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KAPITEL II 
REDUKTION AF CO2 FRA PERSONBILER 
RESUME 

Kapitlet indeholder en analyse af omkostningen ved at re-
ducere CO2 fra personbiler i 2030. Til analysen er udarbej-
det en ny mikroøkonometrisk model, der anvendes til at 
beregne bilejerskab og kørsel for danske familier  
i 2030.  
 
Analysen peger på, at det er muligt at reducere CO2-
udledningen fra personbiler, men det er relativt dyrt.  
 
De høje omkostninger skyldes, at personbiler i udgangs-
punktet er hårdt beskattet. Personbiler bør beskattes på  
et niveau svarende til de marginale eksterne omkostnin-
ger, de genererer. De nuværende afgifter er samlet set  
for høje. Endvidere er afgiftssammensætningen ikke  
hensigtsmæssig. I stedet for at have afgifter på køb og 
ejerskab er det mere hensigtsmæssigt at lægge afgifter  
på kørsel og brændstof. 
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II.1 INDLEDNING 

Et velfungerende transportsystem er afgørende for et samfunds funk-
tion og udvikling. Effektiv og billig transport vil blandt andet reducere 
virksomheders omkostninger, øge arbejdskraftens mobilitet og styrke 
konkurrencen på arbejdsmarkedet. Herudover øger et effektivt trans-
portsystem den enkeltes fleksibilitet i forhold til fritidsaktiviteter og 
muligheden for at besøge venner og familie.  
 
Transport giver imidlertid også anledning til en række negative effek-
ter på mennesker og klimaet. En af disse er udledning af CO2, som 
bidrager til klimaforandringer, mens de væsentligste er trængsel, 
ulykker og støj. 
 
EU-Kommissionen har vedtaget et 2030-mål om reduktioner af ud-
ledninger af drivhusgasser fra sektorer, der ikke er omfattet af EU's 
kvoteordning, den såkaldte ikke-kvotesektor. Ikke-kvotesektoren 
består af udledninger fra transport, landbrug, individuel boligopvarm-
ning, produktionserhverv og affaldshåndtering. 2030-målet er lande-
opdelt, og reduktionerne i 2030 skal ses i forhold til 2005. Det danske 
reduktionsmål er 39 pct. i 2030 set i forhold til 2005.1  
 
Det er op til det enkelte medlemsland at bestemme, hvordan det vil 
opnå reduktionsmålsætningen. For at sikre at fordelingen af reduk-
tionerne mellem de enkelte sektorer sker på en omkostningseffektiv 
måde, er det nødvendigt at kende omkostningerne ved at reducere 
CO2-udledningen i de forskellige dele af ikke-kvotesektoren. Trans-
portsektoren stod for 38 pct. af udledningen fra den danske ikke-
kvotesektor i 2015. Givet transportsektorens store andel af de samle-
de udledninger er det vigtigt at undersøge reduktionsomkostningerne 
i denne sektor. 
 
Transportsektorens CO2-udledning kommer primært fra vejtransport, 
hvoraf udledninger fra personbiler udgør halvdelen. Personbiler teg-
ner sig alene for ca. 20 pct. af de samlede udledninger i ikke-
kvotesektoren. Ifølge Energistyrelsen (2017a) er forventningen, at 
personbiler også i 2030 vil udgøre en stor andel af CO2-
udledningerne fra ikke-kvotesektoren.  
 
Udledningen af CO2 fra personbiler i ikke-kvotesektoren kan blandt 
andet reduceres ved at udskifte benzin- og dieselbiler med elbiler, da 

                                                           
1) Den endelige vedtagelse af det danske reduktionsmål udestår. 
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CO2-udledningen knyttet til elproduktion reguleres via kvotemarkedet. 
Udledningen af CO2 fra personbiler i 2030 afhænger i høj grad af, 
hvor stor en andel elbiler udgør af bilparken i 2030.  
 
De negative eksterne effekter gør det relevant at regulere personbil-
transporten. Et vigtigt princip er, at de samfundsøkonomiske omkost-
ninger ved reguleringen står mål med de samfundsøkonomiske ge-
vinster. Et andet væsentligt princip for reguleringen er, at beskatnin-
gen lægges så tæt som muligt på den aktivitet, som giver anledning 
til de eksterne effekter.  
 
Personbiler er underlagt en række forskellige afgifter og er generelt 
højt beskattet. Brændstofafgifterne udgør en betydelig del af den 
samlede beskatning og er i vidt omfang målrettet CO2-udledning. Ud 
over afgiften på brændstof er både registrerings- og ejerafgift diffe-
rentieret i forhold til bilens brændstofeffektivitet. Trængsel, ulykker og 
støj, som er de væsentligste eksterne effekter, reguleres bedst gen-
nem afgifter på kørsel. Dette er imidlertid ikke et instrument, der an-
vendes i den danske bilbeskatning i dag.  
 
Formålet med dette kapitel er at belyse de samfundsøkonomiske 
omkostninger ved at reducere CO2-udledningen i transportsektoren i 
2030. Fokus er på udledninger fra personbiler, der udgør halvdelen af 
de samlede udledninger i transportsektoren. Analysen gør det muligt 
at sammenligne omkostningerne ved at reducere udledninger fra 
personbiler med andre dele af ikke-kvotesektoren. En sådan sam-
menligning er relevant for en vurdering af, hvilke ikke-kvoteomfattede 
sektorer der skal reducere udledningen, så Danmark kan leve op til 
2030-målet mest omkostningseffektivt. Denne sammenligning foreta-
ges i kapitel III om klimapolitik frem mod 2030, hvor reduktions-
omkostninger fra personbiler sammenlignes med reduktionsomkost-
ninger i landbruget og andre ikke-kvoteomfattede sektorer. 
 
For at opgøre omkostningerne ved at reducere CO2 fra personbiler er 
der udviklet en ny model for danske familiers bilejerskab og kørsel. 
Modellen anvendes til at beregne marginale reduktionsomkostninger 
ved at øge brændstofafgiften i 2030. En stigning i brændstofafgiften 
vil øge familiernes omkostning ved at køre i bil. Familierne tilpasser 
sig den højere pris ved enten at eje færre biler, vælge en mere 
brændstofeffektiv bilvariant og/eller køre mindre. Endelig kan famili-
erne vælge at udskifte deres benzin- eller dieselbil med en elbil. Dis-
se valg vil ændre CO2-udledningen fra bilparken og dermed give en 
reduktion heraf i 2030 set i forhold til udgangspunktet. 
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Afsnit II.2 indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i CO2-
udledningen fra transportsektoren. I afsnit II.3 beskrives miljøeffekter 
og andre gener ved kørsel i personbiler. Den nuværende bilbeskatning 
gennemgås i afsnit II.4, hvor det også diskuteres, hvordan CO2-
udledning og andre eksterne effekter reguleres bedst muligt i transport-
sektoren. Beskrivelse af og resultater fra kapitlets empiriske analyse 
findes i afsnit II.5. I afsnit II.6 sammenlignes resultaterne med anden 
dansk litteratur. Sammenfatning og konklusion gives i afsnit II.7. 
 
 

II.2 CO2-UDLEDNINGER FRA 
TRANSPORTSEKTOREN 

Drivhusgasudledningen fra de ikke-kvoteomfattede sektorer udgjorde 
33 mio. ton CO2 i 2015, hvilket svarer til 64 pct. af de samlede dan-
ske udledninger.2 Udledninger af CO2 fra den ikke-kvoteomfattede 
transportsektor udgjorde i 2015 godt 12 mio. ton og er den største 
udleder i ikke-kvotesektoren, jf. figur II.1.3 Udledningerne i den ikke-
kvoteomfattede transportsektor svarer til knap ¼ af de samlede ud-
ledninger i Danmark. 
 
Den største bidragsyder til udledninger af CO2 i den ikke-
kvoteomfattede transportsektor er personbiler.4 CO2-udledningen fra 
personbiler har i de seneste årtier været nogenlunde konstant og var 
knap 7 mio. ton i 2015. Det svarer til, at personbiler alene står for 
over halvdelen af transportens udledninger og lidt over 20 pct. af de 
samlede CO2-udledninger fra ikke-kvotesektoren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2) Sektorerne udleder alle typer af drivhusgasser og ikke kun CO2. Langt størstedelen af 

udledningen af drivhusgasser fra transportsektoren er CO2. For at lette læsningen i 
dette kapitel anvendes begrebet CO2-udledninger til at dække over alle udledninger af 
drivhusgasser omregnet til CO2-ækvivalenter.  

3) Størstedelen af CO2-udledningen fra transport indgår i ikke-kvotesektoren. Det omfat-
ter benzin- eller dieselkøretøjer på veje, tog og indenrigs skibsfart. 

4) Personbiler omfatter her personbiler anvendt til privat kørsel og taxaer. 
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FIGUR II.1 UDLEDNINGER FRA IKKE-KVOTEOMFATTET TRANSPORT 

 
Transport var den største udleder af CO2 i ikke-kvotesektoren i 2015. Personbiler står for godt 

halvdelen af transportsektorens udledninger. 

 

 

 

 

 

Anm.: CO2-udledningen er opgjort i CO2-ækvivalenter. Fordeling af udledninger i ikke-kvotesektoren er for 

2015. “Opvarmning af boliger mv.” omfatter udledninger fra individuel boligopvarmning, produktionser-

hverv og affaldsforbrænding. “Øvrig transport” i ikke-kvotesektoren omfatter vare- og lastbiler, busser, 

motorcykler, jernbane og indenrigs skibsfart, der anvender benzin eller diesel som drivmiddel. 

Kilde: Energistyrelsen (2017a) og Nielsen mfl. (2017). 
 

 
Omfanget af personbiltrafikken, målt som antal kørte kilometer, er 
steget med næsten 50 pct. i perioden 1990-2015. Den mindre stig-
ning i udledning af CO2 fra personbiler i samme periode afspejler, at 
der er sket et fald i CO2-udledning pr. kørt kilometer. Den relative 
afkobling mellem udledningen af CO2 og trafikmængde er særlig 
tydelig efter 2007, jf. figur II.2. Afkoblingen skyldes fortrinsvis forbed-
ret brændstofeffektivitet og iblanding af biobrændstoffer i benzin og 
diesel. 
 
En yderligere afkobling mellem trafikmængde og CO2-udledning kan 
opnås ved at skifte konventionelle benzin- og dieselbiler ud med el- 
eller hybridbiler. Udledning af CO2 knyttet til kørslen i elbiler sker fra 
kvotesektoren og ikke den ikke-kvoteomfattede transportsektor, da 
elproduktionen er omfattet af EU’s kvotesystem. Et skifte fra person-
biler med konventionelle brændsler til el vil dermed flytte udledninger 
fra ikke-kvotesektoren til kvotesektoren. Der vil i dag ikke ske store 
ændringer i de samlede, danske CO2-udledninger ved flytning fra 
ikke-kvotesektoren til kvotesektoren. I takt med den kvoteomfattede 
elproduktion bliver mere vedvarende på længere sigt, vil der ske en 
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nettoreduktion i de samlede udledninger.5 Udviklingen i andelen af el- 
og hybridbiler er derfor vigtig for den fremtidige udledning fra ikke-
kvotesektoren.  
 

FIGUR II.2 CO2-INTENSITET FOR PERSONBILER 

 
Der er siden midten af 1990’erne sket en afkobling mellem CO2-

udledning og kørte kilometer i personbiler. 

 

 
Anm.: CO2-intensitet er opgjort som udledningen af CO2 delt med antallet 

af kørte kilometer. Personbiler omfatter foruden personbiler anvendt 

til privat kørsel også taxaer.  

Kilde: Nielsen mfl. (2017), Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne be-

regninger. 
 

 
Det forventes, at der sker en kraftig stigning i salget af elbiler på 
globalt plan i perioden 2020-30, jf. blandt andet OECD og IEA (2017). 
Træghed i udskiftning af bilparken betyder dog, at det kan tage man-
ge år, før elektrificeringen af personbilparken – og dermed reduktion 
af CO2-udledningen i ikke-kvotesektoren – tager fart. Elbiler synes 
heller ikke at have den store betydning i forhold til udledningen af 
CO2 fra personbiler i 2030 i eksisterende analyser. Således er for-
ventningen ifølge en fremskrivning foretaget af Energistyrelsen 
(2017b), at elektrificeringen af vejtransporten spiller en begrænset 
rolle i at mindske den forventede CO2-udledning i 2030.6 Klimarådet

                                                           
5) Konsekvenserne af flytning af udledninger fra ikke-kvotesektoren til kvotesektoren 

diskuteres nærmere i kapitel III. 

6) El til vejtransport udgør ifølge fremskrivningen i Energistyrelsen (2017b) kun 0,8 pct. 
af vejtransportens energiforbrug i 2030.  
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(2016) forventer, at der er omkring ¼ mio. elbiler i 2030. I kapitlets 
empiriske analyse i afsnit II.5 undersøges elbilers fremadrettede 
betydning for CO2-udledningen fra personbiler nærmere. 
 
 

II.3 EKSTERNE OMKOSTNINGER 
VED KØRSEL I PERSONBILER 

Der er en række negative eksterne effekter på mennesker og klimaet 
i forbindelse med transport. De væsentligste af disse er trængsel, 
ulykker, støj, CO2-udledning, luftforurening og slitage af infrastruktur. 
Formålet med afsnittet er at præsentere værdier for de negative eks-
terne effekter ved kørsel i personbiler samt at diskutere, hvordan 
disse forventes at udvikle sig frem mod 2030. Værdierne anvendes i 
kapitlets empiriske analyse og til at vurdere, hvorvidt den nuværende 
bilbeskatning er målrettet kørslens negative påvirkning.  
 
En række tidligere undersøgelser har haft til formål at værdisætte 
negative eksterne effekter på mennesker og klimaet forbundet med 
kørsel. Resultaterne herfra opgøres typisk som marginale eksterne 
omkostninger ved kørsel.  
 

MARGINALE EKSTERNE OMKOSTNINGER 

 
Den marginale eksterne omkostning er den ekstra omkostning i for-

bindelse med trængsel, ulykker, udledning af CO2 mv., der påføres 

andre, når en billist kører en ekstra kilometer. De marginale ekster-

ne omkostninger betales ikke af bilisten gennem de kørselsomkost-

ninger, han eller hun afholder. 
  

 
Der tages udgangspunkt i de marginale eksterne omkostninger op-
gjort i De Økonomiske Råds formandskab (2013). Til opgørelsen blev 
der lavet en ny analyse af den marginale eksterne omkostning ved 
ulykker, mens den marginale eksterne omkostning ved trængsel 
byggede på resultaterne fra Fosgerau og Jensen (2013).7 Herudover 
blev den marginale eksterne omkostning ved udledning af CO2 juste-
                                                           
7) De marginale eksterne omkostninger ved ulykker og trængsel er i denne opgørelse 

noget lavere end de værdier, der typisk anvendes i samfundsøkonomiske analyser på 
transportområdet, jf. Transport DTU og COWI (2017). Det vurderes, at de lavere mar-
ginale eksterne omkostninger ved trængsel og ulykker giver et mere retvisende bille-
de, jf. De Økonomiske Råds formandskab (2013). 
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ret, så den tog udgangspunkt i en marginal reduktionsomkostning ved 
at leve op til forpligtelsen i ikke-kvotesektoren. De resterende (og 
relativt små) bidrag til de marginale eksterne omkostninger i form af 
støj, luftforurening og slitage af infrastruktur blev baseret på oplysnin-
ger fra de transportøkonomiske enhedspriser. Værdierne i opgørel-
serne skal tolkes med forsigtighed, da analyserne bag værdierne er 
behæftet med usikkerhed. 
 
Der er i forbindelse med udarbejdelse af dette kapitel foretaget et par 
opdateringer af de marginale eksterne omkostninger fra opgørelsen i 
De Økonomiske Råds formandskab (2013). Den marginale eksterne 
omkostning ved ulykker er således ændret, så den afspejler det fald i 
risikoen for ulykker pr. kørt km, der er sket, siden analysen blev lavet. 
Herudover er der i beregningen taget højde for en ny anbefalet værdi 
af statistisk liv på 32 mio. kr.8 De marginale eksterne omkostninger er 
omregnet til 2017-priser. 
 
Omkostningen ved udledning af CO2 baseres i beregningen på re-
duktionsomkostningen ved at nå det internationalt aftalte mål for 
udledningen i ikke-kvotesektoren. Der tages derfor udgangspunkt i 
den marginale reduktionsomkostning ved at leve op til det danske 
2030-mål i ikke-kvotesektoren, som i kapitel III er opgjort til 117 kr. pr. 
ton CO2. Denne værdi anvendes i det følgende. Det svarer til, at den 
marginale eksterne omkostning ved CO2-udledning for benzinbiler er 
0,02 kr. pr. km.  
 
Hvis man i stedet havde anvendt en pris på CO2 baseret på den 
globale eksterne omkostning ved udledning af CO2 (den såkaldte 
social cost of carbon) fås en højere værdi. I De Økonomiske Råds 
formandskab (2017) blev der argumenteret for, at et godt bud på 
social cost of carbon er 69 dollar (2010-priser) baseret på et over-
sigtsstudie af Tol (2013). Omregnet svarer dette til en CO2-pris på 
563 kr. pr. ton CO2 – dvs. næsten fem gange større end den margi-
nale reduktionsomkostning.9 Hvis man i stedet havde anvendt denne 
værdi, ville den marginale eksterne omkostning ved CO2-udledning 
for benzinbiler have været på 0,10 kr. pr. km.  
 

                                                           
8) Finansministeriet (2017) anbefaler, at den anvendte værdi af statistisk liv i samfunds-

økonomiske analyser er 32 mio. kr. (2017-priser). Denne værdi er fastsat på bag-
grund af De Økonomiske Råds formandskab (2016). 

9) De 69 dollar (2010-priser) er omregnet til danske kroner på baggrund af en købe-
kraftskorrigeret valutakurs og fremskrevet til 2017-priser med BNP-deflatoren. Det 
bemærkes, at der er stor usikkerhed forbundet med størrelsen af de forventede om-
kostninger ved klimaforandringerne og dermed skadesomkostningen. 
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De marginale eksterne omkostninger for en ekstra kilometer kørt i en 
benzinbil er anslået til 0,38 kr. pr. km, jf. figur II.3.10 Denne størrelse 
er opgjort som et vægtet gennemsnit af kørsel i by og på land. De 
marginale eksterne omkostninger varierer med tid og sted for kørslen 
samt biltype og er typisk størst for kørsel i byen, hvor flere mennesker 
bliver udsat for påvirkningerne. Den marginale eksterne omkostning 
ved trængsel er større i myldretiden end uden for myldretiden. Endvi-
dere er den marginale eksterne omkostning i form af CO2-udledning 
højere for biler med dårlig brændstofeffektivitet. 
 

FIGUR II.3 MARGINALE EKSTERNE OMKOSTNINGER 

 
Omkostninger ved trængsel og ulykker står for størstedelen af de 

eksterne omkostninger ved kørsel i personbiler.  
 

 
 

Anm.: Centrale skøn for de marginale eksterne omkostninger for den gen-

nemsnitlige kørsel vægtet med kørsel i hhv. byer og på landet. Vær-

dierne følger opgørelsen i De Økonomiske Råds formandskab 

(2013). Den marginale eksterne omkostning ved ulykker er tilpasset, 

så den er baseret på en højere værdi af statistik liv (32 mio. kr.) og 

lavere risiko for ulykker pr. km. Den marginale eksterne omkostning 

ved CO2-udledning er baseret på en marginal reduktionsomkostning 

på 117 kr. pr. ton CO2. Værdierne er opgjort for den nuværende tra-

fik og er i 2017-priser. 

Kilde: De Økonomiske Råds formandskab (2013, 2016 og 2017), Trans-

port DTU og COWI (2017) og egne beregninger. 
 

 

                                                           
10) Efter justeringerne er omkostningen den samme for benzinbiler i kr. pr. km (2017-

priser) som i De Økonomiske Råds formandskab (2013). 
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De marginale eksterne omkostninger for dieselbiler på 0,41 kr. pr. km 
er lidt højere end for benzinbiler grundet et højere bidrag fra luft-
forurening. De marginale eksterne omkostninger for elbiler på 0,33 kr. 
pr. km skyldes en lavere marginal ekstern omkostning ved støj og 
udledning af CO2. 

MARGINALE EKSTERNE OMKOSTNINGER I 2030 

De marginale eksterne omkostninger ved kørsel sætter værdi på de 
negative eksterne effekter af transport for det nuværende niveau af 
trafik. De tidligere viste marginale eksterne omkostninger er således 
opgjort for det nuværende trafikniveau og -sammensætning. Der er til 
kapitlets empiriske analyse behov for at opgøre de marginale ekster-
ne omkostninger for trafikken i 2030.  
 
Energistyrelsen (2017b) forventer, at trafikmængden øges frem mod 
2030. Flere biler på vejene vil – afhængigt af fremtidige investeringer 
i infrastrukturen – formodentlig øge den marginale eksterne omkost-
ning ved trængsel, mens undersøgelser indikerer, at ulykkesrisikoen 
pr. km vil falde, hvis der kommer flere biler på vejene, jf. Vejdirektora-
tet (2012).11 Herudover vil teknologisk udvikling som partikelfiltre og 
forbedret sikkerhed i biler samt skærpede krav til personbilers CO2-
udledninger og luftforurening medvirke til at reducere de marginale 
eksterne omkostninger i nedadgående retning.  
 
Det antages, at de marginale eksterne omkostninger i 2030 er som i 
dag og svarer til de marginale eksterne omkostninger vist tidligere. 
Baggrunden er, at de vigtigste effekter i form af trængsel og ulykker 
udvikler sig i modsat retning ved stigende trafikmængde. Det antages 
således, at ændringerne i de marginale eksterne omkostninger ved 
trængsel og ulykker udligner hinanden. 
 
 
 

                                                           
11) Analysen i Vejdirektoratet (2012) peger i retning af, at antallet af ulykker stiger med 

øget trafik, men ikke i samme omfang. Med andre ord aftager risikoen for ulykker pr. 
kørt km, når trafikken stiger. Faldet i ulykkesrisikoen skyldes formentlig, at hastighe-
den falder ved øgede trafikmængder, enten på grund af almindelige trængselseffekter 
eller fordi bilister nedsætter hastigheden for at undgå ulykker (en form for kompense-
rende adfærd fra bilisternes side). 
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II.4 BESKATNING AF PERSONBILER 

I dette afsnit gennemgås først det teoretiske rationale og de grund-
læggende principper for beskatning af personbiler. Derefter sammen-
fattes den nuværende danske beskatning på området. Efterfølgende 
sammenlignes den nuværende afgiftsstruktur med de optimale be-
skatningsprincipper, og afvigelserne diskuteres. 

TEORETISK GRUNDLAG FOR BILBESKATNING 

I en verden uden afgifter er omkostningen ved en kørt kilometer i en 
personbil højere for samfundet end for den enkelte bilist. Det skyldes, 
at der genereres negative eksterne effekter som f.eks. trængsel, 
ulykker og støj, jf. afsnit II.3. Bilisterne har ikke incitament til at med-
regne disse effekter i deres overvejelser om, hvor meget og hvornår 
de vil køre. Bilisterne vil derfor køre “for meget” og på de forkerte 
tidspunkter set i forhold til, hvad der er samfundsøkonomisk optimalt.  
 
Et hovedformål med afgifter er at give incitament til at begrænse 
forbrug eller aktiviteter, der har skadelige eksterne effekter på sam-
fundet. En måde at begrænse kørslen til det samfundsmæssigt opti-
male niveau er derfor at pålægge en afgift, der hæver prisen for bilist-
erne ved kørslen, så de medregner effekten af deres adfærd på om-
givelserne. Afgiften skal ideelt lægges sådan, at den sikrer overens-
stemmelse mellem private og samfundsmæssige omkostninger.12 
 
Det er et grundlæggende princip i udformningen af miljøafgifter, at 
disse bør lægges så tæt på kilden til miljøpåvirkningen som muligt. 
På den måde bliver anden adfærd, end den der ønskes reguleret, 
påvirket mindst muligt. CO2-udledning er eksempelvis en konsekvens 
af forbruget af brændstof i personbiler. En direkte regulering af CO2-
udledningen fra personbiler vil derfor være en afgift på brændstof, 
som står i forhold til den negative effekt af CO2-udledningen, som 
brændstofforbruget afføder. 
  
Brændstofafgiftens niveau skal ses i sammenhæng med den reste-
rende del af ikke-kvotesektoren, siden reduktionsmålet på 39 pct. 
gælder for sektoren som en helhed. Ideelt set bør der være en CO2-
afgift på tværs af ikke-kvotesektoren, der har et niveau, der sikrer en 
omkostningseffektiv opnåelse af målsætningen.    

                                                           
12) En sådan afgift kaldes af økonomer for en Pigou-afgift.  
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Princippet om neutral beskatning indebærer, at skatter og afgifter 
udformes, så de i mindst mulig grad forvrider aktørernes adfærd i 
forhold til en situation uden beskatning. Det betyder eksempelvis, at 
reglerne for registreringsafgiften i udgangspunktet bør være ens for 
alle biler, og ikke i særlig grad favorisere f.eks. elbiler. Med mindre en 
afgiftsdifferentiering afspejler forskelle i eksterne effekter, vil en så-
dan differentiering bryde med neutralitetsprincippet.     
   
Mange eksterne effekter fra personbiler, eksempelvis trængsel, ulyk-
ker, støj og slitage af infrastruktur, er knyttet til kørslens omfang, 
snarere end brændstofforbruget. Hvis målet med bilbeskatningen er 
at mindske disse negative eksterne effekter, bør afgiften som ud-
gangspunkt lægges direkte på kørslen, f.eks. i form af en kilometer-
afgift. Ideelt set bør denne afgift differentieres med hensyn til, hvor og 
hvornår kørslen finder sted, da bidraget til f.eks. trængsel, ulykker og 
støj varierer med tid og sted.13   
 
Der er ikke eksterne effekter forbundet med at købe eller eje en bil.14 
Hvis bilbeskatningen skal afspejle de negative eksterne effekter fra 
biler, bør hverken køb eller ejerskab af personbiler afgiftspålægges.  

NUVÆRENDE BILBESKATNING 

Beskatningen af personbiler i Danmark består af tre overordnede 
elementer: 
 

• Beskatning ved køb (registreringsafgift)  
• Beskatning af ejerskab (vægtafgift og grøn ejerafgift)  
• Beskatning af brændstof  

 
Derudover opkræves parkeringsafgifter i en række byer, afgift ved 
benyttelse af broforbindelser samt afgift af ansvarsforsikring. Den 
nuværende danske bilbeskatning er nærmere beskrevet i boks II.1.15 

                                                           
13) En kilometerafgift bør også i et vist omfang variere mellem biltyper, da eksterne 

effekter som f.eks. ulykker og luftforurening varierer med bilens alder, størrelse mv. 

14) En undtagelse herfra er, at personbiler optager plads i det offentlige rum. Denne 
eksterne effekt reguleres mange steder ved parkeringsafgifter. 

15) Personbiler er også omfattet af en række bestemmelser på EU-niveau. Det omfatter 
de såkaldte euronormer, som bl.a. stiller krav til nye bilers udledning af CO2. Den 
gældende euronorm stiller krav til, at nye biler fra 2015 maksimalt må udlede 130 g 
CO2 pr. km i gennemsnit. Denne grænse strammes til 95 g CO2 pr. km i 2021. 
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BOKS II.1 BESKATNING AF PERSONBILER 

 
Registreringsafgift  

Der betales registreringsafgift af et køretøj (nye og brugte), når et køretøj indregistreres i Dan-

mark. Afgiften udgør i 2018 85 pct. af den afgiftspligtige værdi op til 189.200 kr. og 150 pct. af re-

sten.a Der gives fradrag i den afgiftspligtige værdi for sikkerhedsudstyr og bilens præstation i kolli-

sionstests. Fradraget i den afgiftspligtige værdi er maksimalt 13.120 kr. For benzinbiler nedsættes 

registreringsafgiften med 4.000 kr. for hver km pr. l, som bilen kører over 20 km pr. l, og hæves 

med 6.000 kr. for hver km pr. l under denne grænse. Tilsvarende gælder for dieselbiler, hvor 

grænsen er 22 km pr. l. Disse grænseværdier vil i fremtiden øges, i takt med at brændstofeffektivi-

teten i nye biler bliver forbedret. Der er et minimumsniveau for registreringsafgiften på 17.000 kr.  
 
Ejerafgift 

Biler indregistreret den 1. juli 1997 eller senere er underlagt grøn ejerafgift, der er en halvårlig af-

gift, som differentieres efter bilens brændstofeffektivitet samt bilens drivmiddel. For benzinbiler va-

rierer afgiften i 2018 mellem 330 kr. og 11.680 kr. pr. halvår. Dieselbiler pålægges desuden en ud-

ligningsafgift, som skal kompensere for et lavere afgiftsniveau på dieselolie relativt til benzin. Så-

ledes varierer den samlede halvårlige ejerafgift for dieselbiler fra 460 kr. til 16.970 kr. pr. halvår. 

Den 1. april 2010 blev desuden indført et årligt tillæg på 1.000 kr. for dieselbiler uden et godkendt 

partikelfilter. 
 
Biler indregistreret før 1. juli 1997 er underlagt vægtafgift, som ligeledes er en halvårlig afgift. Af-

giftens størrelse bestemmes af bilens egenvægt samt drivmiddel. For biler med egenvægt under 

to ton varierer afgiften mellem 1.060 kr. og 4.200 kr. plus udligningsafgift for dieselbiler.  
 
Brændstofafgift 
Brugen af biler beskattes gennem en afgift på brændstof, som i 2018 er på 4,63 kr. pr. l for blyfri 

benzin og 3,15 kr. pr. l for dieselolie.b 
 

Beskatning af el- og plug-in hybridbiler 

For både el- og plug-in hybridbiler udregnes registreringsafgiften på samme måde som for kon-

ventionelle biler med en minimumsregistreringsafgift på 17.000 kr. Der er dog en række fradrag, 

som gør, at el- og plug-in hybridbiler frem mod 2022 betaler en lavere afgift. For det første betales 

der kun 20 pct. af afgiften til og med 2018, eller indtil der fra den 1. januar 2016 er nyregistreret 

5.000 elbiler. Derefter indfases registreringsafgiften løbende frem mod 2022. Fra 2022 vil el- og 

plug-in hybridbiler således betale fuld registreringsafgift. For det andet er der implementeret et 

midlertidigt fradrag til og med 2021 i den afgiftspligtige værdi af el- og plug-in hybridbiler på 1.700 

kr. pr. kWh batterikapacitet (op til 45 kWh). Endeligt gives der frem til og med 2019 et nedslag på 

10.000 kr. i den samlede afgift for både el- og plug-in hybridbiler. 
 

a) Den afgiftspligtige værdi er købsprisen inkl. moms og evt. ekstraudstyr samt en samlet avance på mindst 
9 pct. for importør og forhandler, jf. www.skat.dk. 

b) Brændstofafgiften er opdelt i energiafgift, CO2- og NOx-afgift. For blyfri benzin udgør disse hhv. 4,22 kr. pr. 
l, 0,40 kr. pr. l og 0,01 kr. pr. l, mens de for dieselolie (til motorbrændstof) udgør hhv. 2,71 kr. pr. l, 0,43 kr. 
pr. l og 0,01 kr. pr. l. For CO2 svarer det til en afgift på 173 kr. pr. ton. 
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BOKS II.1 BESKATNING AF PERSONBILER, FORTSAT 

 
Købere af el- og plug-in hybridbiler betaler pr. 1. januar 2016 grøn ejerafgift. Afgiften fastsættes 

som for konventionelle biler efter en omregning af elforbruget (Wh) pr. km til km pr. l. I praksis be-

tyder det, at langt de fleste el- og plug-in hybridbiler betaler den laveste sats for ejerafgiften. 

 

Der opkræves elafgift ved opladning af elbilers batteri. Mange elbilejere har et opladningsabon-

nement hos en elbiloperatør. Til og med 2019 får elbiloperatørerne en afgiftsrefusion på 99,5 pct. 

af elafgiften. Flere selskaber vælger at betale denne refusion tilbage til deres kunder. El- og plug-

in hybridbilsejere uden et abonnement betaler almindelig elafgift på 0,91 kr. pr. kWh plus PSO-

afgift, indtil denne er fuldt afviklet i 2022.    
 

 
Registreringsafgiften blev oprindeligt indført i 1925 for at begrænse 
importen af luksusvarer af hensyn til handelsbalancen. I 2017 var 
statens provenu fra registreringsafgiften ca. 16 mia. kr. Den grønne 
ejerafgift er en halvårlig afgift, der i 2017 bidrog med ca. 8 mia. kr. til 
statskassen, jf. Skatteministeriet (2017). Både registreringsafgiften og 
ejerafgiften er differentieret med hensyn til bilers brændstofeffektivitet 
og drivmiddeltype. Formålet med differentieringen er at tilskynde til 
køb af mere energieffektive biler.  
 
Der har været flere omlægninger af bilafgifterne de senere år, senest 
i oktober 2017. Generelt har omlægningerne trukket i retning af lave-
re registreringsafgift og en større differentiering med hensyn til 
brændstofeffektivitet. Ved den seneste omlægning blev registrerings-
afgiften sænket, mens ejerafgiften blev hævet.  
 
El- og hybridbiler er som udgangspunkt underlagt samme beskatning 
som diesel- og benzinbiler. Der er imidlertid en række fradrag i regi-
streringsafgiften for el- og hybridbiler, der har til formål at fremme 
indfasningen af disse. Disse fradrag udfases frem mod 2022.  
 
Der er afgifter på alle brændstoffer, der benyttes til personbiler. Afgif-
ten på diesel og benzin er sammensat af afgifter på CO2, NOx og 
svovl. Derudover kommer energiafgift. Elforbrug er pålagt elafgift og 
afgifter, der skal regulere den luftforurening (CO2, NOx og svovl), som 
elproduktion medfører.   
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ER DEN NUVÆRENDE BESKATNING HENSIGTSMÆSSIG? 

I det følgende diskuteres, hvorvidt den nuværende beskatning af 
personbiler er i overensstemmelse med principperne for miljøafgifter. 
Forholdet mellem de eksterne effekter og bilbeskatningen diskuteres 
ud fra to overordnede kriterier: 
 

• Den samlede beskatning pr. kilometer kørt i forhold til de 
marginale eksterne omkostninger pr. kilometer kørt 

• Målrettetheden af de enkelte afgifter i forhold til de eksterne 
effekter   

 
Danske personbiler er generelt højt beskattet. Det samlede provenu 
fra beskatning af private personbiler udgjorde i 2017 godt 32 mia. kr. 
Det omfatter ca. 6,5 mia. kr. fra benzinafgiften i tillæg til provenuet fra 
registrerings- og ejerafgifterne samt afgift af ansvarsforsikring, jf. 
Skatteministeriet (2017). Ændringer i provenuet som følge af omlæg-
ningen af bilafgifterne i oktober 2017 vil blandt andet afhænge af, om 
faldet i registreringsafgiften opvejes af flere solgte biler.  
 
Der er udført en beregning af den samlede beskatning ved bilkørsel 
på baggrund af Skatteministeriets forventning til salget af biler i 2016-
17, jf. boks II.2. Beregningen viser, at beskatningen af personbiler pr. 
kilometer er henholdsvis 120 pct., 70 pct. og 50 pct. højere end de 
negative eksterne effekter, benzin-, diesel- og elbiler genererer, jf. 
figur II.4. Det fremgår, at brændstofafgiften for diesel- og benzinbiler 
samt elafgiften for elbiler, i dag er væsentlig højere, end de eksterne 
omkostninger forbundet hermed.  
 
Denne konklusion gælder både før og efter den seneste omlægning 
af bilafgifterne. Registreringsafgiften udgør størstedelen af afgifterne, 
efterfulgt af brændstofafgifter, ejerafgift og afgift af ansvarsforsikring. 
Afgiftsomlægningen i oktober 2017 medførte en sænkning af registre-
ringsafgiften og en forhøjelse af ejerafgiften for en gennemsnitlig 
benzin-, diesel- eller elbil. For benzinbiler udlignede disse hinanden 
mens diesel- og elbiler fik en nettoafgiftslettelse.      
 
Der er i beregningen anvendt en marginal ekstern omkostning for 
CO2 svarende til en marginal reduktionsomkostning på 117 kr. pr. ton 
på baggrund af en analyse i kapitel III. Konklusionerne om, at be-
skatningen af biler overgår de eksterne effekter gælder stadig, hvis 
man i stedet benytter en marginal skadesomkostning for CO2 på 563 
kr. pr. ton, jf. afsnit II.3.  
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BOKS II.2 OPGØRELSE AF AFGIFTER OG MARGINALE EKSTERNE EFFEKTER 
FOR PERSONBILER PR. KM 

 
For at vurdere beskatningens størrelsesorden i forhold til de marginale eksterne omkostninger er 

der foretaget en beregning af beskatningen for en gennemsnitlig bil pr. kilometer kørt gennem le-

vetiden. Disse sammenholdes med de gennemsnitlige marginale eksterne effekter præsenteret i 

afsnit II.3. Sammenligningen er lavet for hhv. benzin-, diesel- og elbiler.  

 

Beregningen af afgifterne bygger på Skatteministeriets skøn for solgte biler i Danmark før og efter 

afgiftsomlægningen i efteråret 2017. For hver biltype kendes registreringsafgift, ejerafgift samt 

brændstofeffektivitet. Der er anvendt en såkaldt realitetsfaktor på 1,39 for tage højde for, at den 

faktiske brændstofeffektivitet er lavere end den, der er oplyst af forhandleren, jf. Tietge mfl. (2017). 

Denne realitetsfaktor betyder, at det faktiske brændstofforbrug er 39 pct. større, end det den offi-

cielle brændstofeffektivitet skulle tilsige. Afgiften på benzin, diesel og el er fra Skatteministeriet, jf. 

boks II.1. Afgiften af ansvarsforsikring er beregnet som provenuet herfra, divideret med antallet af 

personbiler, jf. Skatteministeriet (2013 og 2017) og Vejdirektoratet (2017).  

          

Antallet af kilometer kørt for hhv. benzin-, diesel- og elbiler bygger på tal for gennemsnitlig årlig 

kørsel, opdelt efter bilernes alder, størrelse og drivmiddeltype, jf. Energistyrelsen (2017b). Det 

gennemsnitlige antal kilometer kørt er beregnet som et vægtet gennemsnit af de solgte biler for-

delt på drivmiddeltype og størrelse. Der er anvendt en gennemsnitlig levealder for alle biler på 

15,7 år, jf. Danmarks Statistik, Statistikbanken.  

 

De samlede afgifter pr. kilometer er i gennemsnit ca. 75 pct. højere end de marginale eksterne ef-

fekter både før og efter afgiftsomlægningen i oktober 2017. Beregningen viser også, at afgifterne 

overgår de eksterne omkostninger med 30-60 pct., selv med det højere skøn for de marginale 

eksterne omkostninger ved trængsel på 0,35 kr. pr. km fra Transport DTU og COWI (2017). 
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FIGUR II.4 AFGIFTER OG EKSTERNE EFFEKTER 

 
Beskatning af personbiler overgår de eksterne effekter. 

 

 
 

Anm.: De eksterne omkostninger er opdelt i dem, der skyldes kørsel (her-

under ulykker, trængsel og støj) og dem, der skyldes brændstoffor-

brug (herunder luftforurening og CO2). Det skraverede område viser 

de eksterne effekter fra brændstof, hvis man i stedet for den margi-

nale reduktionsomkostning på 117 kr. pr. ton anvender en marginal 

skadesomkostning på 563 kr. pr. ton. De marginale eksterne om-

kostninger er beskrevet i afsnit II.3. Beregningen af afgifterne pr. km 

er beskrevet nærmere i boks II.2.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af forventet antal solgte biler oplyst 

af Skatteministeriet, Skatteministeriet (2013 og 2017), Energistyrel-

sen (2017b), Vejdirektoratet (2017), De Økonomiske Råds formand-

skab (2013, 2016 og 2017) og Transport DTU og COWI (2017).  
 

 
I beregningen er det på baggrund af tal fra Energistyrelsen (2017b) 
antaget, at elbiler kører en del kortere i løbet af deres levetid, end 
benzin og dieselbiler. Det trækker den samlede beskatning pr. kilo-
meter op. En følsomhedsberegning viser imidlertid, at selv med den 
samme kørsel som benzinbiler, overgår beskatningen af elbiler de 
eksterne omkostninger. Beregninger viser også, at hvis de elbiler, der 
blev solgt i 2016-17, havde betalt fuld registreringsafgift, ville beskat-
ningen pr. kilometer have været fem gange så høj som de eksterne 
omkostninger. Hvis der ses bort fra salget af luksuselbiler, ville be-
skatningen pr. kilometer ved fuld registreringsafgift være godt 70 pct. 
højere end de eksterne effekter. 
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Princippet om neutral beskatning tilsiger, at reglerne for fastsættelse 
af registreringsafgiften i udgangspunktet bør være ens for alle biler, 
herunder elbiler. Neutralitetsprincippet bør dog betragtes for beskat-
ning af personbiler som helhed. Elbiler adskiller sig eksempelvis fra 
konventionelle biler ved, at de er dyrere i anskaffelse, men billigere at 
køre i. Det kan derfor ikke udelukkes, at neutralitetsprincippet kan 
tilsige en vis differentiering af registreringsafgiften for at modvirke en 
eventuel skævvridning i den samlede bilbeskatning.  
  
De eksterne effekter fra personbiler kan groft inddeles i dem, der 
skyldes forbruget af energi (f.eks. CO2 og NOx), og dem, der skyldes 
kørsel (f.eks. trængsel, støj, ulykker og partikler). For at give bilister-
ne de mest hensigtsmæssige incitamenter, bør afgifterne ligge så tæt 
på “udledningen” som muligt, nemlig på brændstof og kørsel. Det gør 
de kun i begrænset grad i dag.    
 
Registreringsafgiften og den grønne ejerafgift er med til at påvirke 
sammensætningen af bilparken. Det sker primært ved at mindske 
antallet af biler. Derudover tilskynder differentieringen af afgifterne i 
forhold til brændstofeffektivitet til, at bilkøbere vælger biler med en 
lavere CO2-udledning pr. kilometer. Således bidrager disse afgifter 
indirekte til at reducere CO2-udledningen (og andre udledninger fra 
brændstofforbrug og kørsel), men ikke på en målrettet måde. Det 
skyldes, at der ikke er et en-til-en forhold mellem det, der reguleres 
(ejerskab af bil) og årsagen til den eksterne effekt (anvendelse af 
brændstof og kørsel).  
 
Det er væsentligt dyrere at reducere de eksterne effekter fra brænd-
stofforbrug og kørsel med en registreringsafgift, end med en målrettet 
kilometerafgift. Ved at indføre en målrettet kilometerafgift opnås en 
samfundsøkonomisk nettogevinst, fordi gevinsten ved at reducere de 
eksterne effekter er større end det velfærdstab, afgiften forårsager. 
Ved en registreringsafgift er der derimod risiko for, at velfærdstabet 
for bilisterne overstiger gevinsten ved at reducere de eksterne om-
kostninger, jf. boks II.3.  
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BOKS II.3 SAMFUNDSØKONOMISK OMKOSTNING VED AT REGULERE KØRSEL 

 
I denne boks illustreres, hvorfor ikke-målrettede afgifter som registreringsafgiften er en samfunds-

økonomisk omkostningsfuld måde at regulere negative eksterne effekter forbundet med kørsel i 

personbiler. 

 

I figur A ses et eksempel, hvor der er en efterspørgsel efter kørsel i personbiler svarende til bili-

sternes marginale nytte af en ekstra kilometer (MN). Bilisternes marginale private omkostning ved 

at køre en ekstra kilometer er beskrevet af kurven MPO. Kørsel genererer imidlertid negative eks-

terne effekter som trængsel, ulykker og støj. Disse indgår sammen med de marginale private om-

kostninger i den marginale samfundsøkonomiske omkostning (MSO), som derfor ligger over MPO. 

At MSO er stigende, mens MPO er flad, afspejler, at der er stigende marginale trængselsomkost-

ninger når kørselsomfanget stiger mod vejnettets kapacitetsgrænse. I fravær af beskatning vil der 

køres k kilometer, hvor den marginale nytte (MN) ved at køre svarer til den marginale private om-

kostning (MPO).  

 

FIGUR A REGULERING AF EKSTERNE EFFEKTER VED KØRSEL 

 
 

Det samfundsøkonomiske optimum findes i punktet k’, hvor MSO krydser MN. I forhold til 

det private optimum, k, er nettogevinsten ved reduktionen i de eksterne omkostninger vist 

ved den grønne trekant i figuren. Denne reduktion i kørselsomfanget kan i eksemplet opnås 

på to måder:  
 

• ved at lægge en afgift, t, direkte på kørslen, svarende til de eksterne omkostninger   

• ved at hæve registreringsafgiften 
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BOKS II.3 SAMFUNDSØKONOMISK OMKOSTNING VED AT REGULERE KØRSEL, 
FORTSAT 

 
Ved at indføre en kilometerafgift på t reduceres kørslen fra k til k’. Den samlede reduktion i de eks-

terne omkostninger svarer til summen af arealet af den grønne og den orange trekant. Den sam-

fundsøkonomiske omkostning ved dette tiltag er velfærdstabet for forbrugerne ved at begrænse 

kørslen for alle biler, hvilket svarer til den orange trekant i figuren. Dette kaldes af økonomer død-

vægts- eller forvridningstabet. Nettogevinsten ved denne regulering er derfor beskrevet ved den 

grønne trekant.  

 

Ved en forhøjelse af registreringsafgiften vil antallet af biler falde, hvilket medfører et fald i efter-

spørgslen efter kørsel (MN). I figuren illustreres dette ved, at MN-kurven skifter til MN’. Det redu-

cerer også kørslen til k’. Velfærdstabet for forbrugerne ved at reducere antallet af biler svarer til 

summen af den orange og den røde trekant. Forbrugertabet ved at fjerne de sidst kørte kilometer 

for alle biler er mindre, end hvis det samme antal kilometer fjernes ved at nogle bilejere helt må 

give afkald på at køre. Hvis arealet af den røde trekant er større end den grønne trekant, medfører 

en forhøjelse af registreringsafgiften et samfundsøkonomisk nettotab.  

 

Eksemplet viser, at en kørselsafgift vil opnå den ønskede reduktion i de eksterne effekter og sam-

tidig medføre en samfundsøkonomisk nettogevinst. Denne gevinst vil altid være større end ved en 

forhøjelse af registreringsafgiften, som kan medføre et samfundsøkonomisk tab.  
 

 
Ideelt set bør kørsel pålægges en afgift differentieret efter tid og sted, 
i forhold til omkostningen ved trængsel, støj, ulykkesrisiko, slitage af 
infrastruktur og partikelforurening. Teknologier som GPS og kamera-
overvågning gør det muligt at differentiere afgiften i henhold til, hvor 
og hvornår en bil kører, jf. Trængselskommissionen (2013).16 For at 
en sådan afgift skal have den ønskede effekt, er det afgørende, at 
bilisterne kender afgiftssatserne. Graden af differentiering bør derfor 
afvejes i forhold til, at afgiftssystemet ikke bliver for komplekst.  
 
En mulig afgiftsmodel er en simpel kørselsafgift f.eks. baseret på 
aflæsning af kilometertæller ved lovpligtige syn. En sådan afgift vil 
være den samme, lige meget hvor og hvornår kørslen finder sted, og 
bør derfor have et niveau, der svarer til de gennemsnitlige marginale 
eksterne omkostninger for forskellige biler. En sådan afgift vil tilskyn-
de, at der generelt køres mere hensigtsmæssigt, hvorved de eksterne 
effekter fra personbiler reduceres. Afgiften er imidlertid ikke målrettet 
variationer i de eksterne effekter i forhold til tid og sted. Der er derfor

                                                           
16) På de tyske motorveje (og alle hovedveje fra 1.7.2018) opkræves en kørselsafgift for 

tung transport (tysk og udenlandsk) baseret på GPS-teknologi. Afgiften varierer med 
sted, men ikke med tidspunkt, jf. www.toll-collect.de.  
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ikke tale om en optimal løsning.17 Derudover skal det overvejs, hvor-
dan man undgår snyd med kilometertallet, jf. De Økonomiske Råds 
formandskab (2013). Hvis man ikke ønsker en kørselsafgift, er 
brændstofafgiften et bedre instrument til at regulere de eksterne 
effekter fra kørsel end registrerings- og ejerafgifter, jf. tidligere.     
 
 

II.5 ANALYSE AF REDUKTIONS-
OMKOSTNINGER FOR CO2 FRA 
PERSONBILER 

I dette afsnit præsenteres resultaterne fra en ny empirisk analyse af 
omkostningerne ved at reducere CO2-udledningen fra personbiler ved 
at øge brændstofafgiften i Danmark i 2030. På baggrund af resulta-
terne beregnes en kurve, der viser de marginale samfundsøkonomi-
ske reduktionsomkostninger, dvs. hvor meget hvert ekstra ton CO2 
koster at reducere.  
 
I det følgende gennemgås model og data, der ligger til grund for 
analysen. Analysens afgrænsninger skitseres derefter kort. Efterføl-
gende beskrives dannelsen af et grundscenarie for 2030 samt bereg-
ningsgangen i opgørelsen af de marginale reduktionsomkostninger. 
Herefter præsenteres de overordnede resultater fra analysen samt 
følsomhed på disse.  

MODEL 

Formålet med analysen er at beregne de samfundsøkonomiske om-
kostninger ved at reducere udledningen af CO2 fra privatejede per-
sonbiler ved at øge brændstofafgiften. Til at opgøre disse omkostnin-
ger er der udviklet en ny model. Modellen benyttes til at beregne, 
hvilke og hvor mange biler hver dansk familie har, samt hvor langt de 
kører i 2030. Den samlede CO2-udledning fra personbiler i 2030 
beregnes på baggrund af de enkelte familiers bilvalg og kørselsom-
fang. Den nye model er udviklet i samarbejde med Anders Munk-
Nielsen, Økonomisk Institut, Københavns Universitet og er nærmere 

                                                           
17) Betalingsringe er en alternativ måde at afgiftspålægge kørsel med personbiler, som er 

differentieret med hensyn til tid og sted. En sådan afgift er ikke målrettet kørselsom-
fanget, men kan være målrettet trængsel. 
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beskrevet i et dokumentationsnotat tilgængeligt på De Økonomiske 
Råds hjemmeside.  
 
Modellen beskriver danske familiers bilvalg og kørsel på et detaljeret 
niveau. Der er eksempelvis taget højde for, at familier med forskellig 
indkomst, arbejdsafstand og alder har forskellige biler og kørsels-
omfang. Familierne kan i modellen vælge mellem et udvalg af biler, 
der varierer med blandt andet alder, størrelse, hestekræfter, brænd-
stofeffektivitet og pris. Udvalget af biler omfatter benzin-, diesel- og 
elbiler. Familierne kan også vælge ikke at have nogen bil. Variationen 
på tværs af familier og biler gør, at sammenhængen mellem bilvalg, 
kørsel og familierens velfærd kan beregnes.  
 
Reduktionsomkostningerne findes ved at hæve brændstofafgiften i 
modellen, da denne afgift er det mest målrettede instrument til at 
reducere udledningen af CO2, jf. afsnit II.4. Modellen har en række 
egenskaber, der gør den velegnet til at analysere effekter af afgifts-
ændringer. For det første kan en familie vælge, om den vil have nul, 
en eller to biler.18 Det betyder, at modellen kan belyse familiens ad-
færd og velfærdsændring ved en stigning i brændstofafgiften, og ved 
at familien eksempelvis dropper bil nummer to eller slet ikke har no-
gen bil. For det andet kan en familie i modellen vælge mellem nye og 
brugte biler. Endelig bestemmes familiens valg af bil og kørselsom-
fang samtidigt i modellen. Det betyder, at ændringer i familiernes 
velfærd ved afgiftsændringer, der påvirker både bilvalg og kørsel, 
beregnes konsistent. Modellen er nærmere beskrevet i boks II.4.  
 
I praksis vil tilpasningen af bilparken til ændringer i brændstofafgiften 
ske over en årrække, i takt med at folk udskifter deres biler. Dette 
skyldes blandt andet transaktionsomkostninger i forbindelse med køb 
og salg af bil. I modellen får alle familier imidlertid mulighed for at 
tilpasse deres valg af bil (type og antal) og kørselsomfang til afgifts-
omlægningen med det samme. Det betyder, at trægheden i udskift-
ningen af bilparken ikke indgår i modellen. Derfor skal effekterne af 
en afgiftsomlægning i modellen tolkes som en langsigtet tilpasning.  
 

                                                           
18) For familier, som vælger at have to biler, medregnes en samspilseffekt, som fanger, 

at de ikke vil køre lige langt i begge biler, og at de formentligt vil vælge to forskellige 
biltyper (eksempelvis en stor og en lille). 
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BOKS II.4 BESKRIVELSE AF MODEL 

 
Til at beregne de marginale reduktionsomkostninger for CO2 fra personbiler i 2030 er udviklet en 

model for danske familiers bilvalg og kørsel. Modellen simulerer adfærd på familieniveau for et re-

præsentativt udvalg af danske familier. Modellen er nærmere beskrevet i et dokumentationsnotat 

tilgængeligt på De Økonomiske Råds hjemmeside.  

 

Modelramme 

I modellen maksimerer familierne deres nytte af bilejerskab og andet forbrug gennem deres valg 

af antal biler (nul, en eller to), biltype (f.eks. stor eller lille, ny eller gammel) og kørselsomfang 

(km). Den enkelte families valg af bil (type og antal) samt kørselsomfang bestemmes af familier-

nes og bilernes karakteristika samt priser og afgifter på biler og brændstof, jf. figur A. 

 

FIGUR A MODELRAMME 

 
Anm.: Familiernes karakteristika omfatter bl.a. alder, arbejdsafstand og indkomst. Bilernes karakteristika

omfatter bl.a. vægt, hestekræfter, brændstofeffektivitet, pris og alder. Afgifter omfatter registrerings-

afgift, grøn ejerafgift og brændstofafgift. 

 

Modellens output er den totale bilbeholdning i befolkningen (antal og typer af biler), den samlede 

mængde udledt CO2, familiernes forbrugeroverskud relateret til bil og kørsel, statens provenu fra 

afgifter samt det samlede antal kørte kilometer. På baggrund af sidstnævnte beregnes værdien af 

de eksterne effekter knyttet til kørsel, eksempelvis trængsel, ulykker og støj, jf. afsnit II.3. Ændrin-

gen i outputvariablerne som følge af eksempelvis en højere brændstofafgift vil afhænge af æn-

dringen i den enkelte families tilpasning af kørsel og bilvalg.   

 

Estimation  

Modellen er estimeret på mikrodata for danske familier og personbiler i perioden 2003-15. Oplys-

ninger om familiernes karakteristika stammer fra Danmarks Statistiks registerdata. Bilernes karak-

teristika er hentet fra Det Centrale Motorregister. Oplysninger om, hvor langt den enkelte bil har 

kørt, er baseret på synsdata, som indeholder aflæsninger af bilers kilometertæller foretaget ved 

periodiske syn. Det fulde sample omfatter i alt ca. 34 mio. observationer for familier og ca. 3,5 mio. 

synsobservationer. Modellen er estimeret på et 1 pct. sample af danske familier. På grund af få 

observationer i perioden 2003-15 indgår elbiler ikke i estimationssamplet.   
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BOKS II.4 BESKRIVELSE AF MODEL, FORTSAT 

 
I modellen foretages familiernes beslutninger om kørsel og bilvalg simultant. Familierne kan vælge 

mellem ingen bil og 20 forskellige bilvarianter, der repræsenterer “typiske” biler og alle mulige 

kombinationer af disse (i alt 231 kombinationer, når familierne kan vælge op til to biler). Bilvarian-

terne er dannet med udgangspunkt i familiernes faktiske biltyper i data (f.eks. VW Golf) og varierer 

med hensyn til alder, pris, brændstofeffektivitet samt tekniske karakteristika. Begrænsningen til 20 

bilvarianter skyldes beregningstekniske hensyn.  

 

Blandt modellens centrale egenskaber er, hvordan ændringer i f.eks. brændstofpriser og indkomst 

påvirker bilejerskab og kørsel i familierne. Dette fremgår af de estimerede elasticiteter for brænd-

stofpris og indkomst, jf. tabel A. Elasticiteterne afhænger af familiernes karakteristika og varierer 

derfor på familieniveau. Her rapporteres gennemsnittet på tværs af alle familier.  

 

TABEL A ELASTICITETER FOR BRÆNDSTOFPRIS OG INDKOMST 

 Brændstofpris Indkomst 

Responsvariable Kort sigta) Lang sigt Lang sigt 

 -------------------------  Pct.  ------------------------- 

Kørselsomfang • -0,82 0,71 

Familier med en bil -0,21 • • 

Familier med to biler -0,09 • • 

Udledt CO2 i ikke-kvotesektoren • -0,84 0,72 

Antal biler • -0,53 0,64 

a) De kortsigtede elasticiteter er betinget på ejerskab af en eller to biler. 

Anm.: De kortsigtede elasticiteter gælder for en situation, hvor familierne kun kan ændre deres kørsel. De 

langsigtede elasticiteter gælder, hvor familierne udover kørsel også kan tilpasse type og antal biler.  

Kilde: Egne beregninger. 

  

Elasticiteterne skal tolkes som den procentvise ændring i responsvariablene, når brændstofpris el-

ler indkomst stiger med 1 pct. Eksempelvis falder kørslen i gennemsnit med 0,82 pct., når brænd-

stofprisen stiger med 1 pct., mens en tilsvarende stigning i indkomsten vil øge kørslen med 0,71 

pct. På kort sigt, når det ikke er muligt at skifte bil, begrænser familier med én bil kørslen mere 

end familier med to. Kørslen falder imidlertid mindre end på lang sigt, hvor familierne får mulighed 

for at ændre bilvalg.  

 

Centrale afgrænsninger og antagelser  

Modellen analyserer bilvalg og kørsel i private personbiler. Varebiler, firmaleasede biler, hybrid-

biler, personbiler, der benyttes til erhvervsformål (f.eks. taxier), samt familier, der har mere end to 

biler, er udeladt fra analysen. Ændringer i infrastruktur samt priser på og substitution med kollektiv 

transport indgår endvidere ikke i analysen.   
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En forhøjelse af brændstofafgiften medfører et tab af velfærd for 
familierne. Det skyldes, at de reagerer på den forhøjede afgift ved at 
køre noget mindre, end de ellers ville foretrække. Dette kaldes af 
økonomer et tab af forbrugeroverskud, og skyldes, at familierne æn-
drer adfærd. Forbrugeroverskuddet bliver ligeledes mindre, hvis af-
giftsstigningen får familierne til at vælge en anden biltype og færre 
biler, end de ville i udgangspunktet. Endelig reducerer selve afgifts-
betalingen forbrugeroverskuddet.  
 
En styrke ved modellen er, at den beskriver hver enkelt families reak-
tion på en afgiftsændring, samt deres velfærdstab og hvor meget de 
betaler i afgifter. I modellen tages højde for, at forskellige familier kan 
reagere forskelligt på en stigning i brændstofprisen. Eksempelvis 
giver modellen mulighed for, at højindkomstfamilier er mindre føl-
somme overfor prisstigninger end familier med lavere indkomst.   
 
Modellens grundlæggende egenskaber omfatter, hvordan ændringer i 
brændstofprisen påvirker det gennemsnitlige kørselsomfang. Model-
len forudsiger, at når brændstofprisen stiger med 1 pct., vil kørslen på 
kort sigt (når familierne ikke har mulighed for at skifte eller fravælge 
deres bil) falde med 0,21 pct. i gennemsnit.19 Denne effekt ligger 
indenfor det spænd, der findes i litteraturen på området. En omfat-
tende international undersøgelse af litteraturen finder således, at det 
umiddelbare fald i kørslen typisk er mellem 0,20 og 0,30 pct. når 
brændstofprisen stiger med 1 pct., jf. Graham og Glaister (2002). Et 
dansk studie finder effekter på hhv. 0,28 pct. og 0,30 pct. på kort sigt, 
jf. Munk-Nielsen (2015), mens en prognosemodel for dansk vejtrafik 
estimerer et umiddelbart fald i kørslen på 0,22 pct. ved en stigning i 
brændstofprisen på 1 pct., jf. Fosgerau mfl. (2004).    
 
På længere sigt, hvor familierne har mulighed for at tilpasse deres 
bilvalg til en ændring i brændstofafgiften, forudsiger modellen, at 
kørslen falder med 0,82 pct. ved en stigning i brændstofafgiften på 1 
pct. At ændringen i kørselsomfanget er større, når der tages højde for 
bilvalg, skyldes hovedsagligt, at nogle familier helt fravælger at have 
bil. Det øger den gennemsnitlige effekt på kørslen af en afgiftsstig-
ning markant. Den langsigtede effekt er sværere at sammenholde 
med dansk litteratur, da der ikke foreligger sammenlignelige studier, 
hvor kørsel, antal biler og valg af biltype estimeres samtidigt. I den 
internationale litteratur finder man generelt et fald i kørslen ved en 
stigning i brændstofprisen på 1 pct. i intervallet 0,60-0,80 pct., når der 
tages højde for tilpasning i valg af biler, jf. Graham og Glaister (2002) 
og Goodwin mfl. (2004).  

                                                           
19) Kørslen ændrer sig mindre for familier med to biler.  
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Sammenligningen med litteraturen tyder på, at effekterne i den præ-
senterede model er troværdige i forhold til at beregne, hvordan en 
ændring i brændstofafgiften påvirker kørslen på kort og lang sigt.  

AFGRÆNSNING  

Den præsenterede model er partiel i den forstand, at den ikke omfat-
ter alle potentielle faktorer, der kan tænkes at påvirke de marginale 
reduktionsomkostninger fra personbiler. I det følgende drøftes kort, 
hvordan nogle af de udeladte faktorer kan tænkes at påvirke resulta-
terne fra analysen. 
 
Når brændstofprisen for personbiler stiger, vil der være øget incita-
ment til at skifte til kollektiv transport. Ændringer i substitutionsmulig-
heder mellem personbiler og kollektiv transport er ikke omfattet af 
modellen.20 Det antages derfor implicit, at udbuddet af kollektiv trans-
port bliver på det nuværende niveau frem til 2030. Hvis den kollektive 
transport forbedres i perioden, kan det forventes at sænke såvel 
kørselsomfanget i private personbiler som det velfærdstab, familierne 
oplever ved en stigning i brændstofafgiften.  
 
Træghed i tilpasning af kørselsomfang og i udskiftning af bilparken 
indgår ikke i den præsenterede model. Familier har i praksis ikke altid 
mulighed for at tilpasse deres kørsels- og bilvalg lige så hurtigt som 
antaget i modellen, f.eks. på grund af arbejds- og budgetmæssige 
hensyn. Det medfører, at familierne kan køre mere og have flere 
og/eller mindre brændstofeffektive biler, end de ellers ville foretrække 
med den højere afgift. At denne træghed ikke indgår i modellen træk-
ker i retning af, at modellens beregning af de marginale reduktions-
omkostninger kan være et underkantsskøn. 
 
Ved en stigning i brændstofafgiften er det muligt, at grænsehandlen 
med brændstof vil stige. En øget grænsehandel vil reducere familier-
nes samlede udgift til brændstof samt provenuet fra salg af brændstof 
i Danmark. Samtidigt vil det sænke den danske udledning i ikke-
kvotesektoren, da denne medregnes i det land, brændstoffet sælges. 
At denne effekt ikke er medregnet i modellen, trækker i retning af, at 
de beregnede reduktionsomkostninger kan være et overkantsskøn.   
 
                                                           
20) Substitutionsmulighederne mellem personbiler og kollektiv transport afhænger af, 

hvor man bor. Generelt gælder, at hvis bosætningsmønstret i 2030 afviger betydeligt 
fra det, der er antaget, kan det også påvirke reduktionsomkostningen for CO2 fra per-
sonbiler. F.eks. reduceres kørselsbehovet, hvis folk bor tættere på deres arbejde i 
2030.  
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Der er således udeladte effekter, der kan trække både ned og op i 
forhold til modelberegningerne af de marginale reduktionsomkostnin-
ger. Betydningen af de nævnte effekter kan afhænge af, hvor store 
ændringer i brændstofafgiften, der regnes på.   

GRUNDSCENARIE I 2030  

For at kunne beregne de marginale reduktionsomkostninger ved en 
ændring i brændstofafgiften er det nødvendigt at etablere et grund-
scenarie. Det sker i to trin. Udgangspunktet er de senest tilgængelige 
skøn for blandt andet indkomstniveau, demografi og bilernes priser 
og karakteristika i 2030, jf. boks II.5. Hernæst anvendes modellen til 
at beregne familiernes bil- og kørselsvalg i 2030, når afgifterne følger 
vedtagne regler.21  
 
En vigtig faktor i grundscenariet for 2030 er, at familierne i tillæg til 
diesel- og benzinbiler også kan vælge elbiler. Familierne kan ikke i 
modellen “se”, om en bestemt bil er en elbil. Elbilerne adskiller sig 
imidlertid fra de konventionelle biler med hensyn til prisstruktur og en 
højere energieffektivitet, faktorer som indgår i familiernes valgoverve-
jelser. Det er i grundscenariet antaget, at elbilernes rækkevidde ikke er 
en begrænsende faktor set med familiernes øjne. Det svarer til en 
antagelse om, at elbilerne i 2030 har en rækkevidde tilsvarende kon-
ventionelle biler. Denne antagelse er behæftet med usikkerhed, men 
understøttes af de seneste skøn for udviklingen i batteriteknologi og 
opladeinfrastruktur, jf. OECD og IEA (2017). Med de valgte antagelser 
er andelen af elbiler i grundscenariet sammenlignelig med niveauet i 
Energistyrelsens basisfremskrivning, jf. Energistyrelsen (2017a).  
 
Elbilernes udvikling er generelt svær at forudsige, og da den potenti-
elt har stor betydning for CO2-udledningen fra personbiler i ikke-
kvotesektoren, er der foretaget følsomhedsanalyser af antagelserne 
vedrørende denne udvikling, jf. nedenfor.   
 
Overordnet er grundscenariet i 2030 kendetegnet ved, at der er flere 
familier og et højere indkomstniveau end i 2015. I grundscenariet er 
der i 2030 ca. 50 pct. flere biler end i 2015, og der køres ca. 50 pct. 
flere kilometer.22 Halvdelen af stigningen skyldes, at der i 2030 er 
                                                           
21) De gældende regler for afgifter på personbiler er gennemgået i boks II.1. 

22) En stigning i antal kørte km på 50 pct. vil alt andet lige medføre øget trængsel. Det er der 
ikke taget højde for i modellen, hvilket trækker i retning af, at stigningen i antallet af biler 
og antal km kørt kan være et overkantsskøn. En forbedring af infrastrukturen frem mod 
2030 vil modvirke denne effekt. Det er også det, Energistyrelsens basisfremskrivning 
finder, hvori der tages højde for forbedringer i infrastrukturen, jf. Energistyrelsen (2017a). 
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flere familier, og at deres indkomst er højere. Resten af stigningen 
skyldes, at bilerne i 2030 er mere brændstofeffektive og derfor billige-
re i drift, hvilket bidrager til stigningen i den samlede kørsel. På trods 
af stigningen i kørsel, er den samlede CO2-udledning fra personbiler i 
ikke-kvotesektoren nærmest uændret fra 2015 til 2030. Det skyldes 
dels, at 18 pct. af bilerne i 2030 er elbiler (hvis udslip medregnes i 
kvotesektoren), og dels at brændstofeffektiviteten i de konventionelle 
biler er forbedret med 33 pct.23 
 
Modellens grundscenarie skal fortolkes som en langsigtet tilpasning, 
hvor familierne har mulighed for at optimere deres valg. Det er vigtigt 
at holde for øje, når resultaterne herfra sammenlignes med Energisty-
relsens basisfremskrivning, hvor den fulde tilpasning ikke har fundet 
sted. Energistyrelsen forventer eksempelvis, at elbiler i 2030 udgør 4 
pct. af bilparken, hvilket er væsentlig lavere end elbilandelen på 18 
pct. i grundscenariet. Fordi der er øjeblikkelig tilpasning af bilparken i 
grundscenariet, kan elbilandelen med fordel sammenholdes med 
basisfremskrivningens skøn for elbilers andel af nybilsalget, som er 
på 19 pct.   
 
I Energistyrelsens basisfremskrivning lægges det til grund, at bilpar-
ken i 2030 er på ca. 3,2 mio. personbiler, hvilket ligger tæt op af de 
3,3 mio. i modellens grundscenarie. Basisfremskrivningen viser også, 
at CO2-udledning fra personbiler i ikke-kvotesektoren er tilnærmel-
sesvis uændret fra 2017 til 2030, og på samme niveau som udlednin-
gen i modellens grundscenarie. Derudover regnes der med en stig-
ning i antallet af kørte kilometer på ca. 29 pct. fra 2016 til 2030, jf. 
Energistyrelsen (2017a). Det er noget lavere end i grundscenariet, 
hvilket blandt andet skyldes, at grundscenariet har en større bestand 
af biler, samt at den gennemsnitlige kørsel pr. bil i grundscenariet 
stiger med indkomst, mens den antages at være fast i basisfrem-
skrivningen. Når der tages højde for, at modellens grundscenarie ikke 
medregner træghed i tilpasningen af kørselsomfang og bilpark frem 
mod 2030, stemmer resultaterne godt overens med Energistyrelsens 
basisfremskrivning. 
 

                                                           
23) I dette kapitel fokuseres alene på CO2-reduktioner i ikke-kvotesektoren. Forholdet 

mellem kvote- og ikke-kvotesektoren er nærmere undersøgt i kapitel III. 
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BOKS II.5 GRUNDSCENARIE 2030 

 
Der dannes et grundscenarie for 2030 som udgangspunkt for beregningen af de marginale reduk-

tionsomkostninger. Dette indebærer et skøn for udviklingen i tre overordnede kategorier af variab-

le fra det sidste dataår (2015) og frem til 2030:  
 
• Familiernes karakteristika 

• Bilers karakteristika og priser 

• Brændstofpriser og afgifter 
 

Disse variable svarer til modellens inputvariable, jf. boks II.4. Deres antagne udvikling i perioden 

2015-30 er beskrevet nærmere nedenfor.  

 

Familiernes karakteristika 

Udviklingen i befolkningens størrelse og sammensætning bygger på en fremskrivning foretaget på 

SMILE-modellen, jf. Hansen og Markeprand (2015). Den overordnede befolkningsfremskrivning er 

knyttet til DREAM’s og Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2017. Modellen leverer et 

datasæt bestående af befolkningen i 2030 med tilhørende demografiske variable (alder, antal 

husholdninger, bopælskommune, indkomst mv.). Familiernes disponible indkomst antages at stige 

i takt med den forventede vækst i BNP i konvergensprogrammet, jf. Regeringen (2017).  

 

Bilernes karakteristika 

I 2030 antages konventionelle biler at have en kvalitet, der er sammenlignelig med den nuværen-

de bilpark. Det vil sige, at en given bilvariant (f.eks. VW Golf) antages at have den samme vægt, 

antal hestekræfter mv. som i 2015. Når det gælder bilernes brændstofeffektivitet, antages denne 

imidlertid at forbedres frem mod 2030, på baggrund af antagelser i Energistyrelsens bilvalgsmo-

del. Prisen uden afgifter på en bestemt bilvariant antages konstant i perioden 2015-30.  

 

For elbiler antages, at disse er sammenlignelige med diesel- og benzinbiler i 2030 med hensyn til 

rækkevidde og mulighed for “optankning”. Fordi modellen er estimeret uden elbiler, er denne an-

tagelse konsistent med, at familierne vurderer elbiler på samme måde som de konventionelle bi-

ler, når de vælger bilvariant i 2030. Prisen på elbiler uden afgifter antages at falde i tråd med an-

tagelserne i Energistyrelsens bilvalgsmodel samt OECD og IEA (2017). Prisfaldet skyldes et fald 

både i produktionsomkostningerne for karroseriet og i prisen på batteriet. 

 

Brændstofpriser og afgifter  

Det antages, at brændstofpriser i 2030 følger udviklingen i basisfremskrivningen, jf. Energistyrel-

sen (2017a). 

 

Beskatningen af personbiler i 2030 antages i grundscenariet at være som efter omlægningen af 

bilafgifterne i oktober 2017. Registreringsafgiftens skalaknæk og afgiftsprocenter fastholdes såle-

des for benzin- og dieselbiler. For elbiler indfases afgiften gradvist og er fuldt indfaset i 2022. 

Grænsen for fradrag for brændstofeffektivitet i registreringsafgiften antages at følge udviklingen i 

den gennemsnitlige brændstofeffektivitet i nye biler. Den grønne ejerafgift antages at blive på det 
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BOKS II.5 GRUNDSCENARIE 2030, FORTSAT 

 
niveau, der er gældende fra juli 2018. Brændstofafgifter fastholdes ligeledes i grundscenariet på 

nuværende niveauer, bortset fra at PSO udfases af elafgiften frem mod 2022. 

 

Baseret på antagelserne beskrevet overfor, beregnes i modellen et grundscenarie for 2030, jf. ta-

bel A. I modellen simuleres et grundscenarie for 2015 og 2030. I tabellen er også vist faktiske tal 

for 2015 fra forskellige kilder samt tal fra Energistyrelsens basisfremskrivning for 2030. Tabellen 

viser, at modellens simulerede resultater i 2015 og 2030 stemmer godt overens med andre kilder.   

 

TABEL A SAMMENLIGNING AF GRUNDSCENARIE FOR 2015 OG 2030 

Modellens simulationer i 2015 og 2030 passer overordnet godt overens med andre kilder. 

 

 

2015a) 

 

 

2015 

 

(simuleret) 

2030 

 

(simuleret) 

2030 

Basisfrem- 

skrivningenb) 

 ----------------------------  Antal  ---------------------------- 

Biler (mio.) 2,3 2,2 3,3 3,2 

Familier (mio.) 3,0 3,0 3,3 • 

Kørte km (mia.) 38,1 40,8 60,2 44,6 

Andel elbiler 0,0 0,0 0,18 0,19 

Udledt CO2 (mio. ton)c) 6,8 7,1 7,1 7,2 

 ------------  Gennemsnit  ------------  

Antal biler pr. familie 0,78 0,74 1 • 

Disponibel indkomst pr. familie (tusind kr.)d) 348 348 393 • 
 

a) Tal for antal biler og antal familier er hentet fra Danmarks Statistik, Statistikbanken, tal for antal km 

kørt stammer fra Vejdirektoratet (2017) og tal for CO2 kommer fra Nielsen mfl. (2017). 

b) Henviser til Energistyrelsens basisfremskrivning fra 2017. Andel elbiler er i forhold til nybilsalget.  

c) Udledt CO2 omfatter kun udledninger i ikke-kvotesektoren. CO2 fra elbilers energiforbrug antages regu-

leret i kvotesektoren. Tallet fra basisfremskrivningen omfatter både private og erhvervsbiler. 

d) Den disponible indkomst i 2015 er kendt fra estimationssamplet og er derfor ikke simuleret. 

Anm.: Afvigelserne mellem første og anden søjle skyldes, at nogle observationer er sorteret fra i estimerin-

gen af modellen, jf. boks II.4. Det gælder eksempelvis familier med flere end to biler. Databehandlin-

gen er nærmere beskrevet i et dokumentationsnotat tilgængelig på De Økonomiske Råds hjemmeside. 

Elasticiteterne for brændstofpris og indkomst er i grundscenariet for 2030 mindre end de elasticiteter, 

der er præsenteret i boks II.4. Det skyldes, at indkomsterne er højere, og bilerne er mere brændstofef-

fektive i 2030, hvilket medfører, at familierne er mindre følsomme for prisændringer.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og Det centrale motorregister, Vejdirektoratet (2017), Nielsen mfl. 

(2017), Energistyrelsen (2017b) og egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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BEREGNING AF MARGINALE REDUKTIONSOMKOSTNINGER 
I 2030 

De marginale reduktionsomkostninger i 2030 findes ved at hæve 
brændstofafgiften, hvorefter afvigelserne i bil- og kørselsvalg samt 
velfærd, i forhold til grundscenariet, kan beregnes. Reduktionsom-
kostningerne udgøres af tre overordnede elementer:  
 

• Familiernes velfærdstab (tab af forbrugeroverskud) 
• Statens provenu  
• Eksterne effekter 

 
Disse elementer beskrives kort i det følgende. Beregningen af de 
marginale reduktionsomkostninger er nærmere beskrevet i boks II.6.  
 

BOKS II.6 BEREGNING AF MARGINALE REDUKTIONSOMKOSTNINGER 

 
De marginale reduktionsomkostninger for CO2 i 2030 beregnes ved gradvist at forhøje brændstof-

afgiften fra niveauet i grundscenariet. Den marginale reduktionsomkostning for en given reduktion 

i CO2-udledningen kan skrives som: 

  

(1) 	 = ∆ ∆ ∆∆   

 

Her angiver ΔFO ændringen forbrugeroverskuddet som følge af afgiftsændringen. Hertil tillægges Δπ, ændringen i statens provenu, da dette tilbageføres til familierne. Endelig tillægges ΔEkstern, 
ændringen i de eksterne effekter som følge af reduktionen i kørsel. Denne sum divideres med ΔCO2, ændringen i CO2 forbundet med afgiftsændringen.        

 

Hver gang afgiften forhøjes, får familierne mulighed for at tilpasse sig ved at vælge antal og type 

af bil(er) og kørsel. For hvert niveau af brændstofafgiften,	 i, fås dermed nye værdier for CO2-

udledning, forbrugeroverskud, statens provenu samt eksterne effekter. Hvert niveau af i giver 

dermed et punkt, p, på den marginale reduktionsomkostningskurve, hvor x-aksen er den akkumu-

lerede reduktion i CO2-udledninger. Ethvert punkt, p, på kurven beregnes på følgende måde:  

 

(2) 
= ( − ) + (	 − ) 	+ ( − )	, − ,  

 
 

 
En stigning i brændstofafgiften medfører en omkostning for familierne 
i form af tabt forbrugeroverskud, fordi de bliver ringere stillet end før 
afgiftsændringen. Derudover vil en højere brændstofafgift give inci-
tament til at købe en mere brændstofeffektiv bil eller elbil. Det vil 
påvirke provenuet fra såvel brændstofafgiften som registrerings-, 
ejer- og elafgiften. I analysen antages, at statens provenu fra forhø-
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jelsen af brændstofafgiften tilbageføres til familierne som en lump-
sum betaling.24 Dermed svarer det beregnede velfærdstab til det 
samfundsøkonomiske forvridningstab ved afgiftsændringen. 
 
En reduktion i kørslen vil også mindske de eksterne effekter forbun-
det hermed. Det omfatter blandt andet trængsel, ulykker og støj, jf. 
afsnit II.3. Reduktionen af disse effekter er i denne sammenhæng en 
sidegevinst ved reduktionen af CO2 og medregnes derfor i de margi-
nale reduktionsomkostninger.  
 
Den samlede ændring i forbrugeroverskuddet (efter tilbageførsel af 
provenu) og de eksterne effekter forbundet med en lille stigning i 
brændstofafgiften divideret med den resulterende CO2-reduktion 
udgør den marginale reduktionsomkostning. I næste underafsnit præ-
senteres en beregning af de marginale reduktionsomkostninger for 
Danmark i 2030.  

RESULTATER 

Der er regnet på en stigning i brændstofafgiften på op til 10 kr., hvil-
ket i modellen svarer til en reduktion i udledningen fra personbiler på 
op til 1,8 mio. ton CO2 i forhold til udledningen i grundscenariet på 7 
mio. ton. 
 
De beregnede marginale reduktionsomkostninger for CO2 fra person-
biler i 2030 er stærkt stigende med reduktionens størrelse, jf. figur 
II.5. Beregningerne viser, at ved en samlet reduktion på 1,8 mio. ton 
CO2 koster det første ton ca. 2.000 kr. at reducere, mens det sidste 
ton koster godt 5.000 kr. at reducere. Den totale omkostning ved 
reduktionen findes ved arealet under den marginale reduktionsom-
kostningskurve. 
 
Hvert punkt på den marginale reduktionsomkostningskurve beskriver et 
scenarie med en given brændstofafgift. Efterhånden som afgiften sti-
ger, ændres sammensætningen af bilparken og det samlede kørsels-
omfang. Således er der færre biler og en lavere samlet kørsel, jo læn-
gere til højre på kurven man befinder sig. Der sker også et skifte imod 
flere elbiler og mere brændstofeffektive biler, når afgiften stiger. En 
stigning i brændstofafgiften på 2 kr. medfører eksempelvis en stigning i 
antallet af elbiler på 4 pct. og et fald i det samlede antal biler på 2 pct. 

                                                           
24) Med lump-sum menes, at alle familier får det samme beløb tilbagebetalt uanset 

bilejerskab. Det tilbageførte provenu omfatter ændringer i provenu fra brændstofafgift, 
registrerings- og ejerafgift samt elafgift betalt af elbilsejere. 
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FIGUR II.5 MARGINAL REDUKTIONSOMKOSTNINGS-
KURVE FOR CO2 FRA PERSONBILER 

 
Der er stigende omkostninger ved at reducere CO2 fra personbiler. 

Ved en stigning i brændstofafgiften på 1 kr. er den marginale reduk-

tionsomkostning 2.275 kr. pr. ton.  

 

 
 

Anm.: Afgiftsstigningen i kr. pr. l er i forbrugerpriser (inkl. moms). Figuren 

viser reduktionsomkostninger for ikke-kvotesektoren. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
Det klart største bidrag til de marginale reduktionsomkostninger 
kommer fra tabet af velfærd for familierne. Tilbageførslen af provenu 
begrænser det samlede velfærdstab til en vis grad. Reduktionen i de 
eksterne effekter fra ulykker, trængsel og støj mv. modvirker kun 
velfærdstabet i begrænset omfang.  
 
De marginale reduktionsomkostninger fra personbiler er væsentlig 
højere end i kvotesektoren, hvor den forventede kvotepris i EU's 
kvotemarked i 2030 er på 88 kr. pr. ton CO2.

25 Den i forvejen høje 
beskatning af personbiler begrænser kørslen, jf. afsnit II.4. Det er 
derfor ikke overraskende, at det er relativt dyrt at reducere kørslen 
yderligere ved en stigning i brændstofafgiften. 
 

                                                           
25) Den forventede kvotepris i 2030 er beregnet i modellen for EU ETS præsenteret i 

afsnit III.4.   
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Opgørelsen af de marginale reduktionsomkostninger bygger på en 
række antagelser og er derfor behæftet med usikkerhed. Det gælder 
blandt andet antagelser om bilpriser i grundscenariet i 2030, herunder 
prisforholdet mellem elbiler og konventionelle biler. Yderligere beregnin-
ger med ændringer i prisen på elbiler og prisen på konventionelle biler 
tyder dog på, at de marginale reduktionsomkostninger er robuste.26 
 
Tilstedeværelsen af elbiler er imidlertid ikke ubetydelig for de margi-
nale reduktionsomkostninger, jf. figur II.6. Konkret betyder familiernes 
mulighed for at vælge elbiler, at omkostningen ved at reducere CO2-
udledningen er godt 300 kr. lavere pr. ton. Det skyldes, at elbiler 
fremstår som en forholdsvist nær substitut for konventionelle biler i 
2030, med de valgte antagelser. For en del familier vil velfærdstabet 
ved at skifte til en elbil være mindre end ved at begrænse kørslen, 
når brændstofafgiften stiger. Da elbiler samtidig flytter CO2-
udledningen fra ikke-kvotesektoren til kvotesektoren, vil der opnås en 
relativt stor reduktion til en relativt lav omkostning.   
 
Familiernes mulighed for at vælge elbiler påvirker også CO2-
udledningen i grundscenariet. Det skyldes, at 18 pct. af bilerne i 
grundscenariet er elbiler. Uden elbiler ville der i stedet have været 
flere konventionelle biler og dermed også en større CO2-udledning. I 
et scenarie uden elbiler ville udledningen af CO2 i 2030 således være 
8 mio. ton, svarende til godt 1 mio. ton højere end i grundscenariet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26) Beregningerne er nærmere beskrevet i et dokumentationsnotat, der er tilgængeligt på 

De Økonomiske Råds hjemmeside. 
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FIGUR II.6 REDUKTIONSOMKOSTNINGSKURVE MED 
OG UDEN ELBILER 

 
De marginale reduktionsomkostninger er højere, når familierne ikke 

har mulighed for at vælge elbiler.  

 

 
Anm.: Reduktionerne for de to scenarier tager udgangspunkt i forskellige 

udledningsniveauer. Det skyldes, at CO2-udledning fra elbilers ener-

giforbrug ikke medregnes i ikke-kvotesektoren. Der vil derfor være 

en mindre udledning i scenariet med elbiler, inden afgiften forhøjes. 

På trods af forskellen i udledningsniveau er de marginale reduk-

tionsomkostninger for en given mængde CO2 sammenlignelige.  

Kilde: Egne beregninger. 
 

OPSAMLING  

Dette afsnit præsenterer nye beregninger for de marginale redukti-
onsomkostninger for CO2 fra private personbiler i 2030. Beregninger-
ne bygger på en ny model for danske familiers bilvalg og kørsel, som 
benyttes til at analysere en stigning i brændstofafgiften i 2030. Analy-
sen viser, at det er relativt dyrt at reducere CO2-udledningen fra per-
sonbiler. Den marginale omkostning ved en reduktion i CO2-
udledningen på op til 1,8 mio. ton ligger således mellem 2.000 og 
5.000 kr. pr. ton. Hovedparten af denne omkostning udgøres af vel-
færdstabet i familierne, som bliver ringere stillet af den ændring i 
kørsel og bilvalg, som afgiftsstigningen medfører.  
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Resultaterne hviler på en række antagelser om bilernes karakteristika 
i 2030. Følsomhedsanalyser viser, at de marginale reduktions-
omkostninger er robuste overfor ændringer i antagelsen om pris-
forholdet mellem konventionelle biler og elbiler.  
 
 

II.6 SAMMENLIGNING MED ANDRE 
ANALYSER 

I dette afsnit sammenlignes resultaterne i afsnit II.5 med resultaterne 
fra tre danske studier, som undersøger en række specifikke CO2-
reducerende tiltag i blandt andet transportsektoren. Det drejer sig om 
to nylige studier fra Klimarådet (2017) og Dansk Energi (2017), samt 
det såkaldte Virkemiddelkatalog udarbejdet af Tværministeriel ar-
bejdsgruppe (2013). 
 
I analyserne bestemmes et potentiale for forskellige tiltag. Potentialet 
svarer til den yderligere reduktion i CO2-udledningen set i forhold til 
en situation uden tiltaget. For hvert tiltag beregnes en reduktions-
omkostning pr. ton CO2, der kan sammenlignes med resultaterne fra 
afsnit II.5. De undersøgte tiltag er ændrede afgifter på brændstof og 
kørsel samt indførsel af elbiler. 
 
Der er lagt en række forskellige beregningsmetoder til grund i analy-
serne, hvilket kan gøre det svært direkte at sammenligne resultater-
ne. Der er endvidere forskel på, hvad der medtages i beregningen af 
reduktionsomkostningerne, samt hvilken tidsperiode der undersøges, 
jf. boks II.7.  
 
Generelt finder andre analyser også, at det er relativt dyrt at reducere 
CO2-udledningen via højere afgifter på brændstof, jf. tabel II.1. I Kli-
marådet (2017) og Tværministeriel arbejdsgruppe (2013) undersøges 
effekterne af en stigning i brændstofafgiften med 0,40 kr. pr. l. Reduk-
tionsomkostningen bestemmes på baggrund af en ældre beregning 
fra Skatteministeriet. Beregningen medregner ikke mulighed for skift 
fra konventionelle personbiler til elbiler. Reduktionen i de to studier er 
ca. 0,3 og 0,7 mio. ton CO2 med tilhørende reduktionsomkostninger 
på omkring 2.600-2.800 kr. pr. ton CO2.  
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BOKS II.7 FORSKELLE I BEREGNING AF REDUKTIONSOMKOSTNINGER 

 
I boksen gennemgås forskelle i beregninger af reduktionsomkostninger mellem analysen i afsnit 

II.5 og tre andre danske opgørelser af reduktionsomkostninger inden for transport. De undersøgte 

studier er to nylige studier fra Klimarådet (2017) og Dansk Energi (2017) samt Virkemiddelkatalo-

get udarbejdet af Tværministeriel arbejdsgruppe (2013). Forskellene betyder, at det i princippet 

kan være vanskeligt direkte at sammenligne resultater herfra med resultaterne præsenteret i afsnit 

II.5.  

 

For det første indgår der ikke velfærdstab ved substitution til elbiler i beregningerne af tiltag i 

Dansk Energi (2017) og Klimarådet (2017). Velfærdstabet opstår, fordi forbrugere ud over de rene 

driftsomkostninger pr. km typisk har præference for, hvilken bil de ønsker at køre i. Endvidere kan 

der være implementeringsomkostninger i forbindelse med indførelsen af tiltag. Dette trækker i ret-

ningen af, at de andre studier undervurderer de marginale reduktionsomkostninger. 

 

For det andet tager andre danske studier ikke udgangspunkt i indførelsen af en afgift for tiltag ret-

tet mod elbiler. Indførelsen af en afgift vil betyde, at familierne har mulighed for at tilpasse deres 

valg, når afgiften stiger. Familierne kan således vælge at have færre biler, købe en elbil, reducere 

deres kørsel eller vælge en mere brændstofeffektiv bil. Analysen for personbiler i afsnit II.5 tager 

højde for disse valg.  

 

For det tredje er der forskelle i analysernes undersøgte tidsperiode. I kapitlets empiriske analyse 

undersøges reduktionsomkostninger i en etårig periode, helt konkret 2030. Fælles for de tre andre 

analyser er, at de er beregnet på en længere årrække. Klimarådet (2017) og Dansk Energi (2017) 

undersøger potentiale og reduktionsomkostninger i perioden 2021-30, mens resultaterne i Virke-

middelkataloget opgøres på baggrund af perioden 2013-42. Resultaterne fra disse studier er søgt 

justeret, så der opnås et etårig potentiale og reduktionsomkostning for 2030. For Klimarådet 

(2017) og Dansk Energi (2017) skønnes et potentiale i 2030 på baggrund af en antagelse om, 

hvor stor andel af det samlede potentiale for hele perioden, der kan tildeles 2030. Potentialer er 

opgjort for 2020 i Virkemiddelkataloget. De etårige omkostninger for 2030 er opgjort som den 

gennemsnitlige reduktionsomkostning over hele perioden. 
  

 
Til sammenligning finder analysen i afsnit II.5 en lavere reduktions-
omkostning på omkring 2.000 kr. pr. ton CO2 ved en tilsvarende æn-
dring i brændstofafgiften. En grund til forskellen mellem analyserne er 
formodentligt muligheden for at kunne vælge elbiler, når afgiften på 
brændstof ændres. Substitution mellem konventionelle biler og elbiler 
i kapitlets analyse gør det muligt at reducere CO2-udledningen uden 
at ændre på kørselsomfanget. Reduktionsomkostningen bliver derfor 
mindre. 
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TABEL II.1 REDUKTIONSOMKOSTNINGER VED AFGFITSÆNDRING OG ELBILER 

 
Det er relativt dyrt at reducere CO2-udledningen fra personbiler med højere afgifter på brændstof 

og kørsel. 

 

Tiltag 2030-potentiale 2030-reduktionsomkostning 

 Mio. ton CO2 Kr. pr. ton CO2 

Tværministeriel arbejdsgruppe (2013)a)   

0,40 kr. pr. l stigning i brændstofafgift  0,7 2.767 

Kørselsafgift på 0,25 kr. pr. km 1,3 4.345 

Klimarådet (2017)   

Mindre vejtransport (øget brændstofafgift)b) 0,3 2.600 

Elbiler 0,6 900 

Dansk Energi (2017)   

Elbiler (lille)c) 0,2 -1.179 

Elbiler (mellem)c) 0,7 -1 

Elbiler (stor)c) 0,2 1.283 
 

a) 2030-potentiale og reduktionsomkostning er overført fra 2020. 

b) Brændstofafgiften øges med 0,40 kr. pr. l. 

c) I Dansk Energi (2017) opgøres potentialer og omkostninger for tre indfasningsprofiler. I Energistyrel-

sen (2017b) forventes det, at elbilsalget for alvor kommer i gang fra 2025. Derfor vises kun potentiale 

og reduktionsomkostning for den sene indfasningsprofil, hvor indfasningen starter i 2025. De to andre 

indfasningsprofiler starter nu og er dyrere. 

Anm.: Omkostninger er opgjort i 2017-priser. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Tværministeriel arbejdsgruppe (2013), Klimarådet (2017) og Dansk 

Energi (2017). 

 

 
Tværministeriel arbejdsgruppe (2013) har også undersøgt effekten af 
at indføre en kilometerbaseret afgift på person- og varebiler samt 
motorcykler. Resultaterne herfra viser, at en generel kørselsafgift er 
en dyrere måde at mindske CO2-udledninger på end en generel afgift 
på brændstof. Det skyldes, at en generel kørselsafgift er mindre mål-
rettet CO2, jf. afsnit II.4.  
 
To danske analyser undersøger effekterne af, at en del af den sam-
lede bilpark i 2030 erstattes af elbiler. I Dansk Energi (2017) under-
søges effekter af indfasning af elbiler med tre forskellige størrelser. I 
analysen sammenholdes forskelle på direkte omkostninger, eksterne 
effekter og CO2-udledninger for konventionelle biler og elbiler. Både 
reduktionsomkostninger og potentialer varierer med størrelsen af 
elbilen. Indførelsen af særligt små og mellemstore elbiler i 2025 har 
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ifølge denne opgørelse en negativ reduktionsomkostning. Den nega-
tive omkostning afspejler, at gevinster i form af besparelser i brænd-
stofomkostninger og reduktion i eksterne effekter fra blandt andet 
mindre støj overstiger omkostninger til køb og drift af elbilen. Opgø-
relsen medtager ikke forbrugernes velfærdstab ved at substituere til 
elbiler. Indførsel af store elbiler har en reduktionsomkostning på ca. 
1.300 kr. pr. ton CO2. Klimarådet (2017) analyserer reduktionsom-
kostningen ved indfasning af elbiler uden at differentiere størrelsen. 
Ifølge analysen er reduktionsomkostningen 900 kr. pr. ton CO2.

27  
 
De marginale reduktionsomkostninger ved indførslen af elbiler er 
noget lavere end resultaterne i dette kapitel. Det kan skyldes to for-
hold. For det første indgår de privatøkonomisk fordelagtige elbiler 
allerede i grundscenariet for 2030. Disse elbiler indgår derfor ikke i 
den marginale reduktionsomkostningskurve vist i afsnit II.5. Disse er 
medregnet i den marginale reduktionsomkostning fra Dansk Energi 
(2017) og delvist i Klimarådet (2017). For det andet tages der i de 
andre danske analyser ikke højde for, at der kan være et velfærdstab 
for forbrugere ved at substituere til elbiler. Udeladelsen af velfærds-
tabet trækker i retning af, at omkostningen ved indførsel af elbiler 
undervurderes.  
 
 

II.7 SAMMENFATNING OG 
ANBEFALINGER 

Der er mange gevinster ved et velfungerende transportsystem. 
Transport er imidlertid også behæftet med en række negative ekster-
ne effekter. Trængsel og ulykker udgør de væsentligste eksterne 
omkostninger ved transport.  
 
Personbiler står for en væsentlig del af de danske udledninger af 
CO2, som fører til klimaforandringer. Transport i personbiler tegner 
sig således for ca. 20 pct. af de samlede udledninger fra ikke-
kvotesektoren.  
 

                                                           
27) Indfasningen af elbiler vil flytte dele af transportens CO2-udledning fra ikke-

kvotesektoren til kvote-sektoren. Klimarådet (2017) argumenterer for, at øgede dan-
ske udledninger i kvotesektoren ikke modsvares af lavere udledninger andre steder i 
Europa. Derfor medregner Klimarådet (2017) merprisen ved vedvarende energi i for-
hold til den almindelige elpris i omkostningen for elbiler.   
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Det forventes, at personbiler også i 2030 vil udgøre en stor del af de 
danske udledninger i ikke-kvotesektoren. EU har pålagt Danmark at 
reducere udledningen fra ikke-kvotesektoren med 39 pct. i 2030 set i 
forhold til 2005. For at sikre at Danmark lever op til denne forpligtelse 
på en omkostningseffektiv måde, er det relevant at kende de marginale 
reduktionsomkostninger i de enkelte ikke-kvoteomfattede sektorer.  
 
Formålet med kapitlet er at undersøge omkostningen ved at reducere 
CO2-udledningen fra personbiler i ikke-kvotesektoren. Til det formål 
er udviklet en ny model til beregning af de marginale reduktions-
omkostninger. Modellen anvendes til at beregne konsekvensen af 
afgiftsændringer for velfærd, bilejerskab og kørsel for danske familier 
i 2030.  
 
Modellen bygger på oplysninger for danske familiers bilforbrug og 
kørsel i perioden 2003-15. Ud fra modellen er det beregnet, hvordan 
ændringer i eksempelvis brændstofpriser og indkomst påvirker de 
enkelte familiers bilejerskab og kørsel.  
 
For at kunne beregne reduktionsomkostningerne i 2030 er det nød-
vendigt at kende karakteristika for familier, biler samt priser på 
brændstof og afgifter i 2030. Der er derfor dannet et grundscenarie 
for 2030 baseret på tilgængelige skøn for udviklingen i indkomster og 
demografi. For konventionelle benzin- og dieselbiler antages det, at 
bilerne i 2030 ligner bilerne i 2015 med undtagelse af brændstofeffek-
tiviteten, der antages at stige gennem perioden. Prisen på benzin- og 
dieselbiler antages at være konstant realt, idet der dog tages højde 
for de ændringer i bilbeskatningen, der blev aftalt i 2015 og 2017. For 
elbiler antages produktions- og batteriprisen at falde frem mod 2030, 
men større batterier og afvikling af rabatten på registreringsafgiften 
trækker i retning af, at købsprisen på elbiler i 2030 er større end i 
2015. 
 
I modellen beregnes den marginale reduktionsomkostning ved at øge 
brændstofafgiften i 2030. En højere brændstofafgift øger familiernes 
omkostninger ved at køre. Familierne kan tilpasse sig den højere pris 
på brændstof på flere måder: De kan udskifte deres bil til en mere 
brændstofeffektiv variant, køre mindre eller vælge at have færre eller 
ingen biler. Herudover kan familierne vælge at udskifte deres benzin- 
eller dieselbil med en elbil. Ændringer i familiernes bil- og kørselsvalg 
er forbundet med velfærdstab for familierne. Velfærdstabet forbundet 
med selve afgiftsbetalingen er i beregningen neutraliseret ved, at 
provenuet fra den højere brændstofafgift antages at blive tilbageført 
til husholdningerne. Herudover opstår en gevinst som følge af reduk-
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tioner i eksterne effekter fra transporten i form af eksempelvis træng-
sel, ulykker og støj.  
 
Analysen viser, at det er muligt at reducere CO2-udledningen fra 
personbiler, men omkostningerne er høje i forhold til omkostningerne 
i resten af ikke-kvotesektoren, jf. kapitel III. For en lille reduktion i 
udledningen af CO2 i forhold til grundscenariet er den marginale re-
duktionsomkostning på knap 2.000 kr. pr. ton. Skal personbiler stå for 
en reduktion på 1 mio. ton CO2, er omkostningen knap 3.500 kr. for 
det sidste ton CO2.  
 
Modellens resultater er baseret på en række antagelser om blandt 
andet udviklingen i bilernes priser og karakteristika. Resultaterne er 
derfor behæftet med usikkerhed. Følsomhedsanalyser af de relative 
priser på konventionelle biler og elbiler viser, at disse antagelser i et 
vist omfang har betydning for den samlede CO2-udledning fra per-
sonbiler i ikke-kvotesektoren i 2030. Følsomhedsanalyserne viser 
imidlertid også, at de marginale reduktionsomkostninger er rimelig 
robuste overfor ændringer i det relative prisforhold mellem konventio-
nelle biler og elbiler.   
 
De relativt høje omkostninger ved at reducere CO2 fra personbiler 
skyldes, at personbiler i udgangspunktet er underlagt en omfattende 
beskatning. Den samlede beskatning af personbiler bør svare til de 
eksterne omkostninger, der genereres i form af trængsel, ulykker, 
støj, CO2-udledning mv. De nuværende afgifter vurderes at være 
væsentligt højere end det, der kan begrundes ud fra hensyn til de 
eksterne effekter. Det gælder både for konventionelle biler samt for 
elbiler. 
 
Bilbeskatningen er ikke bare for høj set i forhold til de eksterne effek-
ter, men er også sammensat på en uhensigtsmæssig måde. Som 
udgangspunkt bør beskatningen lægges så tæt som muligt på de 
aktiviteter i form af kørsel og brændstofforbrug, som giver anledning 
til de eksterne omkostninger. Det er imidlertid ikke tilfældet i dag. 
 
En væsentlig del af den nuværende beskatning af personbiler består 
af afgifter på køb og ejerskab af biler. Afgifterne påvirker antallet af 
personbiler og dermed indirekte den samlede kørsel, men der er ikke 
en tæt sammenhæng mellem afgifterne og de negative effekter af 
kørslen.  
 
Brændstofafgiften er målrettet udledningen af CO2 og dele af luftforu-
reningen fra personbiler. Denne afgift er derfor velegnet til at regulere 
CO2-udledning fra biler. Brændstofafgiften er i dag væsentlig højere 
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end de eksterne effekter forbundet med brændstofforbrug. Herudover 
er registrerings- og ejerafgifter differentieret efter personbilers 
brændstofeffektivitet. Instrumenterne påvirker kun indirekte CO2-
udledning og er derfor mindre velegnet til at regulere disse udlednin-
ger end brændstofafgiften.  
 
De største eksterne effekter fra personbiler i form af trængsel, ulykker 
og støj opstår ved kørsel. Disse effekter reguleres mest målrettet 
gennem kørselsafgifter, der i princippet bør differentieres efter kørs-
lens sted og tidspunkt. I dag pålægges ikke kørselsafgifter.  
 
En skatteomlægning, der forskyder bilbeskatningen væk fra registre-
rings- og ejerafgifter hen mod kørselsafgifter, vil øge velfærden. Lige-
ledes vil en omlægning, der reducerer den samlede bilbeskatning 
(navnligt registrerings- og ejerafgift), kunne øge velfærden.  
 
Med omlægningen af bilbeskatningen i efteråret 2017 blev registre-
ringsafgiften sænket, hvilket isoleret set er et skridt i den rigtige ret-
ning. Reduktionen bliver dog næsten udlignet af en stigning i ejer-
afgifter, så den samlede beskatning af personbiler ikke er ændret 
væsentligt. Bilbeskatningens sammensætning er heller ikke blevet 
mere målrettet i forhold til de eksterne effekter fra personbiler.  
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Omlægning af 
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