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KAPITEL I   

OMKOSTNINGER VED STØTTE TIL 
VEDVARENDE ENERGI 

I.1 Indledning 

Den danske energipolitik har siden energikriserne i 
1970’erne haft fokus på forsyningssikkerhed og energi-
besparelser. Et nyere fokus er reduktion af drivhusgasud-
ledningen og et ønske om øget brug af vedvarende energi 
(VE). En væsentlig del af den danske energipolitik følger i 
dag af de rammer, EU har opstillet, hvor et overordnet mål 
er at reducere drivhusgasudledningen. Dette er til dels ud-
møntet i EU’s kvotesystem, der regulerer udledningen fra 
energisektoren og andre energitunge virksomheder. Hertil 
kommer en række landespecifikke krav om mindsket driv-
husgasudledning i den ikke-kvoteomfattede del af økonomi-
en, energibesparelser og VE-andele. 
 
For Danmark er VE-kravet, at mindst 30 pct. af energifor-
bruget i 2020 skal udgøres af vedvarende energi. De nyeste 
energifremskrivninger fra Energistyrelsen i 2012 og i Øko-
nomi og Miljø 2013 peger på, at det er sandsynligt, at dette 
mål vil blive mere end opfyldt. Den danske energipolitik er 
dermed mere ambitiøs på VE-området, end Danmark er 
forpligtet til overfor EU. En ambitiøs politik kan være for-
bundet med miljøgevinster, men da politikken i dette tilfæl-
de i høj grad retter sig mod kvotesektoren, blandt andet i 
form af VE-tilskud til elproduktion, vil den ikke give anled-
ning til mindre drivhusgasudledning på et samlet europæisk 
plan. Til gengæld vil en mere ambitiøs politik være forbun-
det med forskellige former for omkostninger for danske 
virksomheder og forbrugere. 
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Den samlede danske energipolitik er nærmere beskrevet og 
diskuteret i blandt andet Økonomi og Miljø 2013. I dette 
kapitel søges diskussionen udvidet ved at illustrere nogle af 
de samfundsøkonomiske omkostninger, der er forbundet 
med at føre en mere ambitiøs energipolitik i Danmark på 
VE-området end svarende til Danmarks EU-forpligtigelse. 
Uanset hvordan man måtte vurdere eventuelle gevinster ved 
en sådan overmålopfyldelse, er det relevant at holde sig 
omkostningerne for øje.  
 
Der lægges i afsnit I.2 ud med at skitsere de overordnede 
rammer for den danske energipolitik, hvorefter fokus rettes 
mod VE-støtten til elproduktion. I afsnit I.3 gives et over-
blik over støtten til vedvarende energi med den planlagte 
energipolitik. Dernæst opstilles i afsnit I.4 et alternativt 
scenarie, der beskriver en situation, hvor Danmark reduce-
rer støtteomfanget til VE og undlader at overopfylde kravet 
om en VE-andel på 30 pct. i 2020. Der foretages endvidere 
en vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser af 
den mere ambitiøse energipolitik. Endelig sammenfattes og 
konkluderes i afsnit I.5. 

I.2 Hovedtræk i den danske energipolitik 

Den danske energipolitik bygger på overordnede mål om 
forsyningssikkerhed, energibesparelser og på lang sigt fos-
silfrihed. Danmark er underlagt en række forpligtelser over 
for EU. Desuden har regeringen opstillet en række specifik-
ke mål for energipolitikken, og der er indgået politiske afta-
ler, som udmønter politikken, senest i form af Energiaftale 
2012. Centrale elementer i energipolitikken er i dag en om-
fattende regulering af el- og fjernvarmeproduktionen, EU’s 
kvotesystem samt diverse afgifter og tilskud. Tilskud til VE 
er nærmere beskrevet i næste afsnit. Det langsigtede mål i 
energipolitikken er, at Danmark skal være fossilfri i 2050, 
hvilket både den tidligere VK-regering og den nuværende 
regering har sat som overordnet mål. 
 
I dag sætter EU i høj grad rammerne for den danske energi-
politik. Det overordnede mål på EU-plan er, at drivhusgas-
udledningen skal reduceres med 80-95 pct. i 2050 i forhold 

Illustration af 
omkostninger ved 
VE-støtte 

Indhold af  
kapitlet 

Forsynings-
sikkerhed, energi-
besparelser og 
fossilfrihed 

EU’s  
20-20-20-mål 



I.2 Hovedtræk i den danske energipolitik 

 17 

til udledningen i 1990. Det første skridt på vejen dertil er de 
såkaldte 20-20-20-mål, der blev vedtaget i 2007. Målene 
fokuserer på 2020, hvor drivhusgasudledningen i EU skal 
reduceres med 20 pct. i forhold til 1990, andelen af ved-
varende energi skal øges til at udgøre 20 pct. af energifor-
bruget, og energiforbruget skal reduceres med 20 pct. i for-
hold til den ellers forventede udvikling. Målene er ikke ens 
for alle lande, men konkretiseret i landespecifikke krav til 
VE-andel, til energibesparelser og til reduktion af den ikke-
kvoteomfattede drivhusgasudledning, mens den kvote-
omfattede udledning er håndteret på EU-niveau af kvote-
systemet.1  
 
Et væsentligt element i EU’s bestræbelser på at reducere 
drivhusgasudledningen er netop EU’s kvotesystem, der 
regulerer udledningen fra energiproduktionen og energitun-
ge industrivirksomheder i form af omsættelige udlednings-
rettigheder (CO2-kvoter) på tværs af landene i EU. Omkring 
halvdelen af drivhusgasudledningen i EU er omfattet af 
kvotesystemet. Da udledningsrettighederne kan handles 
mellem virksomhederne i EU, betyder det, at reduktion af 
den kvoteomfattede udledning i ét land ikke reducerer den 
samlede udledning i EU. Den samlede drivhusgasudledning 
fra kvoteomfattede virksomheder er på EU-plan bestemt af 
antallet af kvoter, hvor den årlige udstedelse af kvoter redu-
ceres hvert år. Nationale tiltag rettet mod drivhusgasreduk-
tioner i kvotesektoren har derfor ikke nogen klimaeffekt. 
 
For Danmark er EU’s 20-20-20-krav udmøntet som en VE-
andel på 30 pct. i 2020 og et energisparekrav på 4 pct. i 
2020 set i forhold til 2006. Den ikke-kvoteomfattede driv-
husgasudledning skal reduceres med 20 pct. i 2020 i forhold 
til udledningen i 2005. Med den aftalte politik, som ligger 
til grund for fremskrivningen i Økonomi og Miljø 2013, 
blev det vurderet, at der udestår en manko, hvis reduktionen 
på 20 pct. skal ske ved indenlandske reduktioner.  
 
 
1) Den ikke-kvoteomfattede drivhusgasudledning kommer populært 

sagt fra “biler, boliger og bønder”, dvs. CO2-udledning fra trans-
portsektoren og fra individuel opvarmning med olie- og naturgas-
fyr samt drivhusgasudledning fra landbrugsproduktionen, blandt 
andet metanudledning fra husdyr. 
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Energiaftalen fra 2012 fastlægger i forlængelse af tidligere 
aftaler rammerne for den danske energipolitik de kommen-
de år. Dette omfatter blandt andet en intensivering af energi-
spareforanstaltningerne og en øget satsning på brug af ved-
varende energi fra især vindkraft. Et væsentligt element i 
aftalen er, at der planlægges opført to nye havvindmøllepar-
ker med en samlet effekt på 1.000 MW (Horns Rev 3 og 
Kriegers Flak). Når de er i gang i 2020, vil der være tale om 
en fordobling af havvindmøllekapaciteten i forhold til i dag. 
 
I de seneste energifremskrivninger vurderes det, at VE-
andelen i 2020 vil være på omtrent 35 pct., jf. Energi-
styrelsens seneste fremskrivning fra 2012 og fremskriv-
ningen i dette kapitel.2 Heraf skønnes VE-forbruget i el- og 
fjernvarmeproduktionen at bidrage med omkring 27 
pct.point. I 2011 var VE-andelen 25 pct., hvoraf VE i for-
syningssektoren bidrog med 19 pct.point. Der forventes 
dermed en betydelig stigning i anvendelsen af VE de kom-
mende år – især inden for el- og fjernvarmeproduktionen.  
 
Efter energikriserne i 1970’erne blev der iværksat energi-
sparekampagner, indgået aftaler om energimærkninger og 
gennemført en lang række energisparetiltag i form af ek-
sempelvis strammere bygningsregulativer. Siden 2006 har 
der været formaliserede energisparekrav, hvor staten har 
indgået aftaler med energiselskaberne, der skal sikre energi-
besparelser hos deres kunder. Dette kan ske gennem rådgiv-
ning og/eller tilskud til energirenovering mv. Omkostningen 
hertil må energiselskaberne finansiere ved at hæve priserne. 
 
Det langsigtede overordnede mål for EU’s klimapolitik har 
fokus på drivhusgasudledning, og målet er som nævnt, at 
udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 80-95 pct. 
i 2050. EU-Kommissionen har i januar 2014 fremlagt et 
udspil til mål for 2030. Kommissionen foreslår, at drivhus-
gasudledningen skal reduceres med 40 pct. i 2030 i forhold 
til udledningen i 1990. Dette skønnes at ville give anledning 
 
2) Fremskrivningen i dette kapitel hviler på fremskrivningen i Øko-

nomi og Miljø 2013, hvor det blev vurderet, at VE-andelen i 2020 
ville være på 38 pct. I forhold til den fremskrivning er der her fo-
retaget justeringer af den forventede CO2-kvotepris samt den 
udenlandske efterspørgsel, jf. boks I.4 i afsnit I.4. 
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til en VE-andel på 27 pct. for EU som helhed. Der lægges i 
udspillet op til at øge reduktionshastigheden i den kvoteom-
fattede del af økonomien og til at landefordele den ikke-
kvoteomfattede reduktionsforpligtelse, men udspillet inde-
holder ikke et konkret udspil til denne landefordeling. Der 
lægges ikke op til landefordelte VE-mål, og der lægges 
vægt på, at landene skal have mulighed for at opnå drivhus-
gasudledningen så omkostningseffektivt som muligt, jf. 
boks I.1. 
 
Drivhusgasudledningen i EU er faldet siden 1990, og især i 
forbindelse med det økonomiske tilbageslag, der har præget 
verdensøkonomien de seneste år, jf. figur I.1. EU-Kommis-
sionen vurderer, at den allerede planlagte politik vil med-
føre en reduktion af drivhusgasudledningen på mere end de 
20 pct., der er målsætningen i 2020. Det foreslåede mål i 
2030 er et yderligere skridt på vejen mod målet i 2050. 
 
 
Figur I.1 Drivhusgasudledning i EU 

 
Anm.: Den stiplede brune linje viser EU-Kommissionens fremskriv-

ning af drivhusgasudledningen ved uændret politik. De grønne 
prikker angiver reduktionsmålene i 2020 hhv. 2030, og den lod-
rette grønne streg angiver intervallet for reduktionsmålet i 
2050. 

Kilde: European Environment Agency: “Annual European Union 
greenhouse gas inventory 1990-2011 and inventory report 
2013”, Technical report No 8/2013 og EU-Kommissionens 
2030-klima-udspil. 
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Boks I.1 EU-Kommissionens udspil til 2030-klimamål 

EU-Kommissionen offentliggjorde i januar 2014 et klima- og energiudspil for pe-
rioden 2020-30. 
 
EU’s 20-20-20-mål 
Kommissionen vurderer, at der med den nuværende politik vil være en reduktion 
af drivhusgasudledningen i EU målt i forhold til udledningen i 1990 på 18 pct. i 
2012, 24 pct. i 2020 og 32 pct. i 2030. Målet er 20 pct. i 2020. VE-andelen var 13 
pct. i 2012 og ventes at stige til 21 pct. i 2020 og 24 pct. i 2030. Målet i 2020 er 
20 pct. De to 2020-mål vurderes dermed at blive opnået – godt og vel – uden 
yderligere tiltag. 
 
Nye 2030-mål 
Kommissionen lægger op til, at drivhusgasudledningen skal reduceres med 40 pct. 
i 2030 i forhold til udledningen i 1990. I forhold til den forventede udvikling med 
nuværende politik er der tale om en stramning, og det noteres i udspillet, at 2030-
målet er på sporet i forhold til det overordnede 2050-mål. Det foreslås, at redukti-
onen frem mod 2030 fordeles med 43 pct. i kvotesektoren og 30 pct. i ikke-
kvotesektoren (set i forhold til udledningen i 2005). De eksisterende mål for 2020 
er en reduktion i kvotesektoren på 21 pct. i forhold til udledningen i 2005 og 10 
pct. for ikke-kvotesektoren. For kvotesektoren indebærer dette, at den årlige re-
duktion i udledningsrettigheder øges fra 1,7 pct. for perioden 2013-20 til 2,2 pct. 
for perioden 2020-30. I udspillet lægges der op til, at reduktionsmålet i 2030 for 
ikke-kvotesektoren skal landefordeles (ligesom det er tilfældet med reduktionsmå-
let i 2020). 
 
I udspillet vurderes det, at der vil kunne forventes en VE-andel i 2030 på 27 pct. 
givet målet for drivhusgasudledningen. VE-andelen på 27 pct. skal således snarere 
ses som en konsekvens end et egentligt, selvstændigt mål. Udspillet lægger da 
heller ikke op til konkrete, landespecifikke VE-mål. Endvidere understreges det, 
at Kommissionen ikke mener, det er hensigtsmæssigt med delmål i 2030 for ud-
ledningen fra transport- eller andre sektorer. Endelig noteres det, at det er vigtigt, 
at medlemslandene kan nå drivhusgasreduktionen billigst muligt. 
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I.3 Elpris og støtte til vedvarende energi 

Den elpris, som forbrugere og virksomheder betaler, består 
af en markedspris (“ren elpris”) og en lang række tillæg, 
herunder PSO-tariffen,3 samt afgifter, jf. tabel I.1. Markeds-
prisen på el for store virksomheder følger stort set spot-
prisen på elmarkedet, mens markedsprisen for husholdnin-
ger og mindre virksomheder ofte er højere. I tillæg til mar-
kedsprisen kommer udgifter forbundet med transmission og 
distribution af el til den endelige bruger samt til drift af det 
overordnede elnet. Disse udgifter dækkes ved fastsatte tarif-
fer, som består af en fast abonnementsdel og en del, der 
afhænger af det løbende forbrug. Herudover pålægges el-
forbruget diverse afgifter og moms. Afgifterne er markant 
højere for husholdninger end for erhverv, hvorfor hushold-
ninger ender med at betale en langt højere pris for el end 
virksomheder. Typisk er den gennemsnitlige elpris før afgif-
ter også lavere for store virksomheder end for små. Dette 
skyldes dels, at store virksomheder typisk kan få mængde-
rabatter på elkøbet, dels at den faste abonnementspris bety-
der relativt mindre.  
 
 

 
3) For nuværende optræder hverken VE-tilskuddet eller PSO-

tariffen i de offentlige finanser. Praksis ændres imidlertid fra og 
med hovedrevisionen af Nationalregnskabet i 2014, hvorefter så-
vel VE-tilskud som finansiering via PSO optræder som en del af 
det offentlige budget. Da PSO-tariffen fuldt ud finansierer til-
skuddene, vil det ikke have nævneværdige konsekvenser for den 
offentlige saldo, men inddragelsen af PSO-tariffen vil indebære 
en stigning i det målte skatte- og afgiftstryk. 
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Tabel I.1 Sammensætningen af elprisen i 2012 
 Hus-

holdninger 
Små 

virksomheder 
Store  

virksomheder 
 ------------------  Øre pr. kWh  ------------------- 

Ren elprisa) 38,6 38,6 28,9 
Abonnement  2,7 0,1 0,1 
Nettarif lokal (distribution) 16,0 14,0 3,6 
   heraf energispareforanstaltningb) 2,0 2,0 2,0 
Abonnement (net) 15,8 3,7 0,5 
Regional transmission 1,0 1,0 0,5 
Net- og systemtarif 7,6 7,6 7,6 
Elpris før PSO, afgift og moms 81,6 64,9 41,2 
PSO-tarif 15,5 15,5 15,5 
Elpris før afgift og moms 97,1 80,5 56,2 
Elafgift 69,6 3,0 3,0 
Eldistributionsafgiftc) 4,0 1,0 0,0 
Elsparebidrag 0,6 • • 
Energispareafgift (CO2-afgift)c)  6,4 6,3 5,1 
Moms 44,4 • • 
Slutbrugerpris  222,2 90,8 64,8 

 

a) “Ren elpris” for husholdninger og små erhverv er den elpris, som betegnes forsyningspligtig 
levering af el under kontrol af Energitilsynet. Store virksomheder handler ofte direkte på bør-
sen, hvormed den rene elpris reelt er identisk med spotprisen. 

b) Komponenten “energispareforanstaltning” er de samlede udgifter til energispare-
foranstaltninger sat i forhold til elforbruget. 

c) I forbindelse med Vækstplan DK blev det vedtaget at afskaffe energispareafgiften og eldistri-
butionsafgiften for erhverv. 

Anm.: Tabellen er baseret på et elforbrug, som for husholdninger antages at være 4.000 kWh om 
året, for små virksomheder 100.000 kWh og for store virksomheder 50 mio. kWh om året. 
Fra og med 2014 bliver en del af posterne på elregningen slået sammen. 

Kilde: Energitilsynet og egne beregninger. 
 
 
Spotprisen på el fastsættes på det nordiske elmarked. I 2012 
var spotprisen gennemsnitligt 27,5 øre pr. kWh, jf. 
www.nordpoolspot.com. Støtte til VE-anvendelse i el-
produktionen er medvirkende til at holde spotprisen nede, 
men da VE-støtten finansieres via PSO-tariffen, øges den 
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elpris, som danske husholdninger og virksomheder betaler, 
ved større anvendelse af støttet VE til elproduktion, jf. boks 
I.2. Støtten er for visse VE-teknologier, bl.a. havvindmøller, 
udformet som en garanteret afregningspris for den produce-
rede strøm, så tilskuddet i perioder med høj spotpris er lavt 
og omvendt højt i perioder med lav spotpris. Der er dermed 
en tendens til, at PSO-tariffen er høj i perioder med lav 
spotpris og omvendt, jf. figur I.2. 
 
 
Figur I.2 Spotpris for el, PSO og garanteret afreg-

ningspris for seneste havmølleparker 

 
Anm.: Seneste observationer for spotpris og PSO-tarif er december 

2013. De vandrette grønne streger angiver den garanterede af-
regningspris for de tre seneste opførte havmølleparker. 

Kilde: Nord Pool Spot, Energitilsynets elprisstatistik, Energinet.dk og 
Energistyrelsen. 

 

 
 

201320122011201020092008200720062005

120

105

90

75

60

45

30

15

0

Øre pr. kWh

Horns Rev 2
Rødsand 2

AnholtSpotpris
PSO



Omkostninger ved støtte til vedvarende energi. Økonomi og Miljø 2014 

 24 

Boks I.2 Prisdannelsen på el 

Prisdannelsen på el i Danmark sker på den nordiske elbørs, Nord Pool Spot, der 
dækker Norden og de baltiske lande, og som er koblet til elmarkedet i Tyskland. 
Her bestemmes spotprisen på el dagligt for hver hele time døgnet rundt på bag-
grund af udbud og efterspørgsel. Det sker ved en såkaldt dobbeltauktion, hvor 
producenter, distributionsselskaber og andre interessenter melder deres udbud og 
efterspørgsel ind til Nord Pool. Spotprisen fastsættes derefter på det niveau, der 
svarer til marginalomkostningerne ved levering af den efterspurgte el. 
 
De kortsigtede marginalomkostninger består helt overvejende af brændselsom-
kostninger, og marginalomkostningen for vind fra eksisterende møller er derfor 
tæt på nul. Det betyder, at der først sælges el fra vindmøller, hvorefter der sælges 
el fra producenter med successivt højere marginalomkostninger, dvs. først fra 
kulkraftværker og til sidst oliefyrede værker. Alle køber og sælger til spotprisen. 
Det betyder blandt andet, at udbydere af el med en lavere marginalomkostning 
end spotprisen opnår et positivt dækningsbidrag, mens det dyreste og derfor sidst 
aktiverede værk opnår et dækningsbidrag på nul. Dette er illustreret i figur A. I 
illustrationen er det forenklende antaget, at elproduktionen kun sker med vind-
kraft og kul.  
 

Figur A Prisdannelsen for spotpriser på el 

 
 
Opad y-aksen ses prisen på el, mens der ud ad x-aksen er vist den udbudte og ef-
terspurgte mængde el. Så længe udbuddet kommer fra vindmøller, er marginal- 
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Boks I.2 Prisdannelsen på el, fortsat 

omkostningerne meget lave, men i takt med at dyrere og dyrere kul- og oliefyrede 
værker aktiveres, stiger marginalomkostningen. Hvis udbuddet af el fra vindmøl-
ler øges, hvad enten det er fordi, der bliver bygget flere vindmøller, eller fordi det 
blæser mere, bliver det muligt at levere den efterspurgte mængde el til en lavere 
marginalomkostning, svarende til, at udbudskurven (S) rykker mod højre til S’. 
Som det fremgår, bliver resultatet af mere vindbaseret el, at spotprisen på el fal-
der, og at forbruget af kul reduceres. Hvis produktionen af vindbaseret el stiger så 
meget, at hele efterspørgslen kan dækkes, falder spotprisen til i nærheden af nul. 
En sådan situation er dog ikke ensbetydende med gratis strøm for kunderne, idet 
slutprisen stadig er pålagt PSO-tariffen og en række andre afgifter og tillæg. 
 
Betragtningerne ovenfor gælder også for Nord Pool Spot. Når Danmark øger ud-
buddet af el fra vindmøller, falder spotprisen, og forbruget af kul bliver reduceret. 
Det er imidlertid ikke sikkert, at det er danske kulkraftværker, der begrænser de-
res produktion, når vindproduktionen øges. I praksis vil det være de kraftværker, 
der har de højeste marginalomkostninger, der først lukker ned, og disse kraftvær-
ker kan ligeså vel være udenlandske som danske. Det er dermed heller ikke givet, 
at flere danske vindmøller indebærer en mindre dansk CO2-udledning. 
 
Modelberegninger foretaget på den tekniske energiforsyningsmodel Balmorel pe-
ger konkret på, at en øget dansk produktion af el fra vindmøller de kommende år 
kan forventes at føre til, at en række tyske kulkraftværker vil nedsætte deres pro-
duktion, mens det danske kulforbrug kun reduceres svagt. Ifølge denne modelbe-
regning er resultatet af en forøgelse af produktionen af el fra havmøller i Danmark 
således, at elproduktionen i Danmark stiger, mens den falder i Tyskland; samtidig 
øges den danske eksport af el til Tyskland. Udbygningen af vindkraft reducerer 
dermed ikke CO2-udledningen i Danmark nævneværdigt, mens der umiddelbart 
vil være en effekt på CO2-udledningerne i Tyskland. På EU-niveau reduceres 
CO2-udledningen ikke af forøget dansk vindbaseret elproduktion, fordi kvoteloftet 
styrer denne udledning.  
 
Senere i afsnittet illustreres konsekvenserne for dansk økonomi af ændret VE-
støtte med modelberegninger. 

 
 
Som en del af elprisen dækkes også udgifterne til støtte til 
vedvarende energi. PSO-tariffen, der blandt andet finansie-
rer VE-støtten, var i 2012 i gennemsnit omkring 15½ øre pr. 

PSO fylder meget 
på elregningen 
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kWh, jf. ovenstående tabel I.1. PSO-tariffen udgjorde der-
med 24 pct. af den slutpris, som større erhvervsvirksomhe-
der betaler for el, og 7 pct. af den slutpris, husholdningerne 
betaler. Den mindre PSO-andel for husholdninger skyldes, 
at husholdningernes slutpris er højere, da husholdninger 
betaler højere elafgifter og mere moms end virksomheder. 
For husholdningerne udgør afgifter og moms over halvdelen 
af slutprisen på el, mens den rene elpris kun udgjorde 17 
pct. af denne i 2012. 
 
Udgifterne under PSO-ordningen udgjorde i 2012 ca. 5 mia. 
kr., mens omkostninger til energispareforanstaltninger ud-
gjorde knap 1 mia. kr., jf. tabel I.2. PSO dækker over såvel 
tilskud til vindmøller som anden vedvarende energi samt i 
mindre omfang støtte til forskning og udvikling. Stigningen 
i PSO fra 2011 til 2012 skal ses i lyset af lavere spotpris i 
2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 mia. kr. i 2012 
til VE og 
energispare-
foranstaltninger  
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Tabel I.2 Tilskud til VE (PSO) og energispareindsats 
 2011 2012 
 ----  Mio. kr.  ---- 

Opkrævet PSO 2.601 5.121 
heraf tilskud til havvind 591 1.007 
       tilskud til landvind 867 1.288 
       tilskud til biomasse og -gasa) 483 458 
       forskning og udvikling mm. 240 219 
       tilskud til decentrale anlæg b) 482 1.228 
       øvrigt, herunder overdækningc) -62 921 
Energispareforanstaltninger 711 783 
I alt 3.312 5.904 

 

a) “Tilskud til biomasse og -gas” omfatter også direkte tilskud til 
solceller; solceller modtog i 2011 mindre end 1 mio. kr. i direk-
te tilskud, jf. Energinet.dk. 

b)  “Tilskud til decentrale anlæg” dækker over, at mindre decentra-
le kraftvarmeværker får et tilskud for at sikre en effektiv sam-
produktion af el og varme, og at varmeproduktionen nyttiggø-
res; tilskuddet har været afhængigt af elproduktionen, men er 
fra 2013 omlagt til et grundbeløb. 

c) “Overdækning” udgør forskellen mellem forventet og realiseret 
støtteniveau og opkrævning. 

Kilde: Energinet.dk, Energistyrelsen, Energistatistik 2012 og Energi-
tilsynet. 

 
 
Der ydes støtte til VE-anvendelse i el- og fjernvarme-
produktionen, både i form af direkte støtte, som finansieres 
via PSO, og indirekte i form af differentierede afgifter, jf. 
boks I.3. Landvind producerer 15-20 pct. af elektriciteten og 
modtager mindst støtte. Landvindmøller modtager i de før-
ste år af deres levetid et tilskud på 25 øre pr. kWh, men 
støtten aftrappes, når spotprisen på el stiger. Det skønnes, at 
landvindmøller i 2020 vil være tæt på at være en konkurren-
cedygtig teknologi. Havvindmøller vil fortsat kræve støtte i 
en længere årrække, men den nødvendige støtte vurderes at 
falde over tid blandt andet som følge af en stigende spotpris. 
En havvindmølle med en garanteret afregningspris på 90 øre 
skønnes at modtage et tilskud som gennemsnit over hele 
møllens levetid på ca. 30 øre pr. produceret kWh, hvis den 

Teknologispecifik 
støtte til VE 
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opføres i 2017, og ca. 23 øre, hvis den først opføres i 2023. 
Til sammenligning modtager biomasse et tilskud på om-
kring 15 øre pr. kWh. 
 
Langt den største del af de PSO-finansierede udgifter vedrø-
rer den kvoteomfattede del af økonomien såsom vindmøller, 
biogas, træpiller, halm og anden form for vedvarende ener-
gi, mens en mindre andel vedrører tilskud til forskning, 
udvikling og andet. Vindmøller er den største modtager af 
PSO-midler, og i 2012 blev der udbetalt godt 2 mia. kr. i 
støtte til vindmøllestrøm. 
 
PSO-tilskuddet til solceller udgjorde under 1 mio. kr. i 
2011, men forventes at stige kraftigt frem mod 2020. Ud-
over det direkte tilskud er der et betydeligt indirekte tilskud 
i kraft af den såkaldte nettoordning, hvor husholdningerne 
kun betaler afgifter og moms af nettoelforbruget, dvs. den 
mængde el, der netto købes fra elnettet. Da produktion og 
forbrug tidsmæssigt ikke er sammenfaldende, bliver det 
offentlige elnet så at sige brugt til “gratis opbevaring af el”. 
 

Hovedparten af 
PSO går til kvote-
sektoren 

Støtten til  
solceller er især 
indirekte 
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Boks I.3 VE-støtte til elproduktion 

Der er en lang række forskellige tilskud til VE-anvendelse i el- og fjernvarme-
produktionen. Nedenfor gives en overordnet beskrivelse med fokus på tilskud til 
elproduktion efter de regler, der er gældende med Energiaftale 2012.  
 
Havvind 
Havmøller etableres typisk efter et statsligt udbud, og der gives en garanteret af-
regningspris, som fastlægges i forbindelse med udbuddet. Denne afregningspris 
gives i beregningerne for de første 50.000 fuldlasttimer, hvilket indebærer, at møl-
len modtager støtte i omkring halvdelen af den forventede levetid på ca. 25 år. Da 
der er aftalt en fast afregningspris for den producerede strøm, betyder det, at jo 
højere spotprisen er, jo lavere bliver tilskuddet. Tilskuddet er fast nominelt, dvs. 
der gives realt set mindre og mindre tilskud over tid. For den seneste havmølle-
park Anholt er den garanterede afregningspris 105 øre pr. kWh. Med en spotpris 
på 29 øre pr. kWh, der var den gennemsnitlige spotpris for Danmark i 2013, bli-
ver det gennemsnitlige tilskud 76 øre pr. kWh. I Energistyrelsens fremskrivning 
fra 2012 forudsættes en garanteret afregningspris på 90 øre pr. kWh for de to 
planlagte havvindmølleparker Horns Rev 3 og Kriegers Flak.  
 
Landvind 
Landmøller modtager et tilskud på 25 øre pr. kWh (fastholdes nominelt), der bli-
ver reduceret øre for øre, når spotprisen overstiger 33 øre pr. kWh for helt at bort-
falde ved en spotpris på 58 øre pr. kWh. Tilskuddet er begrænset til de første 
22.000 fuldlasttimer, hvilket svarer til omkring ⅓ af den forventede levetid på ca. 
25 år. 
 
For både landvind og havvind afhænger den faktiske støtte dermed af udviklingen 
i spotprisen. Spotprisen forventes at stige over de kommende år, og derfor vil til-
skudsbehovet gradvist blive mindre. Konkret anslås spotprisen i løbende priser at 
stige fra 36,3 øre og 27,5 øre i 2011 hhv. 2012 til 49 øre i 2020 og 72 øre i 2030. 
Derfor viser tabel A, at tilskuddet til vindmøller falder over tid, og at der for 
landmøllers vedkommende slet ikke forventes tilskud til nye møller fra slutningen 
af 2020’erne. 
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Boks I.3 VE-støtte til elproduktion, fortsat 

Tabel A. Tilskud til møller afhængig af installationsår 
 Landmøller Havmøller 

Inst.år Tilskud  
første år 

Gns. tilskud 
hele levetiden 

Tilskud  
første år 

Gns. tilskud hele 
levetiden 

  -----------------------  Øre pr. kWh  ----------------------- 
2017 21 7 53 30 
2020 16 4 48 26 
2023 8 2 40 23 
2028 0 0 •  • 

Anm.: Søjlerne “Gns. tilskud i hele levetiden” er nutidsværdien af tilskuddene i tilskudsperioden 
           omregnet til en annuitet for hele levetiden. For havmøller er der regnet med en garanteret 
           afregningspris på 90 øre. 
Kilde: Egne beregninger. 

 
Solceller 
Solcelleanlæg modtager som udgangspunkt en afregningspris på 60 øre pr. kWh i 
de første 10 år fra nettilslutningstidspunktet og herefter 40 øre pr. kWh i de føl-
gende 10 år (den forventede levetid er 20-40 år). Herudover kan Energinet.dk give 
tilsagn om et forhøjet pristillæg til solcelleanlæg inden for en pulje begrænset til 
20 MW årligt, hvor der sikres en afregningspris på mellem 90 og 145 øre pr. kWh 
afhængig af typen af anlæg. For solceller i husholdninger er der herudover et indi-
rekte tilskud (nettoordningen), idet der spares afgifter og tariffer ved forbrug af 
egen elproduktion. Tidligere var ordningen meget mere lukrativ. 
 
Biogas og biomasse 
VE-tilskud til både biogas og biomasse gives dels som et fast tilskud pr. kWh 
produceret elektricitet, dels som et indirekte tilskud i form af lavere afgifter i for-
hold til afgifterne på fossile brændsler som kul og naturgas. Biomasse omfatter 
bl.a. flis, træpiller og halm. Der er flere former for tilskud. Bl.a. er der for el pro-
duceret på fast biomasse et direkte tilskud på 15 øre pr. kWh. For el produceret 
med biogas og naturgas er der et direkte tilskud på 43 øre pr. kWh, og hvis der er 
tale om el produceret alene på biogas et tilskud på 79 øre; begge sidstnævnte be-
løb indeksreguleres. 
 
VE-tilskud til fjernvarmeproduktion 
Der ydes også tilskud til brug af VE, bl.a. biomasse, til fjernvarmeproduktion. Der 
er i stort omfang tale om indirekte tilskud i form af afgiftsdifferentiering mellem 
VE-brændsler og fossile brændsler. 
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I.4 Modelberegninger af nedsat VE-støtte 

I Økonomi og Miljø 2013 blev der præsenteret en energi-
fremskrivning, der indebar en VE-andel i 2020 på 38 pct. 
Der er til nærværende rapport foretaget en opdatering af 
denne fremskrivning. Den væsentligste ændring vedrører 
kvoteprisen, der, baseret på den seneste fremskrivning fra 
IEA, nu antages at være på et lavere niveau i hele frem-
skrivningen, jf. også boks I.4 nedenfor. En lavere pris på 
CO2-kvoter og dermed lavere pris på brugen af fossile 
brændsler indebærer isoleret set en mindre anvendelse af 
vedvarende energi. Dette har bl.a. medført, at den beregnede 
andel af VE i det endelige energiforbrug i 2020 er 35 pct. i 
den opdaterede fremskrivning. VE-andelen fastholdes i 
fremskrivningen omkring dette niveau i nogle år, hvorefter 
der er en tendens til et midlertidigt fald i VE-andelen hen-
imod 2030. 
 
I 2011 var VE-andelen knap 25 pct., og stigningen i VE-
anvendelse på ca. 10 pct.point frem mod 2020 skønnes især 
at finde sted i forsyningssektoren. Dette indebærer en for-
ventet stigning i PSO-betalingen fra 2,6 mia. kr. i 2011 til 
ca. 7½ mia. kr. i 2020, svarende til en stigning i PSO-
tariffen fra 7,9 øre/kWh i 2011 til ca. 22 øre/kWh i 2020. 
Desuden ventes en stigning i den reale spotpris på el på ca. 
5 øre/kWh fra 2011 til 2020, jf. tabel I.3. Tabellen viser 
desuden udviklingen i PSO, VE-andel mv. i et scenarie, 
hvor al fremadrettet støtte til VE i elproduktionen antages at 
ophøre, idet allerede aftalt støtte til vindmøller dog forud-
sættes fastholdt i aftaleperioden. Scenariet kommenteres 
nedenfor. 
 
  

VE-andelen 
ventes at stige 
betydeligt frem 
mod 2020 

Stigning i VE-
andel fører til 
højere PSO 
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Tabel I.3 Udvikling i elpris, PSO og VE i to scenarier 
 

   Planlagt 
politik 

Ej    
tilskud 

 2011  2020 2020 
Spotpris, 2013-øre/kWh 37,6  42,5 45,4 
PSO 2013-øre/kWh 7,9  22,3 7,9 
PSO mio. 2013-kr. 2.696  7.594 2.721 
Landmøller effekt, MW 2.858  2.899 2.616 
Havmøller effekt, MW 868  2.763 1.268 
El produceret med vind, pct. 28  47 29 
El produceret med anden VE, pct. 13  20 14 
El produceret med fossile brændsler, pct. 59  33 57 
VE-andel i Danmark, pct. 24,9  35,1 29,0 

 

Anm.: I scenariet “Ej tilskud” antages det, at der fremadrettet ikke gives tilskud til VE i elproduktio-
nen, idet støtten til allerede opførte vindmøller dog forudsættes fastholdt i den aftalte periode. 

Kilde: Egne beregninger på Balmorel og DEMS, jf. boks I.4. 
 
 
Tilskud eller andre tiltag, der forøger VE-anvendelsen i el- 
og fjernvarmeproduktionen, har som udgangspunkt ikke 
betydning for CO2-udledningen på europæisk plan, da den-
ne, som nævnt, reguleres gennem antallet af kvoter. Et høje-
re dansk ambitionsniveau mht. VE vil derfor ikke omsætte 
sig i et samlet set lavere CO2-udslip på europæisk plan, for 
antallet af kvoter ændres ikke herved. Danmark bør leve op 
til forpligtigelsen overfor EU om at sikre en VE-andel på 30 
pct. i 2020, men en højere VE-andel, opnået gennem mere 
støtte til VE i kvotesektoren, gavner ikke klimaet og er for-
bundet med omkostninger for danske husholdninger og 
virksomheder. 
 
Omkostningerne ved overmålopfyldelsen på VE-området 
illustreres nedenfor med en modelberegning, hvor det som 
alternativ til den planlagte politik antages, at al fremtidig 
direkte støtte til VE indenfor elproduktion ophører, men 
hvor allerede opførte vindmøller fortsat modtager den aftal-
te støtte. Konsekvenserne af dette for PSO, VE-andel og 
elpris i 2020 fremgår af søjlen Ej tilskud i tabel I.3 ovenfor. 
Beregningen er nærmere beskrevet i boks I.4. 

Overmålop-
fyldelse indenfor 
kvotesektoren 
gavner ikke  
klimaet 

Scenarie: 
Ingen VE-tilskud 
til el fremover 
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Boks I.4 Beskrivelse af scenarier 

Effekterne af at fjerne støtten til elproduktion med VE-teknologier illustreres med 
modelberegninger. Der sammenlignes to scenarier, som er beskrevet nedenfor. 
 
Beregningerne vedrørende effekterne på VE-anvendelse, elpris, VE-støtte mv. er 
udført med den tekniske energiforsyningsmodel Balmorel og energiefterspørg-
selsmodellen DEMS. Disse modeller blev også anvendt til energifremskrivningen 
i Økonomi og Miljø 2013. Beregningerne vedrørende effekterne på produktivitet, 
beskæftigelse mv. er udført med den makroøkonomiske model SMEC, der blandt 
andet anvendes til konjunkturvurderinger, mellemfristede fremskrivninger og po-
litikanalyser i rapporterne til Det Økonomiske Råd. Beregningerne er nærmere 
beskrevet i et baggrundsnotat, som kan fås ved henvendelse til De Økonomiske 
Råds Sekretariat. 
 
Scenarie med planlagt energipolitik (“Planlagt politik”) 
Scenariet er en opdateret version af energifremskrivningen fra Økonomi og Miljø 
2013 og er baseret på den planlagte energipolitik. Et centralt element i Energiafta-
le 2012 er udbud af de to havvindmølleparker Horns Rev 3 og Kriegers Flak med 
en samlet effekt på 1.000 MW, som planlægges taget i drift i 2017-20. Der er i 
beregningerne antaget en garanteret afregningspris på 90 øre pr. kWh. Til sam-
menligning var den garanterede afregningspris 51,8 øre pr. kWh for Horns Rev 2, 
62,9 øre pr. kWh for Rødsand 2 og 105,1 øre pr. kWh for Anholt. En væsentlig 
ændring i forhold til fremskrivningen i Økonomi og Miljø 2013 er, at antagelsen 
om udviklingen i CO2-kvoteprisen er opdateret i henhold til IEA’s seneste World 
Energy Outlook 2013, hvilket indebærer, at kvoteprisen er sat ned med omkring 
1/3 i 2020. Lavere pris på CO2-kvoter og dermed lavere pris på anvendelsen af 
fossile brændsler indebærer alt andet lige et mindre forbrug af VE. Dette har bl.a. 
medført, at den beregnede andel af VE i det endelige energiforbrug i 2020 er 35 
pct. mod 38 pct. i Økonomi og Miljø 2013. En anden forskel i forhold til frem-
skrivningen i Økonomi og Miljø 2013 er, at en udbygning af transmissionsforbin-
delserne til udlandet nu først forventes gennemført i begyndelsen af 2030’erne, 
hvor udbygningen tidligere blev forventet i slutningen af 2020’erne.  
 
Alternativt scenarie uden VE-tilskud til elproduktion (“Ej tilskud”) 
De forskellige former for direkte tilskud til elproduktion med VE-formerne vind, 
solceller, biogas og biomasse bortfalder fuldstændigt i dette alternative scenarie 
fra og med 2014. Allerede opførte vindmøller modtager dog fortsat det aftalte til-
skud i dette alternative scenarie, og der ændres ikke på behandlingen af VE i var-
mesektoren. 
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Boks I.4 Beskrivelse af scenarier, fortsat 

I scenariet bliver der ikke opført nye vindmøller frem mod 2030, og forbruget af 
biomasse mv. er lavere end i scenariet med den planlagte politik. Det forventede 
niveau for PSO, VE-andel og elpris i 2020 fremgår af søjlen Ej tilskud i tabel I.3 i 
hovedteksten. 
 
Udvikling i VE-andel med planlagt politik og i det alternative scenarie 
Hovedparten af den danske VE-anvendelse finder sted i forsyningssektoren til el- 
og fjernvarmeproduktion, jf. brun kurve i figur A. Med den planlagte politik ven-
tes en stigning i VE-andelen på ca. 10 pct.point fra 2011 til en andel på ca. 35 pct. 
i 2020, jf. blå kurve i figuren. Ifølge modelberegningen er der en tendens til en 
faldende VE-andel henimod 2030. Dette hænger sammen med, at det som nævnt 
forudsættes, at der først i begyndelsen af 2030’erne foretages en udbygning af 
transmissionsforbindelserne til udlandet. Den senere udbygning begrænser i en 
periode mulighederne for at indpasse markant større mængder vindeenergi i ener-
gisystemet. I fremskrivningen etableres udlandsforbindelserne i begyndelsen af 
2030’erne, hvorfor VE-andelen stiger igen (ikke vist i figuren). I det alternative 
scenarie falder VE-anvendelsen i elproduktionen med godt 5 pct.point i forhold til 
den planlagte politik. De modelberegnede VE-andele i alternativet er vist med sti-
plede kurver i figuren. I 2020 er VE-andelen 29,0 pct., og de efterfølgende år 
svinger VE-andelen omkring 30 pct. – med den samme tendens til fald i slutnin-
gen af 2020’erne som i grundforløbet. Også i alternativet stiger VE-andelen efter 
2030 i kølvandet på en udbygning af udlandsforbindelserne. 

Figur A VE-andel 

 
Anm.: VE-andelen er opgjort efter EU’s metode. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger på Balmorel og 

DEMS. 
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Det er oplagt, at beregningerne bygger på en række antagel-
ser, og at flere betydningsfulde faktorer kan udvikle sig 
anderledes end her antaget. Usikkerheden knytter sig blandt 
andet til den fremtidige udvikling i kvotepris, brændsels-
priser og energiteknologi. Omkostninger ved den planlagte 
energipolitik ville eksempelvis være mindre, hvis spotprisen 
på el stiger mere end antaget – og dermed vil besparelsen 
ved at droppe de fremtidige direkte tilskud til VE i elpro-
duktionen blive mindre. 
 
Udviklingen i den forventede PSO-støtte til vedvarende 
energi med dels den planlagte politik, og dels under antagel-
se af, at al fremtidig VE-støtte til elproduktionen ophører, 
ses i figur I.3 nedenfor. I scenariet, der beskriver den plan-
lagte politik, ventes især en betydelig stigning frem imod 
2020 i PSO-støtten til havvindmøller. Dette omfatter dels 
Anholt havmøllepark opført i 2012, dels de to havvindmøl-
leparker Horns Rev 3 og Kriegers flak samt en udbygning 
med kystnære møller, der er planlagt med Energiaftale 
2012. Efter 2020 er der udsigt til et fald i PSO til havvind, 
hvilket skyldes, at aftaleperioden for den garanterede mind-
stepris (og dermed PSO-støtten) i løbet af 2020’erne ophø-
rer for en række havvindmølleparker, samtidig med, at det 
ifølge modelberegningen ikke er fordelagtigt at opføre nye 
havvindmølleparker. I modsat retning trækker antagelsen 
om, at der sker en gradvis forøgelse af omfanget af støtte til 
solceller. Niveauet for PSO-støtten med den planlagte poli-
tik kan dermed ifølge beregningen ventes at ligge på et ni-
veau omkring 6-7½ mia. 2013-kr. i perioden 2020-30. 
 

Resultaterne 
afhænger af en 
betydelig række 
antagelser 

Planlagt politik: 
PSO stiger frem 
mod 2020 til over 
7½ mia. kr. 
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Figur I.3 PSO med planlagt politik og i alternativ uden tilskud til elproduktion 

Planlagt politik  Ej tilskud 

 

 

 
Anm.: I scenariet “Ej tilskud” antages det, at der fremadrettet ikke ydes tilskud på VE i elproduk-

tionen (idet eksisterende vindmøller dog fastholder deres støtte i aftaleperioden). Scenari-
erne er nærmere beskrevet i boks I.4. Tallene for PSO i 2011-12 kan afvige fra tallene i 
tabel I.2, da der i figurerne er tale om modelberegnet VE-støtte for 2011-30. 

Kilde: EAenergianalyse og egne beregninger. 

 
 
I den alternative beregning, hvor der fremover ikke gives 
tilskud til VE-anvendelse i elproduktionen, vil der være et 
fald i PSO frem mod 2020, hvilket afspejler, at der ikke 
gives direkte støtte til biogas, biomasse og solceller, sam-
tidig med, at fraværet af en høj garanteret afregningspris 
indebærer, at der ikke er basis for at opføre nye havmølle-
parker; dette betyder, at Kriegers Flak og Horns Rev 3 ikke 
opføres i alternativscenariet. Fra midten af 2020’erne ophø-
rer Anholt havmøllepark med at modtage støtte, og PSO 
kommer ned på et niveau, der kun dækker de antagne udgif-
ter til forskning mv. VE-andelen i 2020 bliver i dette alter-
native scenarie lidt under 30 pct. Beregningen indikerer 
dermed, at det vil være muligt at opfylde EU’s krav til 
Danmark med væsentligt mindre støtte, end der er udsigt til 
med den planlagte energipolitik. 
 
Med den planlagte energipolitik vil spotprisen på el forven-
teligt være lavere, end hvis VE-støtten ophører. Dette skyl-
des, at der med den planlagte energipolitik vil produceres 
mere vindenergi, og som beskrevet i boks I.2 vil dette redu-
cere spotprisen. Støtten til VE vil imidlertid trække i retning 
af en højere slutpris på el. Modelberegningerne viser, at den 
planlagte politik med VE-overmålopfyldelse indebærer, at 
spotprisen i 2020 er ca. 3 øre/kWh lavere, og at PSO-
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tariffen er ca. 14 øre/kWh højere end i det alternative scena-
rie. Der er dermed tale om, at spotprisen tillagt PSO er godt 
10 øre/kWh, svarende til godt 15 pct. højere i 2020 som 
følge af overmålopfyldelsen, jf. figur I.4. I årene efter 2020 
vil effekten på spotprisen tillagt PSO svinge omkring dette 
niveau. I 2020 skønnes støtten til VE at indebære en ekstra 
PSO-regning på knap 5 mia. kr. Når der tages højde for den 
lidt lavere spotpris, vil meromkostningen for virksomheder 
og forbrugere ved den nuværende energipolitik udgøre godt 
3½ mia. kr. Omkring halvdelen af omkostningen kan hen-
føres til de to planlagte havmølleparker Kriegers Flak og 
Horns Rev 3 samt udbygningen med kystnære møller, der er 
en del af Energiaftale 2012. Isoleret bidrager de to hav-
vindmølleparker med knap 2 pct.point til VE-andelen. 
 
 
Figur I.4 Ændring i PSO og spotpris 

 
Anm.: Figuren viser forskellen mellem PSO-tariffen hhv. spotprisen i 

grundforløbet med planlagt politik og alternativet uden fremad-
rettet VE-støtte. Den grønne kurve viser nettoeffekten på elpri-
sen (spotpris tillagt PSO-tarif), dvs. summen af den blå og den 
brune kurve. 

Kilde: Egne beregninger på Balmorel. 
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Samfundsøkonomiske konsekvenser af VE-støtte 
 
Omkostningerne for beskæftigelse og produktivitet ved den 
mere ambitiøse danske politik illustreres i det følgende med 
beregninger på den makroøkonomiske model SMEC. Mo-
delberegningerne viser, at det koster velstand, når ikke-
omkostningseffektive teknologier forceres igennem, så om-
kostningerne øges for virksomheder og forbrugere. 
 
Der tages udgangspunkt i effekterne på elpris og PSO-tarif, 
som er beregnet ovenfor. Set i forhold til en situation uden 
tilskud til VE i elproduktionen (udover til eksisterende 
vindmøller) indebærer den planlagte energipolitik ifølge 
modelberegningerne, at elprisen (spotpris plus PSO) kan 
forventes at blive ca. 15 pct. højere over en lang periode. De 
højere elpriser svarer til en direkte meromkostning for slut-
brugerne på ca. 3½ mia. kr. (2013-priser), fordelt med godt 
1 mia. kr. til husholdningerne og ca. 2 mia. kr. til erhvervs-
livet. I beregningen er der taget højde for, at spotprisen kan 
forventes at blive lidt lavere, når mængden af vindbaseret el 
er høj. 
 
Betydningen for de gennemsnitlige energipriser inkl. afgif-
ter afhænger af såvel afgiftsniveau som af, hvor stor en 
andel el udgør af det samlede energiforbrug. For hus-
holdninger er der tale om en stigning i den gennemsnitlige 
energipris på ca. 2 pct. Industrien står over for den største 
stigning i den gennemsnitlige energipris på ca. 6 pct., mens 
stigningen for private erhverv under ét inkl. transportsekto-
ren er ca. 3 pct. ifølge modelberegninger. 
 
Modelberegningen viser de makroøkonomiske konse-
kvenser på kort og lang sigt af en varig stigning i energi-
priserne af den nævnte størrelsesorden.4 Dette kan ses som 
en illustration af en situation, hvor højere energipriser er et 
resultat af en klimapolitik, der er mere ambitiøs end nød-
 
4) I beregningen er udgangspunktet en varig stigning i spotprisen på 

el plus PSO-tariffen på godt ca. 15 pct., svarende til en årlig mer-
omkostning for slutbrugerne af el på omkring 3½ mia. 2013-kr. 
Dette indebærer, at husholdningernes gennemsnitlige energipris 
varigt stiger med ca. 2 pct., mens erhvervslivets gennemsnitlige 
energipris øges ca. 3 pct. 
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vendigt. Det kan naturligvis diskuteres, om det er realistisk, 
at Danmark permanent vil være mere ambitiøs på klima-
området, end det der er påkrævet af eksempelvis EU-aftaler. 
Derfor skal beregningerne primært opfattes som illustrative 
for et mellemlangt 10-20 årigt sigte. 
 
De højere energipriser indebærer umiddelbart, at virksom-
hedernes produktionsomkostninger øges. Omkostningerne 
til energi udgør imidlertid kun ca. 2½ pct. af de samlede 
produktionsomkostninger i de private byerhverv, hvorfor 
omkostningerne umiddelbart kun øges ca. 1 promille. For 
industrien er der tale om en umiddelbar stigning i omkost-
ningerne på ca. 1½ promille. Ifølge modelberegningerne 
øges prisen på eksport af varer ekskl. energi tilsvarende, jf. 
figur I.5. 
 
 

Figur I.5 Makroøkonomiske effekter af højere energipriser 

Beskæftigelse  Priser og mængder 

 

 

 
Anm.: Det er i beregningen antaget, at husholdningernes energipris varigt stiger med ca. 2 pct., mens 

erhvervslivets energipris i gennemsnit øges ca. 3 pct. Udgangspunktet for beregningen er en 
stigning i spotprisen på el plus PSO-tariffen på ca. 15 pct., svarende til en årlig meromkost-
ning for slutbrugerne af el på omkring 3½ mia. 2013-kr. Stigningen antages at ske i år 1, og 
figuren viser effekten de første 20 år. 

Kilde: Egne beregninger på SMEC. 
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Forøgelsen af omkostningerne svækker den danske konkur-
renceevne, hvilket udløser et fald i afsætningen af dansk-
producerede varer. Dette fører til et fald i den danske pro-
duktion og dermed også beskæftigelsen. På 2-3 års sigt er 
der ifølge modelberegningerne tale om, at beskæftigelsen er 
godt 5.000 personer lavere. På sigt vil den højere ledighed 
reducere lønstigningstakten, hvilket vil mindske virksomhe-
dernes omkostninger og bidrage til gradvist at genoprette 
konkurrenceevnen. I takt med at konkurrenceevnen forbed-
res, vil virksomhederne øge beskæftigelsen, der på sigt vil 
vende tilbage til det oprindelige niveau. Lønniveauet vil 
imidlertid blive reduceret varigt. Ifølge modelberegningerne 
skal den nominelle løn på sigt reduceres med godt ½ pct. for 
at kunne genoprette beskæftigelsen. Den lavere løn skal ses 
i lyset af, at produktivitet og værdiskabelse er faldet som 
følge af de forvridninger, som VE-tilskuddet og finansierin-
gen heraf forårsager.5 
 
De højere energipriser fører også til, at produktiviteten i de 
danske virksomheder forringes. Den højere energipris øger 
omkostningerne til energi relativt til kapitalomkostningerne. 
Det indebærer isoleret set, at virksomhederne orienterer sig 
mod mere (energieffektiv) kapital. Men da energi ofte bru-
ges sammen med kapital, f.eks. maskiner, øges den reelle 
pris på brugen af kapital i forhold til prisen på arbejdskraft, 
og virksomhederne reducerer derfor kapitalintensiteten. 
Samtidig indebærer det lavere lønniveau, at prisen på ar-
bejdskraft falder relativt til prisen på kapital, hvilket får 
virksomhederne til at reducere kapitalintensiteten yder-
ligere. På lang sigt indebærer den lavere kapitalintensitet en 
nedgang i den reale timeproduktivitet på knap ¼ pct., og 
produktreallønnen (lønnen i forhold til prisen på virksom-
hedernes værditilvækst) reduceres tilsvarende. 
 
Den nominelle timeløn falder som nævnt med godt ½ pct. 
som følge af den mere ambitiøse energipolitik. Da forbru-
gerpriserne i praksis ikke ændres, fordi de højere energi-
 
5) I beregningen er der ikke taget højde for de negative arbejds-

udbudseffekter, der følger af den lavere gevinst ved at arbejde, 
når afgiftsbelastningen øges. Der er heller ikke medtaget en even-
tuel positiv aktivitetseffekt på kort sigt af opførsel af vindmøller 
og installation af anden VE-teknologi.  
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priser modsvares af lavere indenlandske omkostninger, er 
der tale om et tilsvarende fald i forbrugernes realløn. Som 
følge heraf falder det private forbrug i samme størrelsesor-
den, svarende til omkring 5 mia. kr. Forbrugsfaldet er der-
med større end den opgjorte direkte nettoomkostning på ca. 
3½ mia. kr. årligt. Denne meromkostning for forbrugerne 
kan ses som et resultat af de forvridninger af virksomheder-
nes valg af produktionsfaktorer og deraf følgende lavere 
produktivitet. 
 
Beregningen er som nævnt kun illustrativ, men giver et 
billede af, hvordan beskæftigelse, produktivitet mv. kan 
tænkes at udvikle sig, hvis Danmark gennem en længere 
årrække vælger at føre en mere ambitiøs klimapolitik, som 
medfører øgede omkostninger for virksomheder og forbru-
gere. Et eksempel på en sådan mere ambitiøs politik kunne 
være, at Danmark i forhold til landene omkring os vælger at 
bevæge sig hurtigere hen mod et overordnet mål om, at EU-
landene i 2050 skal have reduceret drivhusgasudledningen 
til et minimum – eller at Danmark vælger at forfølge nogle 
givne mål på en ikke-omkostningseffektiv måde. Beregnin-
gerne viser, at dette vil indebære øgede omkostninger for de 
danske virksomheder og husholdninger. 

I.5 Sammenfatning og anbefalinger 

Danmark har valgt at føre en energipolitik, der er mere am-
bitiøs, end hvad der følger af vores forpligtelse overfor EU. 
Det gælder blandt andet for vedvarende energi (VE), hvor 
EU-kravet til Danmark er, at 30 pct. af energiforbruget i 
2020 skal komme fra VE. Den planlagte energipolitik ven-
tes derimod at indebære en VE-andel i omegnen af 35 pct. 
 
En væsentlig del af den danske indsats for at anvende mere 
VE i stedet for fossile brændsler som kul og naturgas finder 
sted inden for el- og fjernvarmeproduktionen, som er omfat-
tet af EU’s kvotesystem. Den stigende anvendelse af VE 
reducerer de danske CO2-udledninger og dermed behovet 
for CO2-kvoter. Disse kvoter kan imidlertid bruges andre 
steder i EU, hvorfor en øget anvendelse af VE i Danmark 
ikke vil føre til lavere CO2-udslip på europæisk plan. 
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Anvendelse af VE som vindmøller, halm og træpiller er 
generelt dyrere end fossile brændsler, selv når der tages 
højde for CO2-afgifter og kvotekrav ved udledning af CO2. 
For at fremme anvendelsen af VE udover det niveau, der 
følger af kvotesystemet, har man i Danmark valgt at give 
tilskud til VE. Den altovervejende del af den danske støtte 
er af direkte karakter, såsom garanterede afregningspriser 
for havmøllestrøm og tilskud til anvendelsen af halm mv. 
Mindre dele af støtten er indirekte i form af afgiftsreduktio-
ner på visse former for vedvarende energi, bl.a. solceller, 
biogas og biomasse. Det effektive støtteniveau varierer kraf-
tigt mellem de forskellige typer af VE. 
 
Støtten til VE i elproduktionen finansieres via den såkaldte 
PSO-tarif, der optræder på elregningen som en del af den 
elpris, danske husholdninger og virksomheder betaler. Den 
højere elpris, der følger af PSO-tariffen, reducerer hushold-
ningernes købekraft og forøger virksomhedernes omkost-
ninger. 
 
El er et centralt input i mange virksomheders produktion, og 
PSO-tariffen betyder, at virksomhedernes valg af produk-
tionsfaktorer forvrides. Dette reducerer produktiviteten og 
fører på kort sigt til en svækket konkurrenceevne. Den 
svækkede konkurrenceevne betyder, at efterspørgslen efter 
danske varer reduceres, og at beskæftigelsen som konse-
kvens heraf falder. På længere sigt vil beskæftigelsesfaldet 
forsvinde, men prisen herfor vil være, at lønningerne og 
dermed velstanden reduceres. 
 
Beregninger i kapitlet viser, at Danmark vil være meget tæt 
på at leve op til EU’s krav om en VE-andel på 30 pct. i 
2020, selv hvis alle tilskud til nye vindmøller samt direkte 
tilskud til solenergi, biogas og biomasse i el-produktionen 
ophører. Beregningerne peger på, at der i en sådan situation 
ikke vil blive opført flere vindmøller, ligesom forbruget af 
biomasse og -gas i elproduktionen vil blive reduceret 
mærkbart. Samlet set vurderes dette scenarie at føre til en 
VE-andel på lige knap 30 pct. i 2020. Samtidig reduceres 
PSO-betalingen markant, hvilket indebærer en besparelse 
for danske virksomheder og husholdninger på ca. 3½ mia. 
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kr. i 2020. Dette vurderes at medføre en positiv beskæftigel-
seseffekt i omegnen af 5.000 personer på 2-3 års sigt. 
 
Hvis Danmark fremadrettet fastholder en klimapolitik, der 
overopfylder EU’s krav, vil det således være forbundet med 
samfundsøkonomiske omkostninger. En overambitiøs, PSO-
finansieret klimapolitik vil indebære langvarigt højere priser 
på elektricitet, som vil føre til en lavere produktivitet og 
lavere realløn. En illustrativ beregning, hvor det antages, at 
en ambitiøs klimapolitik langvarigt indebærer en elpris, der 
er omkring 10 øre højere, vil på sigt reducere det private 
forbrug med ca. 5 mia. kr. årligt. 
 
Støtten til havmøller er særlig stor pr. produceret kWh. Det 
er derfor oplagt at genoverveje beslutningen om at opføre 
de to havmølleparker Horns Rev 3 og Kriegers Flak eller i 
det mindste kun opføre dem, hvis og når det kan gøres med 
et væsentligt mindre tilskud set i forhold til de hidtidige 
havmølleparker. Som følge af teknologisk udvikling må det 
forventes, at havvindmøller i fremtiden kan producere el 
med lavere omkostninger. Samtidig forventes en stigende 
spotpris på el. Begge dele reducerer tilskudsbehovet. Disse 
forhold taler for at udskyde opførelsen af de to havvindmøl-
leparker. Tilsammen vil de to planlagte havvindmølleparker 
bidrage med en årlig effekt på 1.000 MW, hvilket svarer til 
et bidrag til VE-andelen på knap 2 pct.point. Udskydelse af 
disse parker til efter 2020 vil dermed isoleret set reducere 
den danske VE-andel fra omtrent 35 pct. til 33 pct. i 2020.  
 
Hvad enten det vælges at reducere støtten til VE eller ej, bør 
finansieringsformen ændres. Den nuværende finansiering 
via PSO-tariffen hviler på en snæver skattebase, som svæk-
ker virksomhedernes muligheder for at fremstille deres va-
rer billigst muligt og dermed reducerer deres produktivitet. 
De samfundsøkonomiske omkostninger ved VE-støtte vil 
kunne reduceres, hvis støtten i stedet finansieres gennem 
den generelle indkomstskat. 
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Der er bred politisk opbakning til, at Danmark skal være 
fossilfri i 2050. Denne målsætning implicerer, at Danmarks 
energiforsyning på længere sigt skal baseres på vedvarende 
energi og evt. import af strøm. Målet om fossilfrihed i 2050 
opnås billigst ved at sikre en tilstrækkelig høj pris på udled-
ninger af CO2. En tilstrækkelig høj pris på CO2-udledninger 
vil skabe det nødvendige incitament til udvikling og anven-
delse af vedvarende energiteknologier. Hvis målet i 2050 
udgør et vilkår, er det nødvendigt at påbegynde omstillings-
processen på et tidligere tidspunkt, men det er ikke i sig selv 
et argument for et bindende mål for VE-andelen i et mel-
lemliggende år. Det kan derimod godt være meningsfyldt at 
opstille konkrete og bindende mellemmål for udledningen 
af CO2, da det vil bidrage til at gøre endemålet for klimapo-
litikken mere troværdigt. Ambitiøse mål for CO2-
udledningen vil i sig selv implicere, at VE-andelen vil være 
stigende over tid. Det er imidlertid afgørende, at både det 
endelige mål og delmål sættes på EU-niveau. Dansk ene-
gang kan ikke anbefales, men sker dette alligevel, bør særli-
ge danske indsatser fokusere på den ikke-kvoteomfattede 
del af økonomien. 
 
EU-Kommissionen har netop fremlagt et udspil for kli-
mamål i 2030. Udspillet indeholder et mål om reduktion af 
drivhusgasudledningen i hele EU i 2030 på 40 pct. i forhold 
til udledningen i 1990. I modsætning til i EU’s 2020-mål 
lægges der ikke op til landefordelt VE-mål, og det under-
streges, at landene skal have mulighed for at foretage reduk-
tionen så omkostningseffektivt som muligt. Det er positivt, 
at EU sætter mål for drivhusgasreduktionen i 2030, og det 
er hensigtsmæssigt, at fokus er på reduktion af drivhusgas-
udledningen og ikke på delmål som VE-anvendelse. 
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