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Økonomioversigt 

Tabel 1 

Økonomiske effekter af aftalen 

2022-niveau / priser, mio. kr. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2023-
2030 

CO2, 2030 
(2025) 

CO2-afgiften1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-25 -25 600 775 950 1.050 1.125 1.125 5.575 
2,5 

(1,2) 

  
Omlægning af rumvarmeafgif
ten 

-125 -125 -150 -175 -200 -200 -975 
0,1 

(0,1) 

Lempelse af den alm. elafgift -100 -225 -575 -900  

Annullering af midlertidig ener
giafgift 

-1.250 -1.025 -900 -800     

         

          

  

-225 -4.175 

Reserve til grønt investerings
vindue 

-1.000 

Fond til grøn omstilling 

Omstillingsstøtte til virksomhe
der 

-100 -250 -400 -525 -650  -1.950  

Målrettet støtte til fiskeriet   -100 -100 -50 -50 -50  -350  

Målrettet støtte til gartneriet   -50 -50 -15 -15 -15   

   

-150 

Pulje til fangst og lagrind af 
CO2 (CCS)  

-150 -300 -300 -1.125 -1.100 -2.975 

       

 

1,8 

Grøn efteruddannelse og op
kvalificering 

-100 -100 -200 

Reserve til afgiftsfritagelse af 
biogas 

-100 -100 -100 -100 -100 -100 -100  

    

 

-700 

Reserve2 -200 -150 -175 -25 -400 -975 

Investeringer i grøn omstilling -100  

          

 

-650 -900 -1.050 -1.025 -1.950 -1.600 -7.300 

Øvrige 

Finansieringsbidrag til Dan
mark kan mere II 

-100 -250 -75 -75 -75 -75 0  

        

 

-625 

Pulje til test af havvindmøller -100 -100 

Administrative omkostninger i 
Skatteforvaltningen 

-1 -4 -3 -2 -2 -2 -2  

          

  

-14 

Finansiering 

Reserve fra Aftale om udvik
ling af Nordsøen (2017) 

75 75 225 225 225 225  

   

1.050 

Reserve fra Aftale om grøn 
skattereform 2020 

250 250 250 225 225  1.175 

Provenu fra aftale om styrket 
gældsinddrivelse 

450 450 475 25 50 50 50 50  1.625 

Nedjustering af investerings
rammen 

800 0 0 0 0 0 0 0  800 

Grønt råderum 0 875 775 775 75 -175 825  

-

750 3.875 

Grønt råderum, inkl. finansie
ring af grønt investeringsvin
due 

- - - - - - - - 4.875  

Samlet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4,3 

(1,3) 

 

Anm.:  De enkelte elementer er afrundet til hele 25 mio. kr. undtagen for de administrative omkostninger, mens den 
samlede sum er afrundet til hele 100 mio. kr. De provenumæssige konsekvenser vil blive konsolideret i 
forbindelse med fremsættelse af lovforslag. Effektberegningerne er foretaget med udgangspunkt i forudsætninger 
og beregningsmetoder, der er konsistent med Klimastatus – og fremskrivning 2022. 1) 

) 
Inkluderer afskaffelse af 

det nuværende bundfradrag i CO2-afgiften. 2 Det er endnu ikke besluttet, hvordan reserven udmøntes. Der 
lægges med aftalen op til, at der ved genbesøgene skal tages stilling til afgiftens indretning efter 2030. 
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