet ved metode 1 eller 2Partielle omkostninger beregnet ved metode 1 eller 2    
Udgifterne til miljøbeskyttelse, som er registeret i SERIEE-systemet er 
såkaldte ”op-af-lommen” udgifter, dvs. udgifter der i et regnskab direkte 
vil kunne henføres til miljøformål. F.eks. kan udgiften bestå i investerin-
gen i en maskine, der renser røgen i en forbrændingsproces. 
 
Det vil imidlertid være optimalt for virksomheder (og husholdninger) at 
justere anvendelse af produktionsfaktorer generelt. Erfaringsmæssigt sker 
det også i vidt omfang. Justeringen i efterspørgslen efter andre produkti-
onsfaktorer afhænger af virksomhedens teknologianvendelse. Justeringen 
påvirker selvfølgelig omkostningerne til de andre produktionsfaktorer. 
Justeringen af faktoranvendelser kaldes substitutionseffekter. 
 
Den samlede effekt på virksomhedernes omkostninger af dels udgifts-
stigningen og dels substitutionseffekten udgør alternativ-omkostningen 
ved miljøreguleringen. 
 
Erfaringsmæssigt vil forbruget af visse produktionsfaktorer stige, når der 
afholdes øgede udgifter til maskinerne i en forbrændingsproces. Forbru-
get af andre produktionsfaktorer vil falde. I det ovenfor nævnte eksempel 
kunne det f.eks. tænkes, at forbruget af arbejdskraft vil stige, mens for-
bruget af energi kunne falde. 
 
Det er i mange tilfælde vanskeligt at opnå direkte viden om substitutions-
effekter, fordi viden om virksomhedens teknologi ikke er tilgængelig. I 
disse tilfælde er det nødvendigt at anvende resultater af statistiske under-
søgelser af virksomhedernes teknologianvendelse. 
 
En del empiriske erfaringer fra både Danmark og udlandet viser, at om-
kostningsbidraget fra substitutionseffekterne er negative, om end betyde-
ligt mindre end de direkte udgiftseffekter, jf. boks 3.4.A.  
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Boks 3.4.A. Substitutionseffekter og spørgeskemaundersøgelser 
Indsamling af data for miljøudgifter ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser har været anvendt 
gennem mere end 20 år i USA. Datamaterialet fra disse amerikanske opgørelser bliver i vid om-
fang anvendt af forskere. 
 
For nylig har 3 økonomer undersøgt, om udgiftsopgørelserne i de amerikanske spørgeskemaer 
svarer til en opgørelse af de ”sande” partielle omkostninger, jf. Morgenstern, Pizer og Shih (1998): 
The Cost of Environmental Protection, Working Paper, World Resources Institute. Forskernes hypotese 
er, at det ikke på forhånd kan afgøres, om oplysningerne om udgifter i spørgeskemaerne overvur-
derer eller undervurderer de sande omkostninger. Hvis udgiftsopgørelsen er for lille kan det skyl-
des udeladte udgiftskomponenter eller negative substitutionseffekter (komplementaritet). Hvis 
udgiftsopgørelsen er for høj i forhold til de sande omkostninger, er substitutionseffekten negativ 
og besparelser på andre produktionsfaktorer vigtig. 
 
Hypotesen undersøges ved at estimere omkostningsfunktioner for forskellige brancher baseret på 
oplysninger om mere end 800 virksomheder i fremstillingsindustrien over 6 år (paneldata-
estimation). Omkostningerne ved produktion af miljøtjenester på den ene side, og andre varer og 
tjenester på den anden side bestemmes. Det testes hvilken indflydelse udgifterne til miljøtjenester 
har på omkostningerne ved produktion af andre varer og tjenester. 
 
Resultaterne af undersøgelsen er, at substitutionseffekten udgør 18 pct. af udgifterne som opgjort i 
spørgeskemaerne. De sande partielle omkostninger er altså 18 pct. mindre end udgifterne opgjort i 
spørgeskemaerne. 
 
Morgenstern mfl. anfører, at resultatet af undersøgelserne er noget anderledes end de fleste andre 
undersøgelser, der typisk viser, at spørgeskemaerne undervurderer de sande omkostninger. I disse 
undersøgelser dominerer effekten af udeladte omkostninger altså. Ifølge Morgenstern mfl. kan 
denne forskel skyldes, at de øvrige undersøgelser ikke i tilstrækkelig grad beskriver virksomheder-
nes teknologi. 

 
Resultaterne af analysen af amerikanske forhold kan ikke nødvendigvis 
bruges på danske udgiftsopgørelser. For så vidt angår de danske spørge-
skemaer, så kan spørgsmålene i de amerikanske undersøgelser være stillet 
på en anden måde end de danske, hvilket kan give forskellige svar. For så 
vidt angår de andre primære kilder til udgiftsopgørelse, så vil der være 
nogen variation i, hvordan substitutionseffekter indgår i de primære kil-
ders oplysninger. 
 
Som udgangspunkt er resultaterne fra Morgenstern mfl. blevet benyttet til 
at regne om fra udgifter til omkostninger.  
 
I visse tilfælde er der også trukket på danske erfaringer, jf. boks 3.4.B. 
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Boks 3.4.B. Substitutionseffekter og dansk empiri 
Der er gennemført flere danske undersøgelser af produktionsforholdene, og dermed også opnået 
viden om substitutionseffekter. Disse undersøgelser kan ikke generelt anvendes til at beregne 
substitutionsvirkningerne ved øgede miljøudgifter. Det skyldes, at miljøudgifter ikke indgår som 
en separat udgiftskomponent i de danske undersøgelser. Derimod er udgifterne til energi og visse 
former for affald blevet analyseret. 
 
Thomas Thomsen (1994): Efterspørgslen efter produktionsfaktorer i Danmark¸ Stor opgave, Økonomisk 
Institut, KU estimerer bl.a. substitstutionseffekterne af forhøjede udgifter til de enkelte produkti-
onsfaktorer. Estimationen på danske data fra 1960 til 1989 viser, at substitutionseffekter betyder 3 
pct. lavere omkostninger til energi, når prisen på kapital øges initialt svarende til 10 pct. højere 
omkostninger. 
 
Det er svært at anvende disse meget aggregerede analyser. Typisk vil der være store substitutions-
effekter mellem mere snævert definerede produktionsfaktorer (f.eks. forskellige former for kapitel 
eller former for materialer.). 

 
Metode 1 (omkostninger er lig udgifter) er især anvendt på følgende pri-
mære kilder: 
 
Udgiftsopgørelse baseret på de offentlige budgetter  

De offentlige budgetter indeholder hovedparten af alle partielle effekter 
af miljøaktiviteter. Derfor er alle eventuelle substitutionseffekter inde-
holdt i udgiftsopgørelsen, der bliver sammenfaldende med opgørelsen af 
de partielle omkostninger. 
 
En del af den tekniske viden 

For en del miljøpolitikker er der gennemført Cost-benefit analyse eller 
analyse af omkostningseffektivitet. Der er dermed frembragt en opgørelse 
af de samlede partielle meromkostninger ved den givne miljøpolitk.  
 
I visse tilfælde har det ikke været muligt at udskille de miljøbetingede 
udgifter fra omkostningsanalysen. I andre tilfælde er det ikke menings-
fuldt at forsøge at opgøre udgifterne separat fra omkostningerne, fordi 
alle komponenter i omkostningsopgørelsen kan bogføres på en hensigts-
mæssig måde. 
 
På energiområdet er der generelt gennemført flere Cost-benefit opgørel-
ser end på andre områder. 
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Metode 2 (omkostninger er lig udgifter tillagt en separat opgørelse af sub-
stitutionseffekt) er anvendt ved behandling af følgende primære kilder: 
 
En del af den tekniske viden 

For en begrænset del af de oplysninger, der stammer fra teknisk viden er 
det en del af omkostningerne, der er opgjort. Ofte findes i disse tilfælde 
kun oplysninger om investeringer i miljøforbedrende udstyr samt tilhø-
rende driftsudgifter. 
 
Oplysninger om subsidier og tilskud 

Anvendelsen af oplysninger om subsidier og tilskud kræver stillingtagen 
til, hvordan den støttede aktivitet ville have ændret sig, hvis tilskuddet 
ikke fandtes. Der er skønnet separat over disse ændringer. 
 
Tilskuddet påvirker derudover virksomhedernes faktorsammensætning. 
Tilskuddet virker som en reduktion af prisen på den støttede produkti-
onsfaktor, hvilket medfører, at omkostningerne til anvendelse af den støt-
tede produktionsfaktor vil falde. Samtidig vil prisfaldet betyde, at faktor-
sammensætningen bliver dyrere. Substitutionseffekten vil i dette tilfælde 
generelt medføre øgede omkostninger.  
 
Der er skønnet over denne effekt for hvert af de vigtigste subsidier. For 
de resterende har det været nødvendigt at beregne substitutionsvirknin-
gerne ud fra generelle empiriske resultater. 
 
Der ville have været flere direkte oplysninger om substitutionsvirkninger, 
hvis der i forbindelse med de enkelte miljøpolitikker i højere grad havde 
været gennemført cost-benefit analyse. 
 
Skatteforvridningstab 

Ved indførelse af en skat på f.eks. en vare, bliver der forskel på den pris 
køberen skal betale (prisen inklusiv skat) og den pris sælgeren opnår (pri-
sen eksklusiv skat). Forskellen mellem forbruger- og producentpriser som 
følge af beskatningen (også kaldt skattekilen) vil medføre forvridning af 
aktiviteten i økonomien. Skattefinansiering medfører et dødvægtstab, 
hvorfor forbrugerne lider et økonomisk tab, der er større end selve skat-
teprovenuet. Ved beregningen af skatteforvridningstabet multipliceres 
skattefinansieringsbehovet med en faktor, der angiver marginalomkost-
ningerne ved skattefinansiering. Dette medregnes i cost-benefit analysen 
som en omkostning, for så vidt angår de offentlige udgifter.  
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På baggrund af estimater af de marginale efficiensomkostninger ved 
moms og beskatning af arbejdskraft i Danmark, samt resultater fra for-
skellige internationale undersøgelser, fastsættes den gennemsnitlige effi-
ciensomkostning med et forsigtigt skøn til 20 pct., jf. Vejledning i udarbejdel-
se af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, Finansministeriet, 1999.  
 
Nettoafgiftsfaktor – korrektion for beregningspriser 

Der findes to typer priser – markedspriser og basispriser. Forskellen udgøres 
af de varetilknyttede indirekte skatter netto, der ikke er medregnet i ba-
sispriserne. 
 
Formålet med samfundsøkonomiske analyser er at vurdere hele samfun-
dets velfærd. Det antages, at miljøudgifter fortrænger alternativ anvendel-
se. Derfor skal beregningsprisen ved opgørelsen af omkostningerne af-
spejle de forbrugsmuligheder, som alternativ anvendelse kunne give an-
ledning til.  
 
Opgørelsen af den korrekte beregningspris ved private miljøudgifter be-
regnes ved at multiplicere markedspriser eksklusiv refunderbare skatter 
og afgifter med nettoafgifterne på forbrugsgoder. 
 
Nettoafgifterne på forbrugsgoderne udtrykkes ved nettoafgiftsfaktoren, 
der afspejler forholdet mellem produktionsgodernes værdi opgjort i hen-
holdsvis markedspriser og basispriser. Som et tilnærmet udtryk herfor 
anvendes forholdet mellem bruttonationalproduktet opgjort i markeds-
priser og værditilvæksten opgjort i faktorpriser. 
 
Den generelle netto-afgiftsfaktor er for 1999 opgjort til 1,17. En mere 
grundig gennemgang af nettoafgiftsfaktorkorrektionen findes i Vejledning i 
udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, Finansministeriet 
1999. 

 
Afgifter 

Som udgangspunkt kan det antages, at husholdninger/(virksomheder) har 
sammensat deres forbrug/(forhold mellem produktionsfaktorer) således, 
at de maksimerer deres velfærd givet budgetrestriktionen/(minimere om-
kostningerne givet produktionen).  I markedsligevægten uden indblanding 
opnår man således et optimalt sæt af forbrug eller produktion. 
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I markedsligevægten vil husholdninger købe så længe, at gevinsten herved 
overstiger prisen for varen. For den sidst købte enhed er gevinsten i form 
af ekstra velfærd for husholdningerne lig med prisen på varen. Tilsvaren-
de for virksomheden vil der for den sidste solgte enhed af varen gælde, at 
marginalomkostningerne er lig med salgsprisen.  
 
Ved indførsel af en grøn afgift på en vare bliver der forskel på den pris 
køberen skal betale (prisen inklusive skat) og den pris sælgeren opnår 
(prisen eksklusiv skat). Som resultat af den forhøjede pris for køber redu-
ceres forbruget af varen/(faktorinputtet).  
 
Skatteydernes tab ved ændrede forbruger-/produktionssammensætning 
vil være større end det provenu, som indkræves ved afgiften. Afgiften vil 
således i kraft af den ændrede forbrugersammensætning medføre en for-
vridning eller et nettotab for samfundet.  
 
Specielt for grønne afgifter gælder imidlertid, at afgifterne kan være for-
bundet med en samfundsmæssig nyttegevinst. På marginalen gælder såle-
des, at miljøgevinsten ved en afgiftsforhøjelse – eksempelvis reduceret 
udledning af et miljøskadeligt stof – har en større samfundsmæssig værdi 
end forvridningsomkostningerne, så længe afgiftsforhøjelsen er lavere 
end den sats, der resulterer i et samfundsmæssigt optimalt forbrug af det 
miljøskadelige stof. En mere grundig gennemgang af problemstillingen 

vedrørende grønne skatters forvridnings- og miljøvirkning findes i Skaτ, 
Skatteministeriet 2000. 
 
Forvridningstabet afhænger af skattesatsen og den ændring i skattegrund-
laget, skatten forårsager. Skatteministeriet har beregnet forvridningstabet 
for samtlige grønne afgifter. Forvridningstabet medregnes som en om-
kostning i en cost-benefit analyse. 
 
Der er i opgørelsen af forvridningstabet i forbindelse med grønne afgifter 
ikke taget hensyn til anvendelsen og fordelingen af provenuet fra afgifter-
ne, jf. boks 3.5. 
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Boks 3.5. Grønne afgifter, dobbelt dividende og nettoforvrid-

ningstab 
Det anføres til tider, at en omlægning af skattesystemet, der indeholder grønne afgifter, kan være 
forbundet med en dobbelt dividende. En dobbelt dividende betyder, at indførelsen af grønne 
afgifter – gennem en forbedret skattestruktur – resulterer i såvel mindre forurening som øget ikke-
miljømæssig velfærd i samfundet. Der kan specifikt være tale om, at den dobbelte dividende består 
af såvel bedre miljø som øget beskæftigelse. 
 
Størrelsen af den dobbelte dividende afhænger både af ændringen i skatterne og udgangspunktet.
De samlede virkninger på den totale velfærd vil således være afhængig af skattesystemets oprinde-
lige indretning. Er skattesystemet indrettet, så det at arbejde kun giver en lille gevinst, kan der være 
tale om en dobbelt gevinst ved en skatteomlægning fra personskat til grønne afgifter. Er skattesy-
stemet i forvejen godt indrettet, vil gevinsten ved en skatteomlægning være mindre. 
 
Uanset størrelsen af en dobbelt dividende ved indførelse af miljøafgifter, vil forvridningstabet som 
følge af grønne afgifter reduceres alt efter, hvad provenuet bruges til. Da afgifterne på luftområdet 
også tjener et rent fiskalt formål, skal forvridningstabet for disse således ses i forhold til forvrid-
ningstabet ved alternative finansieringskilder. Størrelsen af dette nettoforvridningstab afhænger 
selvfølgelig i væsentlig grad af valget af alternative finansieringskilder. 
  
I denne rapport behandles alene miljøpolitikkens udgifter, omkostninger og økonomiske fordele. 
Fordelingsmæssige spørgsmål og overvejelser behandles derimod ikke. Det er beregningsteknisk 
antaget, at provenuet af de grønne afgifter anvendes til en skattenedsættelse, der er forvridnings-
mæssig neutral. Det vil sige, skattenedsættelsen har samme marginale forvridning som den margi-
nale forvridning i det skattesystem de grønne afgifter er en del af. For en diskussion af forde-

lingsmæssige aspekter ved grønne afgifter henvises til Skaτ, Skatteministeriet, juni 2000, Finansrede-
gørelse 2000, Finansministeriet, april 2000 og Finansredegørelse 1996, Finansministeriet, december 
1996. 

 
 

3.4.3.4.3.4.3.4.    CostCostCostCost----benefits og omkostningseffektivitet af miljøbenefits og omkostningseffektivitet af miljøbenefits og omkostningseffektivitet af miljøbenefits og omkostningseffektivitet af miljø----
politikkenpolitikkenpolitikkenpolitikken    

Miljøpolitikkens omkostninger (costs) vil i sidste ende skulle vurderes i 
forhold til miljøeffekterne (benefits). ”Benefits”, dvs. den økonomiske 
værdi af fordelene, gennemgås mere detaljeret i kapitel 8 og 9. En opgø-
relse af de samlede omkostninger og fordele ved et tiltag vil kunne danne 
grundlag for et mere retvisende beslutningsgrundlag for politikerne.  
 
I dette afsnit diskuteres anvendelse af cost-benefit analyse (CBA) af mil-
jøregulering samt analyser af omkostningseffektivitet af miljøpolitikker. 
Der gives endvidere en forholdsvis kompakt fremstilling af forskellige 
metodiske problemstillinger knyttet til anvendelsen af CBA på miljøom-
rådet.  
 
Rapporten lægger i højere grad vægt på at præsentere opgørelse og bereg-
ninger, der kan give et overblik over miljøområdet, end på metodiske 
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diskussioner. Miljø- og Energiministeriet har udsendt Samfundsøkonomisk 
vurdering af miljøprojekter, februar 2000, der giver en udførlig diskussion af 
metodiske og praktiske problemstillinger ved Cost-benefit analyse. 
 
CBA kan og bør bruges på mange sektorområder inden for den offentlige 
sektor. Finansministeriet udsendte i november 1999 Vejledning i udarbejdel-
se af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, der angiver, hvordan CBA 
kan gennemføres – især før beslutninger om anlægsinvesteringer. Denne 
rapport beskæftiger sig med brugen af CBA på miljøområdet.  
 
Analysemetoden er hidtil kun anvendt på enkeltprojekter, der ofte har en 
så beskeden størrelse, at betydningen for samfundsøkonomien er for-
svindende. 
 
CBA og effektivitetsanalyser er redskaber, der medvirker til, at kvaliteten 
af den offentlige regulering kan blive bedre. CBA muliggør en rangord-
ning af forskellige tiltag ved at foretage en ensartet opgørelse og 
værdisætning af effekterne, jf. boks 3.6. 
 
Boks 3.6. Rangordningen af reguleringer af pesticidforbruget 
CBA gør det muligt at rangordne forskellige typer regulering – f.eks. af landbrugets pesticidfor-
brug. Reguleringerne kunne f.eks. variere med hvilken behandlingshyppighed, der tillades, med 
hvilke pesticider, der tillades samt med omkostninger for landmanden. CBA sammenvejer denne 
variation til et enkelt mål, der udtrykker reguleringernes påvirkning af velfærden. 
 
En analyse af omkostningseffektivitet på pesticidområdet vil bestå i at sammenligne de statslige og 
erhvervsmæssig omkostninger ved forskellige typer regulering, der alle giver samme effekt på 
behandlingshyppighed og andre miljømål. 

 
For en del tiltag er det ikke muligt at værdisætte en væsentlig del af initia-
tivets konsekvenser i en kroneværdi. Det kan f.eks. gælde inden for sund-
hed, undervisning, miljø, forsvarsområdet, kirkebygninger mv. Her er det 
derfor vanskeligt at gennemføre en fuldstændig cost-benefit analyse. Of-
test er måleproblemerne dog begrænset til projektets fordele, idet disse 
ofte ikke kan udtrykkes i en kroneværdi, mens det er muligt at prissætte 
størstedelen af omkostningerne ved initiativet. I disse tilfælde kan der 
som et alternativ til den fuldstændige cost-benefit analyse laves en analyse 
af omkostningseffektivitet.  
 
Formålet med at analysere omkostningseffektivitet er at finde frem til det 
tiltag, som minimerer omkostningerne ved at opnå et givet mål. Hvis der 
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indgår forskellige omkostninger og ikke værdisatte fordele ved alternati-
verne i analysen, skal der opstilles en skematisk oversigt over de forskelli-
ge alternativers effekter, som anskueliggør fordele og omkostnin-
ger/ulemper ved de opstillede alternativer for beslutningstagerne. Analyse 
af omkostningseffektivitet bidrager, på samme måde som Cost-benefit 
metoden, til at klarlægge og synliggøre konsekvenserne ved forskellige 
tiltag. De fleste betragtninger om CBA gælder også for analyser af om-
kostningseffektivitet. 
 

Analyse af omkostningseffektivitet er ikke identisk med en rangordning af 
alternative reguleringer efter virkninger kun på statsfinanserne eller virk-
ninger kun på de private erhvervs omkostninger. 
 

VærdiansættelseVærdiansættelseVærdiansættelseVærdiansættelse    
Størrelsen af en velfærdsforbedring afhænger af værdiansættelsen. Værdi-
ansættelse af præferencer er en teoretisk konstruktion. Målingen af værdi-
er sker ud fra individernes beslutninger, som sker i overensstemmelse 
med individernes præferencer. Værdisætning kræver således, at individer-
ne træffer beslutninger på baggrund af, at der foretages et valg mellem 
flere alternativer. 
 
Økonomisk teori indebærer, at et alternativ, der vælges i hvert fald er lige 
så værdifuldt som de alternativer, der ikke blev valgt. Værdien af den 
valgte handling defineres ud fra de forbigåede alternativer. Eksempelvis 
kan værdien af et æble udtrykkes med det antal pærer man er villig til at 
opgive for at få et æble, f.eks. 4. Værdien kan også udtrykkes med det 
antal kr. man er villig til at opgive for at få æblet, f.eks. 4 kr. 
 
Værdisætning af en politik afhænger af konsekvenserne for individet. 
F.eks. vil en politik, der reducerer prisen på æbler med 25 pct. være 1 
pære eller 1 kr. værd pr. æble. Kvantificering af en politiks virkning på 
velfærd afhænger altså af, dels kvantificering af værdien af de varer (f.eks. 
æbler og pærer), der berøres af politikken, dels af politikkens virkninger 
på efterspørgslen efter varen. 
 
Aggregering 

Normalt lægges individers velfærd sammen uvejet. I det omfang en hand-
ling giver både netto-fordele og netto-ulemper til forskellige husholdnin-
ger giver teorien om den rene velfærdsøkonomi ingen regler for, hvordan 
handlingen skal vurderes. 
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I cost-benefit analyser kan en husholdnings netto-ulemper (målt som tab 
af ”consumers’ surplus”/forbrugeroverskud) simpelthen trækkes fra de 
nettofordele andre husholdninger opnår.  
 
En samfundsøkonomisk vurdering kan ikke i sig selv give svar på hvilke 
initiativer, der skal iværksættes. Denne beslutning afhænger af den vægt, 
som tillægges vurderingens forskellige elementer, eventuelle budgetre-
striktioner, virkninger på den økonomiske fordeling, etiske overvejelser 
mv. Dermed afbødes en række af de svagheder der er forbundet med 
cost-benefit analyse, jf. boks 3.7, der også beskriver fordelene. 
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Boks 3.7. Styrker og svagheder ved cost-benefit analyse 
Styrker: 
 
Gennemsigtighed 
Gode samfundsøkonomiske vurderinger er med til at klarlægge og synliggøre konsekvenserne ved 
opstillede initiativer, og dermed forbedre beslutningsgrundlaget. Der er dermed størst mulig gen-
nemskuelighed i vurderinger af forskellige projekter således, at den korrekte prioritering kan fore-
tages. 
 
Afsløring af informationsmangler 
Gennemførsel af CBA kræver, at virkningerne af en politik overvejes og kvantificeres. CBA giver 
en ramme for indsamling og systematisering af data. Det bliver dermed muligt at afsløre informa-
tionssvagheder eller andre mangler allerede i planlægningsfasen af et projekt. 
 
Sammenlignelighed 
CBA kan resultere i få indeks, der sammenfatter alle velfærdsmæssige aspekter af en politik. Over-
skueligheden tillader sammenligninger af forskellige politikker i en fælles referenceramme. 
 
Svagheder: 
 
Tilfredsstillelse af præferencer 
Individer kan selvfølgelig ønske at gennemføre handlinger, hvis konsekvenser samfundet ikke vil 
acceptere. F.eks. kan et individ have præference for at føre bil i beruset tilstand, men samfundet 
har besluttet, at en sådan adfærd ikke er tilladt. Samfundet kan underordne tilfredsstillelse af indi-
viduelle præferencer til sociale beslutninger uden, at den generelle validitet af CBA undermineres. 
 
Overvejelser om lighed 
Det bliver til tider kritiseret, at aggregering af individuelle præferencer tillægger alle husholdninger 
lige stor værdi i CBA uanset indkomst. Kritikken er i sig selv korrekt, men det er umiddelbart 
muligt at ændre den vægt de enkelte indkomstgrupper skal tillægges. Hvis der vælges en anden 
vægtfordeling ved aggregering – f.eks. til fordel for selvstændige landmænd – vil også denne nye 
vægtfordeling være arbitrær. Under alle omstændigheder bør de fordelingsmæssige virkninger af 
alle større politikker analyseres separat. 
 
Ufuldstændighed af præferencer og velfærdsmål  
Der kan fremføres argumenter for, at velfærdsmålet lider af en række svagheder, der gør, at æn-
dringer i velfærdsmålet er en dårlig indikator for politikkers betydning for velfærden. Det kan 
f.eks. ikke udelukkes, at der i praksis vil være faktorer i bestemmelse af den sande velfærd, som 
udelades i målbare velfærdsindeks. Udeladelsen kan skyldes praktiske, tidsmæssige eller andre 
årsager. Hvis de udeladte faktorer har stor betydning for opfattelsen af velfærd, og hvis de analyse-
rede politikker i høj grad påvirker de udeladte faktorer, så kan CBA give misvisende information 
om rangordningen af politikker. 
 
I visse tilfælde er CBA ikke den mest velegnede metode til samfundsøkonomisk vurdering. Dette 
kan være i tilfælde, hvor kun en begrænset del af initiativets konsekvenser kan kvantificeres og 
værdisættes, eller i tilfælde hvor andre målsætninger end økonomisk efficiens skal opfyldes. 
 
Økonomisk værdi kan ikke måles af alting 
Et argument imod validiteten af cost-benefit analysers velfærdsmæssige udsagn er, at der er visse 
ting ikke kan prissættes. Selvom det ikke giver mening at prissætte, så kan CBA stadig give me-
ning, fordi værdisættelsen af f.eks. biodiversitet typisk vil ske ved at spørge individer, hvilke goder 
individerne er villige til at opgive til gengæld for f.eks. biodiversitet. 
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3.5.3.5.3.5.3.5.    KonklusionKonklusionKonklusionKonklusion    
En overordnet prioritering mellem udgifter til miljøområdet eller andre 
områder samt prioritering inden for miljøområdet sker mest hensigts-
mæssigt, hvis der er foretaget en systematisk og ensartet opgørelse af 
politikkens udgifter samt øvrige effekter. 
 
SERIEE (Eurostats miljøorienterede satellitsystem til nationalregnskabet) 
udgør Eurostats bud på en opgørelse af de samlede miljøudgifter. Det 
forventes, at der i nær fremtid vil blive stillet krav om, at medlemslandene 
skal opgøre de nationale udgifter til miljøbeskyttelse. Opgørelsen i inde-
værende rapport af udgifterne til miljøpolitikken er opgjort efter retnings-
linierne for SERIEE. 
 
Udgifterne til miljøområdet er opgjort ved at trække på offentlige regn-
skaber og budgetter, tekniske oplysninger fra miljømyndigheder, samt 
oplysninger om subsidier og tilskud samt produktion i miljøerhverv.  
Endvidere er der foretaget en spørgeskemaundersøgelse, der særskilt be-
lyser miljøudgifter for industrien.  
 
Udgiftsopgørelser viser, hvilke økonomiske ressourcer, der er bogført til 
miljøformål. For at afdække det samlede skøn over miljøpolitikkens be-
tydning for forbruget af alle økonomiske ressourcer foretages der en om-
regning fra udgifter til omkostninger.  
 
Opgørelsen af Cost-benefit analyser (CBA) er et vigtigt redskab til at for-
bedre kvaliteten af den offentlige regulering. Dette skyldes, at analyserne 
muliggør rangordning af forskellige tiltag ved at foretage en ensartet op-
gørelse af effekterne. Ved udarbejdning af sådanne analyser bør man dog 
være opmærksom på de svagheder, der er forbundet med opgørelsesme-
toderne. 
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Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel 4444 

Omkostninger på vandOmkostninger på vandOmkostninger på vandOmkostninger på vand---- og naturområdet og naturområdet og naturområdet og naturområdet    
 
 
4.1.4.1.4.1.4.1.    IndledningIndledningIndledningIndledning    
Vand- og naturområdet dækker over en række forskelligartede miljøom-
råder og -tiltag.  
 
Kapitlets  beskrivelse  af vand- og  naturområdet  omfatter derfor tre 
CEPA-grupper: 
• Spildevand (CEPA-gruppe 2) 
• Beskyttelse af jord og grundvand (CEPA-gruppe 4) 
• Beskyttelse af biodiversitet og landskab (CEPA-gruppe 6) 
 
Udgifter til administration og forskning inden for disse områder er hen-
regnet til disse 3 CEPA-grupper. 
 
For at tilstræbe så dækkende en beskrivelse af det samlede miljøområde 
som muligt vil de centrale initiativer på vand- og naturområdet blive be-
skrevet. Det drejer sig om: 
• Vandmiljøplanerne (spildevand, grundvand og natur- og kulturmiljø) 
• Pesticidhandlingsplanerne (grundvand og biodiversitet) 
• Kemikalieområdet (grundvand og biodiversitet) 
• Spildevand og kloakrenovering (spildevand) 
• Naturforvaltning og bygningsfredning (landskab) 
 
Nedenfor redegøres indledningsvis for de centrale målsætninger på vand- 
og naturområdet efterfulgt af en kort præsentation af den anvendte regu-
lering på området.  
 
Det skal bemærkes, at der vil være et overlap i de enkelte handlingsplaner 
med hensyn til CEPA-grupperne. Eksempelvis falder vandmiljøplanerne 
inden for alle tre CEPA-grupper. Handlingsplanerne vil derfor blive gen-
taget under hver CEPA-gruppe i det omfang de er relevante.  
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Herefter præsenteres udgifts- og omkostningsudviklingen samt fordelene 
på det samlede vand- og naturområde (CEPA 2,  CEPA 4, CEPA 6).  
 
I den sidste del af kapitlet uddybes den samlede præsentation med en 
beskrivelse af udviklingen for hver af de tre CEPA-grupper. Efter en 
opgørelse af spildevandsområdet vil der efterfølgende ske en belysning af 
jord- og grundvandsområdet, som herefter afsluttes af en beskrivelse af 
biodiversitet og landskabsområdet.  
 
Samlet set er udgifterne på vand- og naturområdet, målt i faste 2000-
priser, steget fra 15,9 mia.kr. i 1992 til 17,2 mia.kr. i 2000, svarende til 
gennemsnitligt godt 1 pct. realvækst pr. år gennem hele perioden, jf. tabel 
4.1. En nærmere analyse af udgifterne viser, at det er driftsudgifterne og 
overførslerne, der er vokset, mens investeringerne er faldet en smule. 
 
Hvor husholdninger og erhverv hovedsagelig finansierer udgifter til bort-
skaffelse af spildevand, finansieres udgifterne til natur, jord mv. primært 
af offentlige midler.  
 
Omkostningerne skønnes i perioden at være steget fra 18,9 mia.kr. i 1992 
til 20,4 mia.kr. i 2000. 
 
4.2.4.2.4.2.4.2.    Miljømæssige problemstillinger på vandMiljømæssige problemstillinger på vandMiljømæssige problemstillinger på vandMiljømæssige problemstillinger på vand---- og  og  og  og 

naturområdetnaturområdetnaturområdetnaturområdet    
Selvom vand- og naturområdet dækker brede miljøpolitiske problemstil-
linger, så vedrører en betydelig del af problemstillingerne kvaliteten af 
vores overfladevand og grundvand.  
 
Det gælder for reguleringen på spildevandsområdet (CEPA-gruppe 2), 
hvor målet er at begrænse udledningerne af kvælstof, fosfor og miljø-
fremmede stoffer til vandmiljøet. 
 
Inden for CEPA-gruppe 4 – Beskyttelse af grundvand og jord – er ho-
vedformålet at beskytte grundvandet og dermed drikkevandet, men også 
havmiljø. Dette gælder også i betydeligt omfang indsatsen i forbindelse 
med at bekæmpe og forebygge jordforurening.  
 
Endelig kan indsatsen i forbindelse med natur- og kulturmiljøet under 
CEPA-gruppe 6 gennem en beskyttelse af følsomme naturområder bidra-
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ge til at mindske belastningen på grundvandsressourcerne. Hertil kommer 
det selvstændige hensyn at beskytte biodiversitet, landskab og kulturmiljø. 
 
4.3.4.3.4.3.4.3.    Regulering på vandRegulering på vandRegulering på vandRegulering på vand---- og naturområdet og naturområdet og naturområdet og naturområdet    
I afsnittet beskrives målsætninger og reguleringstiltag inden for de tre 
CEPA-grupper, som indgår i vand- og naturområdet. 
 
Den politiske prioritering på vand- og naturområdet sker oftest ved en 
sammensat politisk prioritering af flere miljøområder, hvor der endvidere 
kan være taget hensyn til andre effekter end miljøeffekten.  
 
CEPACEPACEPACEPA----gruppe 2 gruppe 2 gruppe 2 gruppe 2 –––– Spildevandsområdet Spildevandsområdet Spildevandsområdet Spildevandsområdet    
Bortskaffelse af spildevand fra såvel boliger som industri indgår som et 
centralt element i miljøindsatsen på vandområdet. Omkring 90 pct. af den 
samlede spildevandsmængde i Danmark bliver i dag ledt via kloaknet til 
renseanlæg, hvorefter det rensede spildevand udledes til vandmiljøet.  
 
Det er kommunerne, der er ansvarlige for planlægningen af spildevands-
håndteringen i de enkelte kommuner. Tilsvarende er det primært kom-
munerne, der er ansvarlig for etablering, drift og vedligeholdelse af såvel 
kloaknet som renseanlæg.  
 
Kun i meget begrænset omfang sker bortskaffelsen af spildevand via pri-
vate spildevandsanlæg. Der kan eksempelvis være tale om virksomheder, 
der får tilladelse til at etablere eget renseanlæg med efterfølgende udled-
ning til vandmiljøet. I det åbne land findes endvidere ca. 160.000 ejen-
domme, der ikke er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg, men som 
udleder direkte til vandmiljøet typisk efter mekanisk rensning i bundfæld-
ningstank.  
 
Det generelle miljøproblem ved spildevand er de udledte stoffers påvirk-
ning af/effekt på de vandområder, som spildevandet udledes til. Et cen-
tralt mål på spildevandsområdet har derfor været at reducere indholdet af 
organisk stof, kvælstof, fosfor, tungmetaller samt miljøfremmede stoffer i 
det spildevand, der udledes. 
 
På spildevandsområdet er der siden begyndelsen af 80'erne blevet formu-
leret en række handlingsplaner og iværksat en række konkrete initiativer, 
jf. boks 4.1. 
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Boks 4.1. Handlingsplaner og initiativer på spildevandsområdet 
Spildevandsredegørelse (1981) 
I marts 1981 blev der udsendt en redegørelse for status og udviklingstendenser i den kommunale 
spildevandsplanlægning. Der var ikke formuleret egentlige målsætninger i redegørelsen. 
 
NPO-redegørelse (1984) 
NPO-redegørelsen indeholdt en udvidelse af opgørelserne i statusredegørelsen fra 1981. For 
første gang blev der opstillet et samlet regnskab for tilførsel af kvælstof, fosfor og organisk stof til 
vandmiljøet. Det blev endvidere konkluderet, at det ville være nødvendigt med en reduktion i 
tilførslerne af spildevand til vandmiljøet. Det blev vurderet, at det ville være realistisk at nedbringe 
udledningerne med 80-90 pct. 
 
Vandmiljøplan I (1987) 
Med baggrund i miljøtilstanden i de indre danske farvande vedtog Folketinget i 1987 den første 
vandmiljøplan. Målsætningen med planen var en reduktion af den samlede kvælstofbelastning med 
50 pct. og fosforbelastningen med 80 pct. inden 1995. 
 
Kloakrenoveringsaftale (1994) 
I 1994 indgik regeringen aftale med Kommunernes Landsforening om en fremrykning af indsat-
sen på kloakrenoveringsområdet fra en 20-årig til en 15-årig periode. Sigtet var at indhente et 
efterslæb i kloakinvesteringerne og dermed undgå udsivning af spildevand og forhindre indsivning 
af grundvand til kloaknettet. 
 
Vandafgift (1994) 
Med skattereformen fra 1993 blev der indført en afgift på ledningsført vand til husholdninger. 
Sigtet er, at vandafgiften vil fremme vandbesparelser i husholdningerne, hvilket også vil få betyd-
ning for de afledte mængder spildevand. 
 
Spildevandsredegørelse (1995) 
Spildevandsredegørelsen gennemgår status, udvikling og regulering af spildevandshåndteringen 
samt problemer og ændringsforslag til den eksisterende regulering med henblik på at sikre en 
fortsat optimal spildevandshåndtering. 
 
Betænkning om spildevandsafledningen i det åbne land mv. (1996) 
Hovedsigtet med betænkningen var at sikre en forbedret spildevandsrensning i det åbne land, idet 
der i Vandmiljøplan I ikke var sat mål spildevandsrensningen i det åbne land. Betænkningen blev 
fulgt op med en lovændring, jf. Lov nr. 325 14/5 1997. 
 
Spildevandsafgift (1997) 
Siden 1997 er der opkrævet en spildevandsafgift. Med spildevandsafgiften skabes et incitament til 
at reducere udledningen af kvælstof, fosfor og organisk materiale. 

 
Nedenfor redegøres kort for målsætningerne i de fire væsentligste initiati-
ver siden 1987 på spildevandsområdet: Vandmiljøplan I, kloakrenove-
ringsaftalen, indsatsen for forbedret spildevandsrensning i det åbne land 
samt spildevandsafgiften. 
 

Vandmiljøplan I 

Med baggrund i miljøtilstanden i de indre danske farvande vedtog Folke-
tinget i 1987 den første vandmiljøplan.  
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Målsætningen med planen var at opnå en reduktion af den samlede kvæl-
stofbelastning med 50 pct. og fosforbelastningen med 80 pct. inden 1995.  
 
Som led i realiseringen af målsætningerne blev der stillet skærpede krav til 
rensning i de kommunale renseanlæg, øgede krav om opbevaringskapaci-
tet af husdyrgødning i landbruget samt krav om rensning af industriens 
spildevand. 
 
Siden Vandmiljøplan I's vedtagelse er udledningerne fra de kommunale 
renseanlæg reduceret som forudsat. For organisk stof er der sket en re-
duktion på 94 pct., for kvælstof en reduktion på 90 pct. og for fosfor en 
reduktion på 74 pct. Også de industrielle udledninger er reduceret som 
forudsat i handlingsplanen. Udledningen af kvælstof er således reduceret 
med 71 pct., mens fosforudledningen er reduceret med 90 pct. 
 
Kloakrenoveringsaftalen 

I 1994 indgik regeringen aftale med Kommunernes Landsforening om en 
fremrykning af indsatsen på kloakrenoveringsområdet fra en 20-årig til en 
15-årig periode. Det indebar et årligt investeringsniveau på omkring 1,3 
mia.kr.  
 
Fremrykningen af investeringerne skulle blandt andet indhente det efter-
slæb, der blev konstateret i 1993. Endvidere skulle aftalen modvirke ind-
sivning af grundvand i kloakker, hvilket kan betyde at renseeffektiviteten i 
renseanlæg forringes. Endelig var aftalen begrundet i et beskæftigelses-
mæssigt hensyn. 
 
I 1996 blev aftalen modificeret således, at den samlede investering blev 
skønnet til ca. 18 mia.kr. over den 15-årige periode, svarende til et årligt 
investeringsniveau på 1,2 mia.kr. 
 
For at undgå flaskehalsproblemer i bygge- og anlægssektoren blev det i 
midten af 1990'erne nødvendigt at henstille til kommuner og amter om 
generelt at dæmpe de offentlige anlægsinvesteringer udenfor de højst 
prioriterede serviceområder, herunder kloakrenoveringsindsatsen. Den 
første henstilling blev givet i september 1996, og herefter desuden blandt 
andet i aftalen om kommunernes økonomi for 1998. 
 
Med den oprindelige aftale fra 1994 var det ikke forudsat, at der skulle 
investeres lige meget hvert år. Derfor er det ikke i modstrid med den gæl-
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dende aftale, når det i forbindelse med aftalen om kommunernes økono-
mi for 1998 blev henstillet til kommunerne, at de skulle reducere investe-
ringerne i kloakrenovering i det år, mod at foretage disse investeringer de 
følgende år. 
 
Denne fleksibilitet i det årlige investeringsomfang blev bekræftet i aftalen 
om kommunernes økonomi for 2001, hvor det ligeledes blev besluttet 
inden medio 2003 at gennemføre en evaluering af kloakrenoveringsind-
satsen siden 1994. Det kan i denne sammenhæng nævnes, at en opgørelse 
fra Kommunernes Landsforening i 1999 viste, at omfanget af renove-
ringsefterslæbet var stort set uændret i forhold til 1993. 
 
Det er vanskeligt at vurdere størrelsen af de kommunale kloakrenove-
ringsudgifter før 1994, idet de kommunale anlægsbudgetter på spilde-
vandsområdet i den pågældende periode var belastede af betydelige inve-
steringsbehov som følge af Vandmiljøplan I.  
 
Indsats for forbedret spildevandsrensning i det åbne land 

For at forbedre tilstanden i de små vandløb og søerne blev der i 1997 
vedtaget en lov om spildevandsrensning i det åbne land. Loven medfører, 
at kommunernes spildevandsplanlægning fremover også skal omfatte den 
spredte bebyggelse i det åbne land, der ikke er koblet til det kommunale 
kloaknet.  
 
Kommunerne skal som første trin revidere deres spildevandsplaner, hvil-
ket de forventes at være færdige med i 2002. Derefter skal planerne reali-
seres ved, at der stilles skærpede krav til spildevandsudledningerne fra de 
enkelte ejendomme. Indsatsen er delvist finansieret af den kommunale 
kloakfond – der er 100 pct. brugerfinansieret – delvist af private, der får 
påbud om forbedret rensning. 
 
Spildevandsafgiften 

Spildevandsafgiften indgår i skatteomlægningen fra 1993.  
 
Endvidere bidrager den statslige afgift af ledningsført vand til fremme af 
vandbesparelser i husholdningerne, hvilket også betyder, at de afledte 
mængder spildevand reduceres.  
 
Spildevandsafgiften er en økonomisk adfærdsregulering med sigte på at få 
renseanlæggene til at optimere renseprocessen og dermed at reducere 
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udledningen af kvælstof, fosfor og organisk stof. Afgiften kan give til-
skyndelse til, at kommunerne foretager kloakrenovering for at undgå ind-
sivning af uvedkommende vand og dermed forøgelse af vandmængden 
på renseanlægget, hvilket ville betyde en forøgelse i spildevandsafgift på 
grund af en større stofudledning. Renseanlæggene vil have en tilskyndelse 
til at optimere rensningen i det omfang omkostningerne forbundet her-
med ikke overstiger afgiften. Afgiften giver også incitament til udbygning 
af magasiner til urenset spildevand, således at hyppigheden af overløb 
reduceres. 
 
CEPACEPACEPACEPA----gruppe 4 gruppe 4 gruppe 4 gruppe 4 –––– Jord og grundvand Jord og grundvand Jord og grundvand Jord og grundvand    
Jordmiljøet påvirkes på forskellig vis af menneskelig aktivitet. Det gælder 
f.eks. i forbindelse med industriel aktivitet og bymæssig bebyggelse, hvil-
ket blandt andet kan medføre forurening af specifikke lokaliteter. Endvi-
dere påvirkes jordmiljøet i væsentlig grad af jordbruget – særligt fødeva-
reproduktionen. 
 
Der er en snæver sammenhæng mellem jordmiljøet og grundvandet. 
Grundvandet trues nogle steder af forurening fra blandt andet landbru-
gets anvendelse af gødning og pesticider, udsivning af spildevand fra klo-
akrør, udsivninger fra giftgrunde og lossepladser. Endvidere kan vandlø-
bene trues af fosfor- og nitratforurening. 
 
I praksis er det vanskeligt at skelne mellem indsatsen på jord- og grund-
vandsområdet, idet initiativerne oftest griber ind i hinanden. I stedet præ-
senteres de centrale handlingsplaner samlet, jf. boks 4.2. 
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Boks 4.2. Handlingsplaner på jord- og grundvandsområdet 
Vandmiljøplan I og II (1987 og 1998) 
Vandmiljøplanerne har været rettet mod at begrænse kvælstofudledningen. 
 
Handlingsplanen for et Bæredygtigt Landbrug (1991). 
I Handlingsplanen for et Bæredygtigt Landbrug fra 1991 blev der introduceret en række nye initia-
tiver vedrørende gødningsanvendelse for at nå målsætningerne fra Vandmiljøplan I 

 
Miljøstyrelsens depotredegørelse (1993) 
I forbindelse med vedtagelse af affaldsdepotloven i 1990 blev der fastlagt en samlet ramme og 
fordeling af det offentliges udgifter i perioden 1990 til 1993. Samtidig blev det besluttet at revur-
dere depotopgaven i 1993 med henblik på fastlæggelse af rammen for indsatsen i perioden 1994 til 
1997. Redegørelsen beskriver udviklingen i perioden, skønner over den samlede opgave og angiver 
tidsrammer for 3 forskellige udviklinger i indsatsen. Grundlaget for redegørelsen er hovedsagelig 
de oplysninger, som er indhentet fra amtskommunerne primo 1993. 
 
Tipunktsprogram til beskyttelse af grundvandet (1994) 
Regeringens tipunktsprogram til beskyttelse af grundvandet fra december 1994 omfattede: at 
særligt miljøskadelige pesticider fjernes, anvendelse af pesticidafgifter, en målsætning om halvering 
af nitratudledning inden 2000, fremme af økologisk jordbrug, beskyttelse af særlige drikkevands-
områder, ny jordforureningslov, øget skovrejsning og naturgenopretning til beskyttelse af grund-
vandet, forstærket indsats i EU, bedre kontrol af grundvand og drikkevand og dialog med land-
bruget.  
 
Ændring af affaldsdepotloven (udlægning af opgaver til amterne, 1996) 
I forbindelse med opgaveomlægningen på affaldsområdet (udlægning af opgaver til amterne – L 
396 af 22. maj 1996) blev depotrådet nedsat, og det blev bestemt at rådet skulle afgive en årlig 
redegørelse til miljø- og energiministeren. Denne redegørelse beskriver amternes arbejde med 
depotopgaven i 1996 og amternes planlagte aktiviteter for 1997. Redegørelsen giver et overblik 
over den samlede indsats på området. 
 
Drikkevandsudvalgets rapport (1996) 
I sin betænkning fra december 1997 anbefaler Drikkevandsudvalget blandt andet, at vandværkerne 
spiller en mere aktiv rolle i beskyttelsen af vandet og, at vandet beskyttes ekstra i områder, der er 
særlig følsomme. 
 
Udfasning af pesticider på offentlige arealer (1998) 
Der blev i 1998 indgået aftale mellem miljø- og energiministeren og de kommunale parter om en 
principiel udfasning af brugen af pesticider på offentligt ejede arealer. Aftalen omfatter alle offent-
ligt ejede arealer, herunder også de statslige skov- og naturarealer mv., som administreres af Skov- 
og Naturstyrelsen, og som udgør ca. 4 pct. af Danmarks areal.  

 
Ny jordforureningslov (1999) 
Loven skal sikre en mere effektiv og sammenhængende prioriterings- og oprydningsindsats på 
jordforureningsområdet. Formålet med loven er at sikre en sammenhængende og styrket indsats 
mod jordforurening og at sikre vandforsyningen og befolkningens sundhed. 
 
Pesticidhandlingsplan I og II (1986 og 2000) 
Pesticidhandlingsplanerne har haft til formål at begrænse anvendelsen af pesticider, dels gennem 
en reduktion af mængden af aktivt stof, dels gennem en reduktion af behandlingshyppigheden. 
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De vigtigste initiativer på jord- og grundvandsområdet beskrives neden-
for. 
 
Ny forureningslov 

Lov om forurenet jord (L370 af 2. juni 1999) trådte i kraft 1. januar 2000. 
Formålet med loven er at sikre en sammenhængende og styrket indsats 
mod jordforurening samt at sikre vandforsyningen og befolkningens 
sundhed. Centrale elementer i den nye lov er: 
• Prioritering af den offentlige oprydningsindsats 
• Anvendelse af andre midler end oprydning i indsatsen mod jordforu-

rening (f.eks. planlægning af nybyggeri og bygge- og anlægsarbejder, 
anmeldeordning ved flytning af forurenet jord) 

• Indførelse af et nyt kortlægningssystem 
• Indførelse af objektivt ansvar for fremtidige forureninger fra virk-

somheder 
• Sikring af private boligejere mod økonomiske byrder som følge af 

læk på villatanke ved hjælp af en forsikringsordning 
 
Vandmiljøplan I og II 

Vandmiljøplan I fra 1987 omfattede et loft over udledning af NPO fra 
offentlige rensningsanlæg og private industrielle udledere, krav til land-
brugets opbevaringskapacitet for husdyrgødning, krav om sammenhæng 
mellem antal dyreenheder og udspredningsareal (harmonikrav) samt fast-
læggelse af perioder, hvor udspredning ikke er tilladt. 
 
Vandmiljøplan II fra 1998 var rettet mod landbrugets udvaskning af 
kvælstof og indeholdt elementer som stramning af gødningsnormerne, 
skærpet sanktionspraksis ved overtrædelser, skærpede harmonikrav, 
skærpelse til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning, bedre foderud-
nyttelse og efterafgrøder på yderligere 6 pct. af arealet. Hertil kom areal-
foranstaltninger som etablering af vådområder, særligt følsomme land-
brugsområder (MVJ), øget areal med økologisk jordbrug og skovrejsning. 
 
Handlingsplanen for et bæredygtigt landbrug  

Handlingsplanen for et bæredygtigt landbrug fra 1991 førte til en række 
nye initiativer med henblik på at sikre opfyldelse af målsætningerne i 
Vandmiljøplanen fra 1987. De væsentligste initiativer var krav om udnyt-
telsesprocenter ved anvendelse af husdyrgødning og maksimale kvælstof-
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normer til de forskellige afgrøder (bedriftskvote), hvilket fører til de fald i 
landbrugets anvendelse af kvælstof, som kan iagttages i 1990'erne. 
 
Pesticidhandlingsplan I og II 

Pesticidhandlingsplan I fra 1986 indeholdt to hovedmål. Det ene var at 
halvere forbruget af bekæmpelsesmidler inden den 1. januar 1997 (målt 
som solgte aktivstoffer og opgjort som behandlingshyppighed). Det andet 
hovedmål var at få omlagt forbruget over mod mindre farlige midler. 
 
I Pesticidhandlingsplan II, som er indbudgetteret på FL2001, er målene: 
• At reducere behandlingshyppigheden på behandlede arealer mest 

muligt 
• At beskytte arealer langs målsatte vandløb samt søer over 100 m2 og 

andre særligt følsomme arealer 
• At øge det økologisk dyrkede areal 
• At der foretages en revision af godkendelsesordningen 
 
Målene for behandlingshyppigheden vil blive fastlagt etapevis. I første 
omgang er målet, at behandlingshyppigheden reduceres til under 2,0 in-
den udgangen af år 2002. 
 
De primære virkemidlerne i Pesticidhandlingsplan II er øget rådgivning, 
demonstrationsbrug og ERFA-grupper, beslutningsstøttesystemer, in-
formation og efteruddannelse. 
 
CEPACEPACEPACEPA----gruppe 6 gruppe 6 gruppe 6 gruppe 6 –––– Natur Natur Natur Natur---- og kulturmiljø og kulturmiljø og kulturmiljø og kulturmiljø    
På natur- og kulturmiljøområdet er der udarbejdet en række redegørelser, 
handlingsplaner mv. Visse af de redegørelser, handlingsplaner mv., der er 
beskrevet tidligere i dette kapitel under indsatserne vedrørende spilde-
vand, jord og grundvand, har i varierende omfang også målsætninger af 
betydning for udviklingen i naturen og landskabet. Det gælder blandt 
andet vandmiljøhandlingsplanerne og pesticidhandlingsplanerne, som 
derfor ikke er beskrevet i det følgende. Nedenfor er således alene anført 
de væsentligste redegørelser, handlingsplaner mv., der er udarbejdet op 
gennem 1990’erne med sigte på primært natur- og kulturmiljøområdet, jf. 
boks 4.3. 
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Boks 4.3. Handlingsplaner vedrørende natur- og kulturmiljø 
Nye vildtreservater (jagt- og vildtforvaltningsloven) (1993) 
Der er udpeget reservater siden 1919. I forbindelse med revision af jagt- og vildtforvaltningsloven 
i 1993 blev der fastlagt en målsætning om etablering af 50 nye vildtreservater. I oktober 1999 var 
der i alt udlagt 101 reservater. 
 
Kystloven (1994) 
Med kystloven udvides kystbeskyttelseslinien til 300 m. Der er nedsat en kommission, der skal 
fastlægge linien konkret samt sikre partshøring af alle berørte grundejere. Arbejdet forventes 
færdiggjort omkring årsskiftet 2001/2002. 
 
EF’s Fuglebeskyttelsesdirektiv (1994) 
Formålet med dette direktiv er at udpege og beskytte EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-
områder. Der blev foretaget en foreløbig udpegning af EF-fuglebeskyttelsesområder i 1983 og 
endelig udpegning af 111 områder blev gennemført i 1994. 
 
Biodiversitetskonventionen (1994) 
Biodiversitetskonventionen blev vedtaget i Rio de Janeiro i 1992. Danmark tiltrådte formelt i 
1994. Flere strategier er en konkret opfølgning på konventionen. Det gælder blandt andet Natur-
skovsstrategien (1994) og Biodiversitetsstrategien (1995), som er beskrevet nærmere nedenfor. 
 
Naturskovsstrategien (1994) 
Naturskovsstrategien har til formål at beskytte vigtige naturtyper i skovene. Den overordnede 
målsætning er 40.000 ha skov, der er urørt eller drevet med gamle driftsformer. Der var ved ud-
gangen af 1998 udpeget 5.000 ha urørt skov og 8.500 ha med gamle driftsformer. 
 
Strategi for bæredygtig skovdrift (1994) 
Strategien giver et første bud på en model for et bæredygtigt skovbrug. Der opstilles 18 delemner 
(kriterier) på grundlag af en gennemgang af internationale aftaler og anbefalinger vedrørende 
skove. Kriterierne falder inden for 5 hovedoverskrifter: benyttelse af skove, beskyttelse af skove, 
udvikling af skovsektoren, internationale rammer og kapacitet. 
 
Kulturmiljøredegørelsen (1995) 
Som opfølgning på redegørelsen er der blandt andet sket ændringer af bygningsfredningsloven 
samt gennemført lov om regionale faglige kulturmiljøråd med det formål at sikre bevaringsværdige 
landskaber, bygninger og bymiljøer samt større folkelig inddragelse.  
 
Faciliteter for friluftslivet – Oplevelser i statsskovene (1995) 
Inden for natur- og kulturmiljøområdet er der flere målsætninger med sigte på at forbedre befolk-
ningens kvalitative og kvantitative muligheder for friluftsliv. Der har blandt andet siden 1995 
været en målsætning om etablering af 125 nye overnatningsmuligheder, 30 nye skovlegepladser, 50 
fugletårne, 350 nye bål- og grillpladser og 150 nye lejrpladser. Endvidere er der arbejdet for ud-
bygning af stinet, bynær skovrejsning og naturgenopretning mv. Udbygning af naturskoler og 
uddannelse af naturvejledere er fortsat.  
 
Biodiversitetsstrategien (1995) 
Biodiversitetsstrategien bygger i vid udstrækning på allerede eksisterende handlingsplaner og 
virkemidler. Strategien indeholder blandt andet målsætninger om inden for de følgende 30 år at 
forøge arealet med søer og åer fra 65.000 ha til 95.000 ha samt forøge skovarealet fra 500.000 ha 
til 650.000 ha, jf. målsætningen om en fordobling af skovarealet i løbet af en trægeneration (80-100 år). Area-
lerne med vedvarende græs skal ligeledes forøges. Endvidere peger strategien på styrkelse af in-
formation og formidling samt fremme af natur- og miljøhensyn ved projektering, planlægning mv. 
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EF’s Habitatdirektiv (1998) 
Formålet med dette direktiv er at afgrænse og beskytte EF-habitatområder. Der blev foretaget en 
foreløbig udpegning i 1995 og endeligt forslag til afgrænsning af 194 områder er sendt til EU-
kommissionen i 1998. 

 
Som nævnt er det overordnede formål med indsatsen under CEPA-
gruppe 6 at beskytte biodiversitet, landskab og kulturforvaltning. Herun-
der hører blandt andet bygningsbevaring, naturforvaltning, skovrejsning 
og beskyttelse af truede arter. 
 
Den forvaltning af natur- og kulturmiljø, der finder sted, f.eks. naturgen-
opretningsprojekter og fredninger, sker som hovedregel med flere mål-
sætninger/hensyn, det vil sige gennem en sammensat prioritering. Flere af 
naturforvaltningsaktiviteterne bidrager desuden til beskyttelsen af grund-
vandet. 
 
Administrativ og økonomisk regulering Administrativ og økonomisk regulering Administrativ og økonomisk regulering Administrativ og økonomisk regulering     
Især den administrative regulering er udbredt på vandmiljøområdet, hvor 
de to Vandmiljøplaner i overvejende grad har været baseret på admini-
strativ regulering. Til beskyttelse af vandmiljøet er der eksempelvis opstil-
let harmonikrav, krav til opbevaringskapacitet, gødnings- og sædskifte-
planer, afgrødespecifikke kvælstofnormer pr. hektar samt krav om efte-
rafgrøder. 
 
Den økonomiske regulering anvendes i stigende grad også på vand- og 
naturområdet.  
 
Økonomisk regulering anvendes primært i forhold til begrænsning af 
forureningen med kvælstof og fosfor, og da først og fremmest i form af 
tilskud. Herudover anvendes kvælstofafgift. En bekæmpelsesmiddelafgift 
har til formål at begrænse anvendelsen af pesticider. Endelig anvendes 
gebyrer og afgifter som reguleringsredskaber på spildevandsområdet. 
 
Den udprægede grad af administrativ regulering har betydning for om-
kostningsniveauet på vand- og naturområdet. De administrative stram-
ninger i forbindelse med Vandmiljøplan II indebærer eksempelvis betyde-
lige omstillingsomkostninger for landbrugssektoren.  
 
Fordelen ved økonomisk regulering med eksempelvis omsættelige kvoter 
eller afgifter er, at omkostningerne ved reduktion af forureningen bliver 
mindre for samfundet, idet reduktionen vil ske, hvor den er billigst. Dertil 
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kommer, at der ved en hensigtsmæssig udformning af økonomisk regule-
ring er mulighed for at reducere de administrative omkostninger forbun-
det med eksempelvis administration, central godkendelse af planlægning 
mv.1  
 
4.4.4.4.4.4.4.4.    Overordnede økonomiske konsekvenserOverordnede økonomiske konsekvenserOverordnede økonomiske konsekvenserOverordnede økonomiske konsekvenser    
I afsnittet gennemgås udgifter, finansiering af udgifterne samt de sam-
fundsmæssige omkostninger ved den miljømæssige regulering af vand- og 
naturområdet. Først  foretages  en  summarisk  gennemgang af de tre 
CEPA-grupper under et. Dernæst beskrives fordelene på vand- og 
naturområdet og endelig foretages en mere detaljere gennemgang af 
CEPA-grupperne 2, 4 og 6 hver for sig. 
 
UdgifterUdgifterUdgifterUdgifter    
De samlede udgifter vedrørende CEPA-grupperne 2, 4 og 6 fremgår af 
tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1. Nationale udgifter vedrørende vand og natur (CEPA 2, 4 

og 6) 
 Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000*
1 Forbrug af miljøgoder 10.300  9.000 9.200 10.200     10.900 
2+3 Bruttoinvesteringer  4.400 3.400  3.500  4.200      3.900 
4 Overførsler til miljøformål       1.100       1.700       2.200       2.700       2.500 
5 Anvendelse i Danmark 

(1+2+3+4) 
    15.900     14.000     14.800     17.200     17.200 

6 Finansieret af EU  100           100             0          200          300 
7 Nationale udgifter til miljøbe-

skyttelse (5-6) 
    15.800     13.900     14.800     17.000     16.900 

Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 
til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri samt egne beregninger. Se endvidere afsnit 4.6. 

 
Det fremgår af tabel 4.1., at de nationale udgifter til miljøbeskyttelse på 
vand- og naturområdet fra 1992 til 2000 har været svagt stigende. Det kan 
i den forbindelse bemærkes, at den andel af udgifterne, der afholdes af 
kommunerne, har ligget nogenlunde konstant omkring 3 mia.kr. om året.  
 

                                                 
1 Forskellen ved anvendelse af økonomiske og administrative virkemidler er gennemgået i artiklen 
Grønne afgifter i Skaτ, Skatteministeriet (juni 2000), www.skm.dk. 
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Bruttoinvesteringerne er i perioden faldet med godt 12 pct., og overførs-
ler til miljøformål er mere end fordoblet. Overførslernes andel af de sam-
lede udgifter er således steget fra 7 pct. i 1992 til ca. 15 pct. i 2000. Over-
førslerne omfatter både nationale tilskudsordninger og miljøbistand til 
udlandet. Miljøbistanden er i perioden steget fra 500 mill.kr. til 1,5 
mia.kr., svarende til en tredobling.  
 
Tabel 4.2. Nationale udgifter vedrørende vand og natur fordelt efter 

CEPA-grupper 
Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000* 
Spildevand (CEPA 2) 10.000 7.900 8.000 8.200 8.600 
Beskyttelse af jord og grund-
vand (CEPA 4) 

2.900 2.800 3.300 5.300 4.800 

Beskyttelse af natur- og kul-
turmiljø (CEPA 6) 

2.900 3.100 3.500 3.500 3.500 

I alt, vand og natur 15.800 13.900 14.800 17.000 16.900 
Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 

til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri samt egne beregninger. Se endvidere afsnit 4.6. 

 
Indsatsniveauet på spildevandsområdet faldt fra 1992 til 1994, hvilket 
formentlig kan tilskrives afslutningen af de med Vandmiljøplan I for-
bundne investeringer. Herefter har udgifterne til spildevandsområdet 
været stigende. I 2000 udgør de samlede nationale udgifter på spilde-
vandsområdet ca. 8,6 mia.kr. Dermed tegner spildevandsområdet sig for 
omkring 55 pct. af de samlede udgifter på vand- og naturområdet, jf. tabel 
4.2. At andelen har været faldende i løbet af perioden kan formentlig til-
skrives de betydelige investeringer, der blev foretaget først i perioden i 
forbindelse med Vandmiljøplan I. 
 
Fra et samlet niveau på 2,9 mia.kr. i 1992 stiger udgifterne til jord- og 
grundvandsbeskyttelse til 4,8 mia.kr. i 2000, svarende til en stigning på 
knap 70 pct. 
 
Udgifterne på biodiversitets- og landskabsområdet er i perioden steget fra 
knap 2,9 mia.kr. i 1992 til 3,5 mia.kr. i 2000. 
 
FinansieringFinansieringFinansieringFinansiering    
Udgifter behøver ikke nødvendigvis at blive finansieret af de, der afholder 
dem. Derfor er der foretaget en opgørelse af finansieringen.  
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Tabel 4.3. Finansiering af de nationale udgifter vedrørende vand og 

natur (CEPA 2, 4 og 6) 
 Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000*
5 Nationale udgifter til miljøbeskyt-

telse (1+2+3+4), finansieret af: 
15.800 13.900 14.800 17.000 16.900

5.1   Offentlig sektor 4.700 4.600 5.400 6.700 6.100
5.2   Private erhverv 6.300 5.600 6.100 6.700 6.600
5.3   Husholdninger 4.700 3.600 3.200 3.400 3.900
5.4   EU 100 100 0 200 300
Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 

til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri samt egne beregninger. Se endvidere afsnit 4.6. 

 
Stigningen i udgifterne vedrørende vand og natur er blevet finansieret af 
den offentlige sektor, jf. tabel 4.3. Den offentlige sektors finansieringsbi-
drag er steget med 1,3 mia.kr. Tilsvarende er de private erhvervs finansie-
ringsbidrag steget med ca. 300 mill.kr., mens husholdningernes finansie-
ringsbidrag er faldet med knap 800 mill.kr.  
 
Den offentlige sektors finansieringsandel af de samlede vand og naturud-
gifter er steget fra 30 pct. i 1992 til 36 pct. i 2000, mens de private er-
hvervs finansieringsandel har været nogenlunde konstant omkring 40 
pct., og husholdningernes finansieringsandel er faldet fra 30 pct. til 23 
pct.  
 
OmkostningerOmkostningerOmkostningerOmkostninger    
Omkostningerne ved reguleringen af vand- og naturområdet er opgjort i 
tabel 4.4. En opgørelse af omkostninger inddrager skøn over miljøpolitik-
kens betydning for forbruget af alle økonomiske ressourcer, jf. kapitel 3, 
afsnit 3.3.  
 
Ved opgørelsen af omkostninger tages der højde for ressourcebesparel-
ser, beregningspriser, skatteforvridningstab samt afgiftsforvridningstab. 
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Tabel 4.4. Nationale omkostninger vedrørende miljøbeskyttelse 

inden for vand- og naturområdet (CEPA 2, 4 og 6) 
Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000* 
Nationale udgifter til miljøbe-
skyttelse 

15.800 13.900 14.800 17.000 16.900 

Ressourcebesparelse -100 -100 -100 -100 -200 
Nettoafgiftsfaktor korrektion 200 200 200 300 300 
Skatteforvridningstab 3.000 2.600 2.800 3.100 3.000 
Omkostninger ekskl. afgifts-
forvridningstab  

18.900 16.600 17.600 20.200 20.100 

Afgiftsforvridningstab 0 0 200 300 400 
Omkostninger i alt  18.900 16.600 17.800 20.500 20.400 

Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 
til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri samt egne beregninger. 

 
Indsatsen på miljøområdet kan føre til ressourcebesparelser på andre 
områder. Denne effekt kaldes også substitutionseffekten. For eksempel 
vil øgede udgifter til maskiner i en forbrændingsproces kunne betyde be-
sparelser i forbruget af arbejdskraft. Der foreligger ikke nogle specifikke 
opgørelser af ressourcebesparelsen på vand- og naturområdet. Ressour-
cebesparelsen er derfor beregnet på baggrund af de generelle betragtnin-
ger, jf. afsnit 3.3., og stiger således i takt med de øgede udgifter.  
 
En nettoafgiftsfaktorkorrektion er en korrektion af prisopgørelsen, jf. 
afsnit 3.3. Korrektionen sikrer, at priserne på inputfaktorer afspejler de 
forbrugsmuligheder, som inputfaktorerne alternativt ville have kunnet 
give anledning til. Korrektionen er kun nødvendig for de private udgifter. 
Nettoafgiftsfaktorkorrektionen stiger jævnt i takt med de øgede udgifter 
fra ca. 200 mill.kr. i 1992 til 300 mill.kr. i 2000.  
 
Der sker et forvridningstab, når aktiviteten i de offentlige forsyningssel-
skaber finansieres gennem opkrævning af gebyrer. Forvridningstabet 
skyldes, at der er en ”skattekile” mellem forbruger- og producentpriser, 
hvilket medfører en forvridning af aktiviteten i økonomien. Forbrugerne 
lider således et større økonomisk tab end selve gebyret. Forvridningstabet 
er forholdsvis konstant og udgør årligt ca. 3 mia.kr. i perioden. 
 
Endelig er der taget højde for forvridningstabet i forbindelse med øko-
nomisk regulering. Forvridningstabet skyldes, at (nytte-)tabet for hus-
holdningerne og virksomhederne, som betaler afgiften, er større end den 
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indtægt som det offentlige indkræver. Forvridningstabet er et udtryk for, 
at grønne afgifter medfører en adfærdsændring til gavn for miljøet. Teori-
en bag forvridningstab er beskrevet i afsnit 3.3. 
 
Forvridningstabet for afgifter stiger fra næsten ingenting i 1992 til 400 
mill.kr. i 2000. Stigningen er en følge af et øget provenu i perioden, som 
blandt andet kan tilskrives afgift på spildevand, vandafgifter samt afgift på 
bekæmpelsesmidler.  
 
Der foreligger ingen opgørelse af omkostningerne ved den administrative 
regulering, der således ikke har været mulig at inkludere. Dette betyder 
dog ikke, at der ikke er omkostninger ved administrativ regulering. Om-
kostninger opstår blandt andet, hvis regulering betyder, at borgeren eller 
virksomheden ændrer produktion eller forbrug grundet reguleringen. Det 
gælder således, at direkte regulering af mængder – administrativ regulering 
– aldrig kan medføre et mindre forvridningstab end tilsvarende 
mængdeændringer, som er forårsaget af økonomisk regulering. 
 
4.5.4.5.4.5.4.5.    Resultater på vandResultater på vandResultater på vandResultater på vand---- og naturområdet og naturområdet og naturområdet og naturområdet    
Det er ikke muligt at fremskaffe data, der direkte belyser effekten af de 
miljøforbedrende og -beskyttende tiltag på vand- og naturområdet. 
 
Tabel 4.5. Udledning af næringsstoffer 1992 – 1998  
(ton) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Industri og renseanlæg      
 - Kvælstof 17.278 13.374 12.937 11.380 8.121 6.654 6.594 
 - Fosfor 2.680 2.006 1.890 1.437 1.020 811 726 
Åbent land      
 - Kvælstof 84.100 91.900 112.800 78.800 38.000 40.000 91.900 
 - Fosfor 920 1.210 2.170 1.510 690 458 1.300 
Kilde: Miljø- og Energiministeriet. 

 
Det kan konstateres, at udledningerne af kvælstof (N) og fosfor fra indu-
stri og renseanlæg er mere end halveret i perioden fra 1992 til 1998, jf. 
tabel 4.5.  
 
Ved midtvejsevalueringen december 2000 af Vandmiljøplan II er det vur-
deret, at kvælstofudvaskningen fra landbruget med udgangen af 2003 vil 
være reduceret med 92.600 ton N årligt.  
 
Målsætningen i Vandmiljøplan II er at reducere udvaskningen fra land-
bruget med 100.000 ton N årligt gennem en bred vifte af virkemidler, jf. 
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tabel 4.6. Der mangler således en udvaskningsreduktion på ca. 7.000 ton 
N årligt for at nå målet. 
 
Tabel 4.6. Midtvejsevaluering af Vandmiljøplan II 

Tiltag 
Prognose for udvik-
lingen frem til 2003 1) 

Forventet iflg. VMPII 
aftalen 2003

Forudsætning for Vandmiljøplan II: 
Opnået effekt af Vandmiljøplan I og Handlingsplan 
for Bæredygtigt Landbrug 
Restaureringsprojekter finansieret af amter og staten

 

66.000 2) 

 
200 

ca. 63.000 3)

0
Vandmiljøplan II   
Vådområder  2.100 5.600
Skovrejsning  900 1.100
SFL-omåder  900 1.900
Økologisk jordbrug  1.600 1.700
Foderudnyttelse  3.100 2.400
Harmonikrav 
Efterafgrøder 
Nedsat N-norm 
Udnyttelse af husdyrgødning 

15.800 

300
3.000

10.500
10.600

 I alt Vandmiljøplan II  24.400 37.100
Generel udvikling og Agenda 2000, 1998-2003 2.000 
Samlet reduktion  92.600  100.000
1)  Midtvejsevaluering foretaget af DMU og DJF 
2) Revurderet ved midtvejsevalueringen på basis af 1997/98 data  
3)  Baseret på 1995/96 data og fremskrevet til 1997 
Kilde: Vandmiljøplan II, Midtvejsevaluering, DMU og DJF, december 2000. 

 
Forbruget af pesticider måles både som mængden af udledt aktivstof og 
som behandlingshyppigheden. Behandlingshyppigheden angiver, hvor 
mange gange landbrugsarealet i gennemsnit er blevet sprøjtet med en 
normaldosis pesticider og anses med gældende viden for den bedste indi-
kator for miljøbelastningen. 
 
Tabel 4.7. Behandlingshyppighed med pesticider 1992 - 1998 
(antal gange) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Behandlingshyppighed 2,73 2,57 2,51 3,49 1,92 2,45 2,27
Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser. 

 
Behandlingshyppigheden har jf. tabel 4.7 været faldende i løbet af 
1990'erne. Dog med en kraftig stigning fra 1994 til 1995 efterfulgt af et 
lige så stort fald over de følgende to år. 
 
Det største projekt indenfor naturgenopretning i de seneste år har været 
genopretningen af Skjern Å. Men dertil kommer en række mindre natur-
forvaltningsprojekter, dels på Skov- og Naturstyrelsens arealer og dels 
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tilskud til projekter på andre arealer. I alt er der i perioden 1989 til 1998 
blevet genoprettet næsten 8.000 ha naturområder. 
 
Det har ikke været muligt at fremskaffe data, der viser effekten af de gen-
nemførte miljøtiltag på naturområdet. Det kan dog konstateres, at den 
private skovrejsning med tilskud er øget betydeligt fra 1992 til 1998. Sam-
tidig er den statslige skovrejsning reduceret. Den samlede skovrejsning 
udgør i perioden 1992 til 1999 knap 20.000 ha, hvoraf ca. halvdelen er 
foretaget i offentligt regi eller med offentlig støtte. 
 
4.6.4.6.4.6.4.6.    Detaljeret gennemgang af de økonomiske Detaljeret gennemgang af de økonomiske Detaljeret gennemgang af de økonomiske Detaljeret gennemgang af de økonomiske 

konsekvenserkonsekvenserkonsekvenserkonsekvenser    
Afsnittet indledes med en gennemgang af udgifterne og deres finansiering 
inden for de tre CEPA-grupper, der er relevante for vand- og naturområ-
det. De tabeller, der illustrerer udgifter og finansieringssammensætning er 
mere detaljerede end de tilsvarende tabeller i afsnit 4.4. 
 
Spildevand – CEPA-gruppe 2 

Spildevandsområdet tegner sig gennem perioden for omkring 55 pct. af 
de samlede udgifter på vand- og naturområdet, jf. tabel 4.2. I nedenstående 
vil udgifterne og omkostningerne på spildevandsområdet blive gennem-
gået mere detaljeret.  
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Tabel 4.8. Nationale udgifter til spildevand (CEPA 2) 
 Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000*
1 Forbrug af miljøgoder 6.800 5.000 5.200 5.600 6.100
1.1 Endeligt forbrug af miljøtjene-

ster 
4.700 3.500 3.200 3.300 3.500

1.2 Forbrug af miljøtjenester i 
erhvervene 2.000 1.300 1.900 2.100 2.100

1.3 Endeligt forbrug af specifikke 
miljøprodukter 

0 100 100 100 400

1.4 Forbrug af specifikke miljøpro-
dukter i erhvervene 100 100 100 100 100

2 Bruttoinvesteringer til miljøtje-
nester 

3.100 2.800 2.700 2.600 2.400

3 Bruttoinvesteringer i specifikke 
miljøprodukter 

200 100 0 0 0

4 Overførsler til miljøformål 0 0 0 0 0
5 Anvendelse i Danmark 

(1+2+3+4) 
10.000 7.900 8.000 8.200 8.600

6 Finansieret af EU  0 0 0 0 0
7 Nationale udgifter til miljøbe-

skyttelse (5-6) 
10.000 7.900 8.000 8.200 8.600

Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 
til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen.  Data varierer fra opgørelsen af miljøudgifter og indtægter fra Dan-
marks Statistik. Afvigelsen skyldes bl.a. moms og afgifter samt håndtering af investeringer. 
Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet samt egne beregninger.   

 
Forbruget af miljøgoder (miljøtjenester og specifikke miljøprodukter) 
faldt med 27 pct. fra 1992 til 1994, hvorefter det stiger med i alt 23 pct. til 
6,1 mia.kr. i 2000, jf. tabel 4.8. Samlet set har der været tale om et fald fra 
1992 til 2000 på ca. 10 pct. Dette udviklingsforløb kan formentlig tilskri-
ves indsatsen i forbindelse med Vandmiljøplan I. 
 
De samlede investeringer (2+3) er i 1992 3,2 mia.kr. hvorefter de falder 
til ca. 2,4 mia.kr. i 2000. De samlede udgifter på spildevandsområdet er 
faldet med knap 15 pct. fra 1992 til 2000, og udgør i 2000 således knap 
8,6 mia.kr., jf. tabel 4.9.  
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Tabel 4.9. Finansiering  af  de nationale udgifter til spildevand 

(CEPA 2) 
 Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000*
5 Nationale udgifter til miljøbeskyt-

telse (1+2+3+4), finansieret af: 
10.000 7.900 8.000 8.200 8.600

5.1   Offentlig sektor 100 100 100 100 100
5.2   Private erhverv 5.200 4.300 4.600 4.700 4.500
5.3   Husholdninger 4.700 3.600 3.200 3.400 3.900
5.4   EU 0 0 0 0 0
Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 

til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen.  Data varierer fra opgørelserne fra opgørelsen af miljøudgifter og ind-
tægter fra Danmarks Statistik. Afvigelsen skyldes bl.a. moms og afgifter samt håndtering 
af investeringer. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet samt egne beregninger.     

 
Håndtering af spildevand sker hovedsageligt i den brugerfinansierede 
forsyningssektor. Information om husholdningernes udgifter til spilde-
vandsrensning er hentet fra forbrugerundersøgelsen. Udgifter til spilde-
vandsrensning har for både husholdninger og erhverv været faldende i 
perioden. 
 
Omkostningerne på spildevandsområdet er faldet med ca. 15 pct. i perio-
den 1992 til 2000, jf. tabel 4.10. 
 
Tabel 4.10. Nationale omkostninger vedr. spildevand (CEPA 2) 
Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000* 
Nationale udgifter til miljøbe-
skyttelse 

10.000 7.900 8.000 8.200 8.600 

Ressourcebesparelse -100 -100 -100 -100 -200 
Nettoafgiftsfaktor korrektion 0 0 0 0 100 
Skatteforvridningstab 2.000 1.500 1.600 1.600 1.600 
Omkostninger ekskl. afgifts-
forvridningstab  

12.000 9.500 9.400 9.700 10.100 

Afgiftsforvridningstab 0 0 0 0 0 
Omkostninger i alt  12.000 9.500 9.400 9.800 10.100 

Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 
til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet samt egne beregninger. 

 
Der foreligger ingen opgørelse af ressourcebesparelsen på spildevands-
området, hvorfor korrektionerne er baseret på generelle betragtninger, jf. 
afsnit 3.3.  
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Ressourcebesparelsen stiger som følge af den øgede indsats på området 
fra små 100 mill.kr. i 1992 til små 200 mill.kr. i 2000.  
 
Nettoafgiftsfaktorkorrektionen af prisopgørelsen stiger i perioden fra 
omkring 50 mill.kr. til ca. 100 mill.kr. 
 
Skatteforvridningstabet ligger på 2 mia.kr. i 1992 og falder til 1,6 mia.kr. i 
2000. Faldet er en følge af de reducerede udgifter.  
 
Afgiftsforvirdningstabet i 1998 og 2000 ligger på knap 50. mill.kr. 
 
Jord og grundvand Jord og grundvand Jord og grundvand Jord og grundvand –––– CEPA CEPA CEPA CEPA----gruppe 4gruppe 4gruppe 4gruppe 4    
De samlede udgifter vedrørende jord og grundvand fremgår af tabel 4.11. 
 
Tabel 4.11. Nationale udgifter til jord og grundvand (CEPA 4) 

 Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000*
1 Forbrug af miljøgoder 1.700 2.000 1.900 2.500 2.800
1.1 Endeligt forbrug af miljøtje-

nester 
1.300 1.400 1.200 1.300 1.400

1.2 Forbrug af miljøtjenester i 
erhvervene 400 500 700 700 800

1.3 Endeligt forbrug af specifikke 
miljøprodukter 

0 0 0 0 0

1.4 Forbrug af specifikke miljø-
produkter i erhvervene 0 100 100 500 700

2 Bruttoinvesteringer til miljø-
tjenester 

800 -100 200 1.000 700

3 Bruttoinvesteringer i specifik-
ke miljøprodukter 

200 200 200 400 400

4 Overførsler til miljøformål 200 700 900 1.500 1.100
5 Anvendelse i Danmark 

(1+2+3+4) 
2.900 2.900 3.300 5.400 5.100

6 Finansieret af EU  100 100 0 200 300
7 Nationale udgifter til miljøbe-

skyttelse (5-6) 
2.900 2.800 3.300 5.300 4.800

   heraf driftsudgifter 2.000 2.500 2.700 3.500 3.400
   heraf kapitaludgifter 900 300 600 1.800 1.400

Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 
til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri samt egne beregninger. 

 
Udgifterne vedrørende jord og grundvand er i perioden steget fra 2,9 
mia.kr. i 1992 til 4,8 mia.kr. svarende til en stigning på ca. 70 pct. Kom-
munernes andel har været nogenlunde konstant på ca. 1,5 mia.kr. Hoved-
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parten af kommunernes udgifter hidrører fra begrænsning af jordforure-
ning.  
 
Endeligt forbrug af miljøgoder (miljøtjenester og specifikke miljøproduk-
ter) i den offentlige sektor (1.1. + 1.3.) har i perioden været nogenlunde 
konstant omkring 1,3 mia.kr. Bruttoinvesteringer i miljøtjenester, der 
dækker over offentlige investeringer, varierer i løbet af perioden. Brutto-
investeringer i specifikke miljøprodukter dækker over bl.a. landbrugets 
investeringer i gylle- og ajlebeholdere og udbringningsudstyr, i forbindelse 
med Vandmiljøplan I og II. Overførsler til miljøområdet omfatter til-
skudsordninger på blandt andet landbrugsområdet samt overførsler til 
udlandet. Miljøbistanden i CEPA-gruppe 4 er i perioden steget fra knap 
300 mill.kr. i 1992 til godt 700 mill.kr. i 2000. 
 
I tabel 4.12. er der foretaget en opsplitning af den private sektors udgifter 
vedrørende beskyttelse af jord og grundvand. Udgifterne udgør de udgif-
ter som det har været muligt for arbejdsgruppen at beregne skøn for. 
 
Tabel 4.12. Sammensætning af de private udgifter vedr. jord og 

grundvand (CEPA 4) 
Mill.kr. (2000 priser)  1992 1994 1996 1998 2000* 

Gødningshåndtering mv.         180         162          146         334          325  
Afgrødespecifikke normkrav 
/efterafgrøder  

          -             -             -         327         312  

Administrative konsekvenser          29 125  121  148  136  
Omlægning til økologi 1)          38          47           82 163          338  
I alt privat sektor         247         334          349         972       1.111  

Kilde:  Fødevareministeriet samt egne beregninger. Beregningerne har taget udgangspunkt i 
vidensgrundlaget i konsekvensberegningerne i Vandmiljøplan II. Den økonomiske midt-
vejsevaluering januar 2001 tyder på, at omkostningerne for landbruget er  lavere end ved 
planens iværksættelse. Udgifter, hvor det ikke har været muligt at tilvejebringe data over 
hele perioden eller, at der ikke har været information om et andet udgiftsforløb, er bereg-
net ved hjælp af lineær interpolation eller fremskrivninger med inflationen. Tal for  2000 
bygger på budgettal eller skøn.  

1) Skønnede merudgifter for erhvervet ved omlægning til økologi. Beløbet svarer til det 
tilskud, som ydes til fremme af økologisk jordbrug.   

 

I opgørelsen af omkostninger vedrørende gødningshåndtering indgår 
blandt andet forrentning og afskrivning af opbevaringsanlæg til husdyr-
gødning og udbringningsudstyr, omkostninger ved at opfylde harmoni-
krav samt besparelsen i gødningsforbrug via bedre udnyttelse af husdyr-
gødningen. I omkostningerne vedr. afgrødespecifikke norm-
krav/efterafgrøder indgår blandt andet udbyttetab og lavere protein-
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indhold ved den nedsatte N-norm ved planteproduktionen samt omkost-
ningerne vedrørende kravet om 6 pct. efterafgrøde. I opgørelsen indgår 
ligeledes de administrative konsekvenser for erhvervene ved de gennem-
førte initiativer samt erhvervets udgifter ved omlægning til økologi. Belø-
bet svarer til det tilskud, som ydes til fremme af økologisk jordbrug.    

De samlede udgifterne på jord og grundvandsområdet, jf. tabel 4.10., er 
ikke nødvendigvis finansieret af den, som afholder dem. De opgjorte 
udgifter finansieres hovedsageligt af den offentlige sektor, jf. tabel 4.13. 
Den private sektor modtager i den første del af perioden større tilskud, 
end der er opgjort udgifter for. 
 

Tabel 4.13. Finansiering af de nationale udgifter vedrørende jord og 

grundvand (CEPA 4) 
 Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000*
5 Nationale udgifter til              

miljøbeskyttelse (1+2+3+4),    
finansieret af: 

2.900 2.800 3.300 5.300 4.800

5.1   Offentlig sektor 2.300 2.000 2.400 3.600 3.000
5.2   Private erhverv 500 700 800 1.400 1.500
5.3   Husholdninger 0 0 0 0 0
5.4   EU 100 100 0 200 300
Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 

til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri samt egne beregninger. 

 
Omkostningerne vedrørende jord og grundvand er steget med over 70 
pct. i perioden 1992 til 2000, jf. tabel 4.14. 
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Tabel 4.14. Nationale omkostninger vedrørende jord og grundvand 

(CEPA 4) 
Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000* 
Nationale udgifter til miljøbeskyttel-
se 

2.900 2.800 3.300 5.300 4.800 

Ressourcebesparelse 0 0 0 0 0 
Nettoafgiftsfaktor korrektion 0 100 100 200 200 
Skatteforvridningstab 500 500 600 900 800 
Omkostninger ekskl. afgifts-
forvridningstab  

3.400 3.400 4.000 6.300 5.800 

Afgiftsforvridningstab 0 0 200 200 300 
Omkostninger i alt  3.500 3.400 4.100 6.500 6.100 
Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 

til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri samt egne beregninger. 

 
Nettoafgiftsfaktor korrektionen af de private udgifter stiger i perioden fra 
knap 50 mill.kr. til ca. 200 mill.kr. 
 
Skatteforvridningstabet ligger på 500 mill.kr. i 1992 og stiger til 800 
mill.kr. i 2000. Stigningen er en følge af de øgede skattefinansierede udgif-
ter. 
 
Afgiftsforvridningstabet stiger i perioden i takt med den øgede anvendel-
se af afgifter.  
 
NaturNaturNaturNatur---- og kulturmiljø  og kulturmiljø  og kulturmiljø  og kulturmiljø –––– CEPA CEPA CEPA CEPA----gruppe 6gruppe 6gruppe 6gruppe 6    
De samlede udgifter vedrørende natur- og kulturmiljø fremgår af tabel 
4.15. Det bemærkes, at CEPA-kategoriens officielle betegnelse er "Be-
skyttelse af biodiversitet og landskabet". 
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Tabel 4.15. Nationale udgifter til natur- og kulturmiljø (CEPA 6) 
 Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000*
1 Forbrug af miljøgoder 1.800 1.900 2.000 2.100 1.900
1.1 Endeligt forbrug af miljøtjene-

ster 
1.300 1.400 1.400 1.500 1.400

1.2 Forbrug af miljøtjenester i 
erhvervene 500 500 500 500 400

1.3 Endeligt forbrug af specifikke 
miljøprodukter 

0 0 0 0 0

1.4 Forbrug af specifikke miljøpro-
dukter I erhvervene 0 100 100 100 100

2 Bruttoinvesteringer til miljøtje-
nester 

100 200 200 200 200

3 Bruttoinvesteringer i specifikke 
miljøprodukter 

0 0 0 00 00

4 Overførsler til miljøformål 900 1.000 1.200 1.300 1.300
5 Anvendelse i Danmark 

(1+2+3+4) 
2.900 3.200 3.500 3.500 3.500

6 Finansieret af EU  0 0 0 0 0
7 Nationale udgifter til miljøbe-

skyttelse (5-6) 
2.900 3.100 3.500 3.500 3.500

   heraf driftsudgifter 2.700 2.800 3.100 3.200 3.100
   heraf kapitaludgifter 200 300 400 300 300
Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 

til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet samt egne beregninger. 

 
De samlede årlige udgifter inden for CEPA-gruppe 6 er i perioden 1992 
til 2000 steget fra 2,9 mia.kr. i 1992 til 3,5 mia.kr. i 2000, svarende til en 
stigning på godt 20 pct. Således er forbruget af miljøgoder (miljøtjenester 
og specifikke miljøprodukter) samlet set steget med knap 100 mill.kr. 
over hele perioden. 
 
Bruttoinvesteringerne (2+3) har igennem perioden svinget omkring et 
niveau på 200 mill.kr. Overførsler til miljøformål omfatter tilskudsord-
ninger til blandt andet skovbrug samt bistand til resten af verden. Dan-
marks miljøbistand indenfor CEPA-gruppe 6 er i perioden steget fra 0,9 
mia.kr. i 1992 til 1,3 mia.kr. i 2000. 
 
Kommunernes andel af udgifterne har ligget nogenlunde konstant på ca. 
1,3 mia. kr. Størstedelen af udgifterne vedrører fritidsområder, såsom 
parker og skove. 
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Tabel 4.16. Finansiering af de nationale udgifter vedrørende natur- 

og kulturmiljø (CEPA 6) 
 Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000*
5 Nationale udgifter til miljøbeskyt-

telse (1+2+3+4), finansieret af: 
2.900 3.100 3.500 3.500 3.500

5.1   Offentlig sektor 2.400 2.600 2.900 2.900 2.900
5.2   Private erhverv 500 600 600 600 500
5.3   Husholdninger 0 0 0 0 0
5.4   EU 0 0 0 0 0
Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 

til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet samt egne beregninger. 
 

Af tabel 4.16. fremgår det, at finansieringen af de nationale udgifter på 
natur- og kulturmiljøområdet hovedsageligt sker med offentlige midler. 
 
Tabel 4.17. Nationale omkostninger vedr. natur- og kulturmiljø 

(CEPA 6) 
Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000* 
Nationale udgifter til miljøbeskyt-
telse 

2.900 3.100 3.500 3.500 3.500 

Ressourcebesparelse 0 0 0 0 0 
Nettoafgiftsfaktor korrektion 100 100 100 100 100 
Skatteforvridningstab 500 500 600 600 600 
Omkostninger ekskl. afgifts-
forvridningstab  

3.400 3.800 4.200 4.200 4.200 

Afgiftsforvridningstab 0 0 0 0 0 
Omkostninger i alt  3.400 3.800 4.200 4.200 4.200 
Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 

til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet samt egne beregninger. 

 
Omkostningerne vedrørende jord og grundvand er i lighed med udgifter-
ne steget med godt 20 pct. i perioden 1992 til 2000, jf. tabel 4.17. 
 
Ressourcebesparelsen i CEPA-gruppe 6 er lig nul for alle årene. Nettoaf-
giftsfaktor korrektionen af de private udgifter ligger i hele perioden rela-
tivt konstant på knap 100 mill.kr. 
 
Skatteforvridningstabet stiger fra 500 mill.kr. i 1992 til 600 mill.kr. i 2000. 
Stigningen er en følge af de øgede udgifter. 
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Omkostninger på affaldsområdetOmkostninger på affaldsområdetOmkostninger på affaldsområdetOmkostninger på affaldsområdet
 
 
5.1.5.1.5.1.5.1.    IndledningIndledningIndledningIndledning    
CEPA-gruppe 3 dækker affaldsområdet. Formålet med håndtering af 
affald er blandt andet – på en miljømæssigt hensigtsmæssig måde – at 
bortskaffe eller nyttiggøre affald. Affald kan genanvendes, deponeres eller 
brændes med udnyttelse af energi. Endvidere er der en række affaldstyper, 
som kræver særlig behandling.  
 
Indsamling og behandling af affald kan medføre miljøbelastning af for-
skellig art – alt afhængig af affaldstype samt hvordan affaldet behandles. 
Indsamling og forbrænding af affald er f.eks. forbundet med luftemission 
og ved deponering, er der blandt andet risiko for forurening af jord- og 
vandmiljøet. Miljøbelastningen ved genanvendelse vil afhænge af affalds-
type og genanvendelsesmetode.    
 
Indsamling af affald kan ske under de etablerede indsamlingsordninger, 
hvor fraktioner som dagrenovationslignende affald, papir, pap samt glas 
hentes hos affaldsproducenten (der er benyttelsespligt til ordningerne) 
eller ved, at husstanden eller virksomheden selv afleverer affaldet. For 
øvrige fraktioner kan virksomhederne typisk selv håndtere affaldet efter 
kommunens anvisning. 
 
Ved indsamling af affald under de kommunale indsamlingsordninger, vil 
udgifterne til indsamling og transport indgå i de offentlige regnskaber, 
som dermed dokumenterer miljøudgifterne. Derimod vil udgifter til ind-
samling og transport, når husholdninger og private selv afleverer affald på 
genbrugspladser eller behandlingsanlæg, ikke direkte fremgå. 
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Forbrændings- og deponeringsanlæg er hovedsageligt kommunalt ejede. 
Der findes dog enkelte private forbrændingsanlæg.1 Genanvendelse sker 
oftest i privat regi, men der findes også offentligt ejede genanvendelses-
virksomheder.   
 
Udover udgifter til indsamling og behandling, vil der være private udgifter 
forbundet med håndtering af affald i form af f.eks. affaldssortering. Der-
udover kan der være omkostninger i forbindelse med f.eks. omlægning af 
forbrug eller produktion.  
 
Opgørelsen af udgifter og omkostninger er usikker, da den omfatter en 
række ikke-affaldsrelaterede brancher, så som fejning af gader, snerydning 
mv., jf. afsnit 5.4.  
 
Udgifterne på affaldsområdet stiger i perioden 1992 til 2000 fra 8,8 
mia.kr. til 14 mia.kr. Der er således brugt flere økonomiske midler på 
området i perioden.  
 
De samlede omkostninger på affaldsområdet stiger i perioden fra 11,1  
mia.kr. i 1992 til 17,6 mia.kr. i 2000. Omkostningskorrektionen dækker 
hovedsageligt over forvridningstab ved opkrævning af skatter og afgifter.  
 
5.2.5.2.5.2.5.2.    Miljømæssige problemstillingerMiljømæssige problemstillingerMiljømæssige problemstillingerMiljømæssige problemstillinger    
Der vil både i forbindelse med indsamling og behandling af affald være 
tilknyttet miljøbelastning af forskellig art.  
 
I forbindelse med indsamling af affald vil der som følge af transport ske 
en miljømæssig belastning i form af udledning af stoffer som f.eks. partik-
ler fra dieseldrevne køretøjer. 
 
Miljøbelastning ved behandling varierer alt efter hvilken fraktion og hvil-
ken type bortskaffelse, der er tale om.  
 
Ved forbrænding vil der ske en udledning af stoffer som f.eks. tungmetal-
ler og dioxin. Slagger og røggasrensningsaffald, der udgør restproduktet 
ved forbrænding, vil endvidere indeholde miljøbelastende stoffer som 
                                                 
1 Der findes f.eks. et privat anlæg på Ålborg Portland, der bruger affald som brændsel. Endvidere 
ejes 6 forbrændingsanlæg af eldistributionsselskaber, 2 ejes af eldistributionsselskaber og forbruge-
re og endelig er 3 udelukkende forbrugerejede.  
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f.eks. tungmetaller, klor og salte. Koncentrationen af miljøbelastende 
stoffer er bestemmende for om slagger kan genanvendes eller skal depo-
neres. Forbrænding af affald reducerer affaldsmængden, og der sker en 
udnyttelse af energiindholdet i affaldet.  
  
Miljøbelastning ved deponering kan ske ved f.eks. udledning af metan 
samt udsivning af miljøbelastende stoffer til jord- eller vandmiljøet. Mil-
jøbelastningen ved deponering kan mindskes ved at opsamle og rense det 
forurenede vand (perkolat), der udsiver fra deponeringsanlæggene.  
 
Genanvendelse medfører også en belastning af miljøet, selvom denne 
belastning oftest er mindre, end hvis der skal fremstilles nye (primære) 
råvarer. Miljøbelastningen vil afhænge af hvilken type affald, som genan-
vendes samt hvilken teknologi, der benyttes. Fordelen ved genanvendelse 
kan være en reduktion af forbruget af primære ressourcer samt energifor-
brug. 
 
Der er en række måder at reducere miljøbelastning på. Miljøbelastning vil 
kunne reduceres ved at erstatte miljøbelastende input med mindre miljø-
belastende input eller udsortere miljøbelastende stoffer før behandling. 
Endelig vil det også i en række tilfælde være muligt ved hjælp af rensetek-
nologi at reducere luftemission og forurening af vand- og jordmiljø. Mil-
jøbelastningen kan også reduceres ved at forebygge dannelsen af affald. 
 
5.3.5.3.5.3.5.3.    Regulering på affaldsområdetRegulering på affaldsområdetRegulering på affaldsområdetRegulering på affaldsområdet    
 
MålsætningerMålsætningerMålsætningerMålsætninger    
Målsætningerne på affaldsområdet fremgår af Affald 21. Handlingsplanen 
dækker perioden frem til 2004. De overordnede målsætninger er en fast-
holdelse af et genanvendelsesniveau på 64 pct., et fald på 4 procentpoint 
for deponering til 12 pct. i 2004 samt en stigning på 4 procentpoint for 
forbrænding til 24 pct. i 2004 i forhold til 1998. Affald 21 indeholder end-
videre en række delmålsætninger samt en række initiativer til udsortering 
af miljøbelastende materialer.  
 
Handlingsplanen tilkendegiver, at nye initiativer kun vil blive gennemført, 
når det er teknisk muligt, og såfremt det både er økonomisk og miljø-
mæssigt optimalt. Hensyntagen til størrelsen af de miljømæssige fordele 
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sammenholdt med udgifterne for samfundet er vigtig for at foretage en 
prioritering af tiltag med størst miljøeffekt. 
 
AdministratAdministratAdministratAdministrativ reguleringiv reguleringiv reguleringiv regulering    
Affaldsområdet er karakteriseret ved en omfattende regulering, som ud-
over at pålægge bortskaffelsesmetode ligeledes i vid omfang fastsætter 
rammer for hvilke ordninger, der skal anvendes. Derigennem reguleres 
både behandling og transport.  
 
Hovedretningslinierne i den administrative regulering udstikkes i Bekendt-
gørelse om affald samt i Miljøbeskyttelsesloven.  
 
Ifølge bekendtgørelsen om affald, skal kommunalbestyrelsen udarbejde 
en affaldsplan hver fjerde år, og løbende give retningslinier for håndtering 
af affald i kommunen. Kommunerne skal udarbejde regulativer, der fast-
sætter indsamlingsordningernes omfang. Det fremgår endvidere af be-
kendtgørelsen, at kommunen skal anvise det affald, som ikke omfattes af 
kommunale indsamlingsordninger til behandling. Der er dog visse undta-
gelser. Homogene biprodukter2 er f.eks. undtaget fra den kommunale 
anvisningspligt.  
 
Der er benyttelsespligt for borgere, grundejere, virksomheder, offentlige og 
private institutioner til at benytte den af kommunen anviste metode til 
behandling af affald samt de kommunale ordninger, som måtte være 
iværksat. Omkostningerne, ved det af kommunalbestyrelsen bestemte 
niveau for affaldshåndtering, dækkes ved at opkræve et gebyr svarende til 
udgifterne. Den kommunale sektor følger således et hvile-i-sig-selv prin-
cip, som garanterer, at kommunens udgifter dækkes. 
 
Det fremgår derudover af miljøbeskyttelsesloven, at nye deponeringsan-
læg skal ejes af offentlige myndigheder. 
 
Ifølge bekendtgørelsen om affald må forbrændingsegnet affald ikke anvi-
ses til deponering. På grund af en midlertidig utilstrækkelig kapacitet på 
forbrændingsanlæggene, er der etableret mulighed for mellemlagring af 
forbrændingsegnet affald. Mellemlagring kræver dispensation fra kom-

                                                 
2 Homogene biprodukter er et restprodukt, som uden videre behandling eller sortering afsættes og 
transporteres direkte til anvendelse i anden produktion. 
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munalbestyrelsen eller af Miljøstyrelsen. Der vil være meromkostninger 
forbundet med mellemlagring af affald.  Der foreligger ikke beregninger 
af størrelsesordenen af denne meromkostning. 
 
Der sker endvidere en regulering af en lang række affaldsfraktioner som 
f.eks. bilskrot, dæk, byggeaffald og elektronikskrot.  
 
Regulering af affaldsfraktioner kan på forskellig vis påføre udgifter for 
blandt andet husholdninger og erhverv. Udgifterne kan omfatte udgifter 
til f.eks. transport eller affaldssortering. Endvidere kan der være omkost-
ninger forbundet med reguleringen, hvis f.eks. reguleringen betyder æn-
dringer i forbrug eller materialesammensætning i produktionen. Forskel-
len mellem udgifter og omkostninger er beskrevet mere detaljeret i kapitel 
3. 
 
Økonomisk reguleringØkonomisk reguleringØkonomisk reguleringØkonomisk regulering     
Der anvendes to typer økonomiske virkemidler på affaldsområdet – pro-
duktspecifikke og generelle afgifter samt gebyrer, jf. boks 5.1.  
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Boks 5.1. Afgifter og gebyrer på affaldsområdet 
Produktspecifikke afgifter og gebyrer 
Emballageafgiften:  
Afgiften afhænger af vægten og typen af materialet. Afgiften pålægges 13 forskellige materialer, 
hvor afgiftssatsen er differentieret fra 0,75 til 30 kr. pr. kg. Fra 1. april 2001 justeres emballageaf-
giften. Afgiftssatsen er således differentieret ud på 12 forskellige materialer og spænder fra 0,55 
øre til 33,30 kr. pr. kg.   
 
PVC-afgiften på folier til levnedsmiddelindpakning:  
Afgiftssatsen er 12 kr. pr. kg. folie fremstillet i blød PVC. Fra 1. april stiger PVC-afgiften til 20,35 
kr. pr. kg.  
 
Afgift på engangsservice:  
Afgiften udgør 50 pct. af engrosprisen. Fra 1. april ændres afgiften til en vægtbaseret afgift på 
19,20 kr. pr. kg. 
 
Poseafgift:  
Afgift på poser af papir og plast udgør 10 kr. pr. kg. og 22 kr. pr. kg. for henholdsvis poser af 
papir eller plast.   
 
Afgift på NiCd batterier:  
Nikkel/Cadmium akkumulatorer er pålagt en afgift på 6 kr. pr. celle mv. og 36 kr. for sammen-
byggede celler, dog mindst 6 kr. pr. celle. Afgiftsprovenuet tilbageføres til indsamlingsvirksom-
heder.  
 
Generelle afgifter og gebyrer 
Affaldsafgiften:  
Affaldsafgiften udgør 375 kr. pr. ton affald for deponering og 330 kr. pr. ton affald til forbræn-
ding, jf. Aftaler om Finansloven for 2001.  
  
Renovationsgebyrer:  
Kommunerne opkræver et gebyr for affaldsafhentning og -behandling. Gebyret er typisk afhæn-
gigt af standardvolumen (affaldsbeholderen). Enkelte kommuner anvender dog et vægtafhængigt 
renovationsgebyr. Renovationsgebyret dækker blandt andet håndteringsomkostningerne og af-
faldsafgiften. 

 
Produktspecifikke afgifter er især anvendelige til emballage eller produk-
ter af særlig miljøfarlig karakter. Afgiften tilskynder til at reducere forbru-
get af det afgiftspålagte materiale og fremmer anvendelsen af andre mate-
rialer. 
 
Affaldsafgiften er differentieret således, at der ikke betales affaldsafgift 
ved genanvendelse samt ved håndtering af farligt affald. Der betales den 
højeste afgiftssats ved deponering af affald samt en lidt mindre afgiftssats 
ved forbrænding.  
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Affaldsafgiften giver incitament til at genanvende, fordi der ikke betales 
afgift af affald, som genanvendes. Afgiftsdifferentieringen mellem for-
brænding og deponering giver ikke længere tilskyndelse til forbrænding i 
forhold til deponering. Dette skyldes, at det siden 1997 ikke har været 
tilladt at deponere forbrændingsegnet affald på lossepladser.  
 

 

5.4.5.4.5.4.5.4.    OverordnOverordnOverordnOverordnet opgørelse af de økonomiske konsekvenseret opgørelse af de økonomiske konsekvenseret opgørelse af de økonomiske konsekvenseret opgørelse af de økonomiske konsekvenser    
    
Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter     
Udgifter på affaldsområdet kan delvist dokumenteres ved hjælp af natio-
nalregnskabet, men også andre kilder er anvendt. I nationalregnskabet 
omfatter de tre affaldsrelaterede brancher virksomheder, der foretager: 
renovation og renholdelse, deponi og forbrænding og genanvendelse af affaldsprodukter.3   
 
Aktiviteter i andre brancher i nationalregnskabet kan i virkeligheden godt 
dække over affaldsrelaterede aktiviteter, som imidlertid ikke er mulige at 
opgøre via nationalregnskabsstatistikken. Udvalget har forsøgt at be-
stemme en mindre del af disse udgifter på anden vis. 
 
Der er større usikkerhed om udgifternes størrelse på affaldsområdet end 
på de andre udgiftsområder.  
 

                                                 
3 Indtægterne i de affaldsrelaterede brancher vil svare til udgifterne for de øvrige sektorer. Indtæg-
terne er således anvendt som grundlag i opgørelsen. Renovation og renholdelse (900020) omfatter: 
Indsamling og transport af affald, udlejning til husholdninger af containere til affald, tømning af 
beholdere, der er opsat på offentlige steder, fejning og spuling af gader og veje, gangstier, parke-
ringspladser mv. rydning af sne og is på veje, start- og landingsbaner, herunder saltning og grus-
ning. Deponering og forbrænding (900030) omfatter: Bortskaffelse af affald ved forbrænding, depone-
ring eller på anden måde f.eks. knusning, dumpning, nedgravning eller nedpløjning, behandling og 
destruktion af giftigt affald, herunder rensning af forurenet jord. Branchen genanvendelse af affalds-
produkter (370000) omfatter kun dele af det vi normalt vil betegne som genanvendelses-
/genbrugsbranchen. "Karakteristisk for produkter [håndteret i nationalregnskabsbranchen] er, at både 
udgangsmaterialet og slutproduktet er affaldsprodukter, hvor udgangsmaterialet er sorterede eller usorterede varer, 
men aldrig egnet til direkte anvendelse i en industriel proces, mens slutproduktet bearbejdes med henblik på videre-
forarbejdning og derfor kan betragtes som et mellemprodukt. Mekanisk eller kemisk forarbejdning er nødvendig. " 
Dette betyder, en stor del af genanvendelsesindustrien f.eks. genanvendelse af metal til nye pro-
dukter og autoophug mv. ikke er omfattet af denne definition. Hertil skal dog tilføjes, at aktivi-
tetsniveauet for genanvendelsesbranchen ikke er reduceret med genanvendelsesvirksomhedens 
indtægter. Kilde: Dansk Branchekode 1993, 2. udgave 1996, Danmarks Statistik. 
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• Nationalregnskabsbranchen renovation og renholdelse omfatter desværre 
også aktiviteter, der ikke har med affald at gøre. Således er udgifter til 
fejning af gader, snerydning samt saltning og grusning medtaget. 
Danmarks Statistik overvejer, at flytte disse aktiviteter til en anden 
branche. I givet fald vil nationalregnskabets opgørelse af affaldsudgif-
ter blive reduceret. 
 

• Endvidere kan ikke affaldsrelaterede biaktiviteter indgå i national-
regnskabets affaldsbrancher. Dette er f.eks. tilfældet hvis affalds-
transportører ligeledes udfører transportopgaver for f.eks. bygge-
branchen.  

• Udvalgets opgørelse af udgifter ved genanvendelse medtager modsat 
kun en mindre del af genanvendelsessektoren. 

• Udgifter til indsamlings- og sortering indgår kun i det omfang ind-
samlingen og transporten foretages af renovationsselskabet. Udgif-
terne for de virksomheder som får affald transporteret af en privat 
vognmand er således ikke inkluderet.  

 
Alt i alt er det således ikke muligt at vurdere om de samlede udgifter til 
affaldsområdet er under- eller overvurderet. 
 
En skematisk oversigt over affaldssektoren findes i figur 5.1.  
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Figur 5.1. Affaldssektoren 
 

 
Den stiplede linie illustrer de udgifter, som er dokumenteret gennem na-
tionalregnskabet. Således er udgifterne i forbindelse med deponering og 
forbrænding dokumenteret fuldt ud gennem nationalregnskabet. For de 
resterende opdelinger er der kun tale om at udgifterne er delvis omfattet 
af nationalregnskabet. I det omfang det har været muligt at indhente op-
lysninger og skøn over de udgifter, som ikke er omfattet af nationalregn-
skabet, er disse medtaget, jf. afsnit 5.7.  
 

Udgifter 

Husholdning Erhverv 

Særlig behandling 

Genanvendelse/genbrug 

Sortering/forbehandlingDeponering 

Forbrænding

Indsamling 
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Tabel 5.1. Nationale udgifter til miljøbeskyttelse på affaldsområdet 

mv. 
 Mill.kr. (2000 priser)  1992 1994 1996 1998 2000*
1 Forbrug af miljøgoder 7.900 9.400 10.900 12.100 12.600

2+3 Bruttoinvesteringer  900 800 1.100 1.400 1.300

4 Overførsler til miljøformål 0 0 0 0 0

5 Anvendelse i Danmark 
(1+2+3+4) 8.800 10.200 12.000 13.600 14.000

6 Finansieret af EU  0 0 0 0 0

7 Nationale udgifter til miljøbe-
skyttelse (5-6) 

8.800 10.200 12.000 13.600 14.000

   heraf driftsudgifter 7.900 9.400 10.900 12.100 12.600

   heraf  kapitaludgifter 900 800 1.100 1.400 1.300

Anm: Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 
til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Data varierer fra opgørelsen af miljøudgifter og indtægter fra Dan-
marks Statistik. Afvigelsen skyldes bl.a. moms og afgifter samt håndtering af investeringer. 
Tal for 2000 bygger på en fremskrivning.                    

Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet samt egne beregninger. 
 

Samlet set er der sket en stigning i nationale udgifter til miljøbeskyttelse  
på området fra 8,8 mia.kr. i 1992 til 14 mia.kr. i 2000, svarende til en real 
stigning på ca. 60 pct. Der er således anvendt flere økonomiske midler på 
området. 
 
Det er ikke muligt på baggrund af det anvendte datamateriale at udskille 
udgifterne for de dele af nationalregnskabsbranchen, som ikke traditionelt 
betragtes som affaldsbranchen. Som før nævnt drejer det sig om fejning 
og spuling af veje, gangstier, parkeringspladser mv. samt rydning af sne 
og is på veje, start og landingsbaner, herunder saltning og grusning mv. 
Det er heller ikke muligt at fastlægge omfanget af biaktiviteter i form af 
transport af f.eks. jord i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde. Det 
må derfor antages, at en del af stigningen i udgifterne til affaldsområdet 
kan skyldes en øget aktivitet på sådanne områder.  
 
Affaldsafgiften, som er et udtryk for samfundets prissætning af affalds-
produktion, er indeholdt i udgifterne. I perioden 1992 til 2000 er affalds-
afgiften steget for både deponering og forbrænding.  I perioden er prove-
nuet fra affaldsafgiften i løbende priser steget fra ca. 0,5 mia.kr. til 1 
mia.kr. 
 
Udgifterne til forbrug af miljøgoder (forbrug til miljøbeskyttelse) er steget 
fra 7,9 mia.kr. i 1992 til 12,6 mia.kr. i 2000, svarende til 60 pct. Udgifts-
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stigningen kan forklares med en moderat stigning i udgifterne for hus-
holdninger samt en stigning i udgifterne for erhverv fra 4,5 mia.kr. i 1992 
til 8,6 mia.kr. i 2000, svarende til ca. 90 pct. Det må antages, at dele af 
stigningen i erhverves udgifter kan tilskrives ikke-affaldsrelaterede aktivi-
teter. Forbrug af miljøgoder omfatter data fra nationalregnskabet samt 
øvrige miljøudgifter som det har været muligt at opgøre. En mere detalje-
ret opgørelse og forklaring af data er udarbejdet i afsnit 5.6. 
 
Det observeres, at der i perioden 1992 til 2000 er sket en stigning i 
bruttoinvesteringerne svarende til ca. 50 pct.  
 
Husholdninger, den offentlige sektor samt private erhverv producerer alle 
affald og bidrager således til finansieringen af udgifterne til indsamling og 
behandling på affaldsområdet, jf. tabel 5.2.  
 
Tabel 5.2. Finansiering af de nationale udgifter til miljøbeskyttelse 

på affaldsområdet mv. 
 Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000*
5 Nationale udgifter til miljø-

beskyttelse, finansieret af: 8.800 10.200 12.000 13.600 14.000

5.1   Offentlig sektor 100 100 100 100 100

5.2   Private erhverv 
5.300 6.800 8.500 9.700 9.900

5.3   Husholdninger 
3.400 3.300 3.500 3.800 4.000

5.4   EU 0 0 0 0 0

Anm: Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 
til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Data varierer fra opgørelsen af miljøudgifter og indtægter fra Dan-
marks Statistik. Afvigelsen skyldes bl.a. moms og afgifter samt håndtering af investeringer. 
Tal for 2000 bygger på en fremskrivning. 

Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet samt egne beregninger. 
 

Aktiviteter, som finansieres af de private erhverv er steget med knap 90 
pct. i perioden. Et bidrag til forklaringen af denne store stigning er, at 
dele af erhvervenes udgifter kan tilskrives ikke-affaldsrelaterede aktivite-
ter. Udgifterne til affaldsbortskaffelse for husholdningerne er steget med 
omkring 15 pct.4 Information om husholdningernes udgifter til affalds-
bortskaffelse er hentet fra Danmarks Statistiks forbrugerundersøgelse. 
300 mill.kr. af udgiftsstigningen for husholdninger kan tilskrives stignin-
ger i affaldsafgiften. 

                                                 
4 Udviklingen fra 1997 til 2000 fremkommer ved at lade udgiftsudviklingen følge den i national-
regnskabet opgjorte udvikling i det private forbrug for renovation mv.  
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Omkostninger Omkostninger Omkostninger Omkostninger     
Beregningerne af omkostningerne tager udgangspunkt i opgørelsen af 
udgifterne i tabel 5.1. hvorved de afgrænsningsproblemer, som gør sig 
gældende under udgifter også gør sig gældende her. I alt stiger de samlede 
omkostninger på området fra 11,1 mia.kr. til 17,6 mia.kr. – svarende til en 
stigning i perioden på ca. 55 pct., jf. tabel 5.3. 
 
Tabel 5.3. Nationale omkostninger til miljøbeskyttelse på affalds-

området 
Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000*
Nationale udgifter til miljøbe-
skyttelse 8.800 10.200 12.000 13.600 14.000

Ressourcebesparelse 0 0 -100 -100 -100

Nettoafgiftsfaktor korrektion 100 200 200 200 300

Skatteforvridningstab 1.700 1.800 2.200 2.500 2.500

Sum ekskl.  
Forvridningstab fra afgifter 10.500 12.200 14.300 16.100 16.600

Forvridningstab afgifter 700 600 700 1.100 1.000

Sum omkostninger i alt  11.100 12.800 15.100 17.200 17.600

Anm:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 
til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Data varierer fra opgørelsen af miljøudgifter og indtægter fra Dan-
marks Statistik. Afvigelsen skyldes bl.a. moms og afgifter samt håndtering af investeringer. 
Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet samt egne beregninger. 
 

Indsatsen på miljøområdet kan føre til ressourcebesparelser på andre 
områder. Denne effekt kaldes også substitutionseffekten. For eksempel 
vil øgede udgifter til maskiner i en forbrændingsproces kunne betyde be-
sparelser i forbruget af arbejdskraft. Der foreligger ikke specifikke opgø-
relser af ressourcebesparelsen på affaldsområdet. Ressourcebesparelsen er 
derfor beregnet på baggrund af de generelle betragtninger, jf. kapitel 3, 
afsnit 3.3, og stiger således i takt med de øgede udgifter.  
 
En nettoafgiftsfaktorkorrektion er en korrektion af prisopgørelsen, jf. 
afsnit 3.3. Korrektionen sikrer, at priserne på inputfaktorer afspejler de 
forbrugsmuligheder, som inputfaktorerne alternativt ville have kunnet 
give anledning til. Korrektionen er kun nødvendig for de private udgifter. 
Nettoafgiftsfaktorkorrektionen stiger jævnt i takt med de øgede udgifter 
fra ca. 100 mill.kr. i 1992 til 300 mill.kr. i 2000.  
 
Der sker et forvridningstab ved finansiering af aktiviteten i de offentlige 
forsyningsselskaber ved opkrævning af skatter. Forvridningstabet skyldes, 
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at der er en ”skattekile” mellem forbruger- og producentpriser, hvilket 
medfører en forvridning af aktiviteten i økonomien. Forbrugerne lider 
således et større økonomisk tab end selve skatten. Forvridningstabet sti-
ger i takt med den øgede offentlige aktivitet på miljøområdet. I 1992 er 
forvridningstabet opgjort til 1,7 mia.kr. hvilket stiger til 2,5 mia.kr. i 2000 
– svarende til en stigning på ca. 50 pct. Teorien bag skatteforvridnings-
stab er beskrevet i afsnit 3.3. 
 
Endelig er der taget højde for forvridningstabet i forbindelse med øko-
nomisk regulering. Forvridningstabet skyldes, at (nytte-)tabet for hus-
holdningerne og virksomhederne, der betaler afgiften, er større end den 
indtægt som det offentlige indkræver. Forvridningstabet er et udtryk for, 
at grønne afgifter medfører en adfærdsændring til gavn for miljøet. Den-
ne adfærdsændring kunne være en øget indsats inden for genanvendel-
sesområdet f.eks. bygge og anlægsbranchen. Der er derfor en risiko for at 
genanvendelsesaktiviteter kan være inkluderet i både tabel 5.1. og som 
særskilte opgørelser under tabel 5.3.5 Teorien bag forvridningstab er be-
skrevet i afsnit 3.3. Forvridningstabet for afgifter stiger fra knap 700 
mill.kr. i 1992 til godt 1 mia.kr. i 2000. Stigningen er en følge af et øget 
provenu i perioden. 
 
Der foreligger ingen opgørelser af omkostningerne ved den administrati-
ve regulering, hvilket således ikke har været muligt at inkludere. Det bety-
der dog ikke, at der ikke er omkostninger ved administrativ regulering. 
Omkostninger opstår blandt andet hvis regulering betyder, at borgeren 
eller virksomheden ændrer produktion eller forbrug grundet reguleringen. 
Generelt gælder, at direkte regulering af mængder – administrativ regule-
ring – aldrig kan medføre et mindre forvridningstab end tilsvarende 
mængdeændringer, som er forårsaget af afgifter. 
 
5.5.5.5.5.5.5.5.    Økonomisk værdi af fordele på affaldsområdetØkonomisk værdi af fordele på affaldsområdetØkonomisk værdi af fordele på affaldsområdetØkonomisk værdi af fordele på affaldsområdet    
Miljøpolitikken sikrer, at affald ikke ophobes i bebyggede områder eller i 
landskabet og derved udgør en risiko for folkesundheden.  
 

                                                 
5 Ved beregning af forvridningstab kan der forekomme en mindre dobbelt regning mht. genan-
vendelse af affald. Dette kan skyldes, at det ved introduktion af en afgift på affald, som ikke gen-
anvendes, bliver rentabelt at genanvende en større andel af affald. En del af forvridningstabet vil 
således fremgå af udgiftstallene. Det har ikke været muligt at tage højde for dette i opgørelsen. 
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Miljøområdet har resulteret i en besparelse af råstoffer gennem begræns-
ning af affaldsproduktionen og øget genanvendelse. Derudover formind-
skes påvirkningen af grundvandet gennem krav til deponeringsanlæg. 
Endvidere er mængden af affald til deponering faldet samtidig med, at der 
sker en øget udnyttelse af affaldets ressourcer gennem forbrænding. En-
delig er der sket en begrænsning af spredningen af farlige stoffer i affal-
det. Der findes imidlertid ikke data, der direkte viser effekterne af tiltag 
på affaldsområdet. 
 
I stedet opgøres udviklingen typisk i affaldsmængden opdelt på behand-
lingsformer. Udviklingen i mængder fordelt på behandlingsform siger 
ikke noget entydigt om fordelene ved miljøpolitikken, da mængden i sig 
selv ikke giver information om ændringen i den miljømæssige belastning. 
F.eks. vil den miljømæssige belastning fra indsamling af affald ikke afspej-
les. 
 
På to mindre områder er det muligt at opgøre resultaterne af miljøregule-
ringen direkte.  
 
Ved forbrænding af affald med energiudnyttelse anvendes f.eks. mindre 
fossile brændsler. Dette medfører en reduktion i udledningen af CO

2
, da 

affaldet er CO
2
-neutralt, jf. tabel 5.4.  

 
Tabel 5.4. Reduktion i CO

2
–emission ved affalds-forbrænding 

(1000 ton) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
CO2 reduktion  900 1.000 1.000 1.200 1.300 1.300 1.300 
Kilde:   Miljø- og Energiministeriet. 

 
Forbrænding af affald med energiudnyttelse betyder et fald i anvendelse 
af fossile brændsler, hvilket har ført til et fald i CO

2
-emissionen på knap 1 

mill. ton i 1992 stigende til ca. 1,3 mill. ton i 1998 
 
Ved deponering af affald udledes metan, der i nogen grad bliver indvun-
det, jf. tabel 5.5. Alternativet til indvinding er udledning. 
 
Tabel 5.5. Udledning og indvinding af metan  
(ton) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Udledning 64.800 64.600 65.400 62.700 62.200 59.100 55.300
Indvinding 1.700 2.800 2.800 6.000 6.600 9.400 12.700
Produktion i alt 66.500 67.400 68.200 68.700 68.800 68.500 68.000
Kilde: Miljø- og Energiministeriet. 
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Den samlede produktion af metan fra deponeringsanlæg har været svagt 
stigende i perioden fra 1992 til 1998. Indvindingen i perioden er ligeledes 
vokset fra 1.700 tons i 1992 til 12.700 tons i 1998. Den samlede udled-
ning af metan til atmosfæren har været faldende, fra ca. 65.000 tons til ca. 
55.000 tons.  
 
Forbud mod deponering vil begrænse udledningen af metan fra depone-
ringsanlæg. I dette tilfælde vil der være tale om en tidsforskydning mellem 
udgifter og fordele – hvor de fulde fordele først slår igennem om flere år.  
 
Ved en udregning af den økonomiske værdi af den nedsatte CO

2
- udled-

ning ved affaldsforbrænding er der, jf. afsnit 9.2., anvendt to forskellige 
priser, nemlig 45 kr. og 260 kr. pr. ton. Værdien af fordelen har jf. tabel 
5.6. været jævnt stigende, fra omkring 0-200 mill. kr. i 1992 til omkring 
100-300 mill. kr. i 1998. Variationen skyldes usikkerhed omkring prisfast-
sættelsen. 
 
Tabel 5.6. Værdi af CO

2
-reduktion ved affaldsforbrænding  

Mill.kr. (2000 priser) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Værdi af CO2 reduktion 0-200 0-300 0-300 100-300 100-300 100-300 100-300 
Anm.: Værdierne er anført som intervaller, da der regnes med tre forskellige CO2-priser. Der 

afrundes til nærmeste 100 mill.kr. 
Kilde: Miljø- og Energiministeriet samt egne beregninger. 

 
Derudover kan der gennemføres en beregning af værdien af indvinding af 
den metan, der udledes ved affaldsdeponering. Alternativet til indvinding 
er udledning. Enhedsprisen for fordelen ved indvinding er udregnet ved 
omregning til CO

2
-ækvivalenter, dvs. ved at multiplicere den såkaldte 

GWP-faktor for metan – som er 21 – med CO
2
-priserne fra afsnit 9.2.6 

Derved fås priser på 945 kr. pr. ton metan og 5.460 kr. pr. ton metan. 
 
Værdien af indvindingen af metan er steget fra tæt ved nul i 1992 til om-
kring 0-100 mill. kr. i 1998. Variationen skyldes ligesom ovenfor usikker-
hed omkring prisfastsættelsen. 
 

                                                 
6 GWP-faktor er en forkortelse for ”Global Warming Potential”. GWP beskriver de enkelte 
drivhusgassers drivhuseffekt i forhold til drivhuseffekten fra CO2, som er den mest anvendte 
drivhusgas. Dermed kan alle drivhusgassers drivhuseffekt beskrives i CO2-ækvivalenter. Pr. defini-
tion er GWP for CO2 lig 1. 
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5.6.5.6.5.6.5.6.    En detaljeret opgørelse af udgifterne på affaldsområdet En detaljeret opgørelse af udgifterne på affaldsområdet En detaljeret opgørelse af udgifterne på affaldsområdet En detaljeret opgørelse af udgifterne på affaldsområdet 
mv.mv.mv.mv.    

I nedenstående afsnit gives en mere detaljeret redegørelse for opgørelsen 
af udgifterne, jf. tabel 5.7.  
 

Tabel 5.7. Nationale udgifter til miljøbeskyttelse på affaldsområdet 
 Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000*
1 Forbrug af miljøgoder 7.900 9.400 10.900 12.100 12.600

   Heraf endeligt forbrug af 
  miljøgoder  

3.400 3.300 3.500 3.800 4.000

   Heraf forbrug af miljøgoder i  
  erhvervene  4.500 6.100 7.500 8.300 8.600

2 Bruttoinvesteringer til miljøtje-
nester 900 800 1.100 1.400 1.300

3 Bruttoinvesteringer i specifikke 
miljøprodukter 0 0 0 0 0

4 Overførsler til miljøformål 0 0 0 0 0

5 Anvendelse i Danmark 
(1+2+3+4) 8.800 10.200 12.000 13.600 14.000

6 Finansieret af EU  0 0 0 0 0

7 Nationale udgifter til miljøbe-
skyttelse (5-6) 8.800 10.200 12.000 13.600 14.000

   heraf driftsudgifter 7.900 9.400 10.900 12.100 12.600

   heraf  kapitaludgifter 900 800 1.100 1.400 1.300

Anm: Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 
til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Data varierer fra opgørelserne fra opgørelsen af miljøudgifter og ind-
tægter fra Danmarks Statistik. Afvigelsen skyldes bl.a. moms og afgifter samt håndtering 
af investeringer. Tal for 2000 bygger fremskrivninger. 

Kilde: Danmarks Statistik,  Miljø- og Energiministeriet samt egne beregninger. 
    
Endeligt forbrug af miljøgoder omfatter husholdningernes afholdelse af 
udgifter til miljøbeskyttelse. Data for husholdningernes udgifter på af-
faldsområdet er baseret på Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelse. 
Udgifterne er steget fra 3,4 mia.kr. i 1992 til 4,0 mia.kr. i 2000, svarende 
til ca. 15 pct. Udgifterne til affaldsbortskaffelse mv. for erhverv7 er be-
stemt residualt. Da udgifterne for husholdninger kan opgøres ret præcist, 
vil beregningsmetoden betyde, at udgifterne for erhverv er særlig usikre, 
jf. forbeholdene for opgørelsen af udgifter og omkostninger som omtalt i 
forbindelse med tabel 5.1. Udgifterne for erhverv er i perioden steget fra 
4,5 mia.kr. i 1992 til 8,6 mia.kr. i 2000, svarende til en stigning på ca. 90 
pct.  
 
                                                 
7  Dele af udgifterne vil som før nævnt omfatte ikke-affaldsrelaterede aktiviteter. 
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Forsøges den samlede udgiftsudvikling forklaret gennem udviklingen i de 
bagvedliggende nationalregnskabsbrancher, observeres den største pro-
centvise stigning hos genanvendelsessektoren. I starten af perioden er der 
sket over en fordobling af udgifterne. Herefter er udgifterne næsten kon-
stante. De budgetterede udgifter i 2000 ligger på ca. 800 mill.kr. Årsagen 
til stigningen i udgifterne til udsortering og forbehandling af affaldspro-
dukter kan sandsynligvis tilskrives, at en større mængde affald anvises til 
genanvendelse samt, at der i højere grad end tidligere sker en udsortering 
af miljøbelastende fraktioner.  
 
Det må forventes, at tiltag til øget genanvendelse igangsættes, hvor miljø-
forbedringen kan opnås for færrest mulige omkostninger. En stigning i 
mængden af genanvendt affald kan således sagtens være forbundet med 
stigende udgifter pr. genanvendt ton. Med tiden vil den teknologiske ud-
vikling dog kunne bidrage med billigere teknologi. Det er derfor vanske-
ligt at vurdere udgiftseffekten af øget genanvendelse.  
 
Endvidere er udgifterne til deponering og forbrænding mere end fordob-
let i perioden og ligger i 2000 på ca. 2,8 mia.kr. Stigningen kan sandsyn-
ligvis tilskrives flere elementer. Der har f.eks. været en forskydning fra 
deponering til forbrænding, hvilket kan have påvirket udgiftsniveauet. 
Derudover vil mellemdeponering af forbrændingsegnet affald forøge 
udgifterne. Endvidere har der i perioden været en skærpelse af miljøkrav 
til både deponering og forbrænding. På deponeringssiden har der primært 
været tale om øget beskyttelse mod forurening af grundvand. For for-
brænding har der blandt andet været skærpede krav til udledningen til 
luftmiljøet. Endelig er der som før nævnt sket en stigning i affaldsafgif-
ten. Omvendt er de samlede mængder til deponering og forbrænding 
faldet i perioden. 
 
Renovation og renholdelse omfatter indsamling af affald. Endvidere er 
snerydning, saltning og grusning mv. omfattet af branchebetegnelsen. 
Udgifterne er i perioden steget med ca. 20 pct.  og ligger i 2000 på ca. 6,6 
mia.kr. Udgifter til snerydning og saltning på vejnettet er skønnet til at 
stige fra ca. 350 mill.kr i 1992 til ca. 450 mill.kr. i 2000.  
 
Der er en række miljøudgifter (øvrige miljøudgifter), som ikke figurerer i op-
gørelsen i nationalregnskabet. Dette kan skyldes, at de figurerer under en 
anden nationalregnskabsbranche. På de områder hvor sådanne udgifter 
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har været mulige at opgøre, er de inkluderet. Opgørelsen af øvrige miljø-
udgifter er således ikke altomfattende, jf. tabel 5.8. 
 
Tabel 5.8. Udviklingen i øvrige miljøudgifter 
Mill.kr. (2000-priser) 1992 1994 1996 1998 2000
I alt 232 245 492 506 567
  Metalaffald 189 168 171 184 208
  Byggeaffald 0 0 245 221 221
  Bilskrot 40 74 51 72 99
  Dæk m.v. 0 0 22 26 35
  PVC 2 2 2 2 2
  Imprægneret træ 1 1 1 1 2
Kilde:  Miljøstyrelsen.  

 
Som før nævnt forekommer der transport, sortering, behandling og gen-
anvendelse af affald, som ikke er omfattet af nationalregnskabets af-
grænsningsområder. Disse merudgifter kan være svære at klarlægge, da 
udgifterne oftest indgår i den almindelige drift eller forbrug hos virksom-
heder eller husholdninger.  
 
Ud af den samlede mængde af genanvendt affald udgør skrotjern og me-
tal ca. en ottendedel. Udgifterne omfatter sortering på virksomheden 
samt transport af skrotjern, bly, kobber, zink, messing og aluminium, som 
er de typiske metaller, der genanvendes. Den samlede udgift beløber sig 
til ca. 200 mill.kr. i 2000. Der skabes også indtægter i de virksomheder, 
der sælger oparbejdet metalaffald videre. Samlet skønnes denne branche 
at tjene godt 500 mill.kr. i 2000.  For den enkelte virksomhed i metalaf-
faldsbranchen er der altså positiv økonomi i genanvendelse. For samfun-
det som helhed giver branchens værditilvækst ikke nødvendigvis et retvi-
sende billede af fordelene ved at genanvende metal. Det skyldes, at bran-
chens indtægter ville blive skabt af andre metalvirksomheder, som anven-
der primære råvarer, hvis ikke virksomhederne i genanvendelsesbranchen 
fandtes. 
 
I bygge og anlægsbranchen genanvendes ca. 90 pct. af affaldet. Opgørel-
sen af udgifter omfatter udgifter til håndtering af jord, asfalt, beton, tegl 
samt andet bygge og anlægsaffald.8 Genanvendelse i bygge- og anlægs-
branchen sker oftest inden for branchen og udgifterne vil således ikke 

                                                 
8 Behandlingsudgifterne (netto) kan udgøre fra 0 til 150 kr. pr. ton affald. Transport af byggeaffald 
udgør ca. 35 kr. pr. ton uanset afstand idet det er oplyst, at det omkostningstunge element i trans-
porten er af- og pålæsningen. 
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indgå i nationalregnskabsstatistikken. Miljøstyrelsen skønner, at udgifter-
ne for genanvendelse for de 5 typiske hovedfraktioner i gennemsnit belø-
ber sig til ca. 200 mill.kr. i 2000. 
 
Skrotning af biler indgår ikke i oplysningerne fra nationalregnskabet. Ud-
gifterne for ordningen har generelt været jævnt stigende siden 1992. Ud-
giftsudsvinget i 1994 skyldes en midlertidig indførelse af en skrotordning 
for biler. Den 1. april 2000 blev der indført en obligatorisk ordning, hvor 
der hvert år indbetales et beløb på 90 kr. pr år. Indbetalingen anvendes 
efterfølgende til brug for en miljørigtig bortskaffelse af køretøjer. Ord-
ningen forventes at betyde en udgiftsstigning på omkring 100 mill.kr. 
 
Vedrørende nyttiggørelse af dæk er der i bekendtgørelse nr. 11 fra 5. fe-
bruar 2000 lagt op til en øget indsamling af dæk. Det forventes, at den 
øgede indsats vil betyde, at udgifterne stiger.  
 
Forbrænding af PVC er forbundet med miljøbelastning i form af 
luftemission. Endvidere vil forbrænding af PVC efterlade tungmetaller i 
restprodukterne fra forbrændingsanlæggene, hvilket kan betyde, at slag-
gen ikke kan genanvendes. PVC udsorteres og deponeres således særskilt, 
i det omfang det er muligt. Udgiftsskønnene er baseret på skøn over af-
faldsmængderne. Udgifterne forventes at stige når der er udviklet egnede 
genanvendelsesteknologier. Udgifterne til forbrænding og deponering er 
omfattet af tabel 5.1., mens udgifterne til transport og sortering fremgår af 
tabel 5.8. 
 
Forbrænding af imprægneret træ er ligeledes forbundet med miljøbelast-
ning i form af luftemission samt problemer med tungmetaller i restpro-
dukterne fra forbrændingsanlæggene. Imprægneret træ udsorteres og de-
poneres således særskilt, i det omfang det er muligt. I Affald 21 tages der 
initiativ til en forstærket indsats på området. Udgifterne til forbrænding 
og deponering er omfattet af tabel 5.1., mens udgifterne til transport og 
sortering fremgår af tabel 5.8. 
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6.1.6.1.6.1.6.1.    IndledningIndledningIndledningIndledning    
Luftforurening er i SERIEE-systemet defineret som menneskeskabte 
udledninger af skadelige stoffer til luftmiljøet. Udledningerne kan skabe 
miljøproblemer på henholdsvis lokalt, regionalt og globalt niveau.  
 
Beskyttelse af luft og klima er kategoriseret i CEPA-gruppe 1 – og omfat-
ter handlinger og aktiviteter, der har til formål at forhindre, reducere eller 
fjerne luftforurening.  
 
Med udgangspunkt i problemstillingen vedrørende global og regional 
luftforurening har Danmark indgået en række internationale aftaler om 
reduktioner af udledninger af miljøskadelige stoffer til luftmiljøet. Afta-
lerne omfatter drivhusgasser1 samt VOC, SO

2
, NO

x
 og NH

3
.  Specielt 

med hensyn til reduktioner af drivhusgasser er Danmarks internationale 
forpligtigelser motiveret af, at det er regeringens holdning, at de industria-
liserede lande må påtage sig lederskabet i reduktionen af drivhusgasud-
ledninger, udviklingen af ny teknologi samt overførslen heraf til udvik-
lingslande. Danmark har en relativ høj udledning af CO

2
 pr. capita. 

 
Målsætningerne forbundet med disse aftaler søges opfyldt ved brug af en 
række reguleringer på miljøområdet. Reguleringerne gør i stort omfang 
brug af økonomiske virkemidler som afgifter og tilskud mv. Der gøres 
imidlertid også brug af administrative virkemidler som påbud, grænse-
værdier og kvoter samt ”bløde” virkemidler som for eksempel mærkning 
og information.  
 
Reguleringerne udgør den førte miljøpolitik på luftområdet. De samlede 
udgifter forbundet med miljøpolitikken, finansieringen af udgifterne og 
de samlede omkostninger beregnes i kapitlet. Ydermere præsenteres den 
                                                 
1 Drivhusgasserne er kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas (N2O), samt industrigasserne hy-
droflourocarboner (HFC), perflourcarboner (PFC) og svovlhexafluorid (SF6). 



MILJØPOLITIKKENS ØKONOMISKE OMKOSTNINGER OG FORDELEMILJØPOLITIKKENS ØKONOMISKE OMKOSTNINGER OG FORDELEMILJØPOLITIKKENS ØKONOMISKE OMKOSTNINGER OG FORDELEMILJØPOLITIKKENS ØKONOMISKE OMKOSTNINGER OG FORDELE    

98989898    
 

økonomiske værdi af miljøpolitikkens fordele. Det skal understreges, at 
sådanne beregninger er forbundet med en vis usikkerhed, som fortrinsvis 
skyldes beregningsmæssige antagelser og ufuldstændig information om 
historiske og især fremtidige sammenhænge. Dette gælder særligt for 
værdisætningen af reduktion af drivhusgasudledninger.   
 
De samlede udgifter på luftområdet er opgjort til knap 11 mia.kr. i 2000, 
hvilket er godt dobbelt så meget som i 1992. Udgifterne finansieres med 
5,3 mia.kr. fra erhvervslivet, med 2,3 mia.kr. fra husholdningerne og med 
3,1 mia.kr. fra den offentlige sektor.  
 
Udgifterne finder fortrinsvis anvendelse på energiområdet, hvortil 72 pct. 
af udgifterne kan henføres. 23 pct. af udgifterne anvendes på trafikområ-
det, mens resten anvendes i industrien på andre områder end energi.   
 
Selvom en skarp adskillelse af indsatsen på stoffer ikke er mulig, så kan 
udgifterne først og fremmest henføres til tiltag i forbindelse med redukti-
on af drivhusgasudledninger og dernæst til udgifter i forbindelse med 
bekæmpelse af SO

2
- og NO

x
-udledninger.      

 
De samlede omkostninger ved regulering på luftområdet kan med en vis 
usikkerhed beregnes til omkring 27 mia.kr. i 2000, hvilket er en stigning 
på ca. 12 mia.kr. i forhold til niveauet i 1992. Forskellen på udgifter og 
omkostninger er givet ved, at udgifterne korrigeres for afledte virkninger 
af reguleringen. Disse korrektioner er forholdsvis usikre og baseres på 
antagelser om blandt andet adfærdsændringer for de, der rammes af regu-
leringen. De afledte virkninger tæller ressourcebesparelser, priskorrektio-
ner, omkostningen ved skattefinansiering samt forvridningstab som følge 
af ændret produktion og forbrug. Derudover indebærer den miljøpolitiske 
indsats på trafikområdet også andre afledte virkninger i form af færre 
ulykker mv.  
 
Fordele ved reguleringen er den reduktion af miljøbelastningen, der op-
nås i forhold til en situation uden regulering. Denne reduktion af miljøbe-
lastningen indtræffer ikke nødvendigvis i samme periode som udgifter og 
omkostninger. Blandt andet er knap halvdelen af de nationale miljøudgif-
ter på luftområdet investeringsudgifter, som skaber mulighed for miljø-
mæssige fordele i de efterfølgende år.   
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Som det eneste miljøområde er luftområdet kendetegnet ved, at effekten 
af miljøpolitikken kan opgøres. Desuden er forskningen nået langt med 
hensyn til at værdisætte effekterne på dette område. Der er således for-
holdsvis gode muligheder for at beregne virkningen af miljøpolitikken på 
luftområdet. Beregningen af værdien af klimaeffekter er dog forbundet 
med en betydelig usikkerhed. 
 
Den økonomiske værdi af miljøpolitikken på luftområdet er – alt efter 
den anvendte CO

2
-pris – gennemsnitligt beregnet til henholdsvis 11,6 

mia.kr. og 14,3 mia.kr. pr. år i perioden fra 1992 til 2000. Det er ikke mu-
ligt uden videre at sammenligne værdien af miljøpolitikken med omkost-
ningerne i et enkelt år. Det skyldes, at omkostningerne i et enkelt år gene-
rerer forbedringer gennem flere år. I kapitel 9 er der foretaget en gen-
nemgang af værdisætningen af de miljømæssige fordele ved regulering på 
luftområdet.  
 

6.2.6.2.6.2.6.2.    Miljømæssig problemstilling på luftområdetMiljømæssig problemstilling på luftområdetMiljømæssig problemstilling på luftområdetMiljømæssig problemstilling på luftområdet    
Den miljømæssige problemstilling på luftområdet favner bredt og kan 
bedst beskrives ved hjælp af en opdeling på henholdsvis lokal, regional og 
global luftforurening.  
 
Global luftforurening er karakteriseret ved, at den geografiske placering 
af forureningskilder er underordnet. Et eksempel herpå er klimaændrin-
ger som følge af udledning af drivhusgasser, der i dag anses for at være et 
af de væsentligste miljøproblemer. Et andet eksempel er udledningen af 
ozonlagsnedbrydende stoffer, der resulterer i øget UV-stråling, som kan 
øge risikoen for hudkræft.  
 
Udledningen af en række andre stoffer er forbundet med regionale ska-
devirkninger. Miljøbelastningen spredes således over betydelige afstande. 
Stofferne tæller blandt andet flygtige organiske stoffer (VOC), svovl 
(SO

2
) og kvælstofilter (NO

x
), som er forbundet med både sundheds- og 

miljøproblemer. SO
2
 og NO

x
 virker forsurende på miljøet og forårsager 

derfor skader på skov, planter, fisk og bygninger. NO
x
 bidrager også til 

overgødskning (eutrofiering) af jord, søer og hav. Ydermere bidrager 
VOC sammen med NO

x
 til dannelse af ozon, som ved jordens overflade 

er skadeligt for træer, afgrøder og menneskers luftveje. 
 
Der findes også – fortrinsvis i byerne – lokal luftforurening forårsaget af  
eksempelvis partikler. Lokal forurening er i denne forbindelse karakterise-
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ret ved, at forureningens negative effekter påvirker et begrænset geogra-
fisk område. Der er fortrinsvis sundhedsmæssige problemer forbundet 
med den lokale forurening.   
 

6.3.6.3.6.3.6.3.    Regulering på luftområdetRegulering på luftområdetRegulering på luftområdetRegulering på luftområdet    
Danmark har en række miljømæssige målsætninger og reguleringer på 
luftområdet. En del af målsætningerne er fastsat på baggrund af internati-
onale aftaler og afspejler således, at en del af problemerne vedrørende 
luftforurening er af international og dermed grænseoverskridende karak-
ter. Indsatsen i forbindelse med målopfyldelse er beskrevet ved den dan-
ske – og i beskedent omfang ved den internationalt koordinerede – regu-
lering.  
 

Målsætninger på luftområdetMålsætninger på luftområdetMålsætninger på luftområdetMålsætninger på luftområdet    
Global forurening 

Med den forventede ratificering af den internationale Kyoto-aftale vil 
Danmark forpligte sig internationalt til betydelige reduktioner i udlednin-
gen af de såkaldte drivhusgasser. I henhold til den efterfølgende interne 
EU-byrdefordeling skal Danmark reducere den samlede udledning af 
drivhusgasser2 med 21 pct. i 2008-12 i forhold til 1990. Regeringen har 
udarbejdet en strategi – Klima 2012 – der indeholder planer for, hvordan 
målet opfyldes. 
 
Danmark havde i forvejen en national målsætning om reduktion af CO

2
-

udledningen på 20 pct. i 2005 i forhold til 1988. 
 
Brugen af ozonlagsnedbrydende stoffer er i dag stort set afviklet i Dan-
mark. Eneste undtagelse er et begrænset brug af de mindst skadelige stof-
fer – HCFC'er – som skal være afviklet inden 2002.   
 
Regional forurening 

EU har i marts 1999 vedtaget et direktiv, der skal begrænse udledningen 
af flygtige organiske forbindelser fra brug af organiske opløsningsmidler i 
visse aktiviteter og anlæg. Sigtet er, at VOC-udledningen skal reduceres 
med 57 pct. i perioden 1990 til 2010. Direktivet skal være gennemført i 
medlemsstaterne inden april 2001 og vil sætte krav om, at mange danske 
virksomheder skal nedbringe deres udledning af de luftformige VOC'er. 
 

                                                 
2 Jævnfør note 1 for beskrivelse af de omfattede gasser. 
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Danmark har under Genève-konventionen om grænseoverskridende luft-
forurening i ECE-regi3 forpligtet sig til at reducere SO

2
-udledningen i 

2000 med 80 pct. i forhold til 1980-niveauet. Danmark har også forpligtet 
sig til at reducere udledningen af NO

x
 med 30 pct. i perioden 1986 til 

1998, samt at reducere udledningen af VOC med 30 pct. i perioden 1985 
til 1999. Det vurderes, at Danmark kan overholde disse aftaler. 
 
Ydermere underskrev Danmark i december 1999 Gøteborg-protokollen 
under Genève-konventionen om grænseoverskridende luftforurening. 
Med ratifikation af protokollen forpligter Danmark sig til emissionslofter 
i 2010 på 55.000 ton SO

2
, 127.000 ton NO

x
, 85.000 ton VOC og 69.000 

ton ammoniak.4 Parallelt hermed har EU's miljøministre vedtaget et di-
rektiv med samme udledningslofter for de fire stoffer ligeledes for år 
2010. Under forudsætning af, at de allerede iværksatte og planlagte initia-
tiver medfører de forventede reduktioner i udledningen af de fire stoffer, 
kan emissionslofterne overholdes uden yderligere tiltag.  
 
Lokal forurening 

Til sikring af luftkvaliteten er der i EU vedtaget dels et rammedirektiv om 
vurdering og styring af luftkvaliteten og dels to såkaldte datterdirektiver 
med grænseværdier for blandt andet partikler. Andre, og mere regionale, 
luftforurenende stoffer som SO

2
 og NO

x
 er også omfattet af direktiverne. 

 

Regulering af luftområdetRegulering af luftområdetRegulering af luftområdetRegulering af luftområdet    
Miljøreguleringen af luftområdet har tidligere i høj grad været centreret 
om stofferne SO

2
, NO

x
, VOC og bly. I de senere år er fokus imidlertid 

rettet mod partikler og især udledning af drivhusgasser, hvoraf CO
2
 er 

den vigtigste.  
 
Reguleringerne på luftområdet er karakteriseret ved, at der gøres brug af 
en række økonomiske virkemidler som afgifter og tilskud. På sigt er også 
internationale virkemidler som eksempelvis handel med emissioner mv. 
mulig. Der gøres imidlertid også brug af administrative  virkemidler som 
påbud, grænseværdier og kvoter samt ”bløde” virkemidler som mærkning 
og information mv.  
 

                                                 
3 ECE er FN's Økonomiske Kommission for Europa. 
4 Danmark udledte ifølge DMU 77.000 ton SO2, 232.000 ton NOx, 129.000 ton VOC og 104.000 
ton ammoniak i 1998. 
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Nedenstående præsenteres de primære reguleringer på luftområdet. Langt 
hovedparten af tiltagene sigter fortrinsvis mod reduktion af CO

2
-

udledninger. Der vil imidlertid for de fleste tiltag også være miljømæssige 
konsekvenser vedrørende udledninger af andre stoffer end CO

2
 – eksem-

pelvis SO
2
, NO

x
, N

2
O, CH

4
, VOC og CO. Reguleringen på luftområdet 

er opdelt efter hovedgrupperne energiforsyning, energiforbrug, grønne 
afgifter og international regulering, jf. tabel 6.1. Opdelingen tjener primært 
formålet at illustrere omfanget og bredden af den anvendte regulering. 
Således kan grænsen mellem hovedgrupperne være flydende, og der kan 
forekomme overlap mellem grupperingerne.  
 
Tabel 6.1. De primære miljøreguleringer  
Energiforsyning 

 Kvoteregulering af emissioner fra kraftværker (røgrensningsanlæg – afsvovlning og deNOx) 
 Udbygning af decentral kraftvarme 
 Tilskud til vindmøller på land og på havet 
 Biomasseanvendelse til elproduktion 

 Anlægstilskud til vedvarende energi 
 Kvotelov for kraftværker 

 Regulering af SO2 i brændsler 
Energiforbrug 
 Grøn afgiftspakke – herunder CO2-afgift 
 Støtte til tilslutning til kraftvarme 
 Omstilling af ældre boliger til kraftvarme 
 Elvarmekonvertering 
 Mærkning af bygninger 
 Katalysatorer i biler 
 Tilskud til energibesparende foranstaltninger 
Grønne afgifter 
 Grøn ejerafgift af alle nye personbiler (efter 1. juli 1997) 
 Benzinafgift 
 SO2-afgift 
 Energiafgift 
 Afgiftsdifferentiering 

International regulering1) 
 Handel med emissioner2)

 

 Joint Implementation2) 

 Clean Development Mechanism2) 

1) Folketinget kan i 2001 tage stilling til Danmarks ratifikation af Kyoto-aftalen. Det er målet, at 
EU samlet kan ratificere aftalen i 2002. 

2) De tre typer virkemidler betegnes samlet ”Internationale fleksible virkemidler” og er beskrevet 
i underafsnittet ”International regulering”. 

 
Derudover reguleres industriens emissioner af skadelige stoffer via god-
kendelser og påbud i Luftvejledningen.  
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Energiforsyning 

Reguleringen af dansk energiforsyning er omfattende. Danmarks primære 
elproduktion er kulbaseret, hvilket medfører, at Danmark har en for-
holdsvis høj udledning af CO

2
 pr. indbygger. Reguleringen søger således 

først og fremmest at reducere udledningen af CO
2
. I forbindelse hermed 

reduceres i nogen grad udledninger af andre skadelige stoffer som SO
2
, 

NO
x
 og CO. 

 
Elproduktionen i Danmark er søgt effektiviseret via bedre udnyttelse af 
energi i kombineret el og varmeproduktion. Dette gøres ved påbud om, 
og tilskud til, decentrale kraftvarmeanlæg. Endvidere er der via anlægs- og 
elproduktionstilskud skabt incitament til vedvarende energiproduktion – 
herunder særligt elproduktion på vindmøller, som i dag udgør omkring 10 
pct. af Danmarks samlede elforbrug.  
 
Udledninger af SO

2
 og NO

x
 er reguleret ved hjælp af kvoter for kraftvær-

ker. Ydermere reguleres SO
2
-udledninger ved fastsættelse af grænseværdi-

er for indhold af S i brændsler, ligesom NO
x
-udledninger reguleres ved 

kravet om katalysatorer på biler.   
 
Energiforbrug 

Der er i Danmark indført en omfattende regulering, som sigter på at be-
grænse slutforbruget af energi – dermed reduceres blandt andet den for-
holdsvis høje udledning af CO

2
 pr. indbygger. 

 
Reduktionen i energiforbruget opnås blandt andet ved økonomiske til-
skyndelser til henholdsvis reduceret og renere forbrug. Der gøres således 
brug af afgifter i form af den grønne afgiftspakke, som fortrinsvis reduce-
rer brugen af CO

2
 men også SO

2
 og NO

x
. Derudover ydes på boligområ-

det tilskud til elvarmekonvertering, til tilslutning til kraftvarme samt i 
forbindelse med etablering af vedvarende energi. 
 
Administrative og "bløde" virkemidler benyttes tillige på området. Således 
er der krav om katalysatorer i visse køretøjer. Der ydes ligeledes informa-
tion i form af mærkning af bygninger for at fremme blandt andet energi-
besparelser.    
 
Grønne afgifter 

En grøn afgift adskiller sig alene fra andre afgifter ved, at den medfører 
en adfærdsændring, som er med til at opfylde et miljømål. En væsentlig 



MILJØPOLITIKKENS ØKONOMISKE OMKOSTNINGER OG FORDELEMILJØPOLITIKKENS ØKONOMISKE OMKOSTNINGER OG FORDELEMILJØPOLITIKKENS ØKONOMISKE OMKOSTNINGER OG FORDELEMILJØPOLITIKKENS ØKONOMISKE OMKOSTNINGER OG FORDELE    

104104104104    
 

del af den miljøpolitiske indsats sker via grønne afgifter. Det hænger 
blandt andet sammen med, at afgiftsinstrumentet er et velegnet og om-
kostningseffektivt reguleringsinstrument.  
 
Der findes således også på luftområdet – fortrinsvis til brug for reduktion 
af CO

2
-udledningerne – en række afgifter. For at tilskynde til anskaffelsen 

af mere energiøkonomiske biler er vægtafgiften for nye biler således er-
stattet med en grøn ejerafgift, hvis størrelse afhænger af bilens energief-
fektivitet. Derudover findes afgifter på benzin samt på energi i form af 
afgifter på el, gas, olie og kul.  
 
Ydermere er der afgift på SO

2
-udledning. Hvis SO

2
-udledningen ikke 

registreres, svares der afgift af S i de brændsler, som er omfattet af ener-
giafgiftslovene. 
 
International regulering 

Danmark har tilsluttet sig en række internationale aftaler vedrørende re-
duktion af luftforurening. I hovedparten af disse aftaler er det alene mål-
sætninger, der er beskrevet. Efter tilslutning til aftalerne er det op til de 
enkelte lande at overholde målsætningerne ved brug af nationale virke-
midler. I disse tilfælde er reguleringen behandlet ovenstående.    
 
Kyoto-aftalen går imidlertid videre end til blot at beskrive målsætninger. 
Aftalen åbner tillige mulighed for, at landene på sigt kan anvende 3 typer 
internationale virkemidler – international handel med emissioner,  Joint 
Implementation og Clean Development Mechanism – for at efterleve 
deres forpligtelser. De internationale virkemidler indebærer, at Kyoto-
målet kan opfyldes på en mere samfundsøkonomisk effektiv måde. 
 
International handel med emission af drivhusgas – eventuelt i form af 
kvoter – medfører, at lande, som har forholdsvis let ved at reducere emis-
sionerne, kan sælge deres kvoter til andre lande, hvor omkostningerne 
ved at reducere emissioner er høje. Joint Implementation tillader et land 
at blive godskrevet emissionsreduktioner forbundet med at finansiere et 
projekt, som reducerer drivhusgas-emissioner i et andet land omfattet af 
Kyoto-aftalen.5 Clean Development Mechanism svarer til Joint Imple-

                                                 
5 For at sikre en global effekt skal reduktionerne være additionelle til allerede besluttede projekter 
mv. 
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mentation mekanismen bortset fra, at et land omfattet af Kyoto-aftalen 
kan finansiere et projekt i et land, som ikke er omfattet af Kyoto-aftalen.6  
 

6.4.6.4.6.4.6.4.    Overordnede økonomiske konsekvenserOverordnede økonomiske konsekvenserOverordnede økonomiske konsekvenserOverordnede økonomiske konsekvenser    
De overordnede økonomiske konsekvenser af miljøpolitikken beskrives i 
afsnittet ved hjælp af en summarisk gennemgang af henholdsvis udgifter-
ne forbundet med miljøindsatsen, finansieringen af udgifterne og de sam-
lede omkostninger. Der henvises til kapitel 3 for en udførlig beskrivelse af 
forskellen mellem udgifter og omkostninger.  
 
En teoretisk beregning af den økonomiske værdi af miljøreguleringen på 
luftområdet er overordnet beskrevet i afsnit 6.5. En mere detaljeret gen-
nemgang er foretaget i kapitel 9.  
 
For en mere detaljeret beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for-
bundet med luftbeskyttelse henvises til afsnit 6.6, hvor udgifterne er op-
delt på områder (fortrinsvis energi og trafik) og aktører (husholdninger, 
erhverv og den offentlige sektor). Ydermere er nutidsværdien af miljøpo-
litiske tiltag på energiområdet beregnet. 
 

UdgifterUdgifterUdgifterUdgifter    
Udgifter til beskyttelse af luft og klima er for perioden 1992 til 2000 be-
skrevet ved forbruget af miljøgoder og investeringer i miljøaktiviteter, jf. 
tabel 6.2.  
 

                                                 
6 Clean Development Mechanism har tillige til formål at fremme teknologioverførsel og bæredyg-
tig udvikling i udviklingslandene. Se endvidere note 5. 
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Tabel 6.2. Nationale udgifter til miljøbeskyttelse på luftområdet 
 Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000*
1 Forbrug af miljøgoder 1.800 2.500 3.100 4.100 4.800
2+3 Bruttoinvesteringer  2.700 3.300 4.500 5.300 4.600
4 Overførsler til miljøformål 400 1.400 1.500 1.300 1.500
5 Anvendelse i Danmark (1+2+3+4) 4.900 7.300 9.100 10.700 10.800
6 Finansieret af EU  0 0 0 0 0
7 Nationale udgifter til miljøbeskyttel-

se (5-6) 
4.900 7.300 9.100 10.700 10.800

   heraf driftsudgifter 2.100 3.100 3.900 5.100 5.900

   heraf kapitaludgifter 2.900 4.200 5.200 5.700 4.900

Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 
til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 

  
Udgifterne til forbrug af miljøgoder er knap tredoblet fra 1,8 mia.kr. i 
1992 til 4,8 mia.kr. i 2000. I samme tidsrum er udgifterne til miljøinveste-
ringer steget fra 2,7 mia.kr. i 1992 til 4,6 mia.kr. i 2000. De samlede nati-
onale udgifter til miljøbeskyttelse på luftområdet er således mere end for-
doblet fra 4,9 mia.kr. i 1992 til 10,8 mia.kr. i 2000.  
 
Hovedparten af såvel drifts- som investeringsudgifter kan henføres til 
tiltag i forbindelse med reduktion af drivhusgasudledninger. Eksempelvis 
drifts- og investeringsudgifter i forbindelse med udbygning af vedvarende 
energi samt udgifter i forbindelse med tilskuds- og mærkningsordninger. 
De resterende udgifter kan henføres til rensning for svovl og kvælstofil-
ter, bekæmpelse af ozonlagsnedbrydelse samt miljøkrav til henholdsvis 
biler og benzin, jf. afsnit 6.6. Det bemærkes, at tiltagene, der fortrinsvis 
sigter mod at reducere udslippet af drivhusgasser, også har afledte virk-
ninger på udledninger af andre skadelige stoffer som eksempelvis SO

2
, 

NO
x
, VOC og CO.   

 
En del af udgifterne vil fortsætte i de kommende år, da de er bundet til 
investeringer i eksempelvis vedvarende energi eller er følgevirkninger af 
lovgivning. Specielt elværkernes udbygning af vindmøller på land og på 
havet vil stige markant i de kommende år. Det forventes således, at el-
værkerne i tidsrummet 2003 til 2008 vil installere 100 MW på land og 750 
MW på havet. Investeringsudgiften forbundet hermed skønnes at være 
ca. 7,5 mia.kr. i 2000 priser, svarende til gennemsnitligt 1,3 mia.kr. årligt. I 
tidsrummet fra 1992 til 2002 skønnes elværkernes investering i vindmøl-
leudbygning til sammenligning at være gennemsnitligt 200 mill.kr. årligt. 
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FinansieringFinansieringFinansieringFinansiering    
Udledningen af skadelige stoffer til luftmiljøet sker primært som følge af 
energiforbrug og ved transport – goder som såvel husholdninger, den 
offentlige og private sektor forbruger. Med udgangspunkt i ”forureneren 
betaler princippet” bidrager alle tre sektorer således til finansieringen af 
miljøbeskyttelse på luftområdet, jf. tabel 6.3.  
 

Tabel 6.3. Finansiering af de nationale udgifter til miljøbeskyttelse 

på luftområdet 
 Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000*
5 Nationale udgifter til miljø-

beskyttelse, finansieret af: 
4.900 7.300 9.100 10.700 10.800

5.1   Offentlig sektor 800 2.300 2.600 3.300 3.100
5.2   Private erhverv 3.000 3.500 4.600 5.000 5.300
5.3   Husholdninger 1.100 1.500 1.800 2.500 2.300
5.4   EU 0 0 0 0 0

Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 
til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 

 
Det ses, at det private erhvervsliv i år 2000 bidrager med knap halvdelen 
af finansieringen af miljøbeskyttelse på luftområdet. Således er 5,3 mia.kr. 
af den samlede udgift på 10,8 mia.kr. finansieret af det private erhvervsliv. 
Dette er imidlertid et forholdsmæssigt fald i forhold til 1992, hvor er-
hvervslivets andel af finansieringen udgjorde 61 pct. Faldet i andelen af 
den erhvervsmæssige finansiering modsvares af en stigning i andelen af 
den offentlige finansiering. Den offentlige finansieringsandel er således 
steget fra 16 pct. i 1992 til 29 pct. i 2000. Den husholdningsfinansierede 
andel af udgifterne har i hele perioden været på omkring 22 pct. 
 

Omkostninger Omkostninger Omkostninger Omkostninger     
Ved kendskab til de miljømæssige udgifter kan de samlede omkostninger 
ved miljøpolitikken beregnes. En beregning af de samlede omkostninger 
er forbundet med betydelig usikkerhed, som blandt andet skyldes bereg-
ningsmæssige antagelser og ufuldstændig information. Jf. afsnit 3.3 for en 
gennemgang af teorien bag beregningen af omkostninger. 
 
Beregningen af omkostninger tager udgangspunkt i opgørelsen af udgifter 
i tabel 6.2., hvorefter der korrigeres for afledte virkninger af miljøpolitik-
ken. De afledte virkninger tæller ressourcebesparelser, priskorrektioner, 
omkostningen ved skattefinansiering samt forvridningstab som følge af 
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ændret produktion og forbrug. Specielt for luftområdet gælder, at den 
miljøpolitiske indsats på trafikområdet også har afledte virkninger i form 
af færre ulykker mv.  
 
De samlede omkostninger til beskyttelse af luft og klima er beregnet til 
26,9 mia.kr. i 2000. Omkostningerne er således steget med 11,9 mia.kr i 
tidsrummet fra 1992 til 2000, jf. tabel 6.4.  
 
Tabel 6.4. Nationale omkostninger til miljøbeskyttelse på luftom-

rådet 
Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000* 
Nationale udgifter til miljøbe-
skyttelse 

4.900 7.300 9.100 10.700 10.800 

Ressourceændring -200 -400 -1.000 -1.900 -1.100 
Ændring i trafikulykker (per-
sonbiler)1) 

-1.400 -1.700 -2.000 -2.200 -1.900 

Nettoafgiftsfaktor 700 900 1.200 1.500 1.500 
Skatteforvridningstab 200 400 400 400 500 
Sum ekskl.  
Forvridningstab ekskl. Afgifter 

4.200 6.400 7.700 8.600 9.700 

Forvridningstab fra afgifter1) 10.800 12.000 14.500 16.000 17.200 
Sum omkostninger i alt  15.000 18.400 22.200 24.600 26.900 

Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 
til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn.  

1) Beregningen er foretaget for år 2000. Korrektioner til tidligere år er foretaget ved hjælp af 
forskelle i provenu fra afgifter fra år til år. 

Kilde: Danmarks Statistik, Skatteministeriet samt egne beregninger.   

    
Indsatsen på miljøområdet kan føre til ressourcebesparelser og dermed 
omkostningsbesparelser. Således medfører den øgede investering i vedva-
rende energi en reduktion i forbruget af brændsler som kul og olie. Vær-
dien heraf udgør en besparelse på 1,1 mia.kr. i 2000.  
 
Miljøindsatsen på trafikområdet, i form af trafikafgifter, medfører tillige 
afledte virkninger i form af færre ulykker – herunder dødsulykker. Yder-
mere er der færre udgifter til vejslid og vejbyggeri, ligesom der er mindre 
støj fra trafikken og mindre trængsel på vejene. Reduktionen i trafikulyk-
ker skyldes, at der køres færre kilometer/er færre biler som følge af den 
øgede kørselsomkostning, trafikafgifterne afstedkommer.7 De eksterne 

                                                 
7 Den samlede effekt på antal kørte kilometer er for 2000 udregnet til 12 mia.km. i Notat om virk-
ningerne af afgifter på trafik, Skatteministeriet, 14. april 2000. 
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uheldsomkostninger er for personbiler beregnet til 16 øre pr. kilometer.8 
Den samfundsøkonomiske værdi af færre trafikulykker er således udreg-
net til 1,9 mia.kr. for personbiler i 2000. Det har ikke været muligt at ud-
føre beregningen for last- og varebiler samt for busser. Tallet undervur-
derer således den totale værdi af reduktionen i antallet af trafikulykker.  
 
Udgifterne skal tillige korrigeres, så priserne på inputfaktorerne afspejler 
de forbrugsmuligheder, som inputfaktorerne alternativt ville have kunnet 
give anledning til. Korrektionen foretages ved hjælp af nettoafgiftsfakto-
ren, og udgør på luftområdet en omkostning på 1,5 mia.kr. i 2000. 
 
De offentlige udgifter finansieres ved skatteindtægter. Opkrævningen 
heraf er forbundet med en omkostning, som beskrives ved skatteforvrid-
ningstabet. Skatteforvridningstabet udgør på luftområdet en omkostning 
på 500 mill.kr. i 2000. 
 
Endelig er der taget højde for forvridningstabet i forbindelse med øko-
nomisk regulering. Forvridningstabet beskriver omkostningen for hus-
holdninger og erhverv ved ændret produktion eller forbrug som følge af 
de miljøafgifter, der findes på luftområdet.9 Jo større forvridningstabet er, 
jo større er adfærdsændringen til gavn for miljøet.  
 
Specielt for grønne afgifter gælder imidlertid, at afgifterne kan være for-
bundet med en samfundsmæssig nyttegevinst. På marginalen gælder såle-
des, at miljøgevinsten ved en afgiftsforhøjelse – eksempelvis reduceret 
udledning af et miljøskadeligt stof – har en større samfundsmæssig værdi 
end forvridningsomkostningerne, så længe afgiftsforhøjelsen er lavere 
end den sats, der resulterer i et samfundsmæssigt optimalt forbrug af det 
miljøskadelige stof. Jf. afsnit 3.3 for en beskrivelse af forvridningstabet 
forbundet med afgifter. I kraft af den omfattende brug af grønne afgifter 
på luftområdet er forvridningstabet fra afgifter betydeligt og udgør 17,2 
mia.kr. i 2000. For energiafgifter er alene forvridningstabet som følge af 
reduceret energiforbrug beregnet. Afgifterne medfører tillige et forvrid-

                                                 
8 Jf. Samfundsøkonomisk omkostningseffektivitet i transportsektoren, Trafikministeriet (COWI), Arbejdspa-
pir 1, 1997. Værdien er udregnet ved brug af contingent valuation. En omkostningsbaseret 
værdisætning – dvs. en opgørelse af omkostningen ved sygehusophold, tabt arbejdsfortjeneste osv. 
– er også foretaget. Værdien er her udregnet til 5 øre pr. kilometer. Værdisætning ved hjælp af 
contingent valuation er dog foretrukket i denne forbindelse, jf. afsnit 8.3. 
9 Afgrænsningen af miljøafgifter på luftområdet er foretaget i overensstemmelse med gængse 
definitioner, som blandt andet – på et mere aggregeret niveau – er anvendt i Miljøvurdering af finans-
lovforslaget for 2001.    
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ningstab som følge af, at sammensætningen af energiforbruget ændres – 
eksempelvis bidrager energiafgifterne til, at der opnås en miljøeffekt ved 
substitution til mindre forurenende fossile brændstoffer eller til vedva-
rende energi. Forvridningstabet forbundet hermed er ikke beregnet.    
 
Der er i forbindelse med opgørelsen af forvridningstabet ved grønne af-
gifter ikke taget hensyn til anvendelsen og fordelingen af provenuet fra 
afgifterne, jf. boks 6.1. 
 
Boks 6.1. Grønne afgifter, dobbelt dividende og nettoforvrid-

ningstab 
Det anføres til tider, at en omlægning af skattesystemet, der indeholder grønne afgifter, kan være 
forbundet med en dobbelt dividende. En dobbelt dividende betyder, at indførelsen af grønne 
afgifter resulterer i såvel mindre forurening som øget ikke-miljømæssig velfærd i samfundet gen-
nem en forbedret skattestruktur. Der kan specifikt være tale om, at den dobbelte dividende består 
af såvel bedre miljø som øget beskæftigelse. 
 
Størrelsen af den dobbelte dividende afhænger både af ændringen i skatterne og udgangspunktet.
De samlede virkninger på den totale velfærd vil således være afhængig af skattesystemets oprinde-
lige indretning. Er skattesystemet indrettet så det at arbejde kun giver en lille gevinst, kan der være 
tale om en dobbelt gevinst ved en skatteomlægning fra personskat til grønne afgifter. Er skattesy-
stemet i forvejen godt indrettet, vil gevinsten ved en skatteomlægning være mindre. 
 
Uanset størrelsen af en dobbelt dividende ved indførelse af miljøafgifter, vil forvridningstabet som 
følge af grønne afgifter reduceres alt efter hvad provenuet bruges til. Da afgifterne på luftområdet 
også tjener et rent fiskalt formål, skal forvridningstabet for disse således ses i forhold til forvrid-
ningstabet ved alternative finansieringskilder. Størrelsen af dette nettoforvridningstab afhænger 
selvfølgelig i væsentlig grad af valget af alternative finansieringskilder. 
  
I denne rapport behandles alene miljøpolitikkens udgifter, omkostninger og økonomiske fordele. 
Fordelingsmæssige spørgsmål og overvejelser behandles derimod ikke. Det er beregningsteknisk 
antaget, at provenuet af de grønne afgifter anvendes til en skattenedsættelse der er forvridnings-
mæssig neutral. Det vil sige, skattenedsættelsen har samme marginale forvridning som den margi-
nale forvridning i det skattesystem de grønne afgifter er en del af. For en diskussion af forde-

lingsmæssige aspekter ved grønne afgifter henvises til Skaτ, Skatteministeriet, juni 2000, Finansrede-
gørelse 2000, Finansministeriet, april 2000 og Finansredegørelse 1996, Finansministeriet, december 
1996. 

 
Præcis som ved økonomisk regulering – her afgifter – er der også et for-
vridningstab forbundet med administrativ regulering. Hvis en række krav 
er opfyldt gælder der således, at direkte regulering af mængder – admini-
strativ regulering – aldrig kan medføre et mindre forvridningstab end 
tilsvarende mængdeændringer, som er forårsaget af økonomisk regule-
ring. Disse krav kan ikke altid opfyldes, eksempelvis fordi det i praksis 
ikke er muligt at afgiftsbelægge det relevante forbrug. Der foreligger imid-
lertid ingen opgørelser af omkostningerne ved den administrative regule-
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ring, hvorfor det ikke er muligt at inkludere denne omkostning i bereg-
ningen. Således er de totale omkostninger ved reguleringen på luftområ-
det undervurderet i denne opgørelse. 
 

6.5.6.5.6.5.6.5.    Økonomisk værdi af fordelene ved miljøpolitikkenØkonomisk værdi af fordelene ved miljøpolitikkenØkonomisk værdi af fordelene ved miljøpolitikkenØkonomisk værdi af fordelene ved miljøpolitikken    
Luftområdet er det område, hvor værdien af miljøpolitikkens resultater er 
beregnet mest fyldestgørende. En væsentlig del af forklaringen herpå er 
den store interesse, som især problemstillingen vedrørende global op-
varmning nyder i offentligheden, i den politiske verden og blandt forske-
re. For en detaljeret gennemgang af miljøpolitikkens fordele henvises til 
kapitel 9. 
 
Miljøpolitikken på luftområdet har resulteret i en stadig reduktion af ud-
ledningen af skadelige stoffer til luftmiljøet, jf. tabel 6.5. Det bemærkes, at 
miljøpolitikken tillige har afledte effekter på udledningen af skadelige 
stoffer som MTBE, aldehyder, bly, benzen, butadiene samt PAH. Specielt 
har energipolitikken og –afgifterne også resulteret i en reduktion af parti-
keludslippet. Det har ikke været muligt at vurdere størrelsen heraf. 
 
Tabel 6.5. Reduktioner af luftforurening i perioden 1992-2000  
(1000 ton) CO2 SO2 NOx Partikler VOC CO 
Energipolitik 28.000 840 480 - 2 -1 
Energiafgift 54.000 230 90 - 0 0 
Trafikafgift 25.700 17 91 5 136 555 
Køretøjer 700 0 230 4 150 600 
I alt 108.400 1.090 890 10 290 1.200 
Gennemsnit pr. år 12.000 120 100 1 32 130 

Anm.: Afrundinger kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis summer til totalen. I 
opgørelsen af CO2-udledningerne under energipolitik er også medtaget udledningerne af 
CH4 og N2O omregnet til CO2-ækvivalenter. Et negativt tal indikerer en øget udledning af 
det pågældende stof. Tallene viser summen af hvert enkelt års resultater mht. reduktioner 
sat i forhold til udgangsåret. Det har ikke været muligt at vurdere størrelsen af reduk-
tionen i partikeludslippet som følge af henholdsvis energipolitik og -afgifter. 

Kilde: Energistyrelsen og Skatteministeriet. 

 
Med energipolitik menes virkningerne af de administrative tiltag, subsidier 
mv., der er blevet igangsat af staten siden 1992. Energi- og trafikafgifter 
omfatter henholdsvis virkningerne af energi-, CO

2
- og SO

2
-afgifterne og 

virkningerne af benzin-, diesel-, vægt- og registreringsafgifterne. Endelig 
er virkningerne af de såkaldte EURO-normer for køretøjers udledninger 
af skadelige stoffer til luften beregnet.  
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Med udgangspunkt i kendskabet til reduktioner af skadelige stoffer som 
følge af den førte miljøpolitik kan en teoretisk værdisætning af den øko-
nomiske værdi af disse reduktioner udregnes. Udregningen foretages som 
simpel multiplikation af reduktionerne med værdien af den forbedrede 
sundheds- og miljøtilstand, der opnås som følge af de reducerede udled-
ninger. Værdien af den reducerede luftforurening er udregnet for CO

2
, 

SO
2
, NO

X
, partikler, VOC og CO.  

 
Som følge af usikkerheden på prisestimaterne er værdiopgørelsen i det 
følgende opgjort med to forskellige priser pr. ton CO

2
, henholdsvis 45 kr. 

og 260 kr. pr. ton målt i 2000-priser, jf. kapitel 9. Prisen på 45 kr. pr. ton 
er valgt på basis af Fankhauser10, da anvendelsen af denne kilde synes 
meget udbredt. Prisen på 260 kr. pr. ton er valgt som middelværdien i 
ExternE11 studiets basis scenarium, der er anvendt til værdisætning af de 
andre udledninger fra energiproduktion. De to priser kan ikke opfattes 
som et interval, men derimod som to selvstændige estimater af de margi-
nale skadesomkostninger forbundet med CO

2
 -udledning. Regneeksem-

plerne afspejler ikke et egentligt usikkerhedsinterval, der i kilderne er be-
regnet til at være betydeligt bredere. 
 
Den totale værdi af CO

2
-reduktionen for perioden 1992 til 2000 er ud-

regnet til henholdsvis 4,7 mia.kr. og 28,4 mia.kr. Værdierne svarer til gen-
nemsnitligt 0,5 mia.kr. og 3,2 mia.kr. pr. år alt efter beregningspris, jf. tabel 
6.6. 
 
Tabel 6.6. Samlet værdi af CO

2
-reduktion i perioden 1992-2000  

Mill.kr. (2000 priser) CO2-pris på 
45 kr. pr. ton

CO2-pris på 
260 kr. pr. ton

Energipolitik 1.300 7.300
Energiafgift 2.400 14.200
Trafikafgift 1.100 6.700
Køretøjer 0 200

I alt 4.700 28.400

Gennemsnit pr. år 500 3.200

Anm.:  Der afrundes til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke 
nødvendigvis summer til totalen. 

Kilde:  Energistyrelsen, Skatteministeriet samt egne beregninger. 

 

                                                 
10Fankhauser: S. Fankhauser: The Social Costs of Greenhouse Gas Emissions: An Expected Value 
Approach, Energy Journal, vol. 15:2, 1994. 
11 ExternE: External Costs Related to Power Production Technologies, Ed. L. Schleisner og P.S. Nielsen, 
Risø 1997. 
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Den samlede værdi af reduktionerne af SO
2
 og NO

x
 i perioden 1992 til 

2000 som følge af energipolitikken skønnes til henholdsvis omkring 33 
mia.kr. og omkring 50 mia.kr. For partikler og VOC er de tilsvarende 
skøn henholdsvis 2 mia.kr. og 15 mia.kr., mens det for CO udgør ca. 20 
mill.kr. Værdierne svarer til gennemsnitligt 3,7 mia.kr., 5,5 mia.kr, 200 
mill.kr., 1,7 mia.kr. og 2 mill.kr. pr. år, jf. tabel 6.7. 
 
Tabel 6.7. Samlet værdi af reduktioner af anden luftforurening i 

perioden 1992 til 2000  
Mill.kr. (2000 priser) SO2 NOx Partikler VOC CO 

Energipolitik 25.000 17.000 0        100 0 

Energiafgift 7.000 3.000 0 0 0 

Trafikafgift 1.100 8.200 1.100 6.800 10 

Køretøjer 0 21.000 1.000 8.000 10 

I alt 33.000 50.000 2.000 15.000 20 

Gennemsnit pr. år 3.700 5.500 200 1.700 2 

Anm.: Der afrundes til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke 
nødvendigvis summer til totalen. Energipolitik og energiafgift: Til beregningerne er an-
vendt priser på hhv. 30.000 (SO2), 35.000 (NOx), 50.000 (VOC) og 10 (CO) kr. pr. ton. 
Trafikafgift og køretøjer: Priserne er 60.000 (SO2), 90.000 (NOx), 200.000 (Partikler, 
PM10), 50.000 (VOC) og 10 (CO) kr. pr. ton. 

Kilde:  Energistyrelsen, Skatteministeriet samt egne beregninger. 

 
I perioden 1992 til 2000 er den samlede værdi af den reducerede luftforu-
rening beregnet til henholdsvis 104,7 mia.kr. og 128,4 mia.kr. alt efter 
hvilken CO

2
-pris der anvendes i beregningerne. Dette svarer gennemsnit-

ligt til henholdsvis 11,6 mia.kr. og 14,3 mia.kr. pr. år. Det bemærkes, at 
der ikke er foretaget en værdisætning af den økonomiske værdi af reduk-
tioner af andre stoffer end de i tabel 6.6. og tabel 6.7. medtagne. 
 

6.6.6.6.6.6.6.6.    Detaljeret gennemgang af de økonomiske konsekvenserDetaljeret gennemgang af de økonomiske konsekvenserDetaljeret gennemgang af de økonomiske konsekvenserDetaljeret gennemgang af de økonomiske konsekvenser    
De økonomiske konsekvenser forbundet med luftbeskyttelse beskrives 
mere indgående i det følgende. Miljøudgifterne er således opdelt på om-
råder, og finansieringen er opdelt på aktører. Ydermere er nutidsværdien 
af miljøpolitiske tiltag på energiområdet beskrevet. 
 

Detaljeret opgørelse af udgiDetaljeret opgørelse af udgiDetaljeret opgørelse af udgiDetaljeret opgørelse af udgifter på energiområdetfter på energiområdetfter på energiområdetfter på energiområdet    
Udgifter på energiområdet er beregnet som de ekstraomkostninger, initia-
tiver med et miljømæssigt sigte giver anledning til i forhold til en referen-
ceudvikling, hvor de pågældende miljøinitiativer ikke er medregnet.  
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Udgifterne på energiområdet udgør den største andel af de samlede udgif-
ter på luftområdet. Således kan 7,7 mia.kr. – svarende til 72 pct. af udgif-
terne – henføres til energiområdet, jf. tabel 6.8. 
 
Tabel 6.8. Nationale udgifter til miljøbeskyttelse i energi 
 Mill.kr. (2000-priser) 1992 1994 1996 1998 2000*
 Offentlig i alt (drift, mærk-

ningsordninger) 
702 1.730 1.762 1.702 2.111

 Private i alt, heraf:  2.260 3.197 4.643 6.017 5.632

   Afsvovlning og deNOx 1.101 731 607 504 1.058
   Decentral kraftvarme (KV) 663 1.247 712 499 321
   Privat vindmølleudbygning 286 198 1.608 2.351 1.409
   Elværkers vindmølleudbygning 125 215 195 139 128
   Biomasseanvendelse 0 80 198 31 256
   Tilskud til erhverv  0 351 580 1.246 1.064
   Tilskud til CO2-afgift 0 0 46 176 200
   Tilslutningstilskud til KV 0 0 173 92 84
   Ældre bolig 0 275 288 222 198
   Elvarmekonvertering 0 0 0 181 253
   Tilskud vedvarende energi 85 99 236 164 181
   Bygningsmærkning 0 0 0 412 480

Anm.: Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 
Kilde: Miljøpolitikkens omkostninger og fordele på luftområdet, 3. udkast d. 5. maj 2000, Energistyrelsen. 

Miljøstyrelsen samt egne beregninger.  

 
Erhvervet og husholdninger afholder i 2000 5,6 mia.kr. af udgifterne for-
bundet med miljømæssige tiltag på energiområdet. Det offentlige har 
udgifter på 2,1 mia.kr. i 2000.   
 
I 2000 kan størstedelen af udgifterne henføres til tiltag i forbindelse med 
reduktion af drivhusgasudledninger. Eneste undtagelser er afsvovlning og 
deNO

x
 (kvoteregulering af central kraftvarme) og i et vist omfang omstil-

ling af ældre boliger. Der er således sket et skift i fokus fra 1992, hvor ca. 
halvdelen af de private udgifter kan henføres til afsvovlning og deNO

x
. 

Tiltag til reduktion af udledningen af drivhusgas har imidlertid også en 
række afledte virkninger på luftmiljøet. I visse tilfælde reduceres udled-
ningerne af andre stoffer som CO, SO

2
 og NO

x
. 

 
Ydermere ses, at opprioriteringen af miljøreguleringen på energiområdet 
med hensyn til luft og klima siden 1992 for en stor del kan tilskrives ind-
fasningen af nye tiltag.  
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Detaljeret opgørelse af udgifter på trafikDetaljeret opgørelse af udgifter på trafikDetaljeret opgørelse af udgifter på trafikDetaljeret opgørelse af udgifter på trafik---- og industriområdet og industriområdet og industriområdet og industriområdet    
Der bliver også på trafikområdet afholdt udgifter til miljømæssige tiltag 
på luftområdet. Udgifterne er opgjort som totale faktiske udgifter i for-
bindelse med de enkelte miljømæssige tiltag. 
 
Således udgør udgiften på trafikområdet 2,5 mia.kr. i 2000, hvilket svarer 
til 23 pct. af de samlede udgifter, jf. tabel 6.9. 
 
Tabel 6.9. Nationale udgifter til miljøbeskyttelse i trafik  
Mill.kr. (2000-priser) 1992 1994 1996 1998 2000* 
Offentlig i alt (registreringsom-
kostninger) 

         162           154           148          143           135 

Private i alt, heraf:       1.428        1.814        2.178       2.556        2.366 

  Ozonlagsnedbrydende stoffer          285           274           266          259           247 
  Bilnormer          513           929        1.273       1.638        1.225 
  Benzinnormer          630           611           639          660           894 

Anm.: Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 
Kilde: Indtægter og udgifter for den private sektor i Danmark ved udfasning af de ozonlags-

nedbrydende stoffer, Miljøstyrelsen, 27. april 2000. Supplerende oplysninger vedr. om-
kostninger som følge af miljøkrav til biler, Arbejdsrapport for Miljøstyrelsen nr. 4 2000. 
Notat om virkningerne af afgifter på trafik, Notat af 14. april 2000, Skatteministeriet. Eg-
ne beregninger.  

 
Hovedparten af de private udgifter på trafikområdet – 2,1 mia.kr. i 2000 – 
bidrager via Euro-bilnormer og Euro-benzinnormer fortrinsvis til reduk-
tion af SO

2
 og NO

x
. Reguleringen bidrager imidlertid også til reduktion af 

benzen og tidligere til udfasning af bly. Endvidere kan 200 mill.kr. i 2000 
henføres til reduktion af udledningen af ozonlagsnedbrydende stoffer. 
 
De resterende udgifter på 600 mill.kr. i 2000 udgøres af investeringer i 
industrien på andre områder end energi og trafik. Udgifterne kan primært 
henføres til reduktion af udledningen af diverse skadelige stoffer – her-
under rensning for dioxin ved affaldsforbrænding, jf. tabel 6.10.  
 
Tabel 6.10. Nationale udgifter til miljøbeskyttelse i industrien (på 

andre områder end energi og trafik)  
Mill.kr. (2000-priser) 1992 1994 1996 1998 2000* 
Offentlig i alt (investeringer)           13             13             12            12             11 
Private i alt, heraf: 362 344 331 318 591 

  Rensning for dioxin 0 0 0 0 290 
  Øvr. investeringer i industrien          362           344           331          318           301 

Anm.: Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 
Kilde: Opgørelse af industriens omkostninger til miljø 1992-2000, Notat af 27. april 2000, Miljøstyrelsen. 

Egne beregninger.  
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Det bemærkes, at de totale offentlige udgifter i forbindelse med miljøpoli-
tikken på luftområdet i 2000 er 2,3 mia.kr., hvilket er 1,1 mia.kr. mindre 
end den offentlige finansiering på 3,4 mia.kr., jf. tabel 6.3.  
 

Detaljeret opgørelse af finansieringDetaljeret opgørelse af finansieringDetaljeret opgørelse af finansieringDetaljeret opgørelse af finansiering    
Som beskrevet i afsnit 6.4. er den offentlige andel af den totale finansie-
ring af miljøpolitikken steget fra 16 pct. i 1992 til 29 pct. i 2000, mens det 
private erhvervs andel er faldet fra 61 pct. i 1992 til 49 pct. i 2000. Hus-
holdningernes andel af den totale finansiering er forblevet konstant. Den 
forventede fremtidige udvikling med hensyn til finansiering beskrives 
nærmere i boks 6.2.   
 
Boks 6.2. Den forventede udvikling i fremtidig finansiering 
Frem til 2000 har vedvarende energiproduktion – herunder især vindmøller – modtaget produk-
tionstilskud på 10 øre pr. kWh. Private producenter af vedvarende energi (VE) har derudover 
modtaget 17 øre pr. kWh i produktionstilskud. I forbindelse med elreformen blev produktionstil-
skuddet til VE-produktion omlagt fra statslig støtte til et fast pristillæg på forbrugerprisen.  
 
I 2002 overgår nye VE-anlæg til et marked for grøn el, hvor prisen på pristillægget bestemmes på 
markedsvilkår (dog fastlagt til mellem 10 og 27 øre pr. kWh). Allerede opførte anlæg vil over tid 
blive indlemmet på markedet. Alle elforbrugere i Danmark bliver pålagt at aftage en vis mængde 
grøn el. Ifølge elreformen skal kvoten tilrettelægges således, at 20 pct. af elforbruget i 2003 er 
baseret på vedvarende energiproduktion. Det svarer til en fordobling af vedvarende energipro-
duktion i forhold til 1999. 
 
Forbrugerens udgifter til VE-produktion steg dermed kraftigt i 2000 ved ikrafttrædelsen af elre-
formen. Udgifterne forventes at stige til over 2 mia.kr. årligt i 2004 på grund af etableringen af 
store havvindmølleparker og udbygningen af biomassebaseret kraftvarmeproduktion. Merudgif-
terne pr. produceret enhed kWh baseret på VE er beregnet som forskellen mellem alternativpri-
sen, som er prisen på el på det nordiske marked, og den forventede pris på VE.  
 
Efter 2004 reduceres forbrugernes udgifter ved vedvarende elproduktion, idet tilskuddet til VE 
reduceres i takt med at flere og flere elproducenter træder ind på markedet for grøn el.  
 
De private udgifter til VE kan stige endnu mere, såfremt udbygningen af VE ikke sker tilstrække-
lig hurtigt, således at produktion ikke kan følge med de på forhånd fastlagte kvoter. 

 
Virksomheder, husholdninger og den offentlige sektor har udgifter til 
forbrug af miljøgoder og til investeringer i samt drift og vedligeholdelse 
af miljøinvesteringer. Derudover har den private sektor udgifter som føl-
ge af faste merafregningspriser på energi. 
 
Det er værd at bemærke, at den relative stigning i den offentlige sektors 
finansiering af miljøreguleringen på luftområdet kan tilskrives en markant 
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stigning i tilskud til henholdsvis erhverv, husholdninger og udland samt 
en øget udgift til offentligt forbrug af miljøgoder.  
 
Således er det samlede tilskudsniveau til erhvervet steget otte gange fra 
200 mill.kr. i 1992 til 1,6 mia.kr. i 2000. Udgifter finansieret af erhvervet 
selv er i samme periode knap fordoblet. Ligeledes er tilskud til hushold-
ninger steget syv gange i perioden fra 1992 til 2000. I 2000 udgør tilskud-
dene til husholdninger således 200 mill.kr. I samme tidsrum er hushold-
ningernes egenudgift ca. fordoblet. Endvidere er den internationale mil-
jøbistand mere end tredoblet fra 200 mill.kr. i 1992 til 700 mill.kr. i 2000. 
Heraf udgør miljøforanstaltninger i Østeuropa knap 100 mill.kr., mens 
miljøbistand til udviklingslande udgør de resterende knap 600 mill.kr. Det 
offentliges egetforbrug af miljøgoder er i perioden fra 1992 til 2000 steget 
fra 200 mill.kr. til 500 mill.kr., jf. tabel 6.11.  
 
Tabel 6.11. Finansiering af de nationale udgifter til miljøbeskyttelse 

på luftområdet 
 Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000*
1 Udgifter i erhvervene, finansieret 

af: 
3.300 4.800 6.200 7.100 7.000

1.1   Offentlig sektor  200 1.400 1.600 2.100 1.600
1.2   Private erhverv 3.000 3.500 4.600 5.000 5.300
2 Offentligt forbrug af miljøgoder, 

finansieret af:  
300 300 300 400 500

2.1   Offentlig sektor 300 300 300 400 500
2.2   EU 0 0 0 0 0
3 Privat forbrug af miljøgoder, 

finansieret af: 
1.100 1.700 2.000 2.700 2.600

3.1   Offentlig sektor 0 200 200 200 200
3.2   Husholdninger 1.100 1.500 1.800 2.500 2.300
4 Overførsler til resten af verden  200 400 500 600 700
5 Nationale udgifter til miljøbeskyt-

telse (1+2+3+4), finansieret af: 
4.900 7.300 9.100 10.700 10.800

5.1   Offentlig sektor 800 2.300 2.600 3.300 3.100
5.2   Private erhverv 3.000 3.500 4.600 5.000 5.300
5.3   Husholdninger 1.100 1.500 1.800 2.500 2.300
5.4   EU 0 0 0 0 0

Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 
til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 

 
Detaljeret opgørelse af nutidsværdien af miljøpolitiske tiltag Detaljeret opgørelse af nutidsværdien af miljøpolitiske tiltag Detaljeret opgørelse af nutidsværdien af miljøpolitiske tiltag Detaljeret opgørelse af nutidsværdien af miljøpolitiske tiltag 
på energiområdetpå energiområdetpå energiområdetpå energiområdet    
Konsekvenserne af miljøpolitiske tiltag på energiområdet er beskrevet 
ganske indgående. Således er historiske udgifter – henholdsvis drifts-, 
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administrations- og investeringsudgifter – brændselsbesparelser og reduk-
tioner af de vigtigste skadelige stoffer beskrevet for de enkelte tiltag. 
Ydermere er fremtidige konsekvenser frem til 2011 estimeret af Energi-
styrelsen. 
 
Det er derfor muligt ved hjælp af et regneeksempel at beregne nutidsvær-
dien forbundet med de enkelte tiltag på energiområdet. En sådan bereg-
ning bygger dels på en række antagelser dels på estimationer af fremtidige 
sammenhænge. Således er beregningen forbundet med en betydelig usik-
kerhed. Selve beregningen – og de bagvedliggende antagelser – er beskre-
vet nærmere i boks 6.3.   
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Boks 6.3. Beregning af nutidsværdi af miljøpolitiske tiltag på ener-

giområdet   
Beregningsmetode: 
Opgørelsen af nutidsværdi er foretaget i overensstemmelse med anbefalingerne beskrevet i Vej-
ledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, Finansministeriet, 1999. Nutidsvær-
dien af de enkelte miljøpolitiske tiltag er således opgjort som: 

Nutidsværdi = ∑
= +

−T

t
t
tt

r

CB

0 )1(
 

hvor r er den samfundsmæssige kalkulationsrente, T er tidshorisonten, B er miljømæssige og 
økonomiske fordele ved initiativet og C er økonomiske ulemper ved initiativet. Alle priser opgø-
res i 2000-priser og fremtidige priser er baseret på antagelsen om en fremtidig inflation på 2,5 
pct. om året. 

 
Den samfundsmæssige kalkulationsrente, r: 
Finansministeriet anvender i Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger en 
samfundsmæssig kalkulationsrente på 6 pct., da det er vurderet, at en kalkulationsrente på 6 pct. 
vil befinde sig indenfor et sandsynligt interval for både forbrugernes tidspræferencerate og 
kapitalens alternativafkast, jf. side 70 til 72.    

 
Tidshorisonten, T: 
Udgifter, brændselsbesparelser og reduktioner af skadelige udledninger er beskrevet for tidsrum-
met 1992 til 2011 i Miljøpolitikkens omkostninger og fordele på luftområdet, Energistyrelsen, maj 2000. 
Det er ydermere antaget at de i 2011 bestående forhold fortsætter til 2021. Således antages alle 
investeringer foretaget i forbindelse med tiltagene i tidsrummet 1992 til 2011 i fuldt omfang at 
bidrage til miljøpolitikken helt frem til 2021, hvorefter de antages at være uden værdi. Eventuelle 
driftsomkostninger antages at fortsætte uændret fra 2011 til 2021, ligesom faktiske reduktioner i 
udledningen af skadelige stoffer antages at fortsætte uændret fra 2011 til 2021. 

 
Fordele – benefits, B: 
Fordelene ved miljøpolitiske tiltag på luftområdet er reduktioner i udledningen af skadelige stof-
fer til luftmiljøet. Reduktionerne omfatter stofferne CO2, SO2, NOx, N2O, CH4, VOC og CO, og 
er beregnet ud fra brændselsforbruget. Reduktion i udledningen af andre stoffer er ikke medtaget. 
Fordelene ved reduktionen i udledningen af stofferne er herefter værdisat i overensstemmelse 
med værdisætningen i kapitel 9. Stofferne SO2, NOx, VOC og CO er således værdisat med hen-
holdsvis 30.000 kr. pr. ton, 35.000 kr. pr. ton, 50.000 kr. pr. ton og 10 kr. pr. ton. For drivhusgas-
ser er beregningen foretaget med CO2-værdier på henholdsvis 45 og 260 kr. pr. ton. Ydermere 
bidrager visse tiltag med en brændselsbesparelse. Værdien heraf er at betragte som en økonomi-
ske fordel. 

 
Ulemper – costs, C: 
Ulemperne er beskrevet ved henholdsvis drifts-, administrations- og investeringsudgifter samt 
priskorrektioner ved hjælp af nettoafgiftsfaktoren.  

 
Generelle antagelser: 
Udgifter på energiområdet er beregnet som de ekstraomkostninger, initiativer med et miljømæs-
sigt sigte giver anledning til i forhold til en referenceudvikling, hvor de pågældende miljøinitiati-
ver ikke er medtaget. Omkostninger som følge af afledte virkninger bortset fra ressourcebespa-
relser og priskorrektioner – det vil sige omkostningen ved skattefinansiering, forvridningstab som 
følge af ændret produktion og forbrug samt afledte virkninger i form af færre ulykker etc. – er 
ikke medtaget. 
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Nutidsværdien af de enkelte tiltag på energiområdet er beregnet med ud-
gangspunkt i beskrivelsen og antagelserne i boks 6.3. Der er således fore-
taget en teoretisk værdisætning af fordelene ved en reduktion af udled-
ningen af de medtagede miljøskadelige stoffer. Stofferne SO

2
, NO

x
, VOC 

og CO er værdisat med henholdsvis 30.000 kr. pr. ton, 35.000 kr. pr. ton, 
50.000 kr. pr. ton og 10 kr. pr. ton. For drivhusgasser er beregningen 
foretaget med forskellige CO

2
-værdier på henholdsvis 45 og 260 kr. pr. 

ton. De to værdien bør opfattes som regneeksempler, jf. kapitel 9. Yder-
mere bidrager visse tiltag med en brændselsbesparelse. Værdien heraf er 
at betragte som en økonomiske fordel. De medtagne omkostninger for-
bundet med miljøpolitikken er henholdsvis drifts-, administrations- og 
investeringsudgifter samt priskorrektioner ved hjælp af nettoafgiftsfakto-
ren. 
 
På baggrund af regneeksemplet er den totale nutidsværdi af alle miljøpoli-
tiske tiltag på energiområdet udregnet til henholdsvis 50 mia.kr. og 70,4 
mia.kr. alt efter hvilken værdi udledningen af drivhusgasser antages at 
have, jf. tabel 6.12. Det bemærkes, at alene teoretiske økonomiske fordele 
for reduktioner af udledningen af stofferne CO

2
, SO

2
, NO

x
, N

2
O, CH

4
, 

VOC og CO er værdisat. Reduktioner i udledninger af eksempelvis dio-
xin, partikler og ozonlagsnedbrydende stoffer har det ikke været muligt at 
medtage i beregningen.  
 
Tabel 6.12. Nutidsværdi af tiltag til miljøbeskyttelse i energi 
Miljøpolitisk tiltag, mill.kr. (2000-priser) 45 kr. pr. 

ton CO2 

260 kr. pr. 
ton CO2

Nutidsværdi i alt, heraf:  50.000 70.400 

  Røgrensningsanlæg – afsvovlning og deNOx 42.900 42.900 
  Decentral kraftvarme  8.500 13.300 
  Privat vindmølleudbygning på land 1.700 6.100 
  Elværkers vindmølleudbygning på land og på havet 2.400 5.200 
  Biomasseanvendelse -2.100 -200 
  Tilskud til erhverv  2.800 5.800 
  Tilskud til CO2-afgift 1.600 2.700 
  Tilslutningstilskud til kraftvarme -200 0 
  Ældre bolig -1.000 -600 
  Elvarmekonvertering 200 1.100 
  Tilskud vedvarende energi -2.500 -2.100 
  Bygningsmærkning -4.400 -3.700 

Anm.:  Der afrundes til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke 
nødvendigvis summer til totalen. 

Kilde: Miljøpolitikkens omkostninger og fordele på luftområdet, 3. udkast d. 5. maj 2000, Energistyrelsen 
samt egne beregninger. 
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Det er beregningsteknisk antaget, at udbygningen af energiproduktion på 
decentrale kraftvarmeværker og ved hjælp af vindmøller og biomasse i 
perioden 1992 til 2011 i fuldt omfang erstatter energiproduktion på cen-
trale kraftværker uden røgrensningsanlæg. Ligeledes er det antaget, at 
elbesparelser som følge af de resterende tiltag i fuldt omfang reducerer 
energiproduktionen på centrale kraftværker uden røgrensningsanlæg. 
Denne antagelse beskriver ikke nødvendigvis den substitution, der rent 
faktisk foregår, men repræsenterer en overgrænse for miljøgevinsten – 
blandt andet i form af SO

2
- og NO

x
-reduktioner – ved en substitution fra 

energi produceret på kulbaserede kraftværker til energi fra decentral 
kraftvarme, vindmøller og biomasse samt ved elbesparelse som følge af 
energipolitiske tiltag.  
 
Den totale nutidsværdi dækker over væsentlige forskelle i nutidsværdi for 
de enkelte tiltag. Det bemærkes, at nutidsværdien for visse tiltag er føl-
som overfor valget af CO

2
-pris. Specielt kvotereguleringen af emissioner 

fra kraftværker – investering i og drift af røgrensningsanlæg – har en be-
tydelig positiv nutidsværdi på 42,9 mia.kr. Værdien heraf er uafhængig af 
prisen på CO

2
-udledning, da alene udledningen af stofferne SO

2
 og NO

x
 

reduceres.  
 
Ydermere er nutidsværdien for decentral kraftvarme, privat vindmølleud-
bygning, elværkers vindmølleudbygning, tilskud til erhverv, tilskud til 
CO

2
-afgift og elvarmekonvertering positiv med de valgte værdier af re-

duktionen af CO
2
-udledning. Ved en CO

2
-pris på 260 kr. pr. ton er nu-

tidsværdien for tilslutningstilskud til kraftvarme lig 0.  
 
Biomasseanvendelse, ældre bolig, tilskud til vedvarende energi og byg-
ningsmærkning har negative nutidsværdier og er således ikke – med de 
valgte CO

2
-priser – attraktive set ud fra en snæver samfundsøkonomisk 

betragtning alene. Indførelsen af miljøpolitiske initiativer, hvor omkost-
ningerne synes at være større end fordelene, kan imidlertid begrundes 
med for eksempel internationale forpligtelser, fordelingshensyn, hensyn 
til retfærdighed, beregningsmæssig usikkerhed vedrørende CO

2
-pris mv. 

Specielt med hensyn til reduktioner af drivhusgasser er Danmarks inter-
nationale forpligtigelser således motiveret af, at det er regeringens hold-
ning, at de industrialiserede lande må påtage sig lederskabet i reduktionen 
af drivhusgasudledninger, udviklingen af ny teknologi samt overførslen 
heraf til udviklingslande. 
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KapitelKapitelKapitelKapitel    7777        
Omkostninger på øvrige områder Omkostninger på øvrige områder Omkostninger på øvrige områder Omkostninger på øvrige områder 
 
 
7.1.  Indledning7.1.  Indledning7.1.  Indledning7.1.  Indledning    
Kapitel 7 omfatter udgifter til de resterende miljøområder svarende til 
CEPA-gruppe 5 (støj), CEPA-gruppe 7 (stråling), CEPA-gruppe 8 
(forskning) og CEPA-gruppe 9 (andet, herunder administration). 
 
Der figurerer ikke udgifter, der særskilt kan kategoriseres i gruppen for 
stråling. CEPA-gruppe 7 er således udeladt. Derudover er det besluttet at 
fordele forskningsudgifter ud på de respektive miljøområder, hvilket 
overflødiggør CEPA-gruppe 8.  
 
Kapitlet omhandler  

• Støj (CEPA-gruppe 5 )  

• Faste forbindelser (CEPA-gruppe 9) 

• Renere produkter (CEPA-gruppe 9) 

• Miljømærkeordninger (CEPA-gruppe 9) 

• Administration, som ikke umiddelbart kan kategoriseres under de 
øvrige grupper (CEPA-gruppe 9) 

 
Støj opstår blandt andet langs veje og jernbaner. Statslige udgifter til be-
kæmpelse af støj omfatter udgifter til støjbekæmpelse langs statsvej- og 
jernbanenettet. Der foreligger ikke oplysninger omkring udgifterne til 
støjbekæmpelse afholdt af kommuner og amter.  
 
Ved større anlægsprojekter udføres der oftest omfattende analyser af an-
læggenes påvirkning af miljøet. Dette gælder f.eks. for faste forbindelser, 
hvor det endvidere har været muligt at skaffe data for størrelsesordenen 
af de miljømæssigt betingede udgifter. Miljøtiltag i forbindelse med bro-
bygninger er møntet på forskellige hensyn. Miljøudgifter kan f.eks. skyl-
des tiltag til begrænsning af støj samt påvirkningen af flora og fauna eller 
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grundvand. Endvidere kan der være udgifter i forbindelse med udgrav-
ning af forurenet jord. 
 
CEPA-gruppe 9 vil endvidere omfatte den eksisterende tilskudsordning 
til fremme af renere produkter samt den nordiske og den europæiske 
miljømærkeordning.   
 
Endelig er administrationsudgifter, som ikke entydigt kan henføres til en 
af de øvrige CEPA-grupper inkluderet i CEPA-gruppe 9. 
   

7.2. Miljømæssige problemstillinger på øvrige områder7.2. Miljømæssige problemstillinger på øvrige områder7.2. Miljømæssige problemstillinger på øvrige områder7.2. Miljømæssige problemstillinger på øvrige områder    
Støj opstår bl.a. langs veje og jernbaner. Støj kan påvirke det enkelte 
menneskes sundhed og velbefindende. Gener fra støj kan give sig til ud-
tryk i form af stress og hovedpine.  
 
Miljøtiltag i forbindelse med brobygning er møntet på forskellige hensyn. 
Miljøudgifter ved Storebælt kan primært tilskrives bevarelse af flora og 
fauna. For Øresundsforbindelsen kan miljøudgifterne hovedsageligt til-
skrives støjbekæmpelse og håndtering af forurenet jord. 
 
Der eksisterer en række tilskudsordninger til fremme af renere produkter 
samt en nordisk og europæisk miljømærkeordning. Hensigten er at ned-
sætte miljøbelastningen fra produkter i almindelighed gennem tilskud til 
udvikling, produktion, markedsføring, afsætning og anvendelse – herun-
der håndtering af det affald, der opstår. 

    
7.3 Administrativ regulering på øvrige områder7.3 Administrativ regulering på øvrige områder7.3 Administrativ regulering på øvrige områder7.3 Administrativ regulering på øvrige områder    
 
MålsætningerMålsætningerMålsætningerMålsætninger    
Målsætningen for trafikstøj er, at der i 2010 højst må være 50.000 boliger 
belastet med støjniveau over 65 dB(A) fra vej- og lufttrafik. 
 
Målsætningen ved miljøtiltag ved Storebæltsforbindelsen har været at 
miljøoptimere påvirkningen af det marine miljø. Ved Øresundsforbindel-
sen har miljøindsatsen især været rettet mod at minimere støjspredning 
samt at sikre grundvandsmagasiner. 
 
De hidtidige målsætninger for miljømærker har været, at der inden ud-
gangen af 2000 skulle findes mere end 1000 miljømærkede produkter på 
det danske marked samt, at mere end 70 pct. af forbrugerne skulle kende 
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mindst et af de to anerkendte miljømærker – blomsten, som er det europæ-
iske miljømærke eller svanen, som er det nordiske miljømærke.  
 
Målsætningen for administrative udgifter er at begrænse udgifterne til 
administration mest muligt – da administrationen i sig selv ikke har nogen 
positiv miljøvirkning.    
 
Administrativ regulering 

I forbindelse med store anlægsprojekter inden for såvel vej- som jernba-
neområdet herunder broforbindelser, bliver der inden detailprojekterin-
gen gennemført en indledende projektering, hvor anlæggets fysik søges 
tilpasset til omgivelserne. Tilpasningen af anlægget tager udgangspunkt i 
såvel miljøkrav som anlægsteknik på baggrund af de givne driftsoplæg og 
kravspecifikationer.  
 

Den indledende projektering er en løbende proces, hvorunder anlægget 
optimeres. Optimeringen er interaktiv, og foregår i et dynamisk samspil 
mellem miljø, anlægsteknik og krav til anlæggets fysiske formåen. Som 
afslutning på optimeringen udarbejdes der økonomiske overslag over de 
fundne løsninger. De økonomiske overslag kan medføre, at de fundne 
løsninger enten ændres eller reduceres i omfang.  
 
Økonomisk regulering 

Tilskudsordningen ”renere produkter” også tidligere kaldt ”ordningen for gen-
anvendelse og mindre forurenende teknologi” er en tilskudsordning, som admini-
streres af Miljøstyrelsen. Formålet med ordningen er at yde tilskud til 
projekter, der har til formål at mindske miljøbelastningen ved at udvikle 
og afsætte renere produkter. Størstedelen af tilskuddene dækker 100 pct. 
af udgifterne, jf. tabel 7.1.  
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Tabel 7.1. Støttede projekter under ordningen for renere produkter. 
 1992 1994 1996 1998 2000

Antal støttede projekter (antal) 160 115 91 57 345

  heraf 100 procents tilskud 115 83 66 41 60

  heraf 50-100 procents tilskud 27 20 15 10 36

  heraf under 50 procents tilskud 18 12 10 6 249

Samlede budget (mill.kr.) 210 135 95 78 232

  heraf samlede tilsagn 164 105 73 60 122

  heraf private investeringer 46 31 21 17 107

Anm: I modsætning til opgørelsen for de foregående år inkluderer opgørelsen for 2000 også 
tilskud i henhold til Miljøkompetenceordningen. 

Kilde: Miljøstyrelsen. 
 

Der er i perioden sket en stigning i antal støttede projekter. Endvidere er 
projekternes samlede budget steget til at udgøre 232 mill.kr. i 2000.  
 
Tilskudsordningen fremmer mindre miljøbelastende produkter gennem 
økonomiske incitamenter (tilskud). Tilskuddene fordeles efter en admini-
strativ vurdering. 
 

7.4.  Overordnet opgørelse af de økonomiske konsekvenser7.4.  Overordnet opgørelse af de økonomiske konsekvenser7.4.  Overordnet opgørelse af de økonomiske konsekvenser7.4.  Overordnet opgørelse af de økonomiske konsekvenser    
Hovedparten af udgifterne i dette kapitel kan tilskrives udgifter for CEPA 
gruppe 9, der omfatter administration mv., jf. tabel 7.2. 
 
Tabel 7.2. Nationale udgifter til miljøbeskyttelse   
 Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000*
CEPA 5      Støj   0 100 100 0 0
CEPA 9      Administration mv. 600 1.000 1.300 1.000 1.100
I alt 700 1.000 1.400 1.100 1.100

Anm.:  Der afrundes til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke 
nødvendigvis summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde: Danmarks Statistik, Miljø- og Energiministeriet, Trafikministeriet samt egne beregninger. 

 
De samlede udgifter stiger i perioden fra 700 mill.kr. til i alt 1,2 mia.kr., 
svarende til i alt ca. 72 pct. CEPA-grupperne vil i det efterfølgende blive 
behandlet særskilt. 
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Tabel 7.3a. Nationale udgifter til miljøbeskyttelse til støjbekæmpel-

se (CEPA 5) 
 Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000*
1 Forbrug af miljøgoder 0 0 0 0 0
2+3 Bruttoinvesteringer  0 100 100 0 0
4 Overførsler til miljøformål 0 0 0 0 0
5 Anvendelse i Danmark 

(1+2+3+4) 
0 100 100 0 0

6 Finansieret af EU  0 0 0 0 0
7 Nationale udgifter til miljøbe-

skyttelse (5-6) 
0 100 100 0 0

   heraf driftsudgifter 0 0 0 0 0
   heraf  kapitaludgifter 0 100 100 0 0

Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 
til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde:  Danmarks Statistik, Miljø- og Energiministeriet, Trafikministeriet samt egne beregninger. 

 
Udgiftsstigningen i 1994 og 1996, jf. tabel 7.3a., skyldes en forøget indsats 
til støjbekæmpelse både langs stats- og jernbanenettet.  
 
Den statslige indsats omfatter primært opsætning af støjskærme langs vej- 
og jernbanestrækninger samt facade isolering.  

    
Tabel 7.3b. Nationale udgifter til øvrige miljøområder (CEPA 9)  
 Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000*
1 Forbrug af miljøgoder 300 400 600 600 800
2+3 Bruttoinvesteringer  0 100 400 100 0
4 Overførsler til miljøformål 300 500 400 400 300
5 Anvendelse i Danmark 

(1+2+3+4) 
600 1.000 1.300 1.000 1.100

6 Finansieret af EU  0 0 0 0 0
7 Nationale udgifter til miljøbe-

skyttelse (5-6) 
600 1.000 1.300 1.000 1.100

   heraf driftsudgifter 600 700 900 900 1.000
   heraf  kapitaludgifter 0 300 500 200 100

Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 
til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde:  Danmarks Statistik, Miljø- og Energiministeriet, Trafikministeriet samt egne beregninger. 

 
De samlede udgifter til miljøbeskyttelse i CEPA-gruppe 9 er steget fra 
600 mill.kr. til 1.100 mill.kr. fra 1992 til 2000, jf. tabel 7.3b. Udgifterne i 
denne gruppe ligger hovedsagelig i den offentlige sektor.  
 
Udgifter, som er kategoriseret under  CEPA-gruppe 9 omfatter den andel 
af udgifterne vedrørende administration, som ikke umiddelbart har kun-
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net kategoriseres under en anden CEPA-gruppe. Udgifterne vil omfatte – 
helt eller delvist – udgifterne vedrørende Miljø- og Energiministeriets 
departement, Danmarks Miljøundersøgelser, Forskningscentret for Skov 
og Landskab, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologi-
ske Undersøgelse samt Energistyrelsen. Derudover er der en række udgif-
ter vedrørende miljøbeskyttelsestiltag i tilknytning til bygning af brofor-
bindelserne samt udgifter vedrørende tilskudsordningen renere produkter 
samt miljømærkeordningen. Der vil blive redegjort mere detaljeret for 
udviklingen i udgifterne i afsnit 7.6. 
 
Forbruget af miljøgoder vil for CEPA-gruppe 9 kun omfatte forbrug af 
miljøtjenester. Udgifterne stiger her fra 300 mill.kr. til 800 mill.kr. Ud-
svingene i bruttoinvesteringer kan især tilskrives profilen for miljøinveste-
ringer, der behandles mere detaljeret i tabel 7.6. 
 
Det fremgår, at udgifterne primært anvendes til driftsudgifter. Dette er en 
naturlig følge af, at CEPA-gruppe 9 hovedsageligt omfatter administrati-
on. 
  

Finansiering 

Udgifter er nødvendigvis ikke finansieret af den, som afholder dem. Der 
er således foretaget en opgørelse af finansieringen af de offentlige udgif-
ter. De medtagede udgifter vedrørende støjbekæmpelse omfatter kun 
indsatsen fra den offentlige sektor, jf. tabel 7.4. 
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Tabel 7.4. Finansiering af de nationale udgifter til miljøbeskyttelse 

til støjbekæmpelse (CEPA 5) og andet, herunder administration 

(CEPA 9).  
 Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000* 

 CEPA 5    

5 Nationale udgifter til miljø-beskyttelse, finansieret af: 0 100 100 0 0 

5.1   Offentlig sektor 0 100 100 0 0 

5.2   Private erhverv 0 0 0 0 0 

5.3   Husholdninger 0 0 0 0 0 

5.4   EU 0 0 0 0 0 

 CEPA 9      

5 Nationale udgifter til miljø-beskyttelse, finansieret af: 600 1.000 1.300 1.000 1.100 

5.1   Offentlig sektor 600 900 1.000 900 900 

5.2   Private erhverv 100 100 300 100 200 

5.3   Husholdninger 0 0 0 0 0 

5.4   EU 0 0 0 0 0 

Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 
til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygge på budgettal eller skøn. 

Kilde:  Danmarks Statistik, Miljø- og Energiministeriet, Trafikministeriet samt egne beregninger. 

 
Udgifterne i forbindelse med aktiviteter til miljøbeskyttelse omfattet af 
CEPA-gruppe 9 stiger fra 600 mill.kr. i 1992 til 1.100 mill.kr. i 2000. Ud-
gifterne finansieres primært af den offentlige sektor. Udsvingene for pri-
vate erhverv følger primært aktiviteten i forbindelse med bygning af bro-
forbindelser.  
 
Omkostninger 
Med udgangspunkt i de miljømæssige udgifter kan de samlede omkost-
ninger beregnes, jf. kapitel 3, afsnit 3.3. Ved opgørelse af omkostningerne 
skal der tages højde for bl.a. ændringer i forbrugs- og produktionsvalg for 
husholdninger og virksomheder. Sådanne afledte virkninger omfatter 
ressourcebesparelser, priskorrektioner, omkostningen ved skattefinansie-
ring samt forvridningstab som følge af ændret produktion og forbrug.  
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De samlede omkostninger til miljøtiltag på støjområdet ligger i gennem-
snit på omkring 50 mill.kr., jf. tabel 7.5a.   
 

Tabel 7.5a. Nationale omkostninger til miljøbeskyttelse for øvrige 

udgifter (CEPA 5) 
Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000* 
Nationale udgifter til miljøbe-
skyttelse 

0 100 100 0 0 

Ressourcebesparelse 0 0 0 0 0 

Nettoafgiftsfaktor 0 0 0 0 0 

Skatteforvridningstab 0 0 0 0 0 

Sum ekskl.  
forvridningstab fra afgifter 

0 100 100 0 100 

Forvridningstab fra afgifter 0 0 0 0 0 

Sum omkostninger i alt  0 100 100 0 100 

Anm.:  Der afrundes til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke 
nødvendigvis summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde:  Danmarks Statistik, Miljø- og Energiministeriet, Trafikministeriet samt egne beregninger. 
 
 

De offentlige udgifter finansieres ved skatteindtægter. Opkrævningen 
heraf er forbundet med en omkostning, som beskrives ved skatteforvrid-
ningstabet. Forvridningen skyldes, at der er en ”skattekile” mellem for-
bruger- og producentpriser, hvilket medfører en forvridning af aktiviteten 
i økonomien.  Forbrugerne lider således et større økonomisk tab end 
selve skatteprovenuet. Den anvendte omregningsfaktor er opgjort til 20 
pct. En uddybende forklaring af skatteforvridningstabet findes i kapitel 3, 
afsnit 3.3. Skatteforvridningstabet for udgifter til støj ligger på knap 10 
mill.kr. i perioden. 
  
Tabel 7.5b. Nationale omkostninger til miljøbeskyttelse for øvrige 

udgifter (CEPA 9) 
Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000* 
Nationale udgifter til miljøbe-
skyttelse 

600 1.000 1.300 1.000 1.100 

Ressourcebesparelse 0 0 0 0 0 
Nettoafgiftsfaktor 0 0 100 0 0 
Skatteforvridningstab 100 200 200 200 200 
Sum ekskl.  
forvridningstab fra afgifter 

800 1.200 1.600 1.200 1.300 

Forvridningstab fra afgifter 0 0 0 0 0 
Sum omkostninger i alt  800 1.200 1.600 1.200 1.300 

Anm.:  Der afrundes til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke 
nødvendigvis summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde:  Danmarks Statistik, Miljø- og Energiministeriet, Trafikministeriet samt egne beregninger. 
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En nettoafgiftsfaktorkorrektion er en korrektion af prisopgørelsen, jf. 
kapitel 3, afsnit 3.3. Her korrigeres de private udgifter, så priserne på input-
faktorerne afspejler de forbrugsmuligheder, som inputfaktorerne alterna-
tivt ville have kunnet give anledning til. Udsvingene kan tilskrives aktivi-
tetsniveauet ved de faste forbindelser. 
    
Skatteforvridningstabet for CEPA-gruppe 9 er stigende som følge af øge-
de udgifter i perioden. Forvridningstabet stiger fra 100 mill.kr. til 200 
mill.kr. fra 1992 til 2000, jf. tabel 7.5b. 
 
7.5.  Økonomisk værdi af fordelene på øvrige områder7.5.  Økonomisk værdi af fordelene på øvrige områder7.5.  Økonomisk værdi af fordelene på øvrige områder7.5.  Økonomisk værdi af fordelene på øvrige områder    
Det har kun været muligt at opgøre den økonomiske værdi af fordelen 
ved støjbegrænsning. Dette skyldes, at det er svært at kvantificere forde-
lene ved administration af miljøområdet.  
 
For støjs vedkommende bygger opgørelsen på data fra 1990 og 1995 for 
antallet af støjramte boliger fra vejtrafik. Data angiver således kun æn-
dringen i antal støjramte boliger. En ændring, der ikke umiddelbart kan 
henføres til den førte politik. 
 
Antallet af boliger ramt af støj over 65 dB fra vejtrafik udviser et fald på 
15.500 i perioden 1990 til 1995. Den samlede værdi af ændringen kan 
opgøres til 240-360 mill.kr. Opgørelsen er baseret på en hedonistisk pris-
fastsættelse, jf. kapitel 8, for nærmere beskrivelse se endvidere kapitel 9. 
 
Målsætningen for 2010 om reduktion til maksimalt 50.000 boliger med 
støj over 65 dB udgør en reduktion fra 1995 niveauet på knap 80.000 
boliger. Den økonomiske værdi af at nå dette mål kan skønnes til om-
kring 550 mill.kr.    
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7.6.  En detaljeret opgørelse af udgifterne på øvrige områder7.6.  En detaljeret opgørelse af udgifterne på øvrige områder7.6.  En detaljeret opgørelse af udgifterne på øvrige områder7.6.  En detaljeret opgørelse af udgifterne på øvrige områder 
Nedenstående afsnit redegør mere detaljeret for opgørelsen af udgifterne, 
jf. tabel 7.6. 
 
Tabel 7.6. Nationale udgifter til miljøbeskyttelse til administration 

mv. 
 Mill.kr. (2000 priser) 1992 1994 1996 1998 2000*
1 Forbrug af miljøgoder 300 400 600 600 800

   heraf endeligt forbrug af  
  miljøgoder  

300 400 600 600 600

   heraf forbrug af miljøgoder i  
  erhvervene  

0 0 0 0 100

2 Bruttoinvesteringer til miljøtje-
nester 

0 0 0 0 0

3 Bruttoinvesteringer i specifikke 
miljøprodukter 

0 100 300 0 0

4 Overførsler til miljøformål 300 500 400 400 300
5 Anvendelse i Danmark 

(1+2+3+4) 
600 1.000 1.300 1.000 1.100

6 Finansieret af EU  0 0 0 0 0
7 Nationale udgifter til miljøbe-

skyttelse (5-6) 
600 1.000 1.300 1.000 1.100

   heraf driftsudgifter 600 700 900 900 1.000
   heraf  kapitaludgifter 0 300 500 200 100

Anm.:  Der henvises til boks 2.2. i kapitel 2 mht. forklaring af begreberne i tabellen. Der afrundes 
til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke nødvendigvis 
summer til totalen. Tal for 2000 bygger på budgettal eller skøn. 

Kilde:  Danmarks Statistik, Miljø- og Energiministeriet, Trafikministeriet samt egne beregninger. 

    
Endeligt forbrug af miljøgoder i husholdninger og den offentlige sektor 
stiger fra 300 mill.kr. til 600 mill.kr., og fordobles således i perioden. Ud-
gifter til miljøbeskyttelse i erhvervene stiger frem til 1994 og ligger heref-
ter forholdsvis konstante. Udgifterne omfatter blandt andet udgifter til 
miljøbeskyttelse i forbindelse med bygning af broforbindelserne. Dertil 
kommer stigende udgifter til navnlig tilskudsordningen ”renere produkter”, 
jf. tabel 7.7. 
 

Tabel 7.7. Udviklingen i øvrige private miljøudgifter i perioden 

1992-2000 
Mill.kr. (2000-priser) 1992 1994 1996 1998 2000

Private i alt 62 96 357 70 146

  Storebælt 16 16 21 21 20

  Øresund 0 49 315 29 11

  Renere produkter 46 31 21 17 107

  Miljømærkeordninger 0 0 0 3 8

 Kilde: Miljøstyrelsen og Trafikministeriet. 



KAPITEL 7KAPITEL 7KAPITEL 7KAPITEL 7    

133133133133    
 

I tabel 7.8. er de samlede udgifter ved broforbindelserne opdelt efter 
formål. Fordelingen over årene afhænger af, hvor i anlægsfasen typen af 
miljørelateret foranstaltning afholdes. 
 
Tabel 7.8. Udviklingen  i miljøudgifter i forbindelse med bro-

byggeri 
Mill.kr. 
(2000-priser) 

Periode Støj Flora/
fauna

Æstetik Grund- 
vand  

Forurenet 
jord 

I alt

Øresund 1987-2000 357,9 0 44 276 276 737

Storebælt 1993-1999 1,7 2.215 0 0 6 2.222

Kilde: Trafikministeriet. 

    
De miljømæssige udgifter for Øresundsforbindelsen er opgjort til i alt ca. 
740 mill.kr. Ved Øresundsforbindelsen er der således især anvendt udgif-
ter til begrænsning af støj samt bortskaffelse af jord og vand. 
 
På Amager er etableret en overdækning, som giver nærmiljøet en total 
afskæring fra Øresundsbanen og Øresundsmotorvejen samt en bymæssig 
og grøn sammenhæng i lokalmiljøet. Den forøgede anlægssum kan opgø-
res til i alt ca. 335 mill.kr. De årlige driftsomkostninger omfatter primært 
belysning af tunnelen, hvilket kan opgøres til ca. 4,5 mill.kr. 
 
I Sydhavnsgade er Øresundsbanen anlagt i tunnel, hvilket oprindeligt var 
planlagt som en åben grav. Meromkostningerne til anlægget udgør ca. 60 
mill.kr., der primært er afholdt i 1995.  
 
Ved udgravningerne til godsforbindelsesbanen på Sjælland er håndteret 
betydelige mængder forurenet jord. De samlede ekstra anlægsomkost-
ninger er ca. 255 mill.kr.  
 
Endvidere har der været iværksat et grundvandsovervågningsprogram 
gennem hele anlægsfasen, som løbende har registreret udbredelsen af dels 
den midlertidige aktive grundvandssænkning og dels konsekvensen af den 
permanente passive grundvandssænkning. Dele af overvågningen fortsæt-
ter i driftsfasen. Anlægsomkostningerne udgør samlet ca. 25 mill.kr.  
 
Der er udpumpet betydelige vandmængder som en del af tørholdelsen af 
anlægget. En miljøforudsætning for denne løsning er, at vandet, i det om-
fang det er rent nok, genanvendes til sekundavand. Der er derfor etable-
ret et sekundærvandsystem på Amager, som muliggør, at vandet ledes til 
Amagerværket. Anlægssummen på ca. 20 mill.kr. er fordelt i perioden 
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1994 til 1997. Driftsomkostningerne er ca. 250.000 kr. pr. år. Opgaven 
har desuden betydet investeringer af betydeligt større omfang for Køben-
havns Energi. 
 
Der er etableret støjskærme på det meste af tracéet på Amager for at re-
ducere støjgenerne i henhold til lovgivningen. Løsningen tilgodeser nabo-
er til anlægget og er forbundet med en anlægssum på ca. 20 mill.kr. 
  
Hertil kommer generelle omkostninger til bygherrens gennemgående 
miljøtilsyn i forbindelse med entreprenøraktiviteterne. Skønsmæssigt har 
dette kostet 20 mill.kr. jævnt fordelt i hele anlægsperioden. 
 
De miljømæssige udgifter for Storebæltsforbindelsen er opgjort til i alt 2,2 
mia.kr., jf. tabel 7.8. De væsentligste udgifter til miljøtiltag ved bygning af 
storebæltsforbindelsen kan tillægges beskyttelse af flora og fauna. 
 
Der er i den forbindelse foretaget kompenserende afgravninger i havbun-
den ved Sprogø samt etablering af særlige jordbassiner. Hovedparten af 
disse udgifter er afholdt i 1991 og udgør omkring 1,2 mia.kr. Derudover 
er der foretaget en ændring i længden af broramper. En væsentlig del af 
disse udgifter er afholdt i 1995 og udgør omkring 800 mill.kr.  
 
I perioden 1987 til 2001 er der især foretaget hydrografisk og biologisk 
opmåling, modellering af nulløsningen og analyser og dokumentation af 
forbindelsens miljøpåvirkning. De samlede omkostninger indtil nu er ca. 
200 mill.kr. som tidsmæssig fordeler sig jævnt over perioden. 
 
Endelig er afholdt en lang række mindre udgifter til miljøtiltag til depone-
ring af olieforurenet jord, etablering af vandhuller og beskyttelseshegn til 
beskyttelse af den fredede grønbrogede tudse. 
 
Endvidere indgår de private udgifter i forbindelse med miljømærkeord-
ningen i opgørelsen. Der eksisterer to miljømærkeordninger – svanen og 
blomsten. Svanen blev introduceret som et nordisk miljømærke og efterføl-
gende er blomsten, et europæisk miljømærke taget i anvendelse. Begge mil-
jømærkelicenser består af et ansøgningsgebyr og et omsætningsgebyr. 
Udgifterne til miljømærkeordningen er steget i takt med, at der er flere 
varer, som har ønsket at anvende miljømærkerne. Antal mærkede varer 
steg fra 1999 til 2000 fra ca. 1000 til ca. 1300 miljømærkede varer. 



KAPITEL 8KAPITEL 8KAPITEL 8KAPITEL 8    
    

135135135135    
 

    
 
    

KapitelKapitelKapitelKapitel    8888        
Metoder til opgørelse af miljøpolitikkens økMetoder til opgørelse af miljøpolitikkens økMetoder til opgørelse af miljøpolitikkens økMetoder til opgørelse af miljøpolitikkens øko-o-o-o-
nomiske fordele  nomiske fordele  nomiske fordele  nomiske fordele  
 
 
8.1.8.1.8.1.8.1.    IndledningIndledningIndledningIndledning    
Opgørelsen af miljøpolitikkens økonomiske fordele består kort sagt i at 
opgøre og prissætte de forbedringer af miljøet og naturen, som er et re-
sultat af miljøpolitikken. En forudsætning for en økonomisk opgørelse af 
miljøpolitikkens fordele er, at det er muligt at kvantificere miljøpolitik-
kens forbedringer af miljøet og naturen. Det kan ske ved at opgøre poli-
tikkens påvirkning af miljøtilstanden, hvilket normalt sker ved anvendelse 
af indikatorer, jf. figur 8.1. 
 
Figur 8.1. Sammenhæng ml. indikatorer, miljøtilstand og levevilkår 
       
                           BEGREBER       MÅLING Kapitel 9 
 
PRIS  
Afsnit 8.3. 

 
 
 
 
 
MÆNGDE 
Afsnit 8.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anm.: "Ændringer" kan dække over ændringer i beholdninger, bestande eller andre tilstande, der 

er indikatorer for påvirkningen af miljøtilstanden. 

Levevilkår: 
Dødelighed 
Sygdom 
Produktions-
muligheder 
Fysisk kapital 
Miljøkapital 

Miljøtilstand 

Indikatorer: 
Koncentrationer 
Beholdninger 
Bestande 

Samlet påvirkning af 
miljøtilstand 

Indikatorer: 
Emissioner 
Ændringer 
Forbrug 
Produktion 

Prisindikatorer: 
Betalingsvillighed/ 
spørgeskema 
Markedspriser/  indirek-
te metoder 
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Når virkningerne af et miljøtiltag skal kvantificeres er det ikke tilstrække-
ligt, at der om et miljøtiltag f.eks. vides, at affaldspolitikken øger genan-
vendelsen af affald i bygge- og anlægssektoren. Miljøforbedringen bør 
kunne registreres som ændring i miljøtilstanden eller ændringer i emissio-
ner. F.eks. bør virkningen af et tiltag på affaldsområdet kunne registreres 
som en reduktion i udledningen af miljøfremmede stoffer til luft og vand 
i bygge- og anlægssektoren og en reduceret arealanvendelse til affaldsde-
ponering.  
 
Et centralt spørgsmål i kvantificeringen af en miljøpolitiks virkninger er 
muligheden for identifikation af politikkens effekt på udviklingen i miljø-
tilstanden, jf. afsnit 8.2., der beskriver overvejelserne omkring kvantifice-
ring af miljøforbedringer. Selve kvantificeringen af miljøforbedringerne er 
præsenteret i kapitel 9. 
 
Hvor fordelene ved kvantificering af miljøpolitikkens virkninger er al-
ment accepteret, nyder prissætning af virkningerne ikke samme anerken-
delse. Der er flere årsager til denne tvivl, men usikkerheden ved  
værdisætning af grundlæggende – uvurderlige – miljøforhold er et ele-
ment. 
 
I denne rapport gøres der imidlertid ikke forsøg på at kvantificere værdi-
en af grundlæggende miljøændringer, men det er udelukkende marginale 
ændringer af miljøtilstanden, der søges værdiansat. Afsnit 8.3. giver en 
præsentation af de mest anvendte metoder til prissætninger af miljøfor-
bedringer.

1
 

 
8.2.8.2.8.2.8.2.    Kvantitativ opgørelse af effekten af miljøreguleringenKvantitativ opgørelse af effekten af miljøreguleringenKvantitativ opgørelse af effekten af miljøreguleringenKvantitativ opgørelse af effekten af miljøreguleringen    
Miljøtilstand er en generel betegnelse for den fysiske, kemiske og økologi-
ske tilstand for miljøet.

2
 Miljøpolitikken – der har til hensigt at forbedre 

miljøtilstanden – vedrører således både forhold, der påvirker menneskers 
sundhed direkte samt forvaltning af naturen. 
 
Ideelt set bør en kvantitativ opgørelse af effekten af den førte miljøpolitik 
redegøre for politikkens betydning for miljøtilstanden. 
 

                                                 
1
 Afsnittet bygger i høj grad på Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, 

Finansministeriet (1999). 
2 Jf. f.eks. Miljø- og Energiministeriet (1997): Natur og Miljø 1997, Påvirkninger og tilstand. 
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Det kan forekomme, at der ikke fra naturvidenskabens side er klarhed 
over, hvilke faktorer, der bestemmer miljøtilstanden på et miljøområde. I 
disse tilfælde kan det være vanskeligt at bestemme effekten af en miljøpo-
litik på miljøtilstanden.  
 
På andre områder er der ikke tilstrækkeligt datamateriale til, at udviklin-
gen i miljøtilstanden kan kvantificeres. Dette kan enten skyldes, at data 
ikke kan tilvejebringes eller, at data ikke er søgt tilvejebragt.  
 
I en del tilfælde kvantificeres målsætningerne på miljøområdet som mål-
sætninger for en eller flere påvirkningsfaktorer. F.eks. er der opstillet en 
kvantificerbar målsætning for udledningen af SO

2
, men ikke for miljøtil-

standen for vandmiljøet, som er et af de medier, der påvirkes af SO
2
-

udledningen. 
 
I praksis er de teoretiske og empiriske problemer med at opgøre udvik-
lingen i miljøtilstanden så vanskelige, at der i Danmark – og i andre lande 
– i stedet ofte foretages en opgørelse af udviklingen i påvirkningerne af 
miljøet ved hjælp af indikatorer. 
 
Indikatorerne kan enten indikere elementer af en miljøtilstand – f.eks. 
bestanden af en bestem dyreart – eller faktorer, der påvirker miljøtilstan-
den – f.eks. emissioner. Næsten alle kvantificerede målsætninger på mil-
jøområder er formuleret i forhold til indikatorer. Miljø- og Energiministe-
riet udgiver jævnligt oversigter over udviklingen i miljøindikatorer. 
 
Målsætningernes kobling til indikatorer gør, at der i flere tilfælde også er 
foretaget effektvurderinger af miljøpolitikken på miljøområdet. På den 
måde kan kravene til miljøpolitikken løbende evalueres, selv om det for-
melt set ikke er opgjort, hvordan miljøpolitikken påvirker miljøtilstanden. 
 
Udvikling i miljøtilstand og effekter af miljøpolitik 

Miljøpolitik medfører forbedringer af miljøtilstanden og naturen. Forbed-
ringen kan f.eks. ske i form af nedsat forurening eller forebyggelse af for-
urening. Det kan være svært at måle forbedringer, fordi en række andre 
faktorer også påvirker forureningsniveauet. Desuden kan der gå lang tid, 
før en indsats slår igennem til målbare ændringer. 
 
Problemet er, at udviklingen i forureningsniveau eller miljøtilstand, der 
kan observeres, ikke nødvendigvis giver information om effekten af den 
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gennemførte miljøpolitik. Udviklingen i miljøtilstanden på et miljøområde 
kan være meget forskellig alt afhængig af den underliggende påvirkning af 
miljøtilstanden, jf. figur 8.2. 
 

Figur 8.2. Udvikling i miljøtilstand med forskellig underliggende 

vækst 

A. Underliggende vækst           B. Ingen underliggende vækst 

  
 
I nogle tilfælde kan forureningen stige på et miljøområde, selv om der 
gennemføres en miljøpolitik med betydelig miljøeffekt, jf. figur 8.2.A. I 
andre tilfælde vil der samlet set ske en forbedring af den samlede miljøtil-
stand, jf. figur 8.2.B. 
 
Det vil derfor i mange tilfælde være misvisende at analysere udviklingen 
alene i forureningsomfang eller miljøtilstand. 
 
Kvantificering af miljøeffekter vil i de fleste tilfælde være baseret på tre 
typer information: 

• Fysisk/kemisk og/eller biologisk viden 

• Anvendt økonomisk teori 

• Ren statistisk information 
 
Anvendelse af teknologisk viden, økonomisk teori og statistisk informati-
on kan kombineres i modeller, der kan have overvejende biologisk, fysisk 
eller økonomisk karakter. 
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Anvendelsen af information skifter fra miljøområde til miljøområde, men 
afhænger også af hvilken type regulering, der anvendes.  
 
I visse tilfælde har de regulerende myndigheder indsamlet den teknologi-
ske, fysiske eller statistiske viden fra de regulerede enheder eller andre 
eksterne parter. 
 

8.3.8.3.8.3.8.3.    Fastsættelse af priser på miljøgevinsterFastsættelse af priser på miljøgevinsterFastsættelse af priser på miljøgevinsterFastsættelse af priser på miljøgevinster    
Forbedringer af miljøet i form af reducerede emissioner, reducerede kon-
centrationer, større biodiversitet osv. har en række positive konsekvenser 
for samfundet, som kan måles på forskellige måder. De positive effekter 
kan f.eks. opdeles på virkninger på dødelighed, sygdomme, produktions-
muligheder samt værdien af fysiske aktiver og miljøaktiver. 
 
De positive effekter af miljøpolitik er delt op i virkningerne på dødelig-
hed og på forbigående og kroniske sygdomme. Virkningerne på forbigå-
ende sygdomme er ofte værdisat ud fra en hypotese om, at effekterne kan 
undgås, mens virkningerne på kroniske sygdomme måles ved ændringer i 
sandsynligheden for at blive kronisk syg. 
 
Miljøets påvirkning af produktionsmulighederne er koncentreret om den 
primære sektor. Det er især påvirkninger af landbrugs- og skovprodukti-
onen samt fiskeriet, hvor der foreligger danske og udenlandske undersø-
gelser af benefits vedrørende produktionsmuligheder. Benefits kan blandt 
andet være øget udbytte fra, eller forbedret kvalitet af, den primære pro-
duktion. Udover den primære produktion kan enkelte sektorer i fremstil-
lings- og forsyningsindustrien også have gavn af f.eks. rent vand. 
 
Enkelte danske undersøgelser har opgjort værdien af et renere miljø på 
fysiske aktiver, herunder især bygninger. Udover bygninger kan et renere 
miljø have gunstig indflydelse på andre materialer og tøj. Virkningerne 
betyder lavere investeringsbehov, øgede ejendomsværdier samt lavere 
renseomkostninger. Endelig vil et renere miljø have en stor effekt på 
sundhedstilstanden. 
 
Påvirkningen af miljøaktiver er en meget bred samlet betegnelse for på-
virkninger af naturen, som der er betalingsvillighed for. Aktiverne kunne 
f.eks. være rekreative områder som skove og strande, truede arter og de-
res omgivelser, visuelle forbedringer, det åbne land samt særlige områder.  
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Betalingsvillighed kan dække både anvendelse af miljøaktivet – i form af 
f.eks. skov- eller strandbesøg – eller betalingsvillighed, der skyldes eksi-
stensen af miljøgodet, men ikke anvendelsen. Også miljøgoder, der ikke 
bliver brugt eller besøgt kan således tillægges en værdi – en såkaldt ikke-
brugsværdi. Hermed menes, at en person, som f.eks. ikke benytter et na-
turområde i dag, måske er villig til at betale for at kunne benytte godet 
senere eller slet og ret for at få vished om, at området f.eks. ligger uberørt 
hen. Empiriske undersøgelser har vist, at ikke-brugsværdien undertiden 
udgør en stor del af betalingsvilligheden. 
 
Der eksisterer forskellige metoder til at opgøre betalingsvillighed. De 
forskellige metoder til værdisætning af miljøforbedringer bør vurderes ud 
fra to kriterier.  
 
Dels i hvor høj grad priserne teoretisk set er udtryk for en reel betalings-
villighed. Der bør således stilles strenge krav til den videnskabelige værdi 
af undersøgelserne. Nyere forskning opstiller en række krav, som bør 
være opfyldt for, at et estimat fra en undersøgelse kan benyttes. 
 
Derudover bør det vurderes i hvor høj grad, priserne kan anvendes på 
andre områder end det undersøgte, dvs. belysning af transferproblemer. 
Vurderingerne bør tage udgangspunkt i det konkrete prisestimat. 
 
Beregningsmetoder 

Der findes en række metoder til opgørelse af benefits i forbindelse med  
helbred, produktionsmuligheder samt den værdi som kan tilskrives fysisk 
kapital  og miljømæssig kapital. 
 
Metoderne anvendes ofte i kombination. Alle metoder er baseret på en 
udnyttelse af oplysninger om befolkningens villighed til at betale for en 
given ændring af levevilkårene, f.eks. i form af nedsat dødelighed, forbed-
ringer af rekreative områder mv. 
 

Contingent valuation 

Ved contingent valuation, dvs. betinget værdisætning, forsøger man at 
afdække folks betalingsvillighed gennem spørgeskemaer, interviews mv. 
Der er tale om rent hypotetiske værdier, der ikke måler, hvad folk faktisk 
har betalt, men hvad de ville betale under givne forudsætninger. Svarene, 
der gives, er betinget af de forudsætninger, som skitseres i interviewsitua-
tionen. Man kan derfor ikke umiddelbart overføre betalingsvilligheden fra 



KAPITEL 8KAPITEL 8KAPITEL 8KAPITEL 8    
    

141141141141    
 

en undersøgelse til en anden, hvor spørgsmålet ville have indgået i en 
anden sammenhæng. 
 
Spørgsmålenes hypotetiske karakter betyder, at der let kan opstå misfor-
ståelser mellem intervieweren og den person, som bliver interviewet. Det 
vanskeliggør tolkningen af data fra betinget værdisætning. For at undgå 
misforståelser er det vigtigt, at respondenter stilles overfor hypotetiske 
situationer, der har et så realistisk skær som overhovedet muligt. Herved 
får respondenten det bedste grundlag for at værdisætte godet/ulempen, 
og de værste misforståelser kan undgås. En detaljeret omtale af betinget 
værdisætning findes i Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter, Miljø og 
Energiministeriet, 2000. 
 
I modsætning til de mere markedsbaserede metoder, jf. nedenfor, kan 
contingent valuation opfange såkaldte ikke-brugsværdier eller eksistens-
værdier. Metoden kan også opfange folks betalingsvillighed for, at andre 
har mulighed for at benytte godet. 
 
De hypotetiske svar ved contingent valuation gør, at metoden kan være 
mere udsat for fejlkilder end de markedsbaserede metoder. Det er vigtigt, 
at intervieweren er sikker på, at den udtrykte betalingsvillighed er reel. 
Problemerne hermed kan reduceres ved blandt andet at gøre opmærksom 
på, at positiv betalingsvillighed reducerer mængden af ressourcer, der kan 
bruges til andre formål, og ved at spørge om betalingsvillighed (Willing-
ness to Pay) fremfor kompensationskrav (Willingness to Accept).  
 
Betalingsvillighed afspejler det beløb, som en respondent er villig til at 
betale for et givet gode eller for at undgå en given ændring. Kompensati-
onskrav svarer til hvad respondenten som minimum skal have for at ac-
ceptere en given ændring (forværring). Normalt viser værdisætning fastsat 
efter betalingsvillighed lavere estimater end værdisætning fastsat efter 
kompensationskrav. Erfaringer med brugen af de to metoder viser såle-
des, at respondenter har tendens til at kræve en kompensation for at ac-
ceptere en given forværring, der overvurderer deres reelle betalingsvillig-
hed for at undgå forværringen, jf. boks 8.1. Man bør derfor så vidt muligt 
anvende opgørelser, der er baseret på betalingsvillighed fremfor kompen-
sationskrav. 
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Boks 8.1. Betalingsvillighed eller kompensationskrav
3
 

En undersøgelse udført af Bishop and Heberlein viste, at jægere i Wisconsin var villige til at 
betale 20$ for et jagttegn til gæs. Jægere, der allerede havde et jagttegn, udtrykte imidlertid, at de 
skulle have 100$ for at afgive jagttegnet. Der er givet adskillige forklaringer på den store forskel i 
opgørelsen af jagttegnets værdi. Herunder inkonsistens i datamaterialet, systematisk bias i under-
søgelsen og selve spørgsmålets natur. Det er blevet fremført, at jægere med jagttegn generelt 
værdsætter jagt på gæs højere end jægere uden jagttegn, hvorfor der ligger en implicit bias i 
undersøgelsen.  
 

Undersøgelsens resultat er ikke enestående. Der er fremkommet en række hypoteser, der forsø-
ger at forklare, hvorfor værdisætning via kompensationskrav har tendens til at give højere værdi-
er end værdisætning via betalingsvillighed. 
 

• Respondenter kan give protestsvar, når de bliver spurgt om kompensationskrav, hvis re-
spondenterne ikke accepterer den implicitte ejendomsrets forståelse, som ligger bag 
spørgsmål om kompensationskrav for at afgive et gode, man besidder. Det betyder, at re-
spondenten betragter situationen som illegitim eller som usandsynlig. Det kan lede til svar 
som ”Jeg vil ikke sælge” eller ”Jeg vil have et ekstremt højt beløb eller kompensation for at 
acceptere dette”.  

• Respondenter kan være forbeholdne og usikre over for de opstillede alternativer. Usikre, 
risikoaverse personer og manglende tid til at vurdere spørgsmålet i detaljer kan medføre, at 
betalingsvilligheden nedtones og, at kompensationskravet overvurderes i forhold til situati-
oner præget af sikkerhed, risikoneutralitet og god tid til at sætte sig ind i spørgsmålet. Un-
dersøgelser har vist, at det primært er respondentens kompensationskrav, der falder, i kraft 
af, at respondenten får mere tid og vished om godet/ulempen. 

• En tredje forklaring er Prospect Theory. Forklaringen er baseret på en deskriptiv analyse af 
folks forståelse af værdien af henholdsvis en gevinst eller et tab i en neutral referencesitua-
tion. Tesen er, at folk har en asymmetrisk værdifunktion af det identiske gode a og b alt ef-
ter om ændringen af godet er en forværring eller forbedring. Prospect theory tager således 
ikke udgangspunkt i den økonomiske teoris grundlære om, at individer maksimerer den 
samlede forventede nytte, og hvor en ændring af de identiske værdier a og b vægtes ens, 
uanset om ændringen er en forbedring eller forværring. Hvis f.eks. der tages udgangspunkt i 
en identisk ændring i nytte a og b, hvor a repræsenterer en forværring og b en forbedring, 
foreskriver Prospect Theory, at folk vil kræve en højere kompensation (a') for at opgive 
godet end deres betalingsvillighed (b') for at opnå selv samme gode. Det skyldes, at respon-
denter ikke vurderer selve omfanget af en given forværring/forbedring, men kun vurderer, 
om der er tale om en forværring eller forbedring, samt at folk har en tendens til at stille sig 
skeptiske overfor, om de nu også reelt får det gode, de er blevet stillet i udsigt.  

 
Fordelen ved contingent valuation er, at der opnås information om beta-
lingsvilligheden for definerede miljøforbedringer. Det er en styrke i for-
hold til de mere markedsbaserede undersøgelser, hvor befolkningen ikke 
direkte giver udtryk for deres præferencer for miljøforbedringer. 
 

                                                 
3  Mitchell, R.C. og Carson, R. T., Using Surveys to Value Public Goods: The Contingent Valuation 

Method, Resources for the Future Washington, D.C., 1989 og Stevens, Joe B., The Economics of 

Collective Choice, Westview Press, 1993. 
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Rejseomkostningsmetoden 

Rejseomkostningsmetoden benytter information fra markedet for private 
goder. Metoden bruges specielt ved værdiansættelse af naturskønne om-
råder. Forudsætningen for metodens gyldighed er, at forbrugeren betrag-
ter selve rejsen til området som en omkostning og ikke ser rejsen som en 
del af ferien. Rejseomkostningerne og en eventuel entrebillet kan under 
disse forudsætninger betragtes som prisen for at besøge området. Ved at 
finde data om rejseomkostningerne og se på hvordan størrelsen af disse 
samvarierer med brugen af området, kan man i princippet fastsætte en 
efterspørgselsfunktion for området. 
 
Problemet med rejseomkostningsmetoden er, at den alene indfanger beta-
lingsvilligheden for det nuværende brug af området og ikke indfanger 
betalingsvilligheden for et muligt brug heraf. Det kan f.eks. være visheden 
om, at der er et naturområde tilgængeligt, hvis man eventuelt senere øn-
sker at benytte området. Herudover betyder forskelle mellem befolk-
ningsgruppers indtægter, præferencer og alternative naturskønne områ-
der, at der ofte kræves relativt komplicerede økonometriske teknikker til 
at fastsætte betalingsvilligheden.  
 
Det er selvsagt kun de rekreative fordele ved naturen, der kan bedømmes 
ved rejseomkostningsmetoden. 
 
Det kan være nyttigt i andre tilfælde end ved rejser til naturskønne områ-
der at anvende information fra private goder, som er komplementære 
eller erstatter et miljøgode. Et vandfilter kan f.eks. reducere eller fjerne 
problemerne ved dårlig drikkevandskvalitet. Her kan efterspørgslen efter 
det private gode – vandfilteret – give en indikation af forbrugerens værdi-
ansættelse af det kollektive gode vand. Ofte er det imidlertid ikke muligt 
at finde private goder, der er perfekte erstatninger for det kollektive gode. 
Vandfilteret renser måske ikke drikkevandet godt nok, eller måske er 
husholdningen ikke ligeglad med, om drikkevandet rent faktisk renses i et 
filter eller kommer fra en ren vandkilde. Omkostningerne ved at anskaffe 
et vandfilter kan imidlertid benyttes til at fastsætte det kollektive godes 
minimumsværdi. 
 
Hedonisk prisfastsættelse 

I de hedoniske metoder udnytter man, at en del af de goder eller indsats-
faktorer,  som omsættes på markedet,  har forskellige egenskaber. To 
parcelhuse kan f.eks. være forskellige, når det gælder antallet af rum, ud-
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sigt og miljøbelastninger i nærmiljøet (f.eks. støj). Ved at sammenligne 
priser på boliger med forskellige egenskaber, kan man finde et udtryk for 
markedets vurdering af disse egenskaber. Metoden er dog begrænset til 
områder, hvor der findes relevante markedspriser. 
 
Ligesom rejseomkostningsmetoden kræver de hedonistiske metoder ofte 
brug af relativt komplicerede økonometriske metoder. De hedonistiske 
metoder kan ikke bruges på markeder, der er stærkt regulerede. 
 
Omkostningsbaseret værdisætning 

I visse tilfælde kan man finde en approksimation for godets værdi ved 
hjælp af omkostningsbaseret værdisætning. Her fokuseres der direkte på 
de afholdte omkostninger i forbindelse med en ekstern effekt. F.eks. kan 
omkostningen ved uheld opgøres som tabt arbejdsindtægt, omkostninger 
til sygehusophold mv., mens skaderne ved luftforurening kan opgøres 
som omkostningerne i form af udbedring af skader på bygninger, tabt 
produktionsværdi i landbruget, sundhedsudgifter mv.  
 
Metoden har ikke fordelene ved contingent valuation i form af svar på 
præcise spørgsmål. Metoden kan ikke afsløre alle samfundsøkonomiske 
omkostninger forbundet med effekten af en miljøpolitik, og metoden bør 
anvendes som supplement til de markedsbaserede metoder eller den be-
tingede værdisætning. 
 
Omkostningsbaseret værdisætning er kun undtagelsesvist sammenfalden-
de med den underliggende velfærdsmæssige værdi af miljøpolitikken. 
 
Målemetodernes fordeling på benefit-typer 

De enkelte målemetoder er blevet anvendt af forskerne til at skønne over 
værdien af forskellige typer benefits, jf. tabel 8.1.  
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Tabel 8.1. Målemetodernes fordeling på benefit-typer 
Målemetode Contingent valuation 

Hedonisk prisfast-

sættelse 

Travel cost 

Omkostnings 

baseret 

Benefit type:     
Dødelighed x X   
Sygdom  
  forbigående 

x   x 

  kronisk  x   x 
Produktions og for-
brugs mulighed 

   x 

Værdi af fysiske 
aktiver 

 X  x 

Værdi af miljøaktiver x X x x 

 
Ofte er det nødvendigt at anvende flere metoder for at få et mere fuld-
stændigt billede af samtlige benefits ved en miljøpolitik. Selv om der for-
skes meget i estimation af fordele ved miljøpolitik, er der store dele af 
f.eks. politikken på naturområdet, hvor det med den nuværende viden 
ikke er muligt at sætte pris på fordelene ved miljøpolitikken. 
 
 
8.4.8.4.8.4.8.4.    KonklusionKonklusionKonklusionKonklusion    
Der kan ikke peges på en enkelt metode til værdisætning af ikke-
markedsbaserede goder. Valget af metode må afpasses de praktiske mu-
ligheder for anvendelsen af metoderne. 
 
Spørgsmålet om valg af metode er i høj grad knyttet til det pågældende 
godes karakter.  
 
Ved værdisættelsen af goder behæftet med store usikkerhedsmarginer, 
kan man bruge intervalværdier for parametrene i stedet for singulære 
værdier. Herved kan man få anskueliggjort den usikkerhed, der er knyttet 
til opgørelsen af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved et givet til-
tag. 
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9.19.19.19.1    IndledningIndledningIndledningIndledning    
En god miljøpolitik giver samfundet en række forbedringer i form af bed-
re miljø og natur. Resultaterne af den førte miljøpolitik beskrives i hoved-
træk i dette kapitel, og på visse områder søges deres økonomiske værdi 
bestemt.  
 
I Danmark redegøres løbende for miljøpolitikkens resultater i form af  
samlede reduktioner i udledningen til atmosfære, luft og vand, udviklin-
gen i affaldsmængder og i behandlingen af affald, pesticidforbrug, grund-
vandsindvinding, etablering af naturarealer, skov og friluftsaktiviteter, 
bevarelse af kulturmiljø mv. Ligeledes redegøres for udviklingen i miljøets 
og naturens tilstand, hvor dette er muligt. For eksempel redegøres der for 
ozonlagets tykkelse, luftkvalitet i større byer og sigtdybde i søer. 
 
En sammenhængende vurdering af miljøpolitikkens resultater kræver 
ideelt set, at man på alle væsentlige områder er i stand til at vurdere, hvil-
ken indflydelse en given miljøpolitisk indsats har eller vil have på menne-
skelig sundhed, på natur og biodiversitet, på bygningsmassen mv.  
 
Det er imidlertid meget vanskeligt at opgøre resultaterne af miljøpolitik-
ken på denne måde. Med den nuværende viden må man derfor ofte i 
stedet benytte ændringer i udledninger, forbrug mv. Der er tre hovedår-
sager hertil: 
 
For det første kan der gå meget lang tid, før virkningerne af en given ind-
sats slår igennem i natur og miljø. 
 
For det andet er samspillet mellem stoffer og økosystemer som oftest 
meget kompliceret, hvorfor det kan være yderst vanskeligt at afdække 
årsagssammenhængene mellem udledninger og virkninger på miljø og 
sundhed. 
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For det tredje bidrager den danske miljøpolitik til miljøforbedringer i 
andre lande, ligesom andre landes miljøpolitiske indsats har indflydelse på 
miljøtilstanden i Danmark. I forbindelse med drivhuseffekten er der f.eks. 
tale om globale ændringer, hvorfor de forskellige forsøg på værdisætning 
på klimaområdet af reduktioner i udledningen af drivhusgasser tager ud-
gangspunkt i en bestemmelse af de globale effekter. 
 
Næste problem er, at det er vanskeligt at prissætte resultaterne af miljøpo-
litikken med henblik på at bestemme hvilken økonomisk værdi, der er tale 
om. Det skyldes ikke mindst, at forbedringerne vedrører brugen af natu-
ren, som almindeligvis ikke handles på markeds- eller markedslignende 
vilkår. I kapitel 8 er gennemgået forskellige metoder til prissætning af 
miljøresultater. Kapitlet viser, at prissætning kan være vanskeligt samt, at 
resultaterne i givet fald vil være meget usikre.  
 
Den danske og internationale forskning på området er i gang med at af-
dække disse problemstillinger, og der kan derfor ikke på nuværende tids-
punkt opstilles komplette beregninger, hverken af resultaterne målt i fysi-
ske termer eller af værdien af miljøforbedringerne.  
 
Derfor præsenteres der i det følgende, først og fremmest en gennemgang 
af de hovedresultater, målt i fysiske størrelser, der er opnået eller observe-
ret på natur- og miljøområdet.  
 
Desuden vises beregninger af værdien af de opnåede resultater på de om-
råder, hvor beregninger på nuværende tidspunkt foreligger. Det betyder, 
at denne del af kapitlet fremstår som en samling af eksempler på 
værdisætning.   
 
9.29.29.29.2    Resultater på luftområdetResultater på luftområdetResultater på luftområdetResultater på luftområdet    
Luftområdet er i Danmark det eneste område, hvor værdien af resultater-
ne af miljøpolitikken er beregnet på en måde, der nærmer sig en dækken-
de beskrivelse. En væsentlig del af forklaringen på, at luftområdet er bed-
re belyst, er den store interesse, som især problemstillingen vedrørende 
global opvarmning – men også andre luftforureningsproblemer – har i 
offentligheden, i den politiske verden og blandt forskere.  
 

Resultater på luftområdet Resultater på luftområdet Resultater på luftområdet Resultater på luftområdet –––– mængdeopgørelse mængdeopgørelse mængdeopgørelse mængdeopgørelse    
På luftområdet findes der for det første opgørelser af de politiske initiati-
vers virkning på udledningen af de forskellige stoffer til luftmiljøet. For 
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det andet findes der opgørelser af værdien af skadevirkningerne ved ud-
ledning af en række stoffer. Med udgangspunkt i disse to sæt informatio-
ner kan den økonomiske værdi af miljøpolitikkens resultater på luftområ-
det skønnes. 
  
Klimaændringer, som følge af udledning af drivhusgasser – hvoraf CO

2
 er 

langt den vigtigste – anses i dag for at være et af de væsentligste miljø-
problemer. Reduktionen i CO

2
- udledningerne er derfor præsenteret selv-

stændigt. 
 
Fra 1992 til 1999 faldt den samlede danske udledning af CO2 (klimakorri-
geret og fratrukket brændselsforbrug til nettoeksport af el) med omkring 
5 mill. ton, eller ca. 8,5 pct. – fra ca. 60,8 mill. ton til ca. 55,7 mill. ton. 
 
I tabel 9.1 er effekterne af de isolerede effekter af de vigtigste miljøpoliti-
ske tiltag forsøgt beregnet.  
 
Tabel 9.1. Reduktion i udledninger af CO

2
  

1.000 ton Energipolitik Energiafgifter Trafikafgifter Køretøjer I alt 

1992 300 4.200 2.200 0 6.700 
1993 600 4.000 2.300 0 6.900 
1994 1.100 4.200 2.400 0 7.700 
1995 1.800 4.500 2.800 100 9.100 
1996 2.800 5.700 3.000 100 11.500 
1997 3.800 6.200 3.100 100 13.200 
1998 5.000 7.200 3.100 100 15.400 
1999 5.900 8.600 3.400 100 18.000 
2000 6.700 9.800 3.400 100 20.000 
1992-2000 28.000 54.000 25.700 700 108.400 
Anm.: I opgørelsen af CO2 - udledningerne under energipolitik er også medtaget udledningerne 

af CH4 og N2O omregnet til CO2 -ækvivalenter. 
Kilde: Energistyrelsen og Skatteministeriet. 

 
Tiltagene er opdelt i fire hovedgrupper: Energipolitik, energiafgifter, tra-
fikafgifter og køretøjer. År for år opgøres udledningsreduktionerne, som 
følge af tiltagene, ved at sammenholde de faktiske udledninger i de enkel-
te år med størrelsen af de udledninger uden de iværksatte miljøtiltag. En-
delig summeres disse årsresultater for perioden 1992 til 2000. 
 
Med energipolitik menes virkningerne af de administrative tiltag, subsidier 
mv., der er blevet igangsat af staten siden 1992. Beregningen viser, at der 
som følge af de administrative tiltag på energiområdet i perioden 1992 til 
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2000 er opnået en samlet reduktion i udledningerne af CO
2
 svarende til  

omkring 28 mill. ton.  
 
Dernæst er virkningerne af dels energiafgifter (energi-, CO

2
- og SO

2
-

afgifter) og dels trafikafgifter (benzin-, diesel-, vægt- og registreringsafgif-
ter) skønnet. I perioden 1992 til 2000 har energiafgifterne medført en 
reduktion svarende til ca. 54 mill. ton CO

2
, og trafikafgifterne en redukti-

on svarende til ca. 26 mill. ton CO
2
. 

 
Endelig er virkningerne af de såkaldte EURO-normer for køretøjers ud-
ledning af skadelige stoffer til luften beregnet. Opgørelsen af virkningen 
for normer for køretøjer er beregnet på samme måde som virkningerne af 
energipolitikken. På baggrund af beregningerne kan der gives et groft 
skøn over effekterne af EURO-normerne, der i perioden 1992 til 2000 
kan opgøres til en reduktion i udledningerne af CO

2
 på ca. 0,7 mill. ton. 

 
Fra 1992 til 1999 faldt de samlede danske udledninger af SO

2
, NO

x
 og 

VOC (flygtige organiske stoffer) med henholdsvis omkring 112.000 ton 
(60 pct.), 45.000 ton (16 pct.) og 16.000 ton (10 pct.). 
 
Svarende til beregningerne i tabel 9.1 er i tabel 9.2 vist beregninger af de 
isolerede reduktioner af udledningerne af SO

2
, NO

x
, partikler (PM10) 

VOC og CO fordelt på de samme fire hovedgrupper. 
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Tabel 9.2. Samlede reduktioner af anden luftforurening i 1992-2000  
Ton SO2 NOX Partikler VOC CO

Energipolitik   
  Samlet i perioden 840.000 480.000 - 2.000 -1.000
  Gnst. årlig reduktion 90.000 50.000 - 200 - 100
Energiafgift   
  Samlet i perioden 230.000 90.000 - 0 0
  Gnst. årlig reduktion 26.000 10.000 - 0 0
Trafikafgift   
  Samlet i perioden 17.000 91.000 5.000 136.000 555.000
  Gnst. årlig reduktion 2.000 10.000 600 15.000 61.000
Køretøjer   
  Samlet i perioden 0 230.000 4.000 150.000 600.000
  Gnst. årlig reduktion 0 26.000 500 17.000 67.000
I alt i perioden 1.090.000 890.000 10.000 290.000 1.200.000
I alt gnst. pr. år 120.000 100.000 1.100 32.000 130.000
Anm.: Et negativt tal indikerer en øget udledning af det pågældende stof. For hvert tiltag er 

angivet summen af hvert års reduktioner, samt den gennemsnitlige årlige reduktion. Det 
har ikke været muligt at vurdere størrelsen af reduktionen i partikeludslippet som følge af 
henholdsvis energipolitik og -afgifter. 

Kilde:  Energistyrelsen, Skatteministeriet samt egne beregninger. 

 
Beregningerne af energipolitikkens virkninger viser, at udledningerne af 
SO

2
 i perioden 1992 til 2000 som et meget groft skøn er reduceret med 

omkring 0,8 mill. ton. For NO
x
 er det tilsvarende tal ca. 0,5 mill. ton. For 

VOC noteres samlet et mindre fald i udledningerne, mens udledningerne 
af CO skønnes at stige marginalt.  
 
Energiafgifter (energi-, CO

2
- og SO

2
-afgifterne) har i perioden 1992 til 

2000 medført reduktioner på henholdsvis 230.000 ton SO
2 
og 90.000 ton 

NO
x
. I samme periode har trafikafgifterne (benzin-, diesel-, vægt- og regi-

streringsafgifter) medført reduktioner på 17.000 ton SO
2 

og 91.000 ton 
NO

x
 samt 5.000 ton partikler (PM10), 136.000 ton VOC og knap 0,6 mill. 

ton CO. 
 
Endelig er virkningerne af EURO-normerne for køretøjer skønnet. Re-
sultaterne  i perioden 1992 til 2000 kan, som et meget groft skøn, opgøres 
til en reduktion i udledningen af NO

x
 på ca. 230.000 ton. For partikler og 

VOC er tallene henholdsvis 4.000 ton og 150.000 ton og for CO ca. 0,6 
mill. ton. 
  
I tabel 9.2. er de gennemsnitlige årlige reduktioner som følge af tiltagene 
ligeledes opgjort. Den samlede effekt af tiltagene har været en gennem-
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snitlig årlig reduktion på 120.000 ton SO
2
, 100.000 ton NO

x
, 1.100 ton 

partikler, 32.000 ton VOC samt 130.000 ton CO. 
 
Resultater på luftområdet – værdiopgørelse 

En økonomisk værdisætning af fordelene ved miljøpolitikken forudsætter 
kendskab til dels omfanget af miljøforbedringerne dels priserne på disse 
forbedringer. 
 
Skøn over omfanget af miljøforbedringer på luftområdet er der redegjort 
for i forrige afsnit. Priserne på miljøforbedringerne er vanskeligere at 
bestemme, men der er som nævnt, specielt på luftområdet, udført et stort 
arbejde på internationalt plan med det formål at opgøre priserne for mil-
jøbelastning. Således har EU-kommissionen gennemført et fælles projekt 
for at værdisætte skader forårsaget af udledninger til luften, kaldet Exter-
nE projektet. I første omgang er skadevirkningerne af de såkaldt klassiske 
udledninger søgt værdisat, jf. tabel 9.3. 
 
De forskellige priser for skadevirkningen af de enkelte stoffer alt efter 
forureningskilden er opgjort, jf. tabel 9.3. Variationen i forhold til forure-
ningskilden skyldes, at skadevirkningen afhænger af, hvor og hvordan 
udledningen finder sted. Som det fremgår, er priserne generelt højere ved 
udledning i trafikken.  
 
Tabel 9.3. Skadevirkning ved udslip til luften 
Kr. pr. kg (2000-priser) El/fjernvarme  

produktion 
Individuel  

opvarmning 
Transport 

SO2 34-35 34 44-77 
NOx 29-38 34 87-93 
Partikler (PM10) 39-53 53 193-723 
VOC 50 - 50 
CO 0,01 0,01 0,01 
HC 56 - 21 
Kilde: Risø (1997): External Costs Related to Power Production Technologies. ExternE National implemen-

tation for Denmark. Risø-R-1033(EN). Trafikministeriet (COWI) (1999): Værdisætning af tra-
fikkens eksterne omkostninger, luftforurening. Commission of the European Communities: Ex-
ternE: Externalities of Transport. Summary Report [Draft], 1998 samt Miljø- og Energiministe-
riet. 

 

Der findes imidlertid også en række andre skadelige stoffer, herunder 
MTBE, aldehyder, bly, benzen, butadiene samt PAH. Der findes imidler-
tid ingen analyser, der estimerer værdien af deres skadevirkning. Derfor 
kan der ikke beregnes økonomiske værdier af opnåede resultater i form af 
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reduktioner i udledningerne af disse stoffer. Dette medfører en under-
vurdering af værdien af de samlede fordele. 
I ExternE projektet er de samfundsøkonomiske værdier af ændret forure-
ning opgjort ved at bestemme påvirkningerne og de tilhørende skade-
virkninger ved brug af energi i specifikke enkeltanlæg. De gennemførte 
beregninger af elproduktionsanlæg viser, at det især er indvirkningen på 
befolkningens helbred, der er afgørende for omkostningerne, idet typisk 
kun omkring 5 pct. af omkostningerne skyldes skader på bygninger, plan-
tevækst mv. 
 
En nøgleparameter i beregningen af priserne på udledninger er værdien af 
såkaldt ”tabt levetid”, der værdisættes ved hjælp af betinget værdisætning,       
jf. kapitel 8. Beregninger foretaget af Risø viser, at hvis der i stedet for 
værdi af tabt levetid tages udgangspunkt i et andet begreb, nemlig værdien 
af et ”statistisk liv”, stiger priserne tre til fem gange. Omvendt viser ame-
rikanske beregninger værdier, der er væsentligt lavere end i ExternE. Ved 
anvendelse af de amerikanske antagelser bliver skadevirkningen således 
kun en tredjedel af værdien ifølge ExternE. Forskellen skyldes primært 
opfattelsen af skadevirkningen ved forurening med NO

x
 og SO

2
. Gene-

relt viser dette, hvor usikre prisskøn er i denne sammenhæng. 
 
Usikkerheden er særlig udtalt i forbindelse med værdisætning af reduktio-
nerne i udledningen af CO

2
. Værdisætningen af drivhusgassers skades-

omkostninger vanskeliggøres af, at der er tale om globale skadevirkninger 
på meget langt sigt. Dette betyder, at de marginale skadesomkostninger 
ved CO

2
-udledning varierer meget alt afhængig af hvilke kilder, der analy-

seres, jf. tabel 9.4., der viser nedre grænse, øvre grænse og middelværdi for 
forskellige studier. 
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Tabel 9.4. Marginale skadesomkostninger ved CO
2
–udledning  

Kr./ton (2000-priser) Nedre grænse Middelværdi Øvre grænse 
ExternE1) 150 - 375 
ExternE2) 30 - 1150 
Fankhauser3) 15 45 110 
IPCC 19954) 10 - 270 
Nordhaus I5) 10 - 40 
Nordhaus II6) 1 16 140 
1) Nedre og øvre grænse er beregnet som ”base case”, men med hhv. 1 og 3 pct. diskonte-

ringsrate.  
2) Grænserne udstikker et konfidensinterval (95 pct.) beregnet vha. Monte Carlo simulation.  
3) Fankhauser anvender en stokastisk fordelt diskonteringsrate, hvilket gør omregning til 

2000-priser mere upræcis. Usikkerheden herfra er dog begrænset relativt i forhold til in-
tervallets størrelse. Intervallet er et 90 pct. konfidensinterval for emissioner i perioden 
1991-2010. 

4) IPCC anbefaler ikke nogle bestemte værdier, men anfører et interval for publicerede 
estimater. 

5) Beregningerne i Nordhaus I er foretaget i DICE-modellen. Nedre og øvre værdi angiver 
bedste gæt/forventet værdi hhv. med og uden inddragelse af usikkerhed for perioden 
1991 til 2010. 

6)  Grænserne udstikker et 90 pct. konfidensinterval. 
Kilde: ExternE: External Costs Related to Power Production Technologies, Ed. L. Schleisner og P.S. 

Nielsen, Risø 1997. 
 Fankhauser: S. Fankhauser: The Social Costs of Greenhouse Gas Emissions: An Expected Value 

Approach, Energy Journal, vol. 15:2, 1994. 
  IPCC 1995: Second Assessment – Climate Change 1995, Report of Working Group III. 
  Nordhaus I og II: IPCC 1995 og S. Fankhauser og R. Toll : Recent Advancements in the 

Economic Assessment of Climate Change Costs, CSERGE Working Paper GEC 95-31, 1995. 

 
Som følge af den store usikkerhed på prisestimaterne er værdiopgørelsen 
i det følgende opgjort med to forskellige priser pr. ton CO

2
, henholdsvis 

45 kr. pr. ton og 260 kr. pr. ton målt i 2000-priser. De to værdiopgørelser 
bør opfattes som regneeksempler. Den laveste pris på 45 kr. pr. ton er 
valgt på basis af Fankhauser, jf. tabel 9.4., da anvendelsen af denne kilde 
synes meget udbredt. Den højeste pris på 260 kr. pr. ton er valgt som 
middelværdien i basis scenariet i ExternE studiet, der også er anvendt til 
værdisætning af de andre udledninger fra energiproduktion, jf. tabel 9.3. 
De to priser afspejler ikke et egentligt usikkerhedsinterval, der i kilderne 
er beregnet til at være betydeligt bredere. 
 
Med udgangspunkt i de viste opgørelser af henholdsvis mængder og pri-
ser på miljøforbedringerne kan værdien af miljøpolitikkens resultater be-
stemmes ved simpel multiplikation, jf. tabellerne 9.5a og 9.5b og tabel 9.6.  
 
Tabel 9.5.a angiver værdien af CO

2
-reduktionerne i perioden 1992 til 

2000, når prisen sættes til 45 kr. pr. ton.  
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Tabel 9.5a. Værdi af CO
2
-reduktion med pris på 45 kr. pr. ton  

Mill.kr. (2000 priser) Energipolitik Energiafgifter Trafikafgifter Køretøjer I alt 
1992 0 200 100 0 300 
1993 0 200 100 0 300 
1994 100 200 100 0 300 
1995 100 200 100 0 400 
1996 100 300 100 0 500 
1997 200 300 100 0 600 
1998 200 300 100 0 700 
1999 300 400 200 0 800 
2000 300 400 200 0 900 
1992-2000 1.300 2.400 1.100 0 4.700 
Anm.: Der afrundes til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke 

nødvendigvis summer til totalen. 
Kilde:  Energistyrelsen, Skatteministeriet samt egne beregninger.  

 
Værdien af reduktionerne fra energipolitikken kan med denne pris opgø-
res til omkring 1,3 mia.kr. Energi- og trafikafgifterne har med de gjorte 
forudsætninger givet anledning til reduktioner på henholdsvis 2,4 mia.kr. 
og 1,1 mia.kr. 
 
Endelig kan værdien af de CO

2
-udledningsreduktioner, der er opnået ved 

de indførte EURO-normer for køretøjer skønnes til under 50 mill.kr., 
hvorfor de som følge af afrunding ikke indgår i tabellen. 
 
Tabel 9.5b viser tilsvarende beregninger med en CO

2
-pris på 260 kr. pr. 

ton. Værdierne kan dermed opgøres til 7,3 mia.kr. som følge af energipo-
litikken, 14,2 mia.kr. som følge af energiafgifterne, 6,7 mia.kr. som følge 
af trafikafgifterne og endelig små 200 mill.kr. som følge af krav til køretø-
jer. 
 
Tabel 9.5b. Værdi af CO

2
-reduktion med pris på 260 kr. pr. ton  

Mill.kr. (2000 priser) Energipolitik Energiafgifter Trafikafgifter Køretøjer I alt 
1992 100 1.100 600 0 1.800 
1993 200 1.000 600 0 1.800 
1994 300 1.100 600 0 2.000 
1995 500 1.200 700 0 2.400 
1996 700 1.500 800 0 3.000 
1997 1.000 1.600 800 0 3.400 
1998 1.300 1.900 800 0 4.000 
1999 1.500 2.200 900 0 4.600 
2000 1.700 2.500 900 0 5.200 
1992-2000 7.300 14.200 6.700 200 28.200 
Anm.: Der afrundes til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ikke 

nødvendigvis summer til totalen. 
Kilde:  Energistyrelsen, Skatteministeriet samt egne beregninger. 
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De to forskellige priser giver anledning til vidt forskellige estimater af 
værdien af CO

2
-reduktionerne, svingende fra en samlet værdi på små 5 

mia. kr. i perioden 1992 til 2000 ved den mindste pris, til godt 28 mia.kr. 
ved den højeste pris. Målt som den gennemsnitlige værdi pr. år er resulta-
tet 0,5 mia.kr. med en pris på 45 kr. pr. ton, mens en pris på 260 kr. pr. 
ton giver en gennemsnitlig værdi på 3,1 mia.kr. om året. 
 
Den samlede værdi af reduktionerne af SO

2
 og NO

x
 i perioden 1992 til 

2000, som kan tilskrives energipolitikken, skønnes til henholdsvis 25 
mia.kr. og 17 mia.kr., jf. tabel 9.6. 
 

Tabel 9.6. Samlet værdi af reduktioner af anden luftforurening i 

perioden 1992 til 2000  
Mill.kr. (2000 priser) SO2 NOx Partikler VOC CO I alt 

Energipolitik    
  Samlet i perioden 25.000 17.000 0        100 0 42.000 
  Gnst. årlig reduktion 2.800 1.900 0 10 0 4.700 
Energiafgift    
  Samlet i perioden 7.000 3.000 0 0 0 10.000 
  Gnst. årlig reduktion 800 300 0 0 0 1.100 
Trafikafgift    
  Samlet i perioden 1.100 8.200 1.100 6.800 10 17.200 
  Gnst. årlig reduktion 100 900 100 800 1 1.900 
Køretøjer    
  Samlet i perioden 0 21.000 1.000 8.000 10 30.000 
  Gnst. årlig reduktion 0 2.300 100 800 1 3.300 
I alt i perioden 33.000 50.000 2.000 15.000 20 100.000 
I alt gnst. pr. år 3.700 5.500 200 1.700 2 11.100 

Anm.: Energipolitik og energiafgift: Til beregningerne er anvendt priser på hhv. 30.000 (SO2), 
35.000 (NOx), 50.000 (VOC) og 10 (CO) kr. pr. ton. Trafikafgift og køretøjer: Priserne er 
60.000 (SO2), 90.000 (NOx), 200.000 (Partikler, PM10), 50.000 (VOC) og 10 (CO) kr. pr. 
ton.  Der afrundes til nærmeste 100 mill.kr., hvilket kan bevirke, at underkomponenter ik-
ke nødvendigvis summer til totalen. 

Kilde:  Energistyrelsen, Skatteministeriet samt egne beregninger. 

 
Værdien af reduktionerne af SO

2
 og NO

x
 som følge af energiafgifter kan 

skønnes til henholdsvis 7 mia.kr. og 3 mia.kr. De tilsvarende værdier for 
trafikafgifter er 1,1 mia.kr. og 8,2 mia.kr. Trafikafgifterne medfører også 
reduktioner i partikelemissionen (PM10) til en værdi af 1,1 mia.kr. og i 
emissionen af VOC til en værdi af 6,8 mia.kr. 
 

Endelig er værdien af de reduktioner, der er en konsekvens af EURO-
normerne for køretøjer, for NO

x
 skønnet til 21 mia.kr. for perioden 1992 
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til 2000. For partikler og VOC er de tilsvarende skøn henholdsvis 1 
mia.kr. og 8 mia.kr., mens det for CO udgør ca. 10 mill.kr. 
 
Tabel 9.6. angiver ligeledes den estimerede værdi af de gennemsnitlige 
årlige reduktioner, som følge af hvert tiltag. Sammenlagt har tiltagene 
medført gennemsnitlige årlige reduktioner af SO

2
 til en værdi af 3,7 

mia.kr., NO
x
 til en værdi af 5,5 mia.kr., partikler til 200 mill.kr., VOC til 

1,7 mia.kr. samt CO til 2 mill. kr. Set under et giver det gennemsnitlige 
årlige reduktioner til en værdi af 11,1 mia.kr. 
 
Der er andre fordele af de analyserede tiltag, f.eks. mindre trængsel, færre 
ulykker mv. som resultat af trafikafgifterne. Værdien af disse fordele er så 
vidt muligt trukket fra på omkostningssiden, jf. kapitel 6. 
 
9.39.39.39.3    Resultater på vandResultater på vandResultater på vandResultater på vand----, natur, natur, natur, natur---- og kultur og kultur og kultur og kulturmiljømiljømiljømiljøområdetområdetområdetområdet    
Der findes ikke data på dette område, der i fuldt omfang kan vise effek-
ten af de gennemførte miljøpolitikker. I stedet er vist udviklingen i udled-
ningen af næringsstoffer og i brugen af pesticider på vandområdet samt 
oplysninger vedrørende naturgenopretning. Hvad angår de viste ændrin-
ger på vandområdet skal man være opmærksom på, at også andre fakto-
rer, f. eks. klimaet, påvirker vandmiljøets tilstand.  
 
Der er valgt at fokusere på følgende initiativer på vand, natur og kultur-
miljøområdet: 
• Vandmiljøplanerne (spildevand, grundvand og natur- og kulturmiljø) 
• Pesticidhandlingsplanerne (grundvand og biodiversitet) 
• Kemikalieområdet (grundvand og biodiversitet) 
• Spildevand og kloakrenovering (spildevand) 
• Naturforvaltning og bygningsfredning (natur og kulturmiljø) 
 
Resultater på vandResultater på vandResultater på vandResultater på vand----, natur, natur, natur, natur---- og kulturmiljøområdet  og kulturmiljøområdet  og kulturmiljøområdet  og kulturmiljøområdet –––– mæn mæn mæn mæng-g-g-g-
deopgørelsedeopgørelsedeopgørelsedeopgørelse    
 

Kvælstof og fosfor 

Vandmiljøet påvirkes bl.a. af udledningen af kvælstof og fosfor, jf. kapitel  
4. I tabel 9.7 er vist udviklingen i udledningerne år for år. 
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Tabel 9.7. Udledning af næringsstoffer 1992 – 1998  
Ton 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Industri og renseanlæg      
  Kvælstof 17.278 13.374 12.937 11.380 8.121 6.654 6.594 
  Fosfor 2.680 2.006 1.890 1.437 1.020 811 726 
Åbent land      
  Kvælstof 84.100 91.900 112.800 78.800 38.000 40.000 91.900 
  Fosfor 920 1.210 2.170 1.510 690 458 1.300 
Kilde: Miljø- og Energiministeriet. 

 
I perioden 1992 til 1998 faldt udledningerne af kvælstof fra kommunale 
renseanlæg og industri under et fra ca. 17.300 ton til ca. 6.600 ton. For 
fosfor er der ske et fald fra ca. 2.700 ton til ca. 700 ton. Udledningerne og 
tab af kvælstof og fosfor fra åbent land, hvilket hovedsagelig vil sige 
landbruget, er ikke faldet i samme omfang. Tabellen viser stærkt svingen-
de værdier, hvilket skyldes forskelle i nedbørsmængderne fra år til år. 
 
Pesticider 

Anvendelsen af pesticider måles normalt både som mængden af udbragt 
aktivstof og som behandlingshyppigheden. Behandlingshyppigheden an-
giver, hvor mange gange landbrugsarealet i gennemsnit er blevet sprøjtet 
med en normaldosis pesticider, og anses for den bedste indikator for mil-
jøbelastningen. Man skal imidlertid som nævnt være opmærksom på, at  
ændringer i miljøbelastningen, og dermed også i miljøets tilstand, kan 
skyldes en række andre forhold. 
 
Behandlingshyppigheden har været faldende i løbet af 1990'erne, jf.tabel 
9.8. Dog var der en kraftig stigning fra 1994 til 1995, der blev afløst af et 
lige så kraftigt fald over de efterfølgende to år. Udsvingene kan formo-
dentlig tilskrives lageropbygning forud for afgiftsforhøjelsen af bekæm-
pelsesmidler i1996. 
 
Tabel 9.8. Behandlingshyppighed med pesticider 1992 - 1998 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Behandlingshyppighed 2,73 2,57 2,51 3,49 1,92 2,45 2,27 
Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser. 

 
Kemikalieområdet 

På kemikalieområdet er datagrundlaget meget begrænset, og der findes 
ikke umiddelbart oplysninger, som kan vise de opnåede resultater af regu-
leringen på området – i form af reduktion i mængder eller lignende. Dette 
hænger blandt andet sammen med, at indsatsen for at nedbringe anven-
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delsen af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier først for alvor er oppri-
oriteret i de senere år, hvorfor arbejdet med opbygning af dokumentation 
af indsatsen stadig er i begyndelsesfasen. 
 
Det bør endvidere tages i betragtning, at regulering i form af anvendel-
sesbegrænsning generelt er af beskedent omfang på kemikalieområdet. 
 
Naturbeskyttelse og -genopretning 

Effekten af den gennemførte politik på naturområdet er meget vanskelig 
at måle direkte i form af ændringer i naturens tilstand eller i biodiversitet.  
 
I stedet benyttes resultaterne af de gennemførte aktiviteter på området 
som illustration: For det første er der i perioden 1989 til 1998, som et led 
i naturforvaltningen, blevet genoprettet næsten 8.000 ha naturområder, 
og i 1998 udgør det samlede naturareal næsten 60.000 ha. 
 
For det andet er der siden 1992 sket en betydelig stigning i omfanget af 
etableringen af ny skov, jf. tabel 9.9.  
 
Tabel 9.9. Skovrejsning 1992 – 1999  
Ha 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Statslig 562 450 553 396 407 414 146 378 
Anden offentlig 12 149 149 141 146 267 101 50 
Privat med tilskud 70 70 178 178 212 968 547 3304 
Privat uden tilskud 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 
I alt 1744 1769 1980 1815 1865 2749 1894 4832 
Kilde: Skov- og Naturstyrelsen. 

 
Resultater på vand, natur og kulturmiljøområdet Resultater på vand, natur og kulturmiljøområdet Resultater på vand, natur og kulturmiljøområdet Resultater på vand, natur og kulturmiljøområdet –––– værdio værdio værdio værdiop-p-p-p-
gørelsegørelsegørelsegørelse    
 
Kvælstof og fosfor 

Der findes ikke resultater, hvad angår prissætning af udledninger af kvæl-
stof og fosfor, der muliggør opstilling af skøn over værdien af de opnåede 
resultater på dette område. Et væsentligt problem er her, at resultater af 
den gennemførte politik ofte først viser sig på længere – eller langt – sigt. 
 
Pesticider 

Det er vanskeligt at opgøre værdien af reduktionen i pesticidanvendelsen. 
I forbindelse med påvirkning af grundvandet har det såkaldte Bichel-
udvalg ved hjælp af omkostningsbaseret værdisætning estimeret, at et 
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totalt stop for anvendelse af pesticider i landbruget ville give en reduktion 
i omkostningerne ved rensning af drikkevand på ca. 150 mill.kr. pr. år. 
 
Dette kan imidlertid ikke bruges til beregning af priser for mindre reduk-
tioner, og de sparede omkostninger i forbindelse med rensning af drikke-
vand udgør kun en mindre del af den samlede økonomiske værdi af re-
duktioner i pesticidanvendelsen. 
 
På de to andre områder, hvor brugen af pesticider kan have konsekven-
ser, nemlig i form af reduktion i biodiversitet og i form af sundhedsrisici 
ved pesticidrester i fødevarer, foreligger der ikke nok viden til, at man kan 
opgøre værdier af reduktioner i anvendelsen af pesticider.  
 
Kemikalieområdet 

Der findes endnu ikke mange data for miljøpåvirkningen fra kemikalier, 
hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt kan foretages en værdisætning. 
 
Naturbeskyttelse og genopretning 

Naturbeskyttelsens resultater vedrører, udover effekter i relation til ud-
ledninger af kvælstof og pesticider, navnlig påvirkning af biodiversiteten. 
Imidlertid findes der ikke for Danmark brugbare skøn over værdierne af 
(ændringer i) biodiversitet, hvorfor en værdisætning ikke er mulig. 
 
Derudover vil der være en række positive effekter på befolkningens ud-
bytte af naturen – herunder værdien af forskellige rekreative aktiviteter i 
naturen. Der findes danske analyser af befolkningens værdiansættelse af 
deres rekreative aktiviteter i forskellige områder, men disse kan ikke an-
vendes til opstilling af priser på det overordnede plan.  
For det samlede danske skovareal er der imidlertid også foretaget en ana-
lyse (Dubgaard (1998): Economic Valuation of Recreational Benefits from Danish 
Forests. The Economics of Landscape and Wildlife Conservation), der 
bygger på spørgeskemaer og anvender contingent valuation-metoden til 
at opstille et skøn for befolkningens vilje til at betale for anvendelsen af 
landets skove i et givent år.  
 
Den samlede betalingsvilje estimeres til 500-600 mill.kr. pr. år, og da der 
findes rundt regnet 500.000 ha skov i Danmark, giver det en gennemsnit-
lig rekreationsværdi pr. ha skov på omkring 1.000 kr. pr. år.  
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Dette er som sagt en gennemsnitlig rekreationsværdi, så den kan ikke 
umiddelbart anvendes til vurdering af værdien af ny skovrejsning. Dels vil 
værdien af skovområder variere en del afhængig af blandt andet afstand 
til bymæssig bebyggelse, dels skal til rekreationsværdien desuden lægges 
værdien af CO

2
-binding, grundvandsbeskyttelse samt øget biodiversitet 

for at nå frem til en størrelsesorden for den samlede miljømæssige værdi 
af en ha ny skov.  
 
Hvis beregningerne, med alle de nævnte forbehold, gennemføres, viser 
de, at den rekreative værdi af den årligt gennemførte skovrejsning er ste-
get fra under 2 mill.kr. i 1992 til knap 5 mill.kr. i 1998.  
 
Det er besluttet, at der skal udarbejdes et grundlag for en national hand-
lingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse, og der er ned-
sat et udvalg (Wilhjelm-udvalget) hertil. De anbefalinger, udvalget når 
frem til, vil, så vidt det er muligt, blive ledsaget af økonomiske konse-
kvensberegninger. 
 
9.49.49.49.4    Resultater på affaldsområResultater på affaldsområResultater på affaldsområResultater på affaldsområdetdetdetdet    
 
Resultater på affaldsområdet Resultater på affaldsområdet Resultater på affaldsområdet Resultater på affaldsområdet –––– mængdeopgørelse mængdeopgørelse mængdeopgørelse mængdeopgørelse    
Miljøpolitikken på affaldsområdet har resulteret i sparede naturressourcer 
gennem begrænsning af affaldsproduktionen og øget genanvendelse. 
Desuden har den formindsket påvirkningen af grundvandet samt nedsat 
emissionen af metan gennem krav til deponeringsanlæg og mindre af-
faldsmængder til deponering. Politikken har også øget udnyttelsen af af-
faldets ressourcer gennem forbrænding samt begrænsning af spredningen 
af farlige stoffer i affaldet. Der findes imidlertid ikke data, der direkte 
viser de miljømæssige effekter af tiltag på affaldsområdet.  

I stedet er vist udviklingen i affaldsmængden opdelt på behandlingsfor-
mer, jf. tabel 9.10.  
 
Tabel 9.10. Affaldsproduktion 1993-1998  
1.000 ton 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Særlig deponering - 102 145 95 86 84 
Deponering - 2.613 1.969 2.524 2.103 1.868 
Forbrænding - 2.216 2.306 2.507 2.622 2.740 
Genanvendelse - 6.174 7.046 7.787 8.046 7.542 
I alt 10.133 11.105 11.466 12.912 12.857 12.233 
Kilde: Miljøstyrelsen. 
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Udviklingen i affaldsmængden og dens fordeling på behandlingsformer 
giver ikke tilstrækkelig information om ændringen i den miljømæssige 
belastning, hvorfor den ikke kan bruges til at opgøre fordelene ved den 
førte miljøpolitik. Den samlede affaldsmængde steg med godt 2,8 mill. 
ton fra 1993 til 1996, men faldt herefter med 0,7 mill. ton de to følgende 
år. Genanvendelsen er i perioden 1994-98 steget med 1,3 mill. ton (20 
pct.), i samme periode steg mængden af affald, der blev forbrændt, med 
0,5 mill. ton (23 pct.) mens de deponerede mængder faldt med 0,7 mill. 
ton (27 pct.). 
 
Udviklingen i de samlede affaldsmængder har typisk været tæt knyttet til 
den økonomiske udvikling. Det ser imidlertid ud til, at der er sket en af-
kobling de seneste år. Det er hovedsagelig en mindre mængde slagger og 
flyveaske samt affald fra byggeri og anlæg, der er årsag til faldet i de sam-
lede affaldsmængder. 

Flytningen af affaldsmængderne fra deponering til forbrænding reducerer 
behovet for arealer til deponier samt udledninger til vand og luft fra de-
ponier. Ved forbrænding produceres varme og el, hvorved der spares 
fossile brændstoffer og udledning af CO

2
. Ved forbrænding reduceres 

affaldsmængden til ca. 30 pct. I forbindelse med forbrænding sker der en 
udledning af sure røggasser, dioxiner og tungmetaller, hvilket ved anven-
dels af ny teknologi bliver reduceret til meget små mængder. Ved genan-
vendelse spares primære ressourcer samt arealressourcer. Til gengæld 
forbruges en større mængde energi, som vil give udledninger til luft.    
 
På to mindre områder er resultaterne af miljøreguleringen imidlertid op-
gjort direkte. For det første CO

2
-reduktion ved forbrænding af affald og 

for det andet reduceret udledning af metan som følge dels af reduceret 
deponering og dels af genindvinding. 
 
Ved forbrænding af affald med energiudnyttelse betyder en reduktion i 
anvendelse af andet brændsel (hovedsagelig fossile brændsler). Dette 
medfører en reduktion i udledningen af CO

2
, jf. tabel 9.11, da affaldet er 

næsten CO
2
-neutralt.  

 
Tabel 9.11. Reduktion i CO

2 
- emission ved affaldsforbrænding  

1.000 ton 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
CO2 reduktion 900 981 1.034 1.161 1.306 1.318 1.339 
Kilde: Miljø- og Energiministeriet. 
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Forbrænding af affald med energiudnyttelse har medført en stigende 
CO2-reduktion – fra knap 1 mill. ton i 1992 til ca. 1,3 mill. ton i 1998.  
 
Ved deponering af affald udledes drivhusgassen, metan, der i nogen grad 
bliver indvundet, jf. tabel 9.12. 
 
Tabel 9.12. Udledning og indvinding af metan  
Ton 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Udledning 64.800 64.600 65.400 62.700 62.200 59.100 55.300
Indvinding 1.700 2.800 2.800 6.000 6.600 9.400 12.700
Produktion i alt 66.500 67.400 68.200 68.700 68.800 68.500 68.000
Kilde: Miljø- og Energiministeriet. 

 
Den samlede produktion af metan har været svagt stigende i perioden 
1992 til 1998, mens udledningen af metan har været faldende – fra ca. 
65.000 ton til ca. 55.000 ton – fordi indvindingen er steget kraftigt. At 
den samlede produktion af metan har været nogenlunde konstant i perio-
den skyldes også, at den deponerede mængde affald er faldet betydeligt, jf. 
tabel 9.10.   
 
Resultater på affaldsområdet – værdiopgørelse 

Den økonomiske værdi af de miljømæssige resultater på affaldsområdet 
er dårligt belyst. EU-Kommissionen har fået udarbejdet to analyser, jf. 
boks 9.1., men det er vanskeligt at overføre resultaterne herfra til danske 
forhold. Der er derfor kun gennemført en værdiopgørelse på de to oven-
nævnte områder, CO

2
-reduktion ved affaldsforbrænding og indvinding af 

metan fra lossepladser. 
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Boks 9.1. Værdisætning  af bortskaffelsesmetoder 
Der findes enkelte eksempler på værdisætning af de miljømæssige belastninger som følge af be-
handling af affald, dog ikke danske.  
 
EU-Kommissionen offentliggjorde i 1996 rapporten Cost-benefit analysis of the different municipal solid 
waste management system: objectives and instruments for the year 2000. Undersøgelsen belyser de økonomi-
ske og miljømæssige omkostninger ved indsamling og behandling af affald. 
  
Senest har EU-Kommissionen i 2000 ladet udarbejde en analyse: A Study on the Economic Valuation 
of Environmental Externalities from Landfill Disposal and Incineration of Waste. Her analyseres værdien af 
miljøbelastninger som følge af forbrænding og deponering af affald ved hjælp af oplysninger fra 
en række kilder. Der opstilles eksempler på beregninger af den samlede værdi af miljøbelastningen 
for forskellige typer forbrændings- og deponeringsanlæg. Overordnet set konkluderer rapporten, 
at der er miljømæssige fordele ved nye forbrændingsanlæg, hvor der sker en samproduktion af el 
og varme. Tilsvarende er der en miljømæssig fordel ved moderne deponeringsanlæg, hvor der er 
installeret begrænsende foranstaltninger med hensyn til udsivning af miljøbelastende stoffer til 
grundvand samt foretages der indvinding af metan. Samlet set kan de miljømæssige fordele pri-
mært henføres til en begrænsning af luftemission.    
 
Begge de nævnte undersøgelser er foretaget på gennemsnitlige EU-bortskaffelsesanlæg. Ved 
anvendelse af sådanne analyser er det vigtigt at gøre sig klart på hvilke punkter, danske bortskaf-
felsesmetoder adskiller sig fra disse. 

 
Ved en udregning af den økonomiske værdi af den nedsatte CO

2
-

udledning ved affaldsforbrænding er ligesom i afsnit 9.2. anvendt to for-
skellige priser, nemlig 45 kr. pr. ton og 260 kr. pr. ton. Værdien af forde-
len har jf. tabel 9.13. været jævnt stigende, fra omkring 0-200 mill.kr. i 
1992 til omkring 100-300 mill.kr. i 1998. Variationen skyldes usikkerhed 
omkring prisfastsættelsen. 
 
Tabel 9.13. Værdi af CO

2
-reduktion ved affaldsforbrænding  

Mill.kr. (2000 priser) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Værdi af CO2 reduktion 0-200 0-300 0-300 100-300 100-300 100-300 100-300 
Anm.: Værdierne er anført som intervaller, da der regnes med to forskellige CO2-priser. Der 

afrundes til nærmeste 100 mill.kr. 
Kilde: Miljø- og Energiministeriet samt egne beregninger. 

 
Derudover kan gennemføres en beregning af værdien af indvinding af 
den metan, der udledes ved affaldsdeponering. Alternativet til indvinding 
er udledning. Enhedsprisen for fordelen ved indvinding er udregnet ved 
omregning til CO

2
-ækvivalenter, dvs. ved at multiplicere den såkaldte 

GWP-faktor for metan, 21, med CO
2
-priserne fra afsnit 9.2. Derved fås 

priser på 945 kr. pr. ton metan og 5.460 kr. pr. ton metan. 
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Værdien af indvindingen af metan er steget fra tæt ved nul i 1992 til om-
kring 0-100 mill. kr. i 1998, jf. tabel 9.14. Variationen skyldes ligesom 
ovenfor usikkerhed omkring prisfastsættelsen. 
  
Tabel 9.14. Værdi af metan-indvinding ved affaldsdeponering  
Mill.kr. (2000 priser) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Værdi af metan-indvinding 0 0 0 0 0 0-100 0-100
Anm.: Værdierne er anført som intervaller, da der regnes med to forskellige priser. Der afrundes 

til nærmeste 100 mill.kr., hvorved de enkelte komponenter er anført som enten 0 eller 100 
mill.kr. 

Kilde: Miljø- og Energiministeriet samt egne beregninger. 

 
9.59.59.59.5    Resultater på andre områderResultater på andre områderResultater på andre områderResultater på andre områder    
    
Resultater på andre områder Resultater på andre områder Resultater på andre områder Resultater på andre områder –––– mængdeopgørelse mængdeopgørelse mængdeopgørelse mængdeopgørelse    
 

Støj 

Der findes ikke data, der direkte viser effekten af de gennemførte miljøtil-
tag på støjområdet. I stedet er vist ændringen fra 1990 til 1995 i antallet af 
støjramte boliger fra vejtrafik, jf. tabel 9.15.  
  
Der har været en nedgang i antallet af stærkt støjbelastede boliger fra 
1990 til 1995, men samtidig har der været en stigning i antallet af mindre 
støjbelastede boliger, der er større end dette fald. Denne stigning skyldes 
dog formodentlig en ændret opgørelsesmetode, jf. tabel 9.15. 
 
Tabel 9.15. Antal støjramte boliger fra vejtrafik 1990 og 1995 
 55-59dB 60-64dB 65-69dB 70-80dB >65 dB >55 dB 
1990 175.000 165.000 110.000 35.000 145.000 485.000 
1995 212.000 162.500 104.000 25.500 129.500 504.000 
Difference +37.0001) -2.500 -6.000 -9.500 -15.500 +19.000 
1)  Stigningen i boliger udsat for støj på mellem 55-59 dB(A) skyldes, at der i støjkortlægnin-

gen fra 1990 kun medgik veje med mere end 1.000 køretøjer i døgnet. En lavere trafikin-
tensitet kan imidlertid godt føre til støj i kategorien 55-59 dB(A), hvorfor omfanget af bo-
liger i denne kategori er undervurderet i 1990 opgørelsen. 

Kilde:  Miljønyt nr. 30, 1998. 
 

Det er klart, at befolkningen også udsættes for støj fra andre kilder end 
vejtrafikken, men der foreligger ikke tal for disse effekter. 
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Resultater på andre områder Resultater på andre områder Resultater på andre områder Resultater på andre områder –––– værdiopgørelse værdiopgørelse værdiopgørelse værdiopgørelse    
Støj 

Priser for trafikstøj opgøres som regel ”hedonistisk” ved analyse af huses 
værdiforringelse som følge af støj, jf. kapitel 8. Her bruges det såkaldte 
støjbelastningstal, SBT, som mål for den grad, personer føler sig generet 
af forskellige niveauer af støj. Tabel 9.16 viser genefaktorer ved forskelli-
ge støjniveauer. 
 
Tabel 9.16. Genefaktorer (SBT) ved forskellige støjniveauer 
 55-59dB 60-64dB 65-69dB 70-74dB >75 dB 
Vej/fly 0,11 0,22 0,45 0,93 1,92 
Tog  0,11 0,22 0,45 0,93 
Kilde: Vejdirektoratet, Vejtrafik og støj – en grundbog, Rapport nr. 146, 1998. Vejdirektoratets un-

dersøgelser har vist, at faldet i huspriserne stort set er proportionalt med støjniveauet, 
hvorimod støjbelastningstallet vokser eksponentielt i forhold til støjniveauet. Som en 
praktisk tilnærmelse betragtes forholdet mellem støjgener og prisen imidlertid som en li-
neær funktion. Der regnes i det følgende med en værdi på 29.900 kr. per SBT pr. år. 

 
På baggrund af det ovenfor beskrevne antal boliger udsat for vejtrafikstøj 
og værdiforringelser som følge heraf, kan den økonomiske værdi i for-
bindelse med reduktionen i antallet af boliger ramt af vejtrafikstøj udreg-
nes, jf. tabel 9.17. 
 
Tabel 9.17. Værdi af reduktion af antal vejstøjsramte boliger  
Mill.kr. (2000 priser) 55-59dB 60-64dB 65-69dB 70-80dB >65dB Samlet 
1990 – 1995     
  Pris pr. hus 3.289 6.578 13.455 27.807  
  Værdi i mill.kr. -122 16 81 264 240 
1995 – 2010     
  Pris pr. hus    6.877  
  Værdi i mill.kr.    550 550 
Anm.:  Til beregninger i kategorien 70-80 dB er brugt SBT fra kategorien 70–74 dB. Den store 

stigning i vejstøjsramte boliger i kategorien 55-59 dB skyldes en ændring i opgørelsesme-
toden. Den økonomiske værdi bør derfor måske opgøres eksklusiv denne kategori. Det er 
antaget, at målsætningen i 2010 opnås ved en forskydning i antallet af huse fra kategori 
65-69 dB til kategori 60-64 dB. Dette medfører formodentlig en undervurdering af vær-
dien. 

Kilde: Egne beregninger. 

 
Fordelen ved reduktion i antallet af vejstøjsramte boliger kan opgøres til 
ca. 240 mill.kr. pr. år eller ca. 360 mill.kr. pr. år, hvis kategorien 55-59 dB 
holdes udenfor. 
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Hvis målsætningen for 2010 om reduktion til maksimalt 50.000 boliger 
med støj over 65 dB, nås, vil der være yderligere økonomisk værdi på 
omkring 550 mill.kr. om året, målt i 2000-priser. 
 
9.69.69.69.6    KonklusionKonklusionKonklusionKonklusion    
Gennemgangen af mulighederne for dels at opgøre de fysiske resultater i 
miljøet af den førte miljøpolitik og dels efterfølgende at beregne den øko-
nomiske værdi af disse resultater viser, at der på en række områder er 
behov for mere information og metodeudvikling.   
 
Det anbefales derfor, at der aktivt arbejdes videre med at forbedre mulig-
hederne, såvel for at belyse de fysiske konsekvenser af den førte miljøpo-
litik, som for fastlæggelse af priser, der kan føre til en belysning af den 
økonomiske værdi af de fysiske konsekvenser/resultater. Der er såvel 
national som international forskning i gang på området, hvilket skulle 
muliggøre, at sådanne forbedringer kan opnås i de kommende år.  
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Regeringen har tilkendegivet, at man

“løbende (vil) udvikle nye metoder i miljø-

indsatsen og analysere miljøpolitikkens

omkostninger og effekter. Den voksende

indsats betyder, at der er behov for at af-

dække omkostningerne ved den nuværen-

de miljøindsats og sikre, at ressourcerne

udnyttes godt nok.”, jf.  Strukturovervåg-

ning, Regeringen 1999.

Rapporten præsenterer udvalgets op-

gørelse af miljøpolitikkens udgifter, øko-

nomiske omkostninger og fordele. 

Opgørelsen er ikke altomfattende, men

er den hidtil mest omfattende opgørelse

af de samlede udgifter ved miljøpolitik-

ken. Opgørelsen bygger på Danmarks

Statistiks foreløbige dataudtræk af ud-

gifter på miljøområdet samt udvalgets

opgørelser af private udgifter på om-

rådet.

Rapporten præsenterer endvidere de

kvantificerbare fordele af miljøpolitikken

samt værdien af disse på de områder,

hvor det har været muligt. 
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