Notat
Nøgletalskatalog
”Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger” indeholder en række retningslinjer, standarder og beregningsprincipper, som anbefales anvendt ved samfundsøkonomiske analyser.
For så vidt muligt at sikre ensartede samfundsøkonomiske analyser anbefaler Finansministeriet en række nøgletal, herunder for ikke-markedsomsatte goder og
eksternaliteter.
Dette nøgletalskatalog fungerer således som tillæg til vejledningen, idet det fastsætter gældende nøgletal, når en række værdier skal fastsættes.
Nøgletalskataloget opdateres løbende af Finansministeriet. 1

1 Nøgletalskataloget er senest opdateret d. 2. marts 2021. Talgrundlaget er baseret på den mellemfristede
fremskrivning fra DK2025 – en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, august 2020. Opgørelsen
på ”lang sigt” er baseret på fremskrivningsperioden 2023-2100. I fremskrivningen af realt BNP og timeproduktivitet i hele økonomien indgår offentlig produktion. I den private sektor (byerhvervene) stiger timeproduktiviteten på langt sigt med godt 1 pct. om året i fremskrivningen.
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Anbefaling

Bemærkninger

Vækstraten for real BNP pr.
indbygger, lang sigt1)

1,0 pct.

For forventninger på kort sigt henvises til
seneste Økonomisk Redegørelse.

Udviklingen i timeproduktivitet,
hele økonomien, lang sigt1)

0,9 pct.

For forventninger på kort sigt henvises til
seneste Økonomisk Redegørelse.

Udviklingen i forbrugerpriserne,
lang sigt1)

1,9 pct.

For forventninger på kort sigt henvises til
seneste Økonomisk Redegørelse.

Udviklingen i BVT-deflatoren, lang
sigt1)

1,9 pct.

For forventninger på kort sigt henvises til
seneste Økonomisk Redegørelse.

Udvikling i reallønnen, langt sigt1)

1,0 pct.

For forventninger på kort sigt henvises til
seneste Økonomisk Redegørelse.

Diskonteringsrente

0-35 år:

3,5 pct.

36-70 år:

2,5 pct.

Efter 70 år:

1,5 pct.

Nettoafgiftsfaktor

28 pct.

Skatteforvridningsfaktor

10 pct.

CO2-ækvivalenter, indenfor
kvotesektoren (2021-priser)

CO2-ækvivalenter, udenfor
kvotesektoren2) (2021-priser)

2020:

184 kr./ton

2021:

203 kr./ton

2022:

209 kr./ton

2023:

215 kr./ton

2024:

222 kr./ton

2025:

229 kr./ton

2026:

235 kr./ton

2027:

243 kr./ton

2028:

250 kr./ton

2029:

257 kr./ton

2030:

265 kr./ton

2031:
2032:
2033:
2034:
2035:
2036:
2037:
2038:
2039:
2040:

273 kr./ton
281 kr./ton
290 kr./ton
299 kr./ton
308 kr./ton
317 kr./ton
327 kr./ton
336 kr./ton
347 kr./ton
357 kr./ton

2020:
2021:
2022:
2023:
2024:
2025:
2026:
2027:
2028:
2029:
2030:
2031:
2032:
2033:
2034:
2035:
2036:

184 kr./ton
253 kr./ton
261 kr./ton
269 kr./ton
277 kr./ton
285 kr./ton
294 kr./ton
303 kr./ton
312 kr./ton
321 kr./ton
331 kr./ton
331 kr./ton
331 kr./ton
331 kr./ton
331 kr./ton
331 kr./ton
331 kr./ton

Se baggrundsnotat, Den samfundsøkonomiske
diskonteringsrente, for en nærmere
beskrivelse af opgørelsesmetoden.

Bemærk at prisen for CO2-ækvivalenter indenfor kvotesektoren er opgjort i faktorpriser

Bemærk at prisen for CO2-ækvivalenter udenfor kvotesektoren er opgjort i faktorpriser.
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2037:
2038:
2039:
2040:

Værdien af leveår (VOLY)
(2021-priser)3)

Værdien af statistisk liv (VSL)
(2021-priser)3)

1)
2)

3)

331 kr./ton
336 kr./ton
347 kr./ton
357 kr./ton

Der bør ved fremskrivning korrigeres for
realvæksten i BNP pr. indbygger.
1,3 mio. kr./år

Se evt. baggrundsnotat, Værdien af statistiske
liv og værdien af et leveår, for en nærmere
beskrivelse.
Der bør ved fremskrivning korrigeres for
realvæksten i BNP pr. indbygger.

34 mio. kr.

Se evt. baggrundsnotat, Værdien af statistiske
liv og værdien af et leveår, for en nærmere
beskrivelse.

Med langt sigt henvises der til den gennemsnitlige vækstrate i den seneste mellemfristede fremskrivning.
Prissætningen af CO2-ækvivalenter uden for kvotesektoren er baseret på den tidligere EU-målsætning om, at
den danske ikke-kvotesektor skal reducere CO2-udledninger med 39 pct. i 2030 relativt til 2005. Finansministeriet arbejder på, at prissætningen fremadrettet vil afspejle den nye EU-målsætning om at reducere CO2-udledninger med 55 pct. i 2030. Indtil denne nye prissætning foreligger, kan tallene i tabellen anvendes.
Det bemærkes, at VSL og VOLY er faldet sammenlignet med de tidligere 2020-værdier på hhv. 35 mio. kr. og
1,4 mio. kr. Idet VSL og VOLY fremskrives med realvæksten i BNP pr. indbygger, skyldes faldet den negative
påvirkning, som COVID-19-krisen har haft på økonomien.

Der henvises endvidere til andre ressortministerier mv. for oplysninger om gældende ressortspecifikke nøgletal:
• Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner
(Energistyrelsen)
• Transportøkonomiske enhedspriser (DTU)

