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Dette notat beskriver metode og analyser, som indgår i kapitlet om 

lækage af drivhusgasser i Økonomi og Miljø, 2019. Det danner 

baggrund for de resultater, der præsenteres i kapitlet.   

 

1 Introduktion og sammenfatning 

Regulering af danske udledninger af drivhusgasser vil typisk øge udledningen af 

drivhusgasser i udlandet. Dette fænomen kaldes ofte for CO2e-lækage. Lækageeffekter 

forstås i denne sammenhæng som den merudledning af drivhusgasser, der finder sted 

i andre lande som resultat af dansk klimaregulering, der reducerer de indenlandske 

udledninger.  

 

Der kan være flere årsager til lækage. For det første kan et strammere 

reguleringsregime gøre danske virksomheder mindre konkurrencedygtige, hvilket 

reducerer deres eksport og øger importen til Danmark. Gennem den resulterende 

forøgelse af produktionen i udlandet øges de samlede udledninger i udlandet. For det 

andet kan en strammere regulering reducere det samlede danske forbrug af fossile 

brændsler. Dette vil føre til en lille reduktion af verdensmarkedsprisen på fossile 

brændsler, og dermed et øget forbrug af fossile brændsler. Selvom priseffekten på 

fossile brændsler er lille, kan effekten på udledningerne godt være af en betydelig 

størrelse i forhold til den danske udledningsreduktion, idet priseffekten virker på et stort 

marked. For det tredje kan lækageeffektens størrelse påvirkes gennem politiske 

institutioner. Eksempelvis medfører EU’s kvotesystem (EU ETS), at en del af de 

udledningsreduktioner, som finder sted i danske kvoteomfattede sektorer, vil blive 

modvirket af øgede udledninger i de kvoteomfattede sektorer i resten af EU. En effekt, 

der potentielt kan reducere lækagen, er såkaldte teknologiske spillovers, hvor en dansk 
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CO2e-afgift giver incitamenter til at udvikle ny, grøn teknologi, som kan reducere 

udledninger globalt. De forskellige effekter er nærmere beskrevet i De Økonomiske 

Råds Formandskab (2019). 

 

Et nyttigt begreb er den såkaldte lækagerate, der udtrykker hvor stor en andel af den 

indenlandske udledningsreduktion, der opvejes af en øget udledning i udlandet. 

Afhængigt af forskellige sektorers produktions- og afsætningsstruktur, herunder 

inputsammensætning og eksponering til udlandet, kan regulering af forskellige dele af 

dansk økonomi give anledning til forskellige lækagerater.  

 

Dette notat dokumenterer beregningerne af lækageraterne for Danmark. 

Lækageraterne beregnes for økonomien som helhed og for forskellige sektorer af 

dansk økonomi. 

1.1 Metode 

 

Det er i praksis ikke muligt at estimere lækagerater ved hjælp af empiriske metoder. 

Dette skyldes dels lækageraternes karakter af generelle ligevægtseffekter og dels 

manglen på brugbar eksogen variation i klimapolitikken. I stedet benyttes der i den 

økonomiske litteratur økonomiske modeller, der modellerer de relevante 

adfærdseffekter samt generelle ligevægtseffekter. Adfærden i sådanne modeller er dog 

konstrueret med baggrund i empiriske analyser.  

 

Modelberegningerne i den her foretagne analyse er udført ved hjælp af den såkaldte 

Global Trade Analysis Project (GTAP) database og model. Der benyttes en variant af 

GTAP-modellen, kaldet GTAP-E, som har et særligt fokus på modelleringen af 

energisystemet. Det tilhørende GTAP-datasæt beskriver hele verdens økonomi med 

udgangspunkt i basisåret 2011.1  

 

GTAP-E-modellens globale karakter gør det muligt at modellere effekten af dansk 

regulering på ikke blot de danske udledninger, men også på udlandets udledninger. 

Modellen indeholder de vigtigste transmissionsmekanismer fra dansk regulering til 

udlandet, nemlig gennem varemarkedet og gennem prisen på fossile brændsler. 

Modellen har en modellering af energiforbrug, der svarer til andre generelle 

ligevægtsmodeller med fokus på energi og emissioner (Truong m.fl. 2007). Ydermere 

har GTAP-databasen en relevant sektoropdeling og en tilknyttet global database over 

udledninger af forskellige typer drivhusgasser. Dette medfører, at forskelle i landenes 

udledningsintensitet i produktionen af forskellige varer også er modelleret. 

 

Der er til brug for denne analyse foretaget en række udvidelser og modifikationer af 

modellen. Disse udvidelser inkluderer en modellering af indvirkningen på 

                                                
1
 Afsnit 3.3 af dette dokumentationsnotat indeholder en diskussion af tidsperspektivet og det anvendte basisår i relation 

til denne analyse. 
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lækageeffekterne af EU ETS. Udvidelserne inkluderer også en mulighed for at 

begrænse stigninger i andre landes udledninger. Dette kan være relevant for lande, 

som har bindende udledningsmål i fremtiden, da dette vil reducere disse landes 

muligheder for at øge deres udledninger som reaktion på indførslen af yderligere dansk 

regulering. Endvidere er inkluderet udledninger af ikke-energirelaterede drivhusgasser 

fra blandt andet landbruget. 

 

Analyserne præsenteret her bidrager med ny viden indenfor en dansk kontekst om 

størrelsesordenen på lækageeffekten såvel som estimater af de sektorspecifikke 

lækagerater. Desuden er den foretagne modellering af andre landes 

udledningsreaktioner, som følge af disse landes målsætninger såvel som af EU ETS, 

en nyskabelse indenfor litteraturen. Medtagelsen af reduktionsmålsætninger i andre 

lande viser sig at have en betydelig effekt på de resulterende lækagerater. 

1.2 Resultater 

 

Lækageraten for Danmark er fundet ved at pålægge en dansk afgift på udledningen af 

CO2e på 100 kr. pr. ton. Der beregnes generelle lækagerater for Danmark som helhed 

ved at pålægge denne afgift for alle udledninger. Endvidere opgøres sektorspecifikke 

lækagerater ved at pålægge en tilsvarende CO2e-afgift i en enkelt del af dansk 

økonomi af gangen. Konkret er dette gjort for landbrug, købte transportydelser, 

energiintensiv industri, el- og varmesektoren, handel og service, øvrig (ikke-

energiintensiv) industri samt for det private og offentlige forbrug af fossile brændsler 

(inklusive brændsler til privat transport). 

 

Der findes i de udførte modelberegninger lækagerater for Danmark som helhed på 

mellem 45 og 53 pct. Det vil sige, at en generel CO2e-afgift, som medfører en reduktion 

af den danske udledning af drivhusgasser på f.eks. 1 mio. ton CO2e, resulterer i en 

reduktion af den globale udledning af drivhusgasser på ca. 0,5 mio. ton CO2e.  

 

Den beregnede lækagerate for Danmark er højere end det, der typisk findes i den 

internationale litteratur. Den høje lækagerate skyldes i høj udstrækning, at en 

væsentlig del af de udledningsreduktioner, som finder sted i danske kvoteomfattede 

sektorer, på langt sigt må forventes at blive modvirket af øgede udledninger i de 

kvoteomfattede sektorer i resten af EU. Medtages ikke effekten via EU ETS falder 

lækageraten til 14 pct. Den lave lækagerate på 14 pct. medtager effekten af, at en 

række af de andre lande i EU også har bindende mål for deres udledninger i ikke-

kvotesektoren. Disse mål begrænser lækagen ved dansk klimapolitik. Hvis det 

ignoreres, at andre EU-lande har bindende begrænsninger i deres ikke-kvotesektorer 

øges lækageraten til 19 pct. i stedet for 14 pct. Dette illustrerer, at det er vigtigt at 

medtage udformningen af klimapolitikken i EU ved beregning af lækageraten ved 

dansk klimapolitik.  
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Tabel 0 Beregnede lækagerater for Danmark 

 Lækagerate 
 ----- pct.----- 

 
Danmark som helhed 

 
  45  –  53 

 
Lækagerater for forskellige sektorer 

 

-  Energiintensiv industri   72  –  84 
-  El- og varme   68  –  95 
-  Landbrug   27  –  75 
-  Transportydelser (købte)   11  –  12 
-  Handel og service  -2  –  1 
-  Øvrig industri -15  –  -7 
-  Forbrug (privat og offentligt forbrug af fossile brændsler)     9  –  14 

Amn: Spændene i lækageraterne afspejler resultater i modelberegninger med forskellige antagelser og 
tilpasninger af modellen. Spændene kan ikke tolkes som statistisk usikkerhed. 
Kilde: Egne beregninger. 

 

 

Modelberegningerne tyder endvidere på, at der er store forskelle i lækageraterne i de 

forskellige sektorer i dansk økonomi. Lækageraterne er især høje for sektorer omfattet 

af EU ETS. Således findes i de forskellige modelberegninger lækagerater fra 68 til 95 

pct. for el- og varmesektoren og fra 72 til 84 pct. for den energiintensive industri. 

  

I ikke-kvotesektorerne er lækageraten generelt lav. For handel- og service findes 

således lækagerater på -2 til 1 pct. For købte transportydelser findes lækagerater på 

11-12 pct., mens der for det private og offentlige forbrug af fossile brændsler findes 

lækagerater på 9-14 pct. For den øvrige (ikke-energiintensive) industri findes negative 

lækagerater, som spænder fra -15 til -7 pct. De negative lækagerater afspejler 

generelle ligevægtseffekter. Når der lægges en CO2e-afgift på den øvrige danske 

industri vil det være lettere for udenlandske producenter af ikke-energiintensive 

industriprodukter at sælge deres varer til Danmark. Derfor stiger produktionen af ikke-

energiintensive industriprodukter i udlandet. Den øgede udenlandske produktion af 

ikke-energiintensive industriprodukter sker på bekostning af produktion i andre 

udenlandske sektorer, hvoraf nogen er energiintensive. Derved falder udledningen af 

drivhusgasser i udlandet.  

 

Landbruget er en undtagelse for de generelt lave lækagerater i ikke-kvotesektorerne. 

Således findes i de forskellige modelberegninger lækagerater for landbruget, som 

spænder fra 27 til 75 pct. De generelt høje lækagerater for landbruget afspejler, at 

forbruget af landbrugsvarer er mindre påvirket af ændringer i indkomst og priser end 

forbruget af andre varer. Det bevirker, at mindre landbrugsproduktion i Danmark som 

følge af afgifter på udledning af drivhusgasser i landbruget i høj grad bliver modsvaret 

af øget landbrugsproduktion i andre lande.  
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2 Om GTAP 

Grundlæggende består GTAP af to elementer. For det første er det en model, der 

beskriver produktion og forbrug i forskellige lande (McDougall 2003a og 2003b; Corong 

m.fl. 2017). Der findes forskellige beslægtede modeller, og til denne analyse er der 

valgt en modelvariant kaldet GTAP-E, der har en udbygget modellering af 

energiproduktion og -forbrug (Truong m.fl. 2007). For det andet bygger GTAP på en 

database, der indeholder en konsistent fremstilling af produktion, forbrug og 

handelsstrømme for størstedelen af verden (Aguiar m.fl. 2016). I det følgende 

beskrives de overordnede træk ved modellen og databasen. 

2.1 Om GTAP-E-modellen 

GTAP-E-modellen kan forstås som bestående af relativt simple statisk-komparative 

anvendte generelle ligevægtsmodeller (AGL-modeller) for forskellige regioner. 

Regioner forstås i denne sammenhæng som beskrivelser af enkelte lande eller 

aggregater af flere lande. De forskellige regioner påvirker hinanden gennem tre globale 

markeder, nemlig: 

 

1. Varemarkedet (import og eksport) 

2. Opsparingsmarkedet  

3. Transport til international handel 

 

I det følgende beskrives strukturen for produktion og forbrug i de enkelte regioner, og 

herefter beskrives de tre internationale markeder. Appendix A1 uddyber disse 

beskrivelser. 

 

Økonomien er inddelt i forskellige sektorer, der hver især producerer en enkelt vare. 

Produktionsfunktionerne er karakteriseret ved konstant skalaafkast. I produktionen 

benyttes produktionsfaktorerne land, kapital, arbejdskraft (to slags) samt 

naturressourcer. I produktionen af forskellige varer indgår således materialeinputs 

såvel som faktorinputs. Produktionsfunktionernes parametre i de forskellige regioner er 

kalibreret ud fra landespecifikke input-output-tabeller. Det betyder, at eksempelvis 

produktionen af elektricitet i Danmark i baseline finder sted på baggrund af en anden 

sammensætning af produktionsfaktorer og inputs end i andre lande.  

 

Der er separate sektorer, der producerer gas, olie, olieprodukter (herunder benzin og 

diesel) og kul. Forbruget af disse varer indgår som inputs i eksempelvis 

transportsektorer og elektricitetssektoren. Således vil en afgift på udledninger af 

drivhusgasser direkte påvirke virksomhedernes produktion gennem prisen på deres 

forbrug af fossile brændsler, såvel som indirekte gennem deres pris på elektricitet, som 

bliver dyrere, idet brugen af fossile brændsler i elektricitetsproduktionen bliver dyrere. 

 



 

- 6 - 
 

Udover forbruget af fossile brændsler er der også ikke-energirelaterede emissioner 

knyttet til især landbrugsproduktionen (husdyrsfordøjelse, håndtering af husdyrgødning 

og gødning af afgrøder). En afgift på udledninger af drivhusgasser vil således forværre 

konkurrencebetingelserne for landbrugssektorerne. De dele af landbruget, der har den 

højeste drivhusgasintensitet, vil opleve den største forværring. Afgiften vil således give 

et incitament til at flytte brugen af produktionsfaktorerne kapital, arbejdskraft og land til 

de dele af landbruget med de mindste udledninger (dvs. det vegetabilske landbrug) 

såvel som ud af landbruget som helhed. 

 

Forbruget er modelleret vha. en repræsentativ agent for hver region. Det antages, at 

agenten får nytte ved hhv. privat forbrug, offentligt forbrug og opsparing. Agenten 

bruger faste andele af sin indkomst på de tre elementer (Cobb-Douglas-nyttefunktion).2 

Der er CO2-udledninger forbundet med det private og offentliges forbrug af fossile 

brændsler på samme måde som med sektorernes forbrug af fossile brændsler i 

produktionen.  

 

De forskellige regioner handler varer med hinanden. Den globale handel er modelleret 

via den såkaldte Armington-antagelse, der indebærer, at det er muligt at substituere 

mellem indenlandske og udenlandske varer, og mellem udenlandske varer fra 

forskellige lande. Mulighederne for substitution er styret af varespecifikke 

substitutionselasticiteter, såkaldte Armingtonelasticiteter. Armington-modelleringen 

indebærer således, at international handel er karakteriseret ved imperfekt konkurrence, 

hvor de enkelte regioner står overfor en nedad-hældende efterspørgselskurve efter 

deres varer. 

 

Det er muligt for den repræsentative agent at bruge sin opsparing på både 

indenlandske og udenlandske investeringer. Dette er modelleret vha. en såkaldt “global 

bank”, der sikrer et ensartet afkast af opsparing på tværs af lande.  

 

Endeligt er der modelleret et internationalt marked for transport til international handel. 

Når varer skal fragtes mellem regioner kræver det transport. En del af 

transportproduktionen i de enkelte regioner benyttes til denne transport. En ændring i 

den internationale handel vil derfor føre til en ændring i efterspørgslen efter 

transportydelser.  

 

Produktionsfaktorer kan flytte mellem sektorer, men ikke over landegrænser. I praksis 

antages kapital og arbejdskraft at være perfekt mobile mellem sektorer. Omvendt 

                                                
2
 Det kan umiddelbart virke mærkeligt at inkludere offentligt forbrug og opsparing i den repræsentative agents nytte. 

Fordelen ved at inkludere det offentlige forbrug i nyttefunktionen er, at det muliggør en forholdsvis simpel modellering 

af de store empiriske forskelle i det offentlige forbrugs andel af den samlede indkomst mellem verdens lande. En mere 

kompleks modellering ville modellere opsparingstilbøjeligheden som udskudt forbrug. I så fald vil opsparing give 

anledning til nytte fra forbrug i fremtidige perioder, hvilket vil få en dynamisk optimerende agent til at spare op allerede 

i dag. GTAP-E er imidlertid en statisk model, så nytte af fremtidig forbrug indgår ikke i agentens forbrugsbeslutning. 

Inklusionen af opsparing direkte i nyttefunktionen sikrer et incitament til at spare op i den statiske model. 
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antages det, at land som produktionsfaktor er mindre mobil og naturressourcer er tæt 

på at være perfekt immobil. Den samlede mængde arbejdskraft, naturressourcer og 

land i økonomien er eksogent givet. På lang sigt kan det forventes, at ændringer i 

afkastet af kapital giver anledning til ændringer i kapitalapparatets samlede størrelse. 

Modellen inkluderer en simpel modellering af dette.3 Selvom kapital ikke direkte kan 

flytte over landegrænser, sikrer det internationale marked for opsparing, at afkastet af 

kapital er ens på tværs af modellens regioner.  

 

Der er foretaget en række udvidelser og modifikationer af GTAP-E-modellen til brug for 

de nærværende analyser. Formålet med disse udvidelser er at få modellen til bedst 

muligt at afspejle danske økonomiske og institutionelle forhold for derved at kunne 

beregne de mest realistiske danske lækagerater. Modellen er således blevet udvidet til 

at inkludere udledninger af andre drivhusgasser end CO2. Herudover er der foretaget 

en modellering af en række forskellige sektor- og landespecifikke drivhusgasafgifter. 

Disse afgifter muliggør gennemførslen af analyserne beskrevet i dette notat på to 

måder: For det første muliggør det at pålægge de ønskede afgifter i modellen. For det 

andet muliggør det en simpel modellering af andre landes reaktioner, der sikrer, at 

disse landes udledninger overholder deres internationale forpligtelser og institutionelle 

rammer. De foretagne udvidelser er beskrevet i flere detaljer i boks 1. 

 

Boks 1: Ændringer til den originale GTAP-E-model 

 

Til analyserne benyttes en modificeret version af GTAP-E-modellen for at 

imødekomme visse mangler ved GTAP-E såvel som for at tage højde for visse 

forhold, der gør sig gældende i en dansk kontekst. Denne boks beskriver de foretagne 

ændringer. 

 

Modellering af udledninger af metan, lattergas og flourgasser 

Udledninger af CO2, som opstår i forbindelse med afbrænding af fossile brændsler, er 

integreret i GTAP-E-modellen og i GTAP-databasen som standard. Tilknyttet GTAP-

databasen er desuden et “satellit-datasæt”, der beskriver de globale udledninger af  

metan, lattergas og flourgasser. Disse udledninger er i databasen knyttet til 1) forbrug 

af forskellige inputs (bl.a. brug af kunstgødning i landbruget), brug af kapital (især 

relateret til dyrebeholdningen i det animalske landbrug) og i forbindelse med 

produktion af output (bl.a. visse kemiske produktionsprocesser). Disse primært ikke-

energirelaterede udledninger er blevet indarbejdet i den valgte sektor- og 

landeaggregering. Herudover er der foretaget en modellering af, hvordan disse 

udledninger ændrer sig som følge af produktionsændringer. Endeligt er der mulighed 

                                                
3
 Tilpasningen i kapitalapparatet er som udgangspunkt “slået fra”, jf. Corong m.fl. (2017). Dog inkluderer GTAP-E en 

modellering af tilpasning af kapitalapparatet, som kan slås til ved kørsel af modellen. Et eksogent kapitalapparat er 

hensigtsmæssigt, hvis formålet er at analysere effekter af stød på kort sigt. Et eksempel på en sådan analyse kunne 

være de umiddelbare konsekvenser af en handelskrig. På lang sigt vil stød af permanent karakter imidlertid også 

påvirke størrelsen på kapitalapparatet. Da den nærværende analyses genstandsfelt er langsigtede lækageeffekter, er 

dette notats resultater baseret på den simple modellering af et endogent kapitalapparat. 
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for at lægge sektor- og landespecifikke afgifter på udledninger af disse drivhusgasser. 

 

I analysen er databasens udledningsstruktur tilpasset, således at udledninger relateret 

til brug af kapital er lagt sammen med udledningerne forbundet med produktion. Det er 

således ikke muligt for det animalske landbrug at reducere sine udledninger ved at 

bruge mindre kapital i produktionen og substituere mod andre produktionsfaktorer. I 

den udstrækning, at kapital repræsenterer en beholdning af dyr, er dette ikke en 

urimelig antagelse. I analyserne er landbruget opdelt i en animalsk og en vegetabilsk 

del. Det betyder, at det er muligt for landbruget at omlægge sin produktion fra 

animalsk til vegetabilsk landbrug, der ikke har disse udledninger tilknyttet sin 

produktion. Således inkluderer den anvendte modellering denne vigtige 

tilpasningsmargin. 

 

Restriktioner i EU’s non-ETS-sektorer 

EU kommissionen har i 2016 foreslået landespecifikke emissionsreduktioner for 2030 i 

de dele af økonomien, som ikke er omfattet af EU’s kvotesystem. Forslaget skal 

bidrage til at opfylde EU’s målsætning om 40 pct. reduktion i de samlede 

drivhusgasudledninger.  

 

I analyserne begrænses de samlede udledninger for ikke-kvotesektorerne i de EU-

lande, hvor reduktionsmålet vurderes at være bindende. Det medfører, at 

udledningerne herfra ikke kan øges, når der indføres emissionsreducerende tiltag i 

Danmark.  Reduktionsmålet vurderes at være bindende, såfremt det er lavere end de 

udledninger, landene ville have i et “business-as-usual”-scenarie, hvor der medtages 

muligheden for at anvende bidrag fra LULUCF og opkøb af ETS kvoter. Aktuelt 

omfatter dette 13 EU-lande, jf. Klimarådet (2016). Modelteknisk er denne begrænsning 

foretaget ved at modellere endogene, landespecifikke afgifter på udledninger fra ikke-

kvotesektorerne. Disse afgifter sikrer, at udledningerne fra disse landes ikke-

kvotesektorer ikke ændrer sig som følge af det indførte stød. Afgifterne kan tænkes 

som afspejlende den skyggepris, det har for de enkelte lande at sikre ikke-stigende 

udledninger i deres ikke-kvotesektor.  

 

Afgiftsprovenuet behandles ligesom provenuet for de eksisterende afgifter i GTAP-E: 

provenuet føres tilbage til den repræsentative agent. Således vil en afgift medføre et 

forvridningstab og derved en lavere indkomst. Idet den repræsentative agent bruger 

faste andele af sin indkomst på hhv. privat forbrug, offentligt forbrug og opsparing, vil 

dette isoleret set give anledning til, at indførslen af en afgift reducerer størrelsen på 

den offentlige sektor. 

 

Lækage i EU ETS 

Danske reduktioner i de sektorer, der er omfattet af EU ETS, har, udover de normale 

effekter gennem de internationale markeder, en effekt på kvoteprisen i EU. I et 

almindeligt kvotesystem, hvor kvoter opspares, og hvor det samlede loft over kvoter i 

systemets levetid er eksogent givet, vil effekten på kvoteprisen være så stor, at 
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reduktionen i de danske udledninger på lang sigt 1:1 opvejes af øgede udledninger 

indenfor EU ETS. I dette tilfælde vil den langsigtede lækagerate være 100 pct. 

indenfor kvotesystemet. Den seneste reform af EU ETS giver imidlertid anledning til 

en lækagerate på mindre end 100 pct. på lang sigt, idet kvoteloftet ikke længere er 

eksogent over systemets levetid, jf. Beck og Kruse-Andersen (2018) og De 

Økonomiske Råds formandskab (2018). 

 

I GTAP-E er denne lækageeffekt eksplicit modelleret. Dette er gjort gennem en 

modifikation af modellen, der sikrer, at de samlede reduktioner i EU ETS som en andel 

af reduktionerne kvotesektoren i Danmark svarer til lækageraten for EU ETS. 

Lækageraten for EU ETS er beregnet på en model for EU ETS, der blev benyttet i De 

Økonomiske Råds formandskab (2018), jf. Beck og Kruse-Andersen (2018). Ud fra 

denne model fastsættes lækagen igennem kvotesystemet til 83 pct. Dette er baseret 

på den langsigtede lækagerate ved en permanent reduktion af kvoteefterspørgslen i 

Danmark på 1,2 mio. ton per år (svarende til 10 pct. af de nuværende, årlige danske 

udledninger i kvotesektoren). Dette svarer således til den langsigtede effekt af en 

strammere dansk regulering, der permanent reducerer de danske udledninger. En 

ændring i modellens lukning sikrer, at denne lækagerate overholdes. Dette sikres 

modelteknisk gennem en endogenisering af et subsidie til forbrug af fossile brændsler 

i kvotesektoren. Dette subsidie kan forstås som en modellering af den nedadgående 

priseffekt på kvoter som respons på en reduktion af kvoteefterspørgslen. Lækagen 

igennem EU ETS afhænger i høj grad af, om reguleringen medfører en permanent 

eller midlertidig reduktion i udledningerne, og hvornår reguleringen indføres, jf. 

appendix A5. Derfor laves en følsomhedsanalyse med en lækage igennem 

kvotesystemet på 43 pct., hvilket er baseret på den langsigtede lækagerate for et 20-

årigt stød, der indføres i 2020.  

 

EU ETS omfatter produktionen af el og varme samt et antal energiintensive industrier 

som f.eks. stål, aluminium og cement. Ud over disse stationære industrier har 

systemet siden 2012 dækket luftfartstrafik imellem lufthavne indenfor Det Europæiske 

Økonomiske Samarbejdsområde.4 Opdelingen af GTAP-databasen er lavet for bedst 

muligt at afspejle EU ETS, men der kan være mindre afvigelser, hvor opdelingen af de 

57 produktionssektorer i GTAP ikke svarer perfekt til opdelingen mellem EU’s ETS og 

non-ETS-sektorer. En liste over sektoropdelingen og den valgte aggregering kan 

findes i appendix A3. 

 

Eksogenisering af dansk olie- og gasproduktion 

Indførslen af en afgift et sted i dansk økonomi vil have generelle ligevægtseffekter, der 

påvirker alle dele af økonomien. En særlig sektor i denne sammenhæng er den 

danske produktion af olie og gas i Nordsøen. På lang sigt vil den tilgængelige olie og 

gas i Nordsøen slippe op eller ikke længere være rentabel at udvinde. Ændringer i 

udledninger, der kan tilskrives ændringer i Nordsøproduktionen, er derfor mindre 

                                                
4
 Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge. 
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relevante for den langsigtede lækagerate. I den nærværende analyse er dette 

håndteret ved at foretage en eksogenisering af produktionen af dansk olie og gas. På 

den måde fjernes effekten af ændringer i nordsøproduktionen som følge af indførsel af 

regulering. Eksogeniseringen sikres modelteknisk gennem et endogent 

produktionssubsidium i de danske olie- og gassektorer. 

2.2 Om GTAP-databasen 

GTAP-databasen indeholder 120 lande og herudover 20 landeaggregater. Disse 140 

regioner dækker tilsammen 98 pct. af verdens BNP og 92 pct. af verdens befolkning. 

Hver regions økonomi er opdelt i 57 sektorer. Den nyeste version af GTAP-databasen, 

version 9, har 2011 som basisår. Det er denne version, der er benyttet i de foretagne 

analyser. Til den foretagne analyse er der foretaget en aggregering af GTAP-

databasen til i alt 30 regioner og 18 sektorer. Se appendix A3 for en detaljeret 

beskrivelse af den valgte aggregering af både sektorer og regioner. Aggregeringen er 

foretaget med henblik på at reducere modellens løsningstid og stadig bibeholde de 

vigtigste forskelle i sektorstruktur såvel som en høj detaljeringsgrad i forhold til 

Danmarks vigtigste samhandelspartnere. 

 

Databasen vedligeholdes af et forskningscenter med base på Purdue Universitet, USA.  

Databasen sammensættes på baggrund af såkaldte “social accounting matrices” 

(SAM’s) for de enkelte lande. En SAM kan betragtes som en matrixrepræsentation af 

et nationalregnskab. Eksempelvis indgår nationalregnskabets input-output-tabeller som 

et kerneinput i konstruktionen af en SAM. De enkelte landes SAM’s konstrueres af et 

internationalt netværk af forskere og GTAP-brugere. På baggrund af disse konstrueres 

en konsistent fremstilling af verdens økonomi. Der foretages således 

justeringsprocedurer, der sikrer, at de enkelte landes BNP er konsistent med 

Verdensbankens database, det sikres at verdenshandlen balancerer, og et særligt 

input-output-datasæt fra det Internationale Energiagentur bruges til at overskrive 

rækker og kolonner for energiinputs og energioutputs i SAM’en. 

 

Disse justeringer sikrer global konsistens, men det er ikke givet, at det forbedrer 

modelleringen af eksempelvis Danmarks økonomi. En sammenligning med det danske 

nationalregnskab viser imidlertid, at der på det overordnede plan er en høj grad af 

konsistens mellem de to fremstillinger af dansk økonomi. Overordnet er der således en 

forskel på blot 0,2 pct. i Nationalregnskabets produktionsværdi og GTAP-databasens 

produktionsværdi for Danmark. En sammenligning på sektorniveau kompliceres 

imidlertid af definitoriske forskelle i sektorinddelingen.  

 

GTAP-databasen indeholder også data vedrørende udledninger af drivhusgasser. 

Således er der variable, der beskriver udledning af drivhusgasser, der finder sted i 

forbindelse med forbrug af fossile brændsler såvel som udledning af metan, lattergas 

og flourgasser. Der er to primære mangler ved databasens dækning af CO2e-

udledninger. For det første er CO2-udledninger, der ikke finder sted i forbindelse med 

afbrænding af fossile brændsler, ikke dækket. Den primære kilde til sådanne 
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udledninger opstår ved opvarmning af kalk i forbindelse med produktionen af cement. 

En anden vigtig kilde er såkaldt flaring i forbindelse med indvinding af olie og gas. I 

2011 blev der udledt 0,91 mio. ton og 0,25 mio. ton CO2 fra hhv. kalkopvarmning og 

flaring Danmark (Nielsen m.fl. 2018). For det andet dækker modellen ikke udledninger 

forbundet med ændringer i jordens kulstofbalance (såkaldte LULUCF-udledninger). I 

2011 havde Danmark en negativ nettoudledning fra LULUCF på 2,4 mio. ton. 

Endvidere bemærkes det, at GTAP-databasen ikke indeholder udledninger forbundet 

med afbrænding af biomasse. Der ligger dermed en forudsætning om CO2-neutralitet af 

biomasse til grund for analyserne. 

 

Der er en del forskelle fra Danmarks Statistiks opgørelse af udledning af drivhusgasser 

til GTAP-databasens, men disse forskelle kan i høj grad forklares af definitoriske 

forskelle i sektorinddelingen, såvel som forskelle i opgørelsesmetoder. De primære 

opgørelsesmæssige forskelle er, at Danmarks Statistiks Grønne Nationalregnskab 

bruger en anden opgørelse af udledninger forbundet med bunkering i luft-og 

vandtransportsektorerne, og at GTAP-databasen henregner alle ikke-private 

udledninger fra landtransport, inkl. erhvervenes transportbehov, til 

landtransportsektoren. Fraregnet udledninger til luft- og vandtransport er det Grønne 

Nationalregnskabs udledninger 10 pct. højere end GTAP-databasens.  

Sammenligningen af både den økonomiske struktur såvel som udledningen af 

drivhusgasser er beskrevet i flere detaljer i appendix A3.  

2.3 Sektorstruktur 

Tabel 1 illustrerer visse deskriptive forhold ved dansk økonomi, som beskrevet i GTAP-

databasen, som kan påvirke lækageraterne. I tabellen benyttes en yderligere 

aggregering af de 18 sektorer, for at overskueliggøre databasens indhold. I 

konstruktionen af beregningen af de sektorspecifikke lækagerater aggregeres 

sektorerne yderligere, jf. nedenfor. Tabellen er beregnet på baggrund af GTAP-

databasen, og kan derfor ikke direkte sammenlignes med Danmarks Nationalregnskab 

eller med nationale opgørelser af Danmarks udledninger.  

 

Der er stor forskel på sektorernes CO2e-intensitet, målt som udledninger pr. kr. 

bruttoværditilvækst. Eksempelvis står det animalske landbrug for 10,3 pct. af de 

samlede udledninger, selvom det blot står for 1,2 pct. af bruttoværditilvæksten (BVT). I 

modsætning til dette står anden industri for 19,4 pct. af BVT, men blot 3,6 pct. af de 

samlede udledninger. Det er nødvendigt med en vis varsomhed i tolkningen af disse 

tal, da de forskellige sektorer er internt forbundne. Eksempelvis ligger forarbejdning af 

landbrugsprodukter under “anden industri”, selvom denne sektor får en betydelig del af 

sine inputs fra den indenlandske landbrugsproduktion. 

 

En stor del – 20,5 pct. – af de danske udledninger finder sted i el- og varmesektoren. 

De fleste af disse udledninger finder sted i forbindelse med afbrænding af fossile 

brændsler i elektricitetsproduktionen. Denne andel er tæt på andelen beregnet ud fra 

Danmarks Statistiks opgørelse af udledningerne i 2011. Imidlertid har bl.a. en forøget 
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VE-andel i energiproduktionen reduceret denne andel til 13,0 pct. i 2015 ifølge 

Danmarks Statistik.5  

 

Tabel 1. Sektorstruktur i GTAP-databasen, 2011 

 
------- Danmark -------  RoEU RoW 

 
BVT CO2e 

CO2e-
intensitet 

CO2e-
intensitet 

CO2e-
intensitet 

 
 - pct. af total - --- ton CO2e pr. 1000 kr. BVT --- 

Vegetabilsk landbrug 0,9 3,2 0,20 0,17 0,22 

Animalsk landbrug 1,2 10,3 0,45 0,53 0,91 

Anden industri 19,8 4,6 0,01 0,02 0,03 

Råstofindvinding 3,3 3,6 0,06 0,21 0,20 

Olieprodukter 0,2 1,5 0,52 0,87 0,98 

El- og varmeproduktion 1,5 20,5 0,75 0,84 3,42 
Energiintensiv industri 
ekskl. olieprodukter 

5,4 2,0 0,02 0,07 0,24 

Handel og service 63,7 4,7 0,00 0,01 0,02 

Landtransport 3,0 15,5 0,28 0,31 0,31 

Vand- og lufttransport 1,0 23,8 1,23 0,61 0,48 

Privat og offentligt forbrug - 10,2 - - - 
Anm.: BVT: Bruttoværditilvækst. RoEU: EU-28 undtagen Danmark. RoW: Hele verden undtagen EU-28. 
Sektorinddelingen er en yderligere aggregering fra de 18 sektorer der er benyttet i modelkørslerne. 
Aggregeringen er den samme som præsenteret i tabel 2 nedenfor; dog præsenterer nærværende tabel 
landbruget opdelt i vegetabilsk og animalsk landbrug, produktionen af olieprodukter som separat sektor 
samt en række med resultater for vand- og lufttransport. Der præsenteres desuden en række med CO2e-
indholdet i privat og offentligt forbrug for Danmark.  
Kilde: Egne beregninger på GTAP-databasen. 

 

 

I beregningen af lækageraten spiller både Danmarks og udlandets CO2e-intensiteter en 

rolle. Hvis produktionen af en vare flytter til udlandet som reaktion på dansk regulering, 

vil højere CO2e-intensiteter i udlandet give anledning til høje lækagerater. I en del 

sektorer har Danmark lavere CO2e-intensitet end vores samhandelspartnere. Dette er 

således tilfældet for el- og varmeproduktionen, råstofindvinding, energiintensiv industri, 

handel og service og i mindre udstrækning i det animalske landbrug. Generelt er der 

lavere CO2e-intensiteter i EU-landene end i resten af verden. I mange tilfælde er 

forskellene i CO2e-intensitet betydelige. En del af forklaringen er formentlig, at forskelle 

i produktionssammensætningen indenfor hver af de aggregerede sektorer præsenteret 

i tabel 1 giver anledning til forskelle i den aggregerede CO2e-intensitet. En anden del af 

forklaringen skyldes forskelle i input-outputstrukturer mellem lande. Langt størstedelen 

af energiforbruget i dansk industri kommer således fra elektricitet, hvor der mange 

steder i udlandet finder en større afbrænding af fossile brændsler sted direkte i de 

enkelte produktionssektorer. Dette betyder, at de enkelte sektorer får højere direkte 

CO2e-intensiteter tilknyttet, hvorimod danske udledninger fra industrien har karakter af 

indirekte udledninger knyttet til forbruget af elektricitet.  

                                                
5
 Se appendix A3 for flere detaljer om denne sammenligning. 
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3 Metode 

I analyserne indføres en afgift på udledningerne af drivhusgasser for at kvantificere 

effekterne på både danske og udenlandske udledninger samt den deraf afledte 

lækagerate. Først analyseres lækageraten ved indførsel af en ensartet afgift på alle 

danske CO2e-udledninger. Herefter undersøges de sektorspecifikke lækagerater ved 

kun at afgiftspålægge en sektor ad gange. Derudover foretages relevante 

følsomhedsanalyser. 

 

Lækageraten fra Danmark til resten af verden (ROW) defineres som 

 

𝐿𝑅 = −
Δ𝐺𝐻𝐺𝑅𝑂𝑊

Δ𝐺𝐻𝐺𝐷𝐾
 

 

Her er Δ𝐺𝐻𝐺𝑖 et udtryk for den absolutte ændring i udledninger i region i, 𝑖 =

{𝐷𝐾, 𝑅𝑂𝑊}. 

3.1 Ensartet dansk CO2e-afgift 

I denne analyse undersøges lækageraten ved indførelse af et stød til GTAP-E-

modellen i form af en generel afgift på 100 kr. pr. ton på størstedelen af CO2e-

udledninger i Danmark. Afgiften pålægges udledninger af drivhusgasser relateret til det 

private og offentlige forbrug samt udledninger forbundet med produktion. For 

virksomhederne afgiftspålægges både udledninger forbundet med forbrug i 

produktionen og udledninger, som er direkte forbundet med den producerede mængde.  

 

Afgiften pålægges alle danske udledninger med undtagelse af fly- og skibstransport, 

såvel som kul-, olie- og gasproduktionen. Danmark har ingen kulproduktion, og GTAP-

databasen opgør derfor også kun en forsvindende lille udledning fra denne sektor i 

Danmark. Olie- og gasproduktionen afgiftspålægges ikke, idet det forventes at denne 

produktion på lang sigt ophører.6 For vand- og lufttransport er opgørelsen af nationale 

udledninger forbundet med vand- og lufttransport ikke konsistent med den gængse 

opgørelsesmetode. Grundlæggende repræsenterer udledningerne i GTAP danske 

søfarts- og luftfartsvirksomheders globale forbrug af brændsler, hvorimod almindelige 

internationale opgørelser tager udgangspunkt i den tankning/bunkering af alle landes 

virksomheder, som finder sted på dansk territorium (se appendix 3.2 for flere detaljer). 

Da det i praksis ville være svært for Danmark at beskatte de udledninger, som i GTAP 

henregnes til disse to sektorer, er det valgt ikke at inkludere disse to sektorer i de 

foretagne analyser. 

 

Beskatningen medfører, at prisen på brug af fossile brændsler i Danmark stiger i 

virksomhederne samt i den private og offentlige sektor, hvilket mindsker efterspørgslen 

efter disse brændsler. For virksomhederne betyder det, at de kan mindske 

afgiftsbetalingerne, hvis de skifter over mod andre inputs, herunder mindre CO2e-

                                                
6
 Af samme grund er den danske produktion af olie og gas eksogeniseret i modelberegningerne, jf. boks 1. 
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intensive brændsler. Dette er ikke tilfældet med beskatningen af udledninger i 

forbindelse med virksomhedernes produktion, hvor virksomhederne bliver nødt til at 

mindske produktionen for at mindske afgiftsbetalingerne. Dette er især relevant for 

landbruget, hvor en betydelig del af udledningerne finder sted i forbindelse med 

husdyrsproduktionen, og hvor der ved disse udledninger ikke er mulighed for at 

opretholde den samme husdyrsproduktion og samtidig reducere udledningerne. Samlet 

set vil det trække i retning af, at produktionen vil forskydes over mod sektorer, hvor der 

enten er lave udledninger forbundet med produktionen, eller hvor det er nemt at 

substituere væk fra brug af (de mest CO2-intensive) fossile brændsler. 

 

I el- og varmesektoren, hvor en stor del af udledningerne stammer fra brug af fossile 

brændsler, vil der således ske en substitution væk fra energigoder over til et øget 

kapitalapparat. Denne substitution kan fortolkes som en øget andel af vedvarende 

energi i produktionen. I landbruget, hvor de fleste udledninger er forbundet med 

produktionen af animalske produkter, vil man derimod forvente en forskydning over 

mod en større produktion i den vegetabilske landbrugssektor, hvor 

produktionsudledningerne er mindre.  

 

Dansk økonomi indeholder allerede en del regulering, herunder energi- og CO2e-

afgifter, der påvirker virksomheders og forbrugeres udledninger af fossile brændsler. 

Sådanne afgifter er afspejlet i GTAP-databasen. I den foretagne analyse undersøges 

effekterne af at pålægge yderligere afgifter ovenpå det eksisterende afgiftssystem. De 

foretagne modelberegninger skal således ikke tolkes som et forslag til hvordan et 

optimalt lækagekorrigeret system af afgifter og andre instrumenter bør indrettes. 

Imidlertid giver analysen en indikation af hvilke sektorer, der har relativt høje eller lave 

lækagerater, og hvad omkostningerne er ved indførsel af yderligere afgifter. 

3.1.1 Parisaftalen 

Parallelt med ovenstående præsenteres et scenarie, som tager udgangspunkt i, at 

indmeldingerne til den såkaldte Parisaftale overholdes i 2030. Med klimaaftalen indgået 

i Paris i 2015 forpligtede 196 lande sig til at fremlægge nationale reduktionsbidrag til at 

reducere de samlede drivhusgasudledninger. For lækageraten i en dansk kontekst har 

det betydning, om de enkelte landes indmeldte reduktionsbidrag reelt medfører, at 

landene skal indføre tiltag, der begrænser CO2e-udledningen, dvs. om begrænsningen 

er bindende. Hvis begrænsningen ikke er bindende betyder det, at landet kan øge 

udledninger i nogle sektorer, uden at skulle begrænse udledningerne andre steder i 

økonomien, som reaktion på indførslen af en strammere regulering i Danmark. 

 

Det er vanskeligt at afgøre, om de indmeldte reduktionsbidrag udgør bindende 

begrænsninger for de enkelte lande. Til brug for denne analyse er der foretaget et skøn 

over hvilke lande der har bindende målsætninger på baggrund af UN Environment 

(2018).7 Bindende målsætninger kan, under visse antagelser, siges at være gældende 

for alle regioner i den benyttede aggregering, undtaget Kina, Indien, USA og Rusland.  
                                                
7
 En beskrivelse af det foretagne skøn kan findes i appendiks A3.3 
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EU’s indmelding til Parisaftalen antages at udgøre en bindende begrænsning på EU’s 

samlede udledninger, men tilsiger ikke, hvorvidt udledningerne kan stige i visse EU-

lande, hvis reduktionerne er så store i andre lande, at EU samlet set når 

målsætningen. Det antages, at EU’s kvotesystem samt reglerne om udledninger i hvert 

lands non-ETS-sektorer opfylder reduktionsmålsætningen i Parisaftalen. På den 

baggrund lægges der ikke yderligere begrænsninger på EU-landene end dem, der 

allerede er til stede i grundscenariet. 

 

Der udføres to scenarier for Parisaftalen, som er forskellige i antagelserne vedrørende 

begrænsninger for landene udenfor EU. I det ene modelleres begrænsningen ved at 

holde de samlede udledninger konstante i hvert af landene med begrænsninger. Dette 

gøres uanset om landenes respons i grundscenariet er at øge eller mindske 

udledningerne, når CO2e-afgiften indføres i Danmark. Det svarer til en antagelse om, at 

landene lige præcis lever op til deres indmeldinger til aftalen, uagtet hvad der sker i 

resten af verden. I det andet scenarie antages det, at landenes udledningsændringer 

skal være svagt negative. Det vil sige, at begrænsningen kun pålægges de lande, som 

ønsker at øge deres udledninger som reaktion på indførslen af CO2e-afgiften i 

Danmark. Det svarer til en antagelse om, at landene overopfylder deres forpligtelser i 

Parisaftalen, hvis dette er optimalt for dem indenfor modellens rammer.  

3.2 Sektorspecifikke danske CO2e-afgifter 

I denne analyse indføres CO2e-afgifter i en enkelt del af dansk økonomi af gangen 

(disse dele kaldes i det følgende for sektorer). Dette gøres for at undersøge forskellen 

på lækagerater mellem forskellige dele af dansk økonomi. Der udføres seks 

sektorspecifikke stød, hvor der pålægges afgifter på alle udledninger forbundet med 

virksomhedernes produktion. For hver af disse sektorer indføres en ensartet CO2e-

afgift på 100 kr. på alle kategoriens undersektorer.8 Hertil kommer et stød, der 

pålægger en afgift på alle udledninger forbundet med det private og offentlige forbrug 

af fossile brændsler. Denne sidste gruppering dækker primært over private 

husholdningers brug af benzin og diesel til privattransport såvel som individuel 

boligopvarmning. Dette giver anledning til syv sektorspecifikke lækagerater, jf. tabel 2. 

 

  

                                                
8
 Det er værd at bemærke, at der er en separat gruppering, der indeholder udledninger fra transport, som finder sted i 

forbindelse med produktionen.  Disse udledninger er indeholdt i transportydelsessektoren. Dette indbefatter bl.a. 

logistik, taxikørsel såvel som anden transport, der finder sted som en integreret del af anden produktion. 
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Tabel 2: Definition af kategorier i det sektorspecifikke stød 

Sektorer 
Undersektorer (18 sektorer 
samt privat og off. forbrug) 

Udledninger dækket af 
ETS eller non-ETS 

Landbrug 
Vegetabilsk produktion Non-ETS 
Animalsk produktion Non-ETS 

Transportydelser 
(landtransport) 

Øvrig transport Non-ETS 

Energiintensiv industri 
Energiintensiv industri ETS 
Olieprodukter ETS 

El- og varme El- og varme ETS 

Handel og service 
Handel Non-ETS 
Service Non-ETS 
Offentlig produktion Non-ETS 

Øvrig industri 

Vegetabilsk forarbejdning Non-ETS 
Animalsk forarbejdning Non-ETS 
Anden industri Non-ETS 
Skovbrug og fiskeri Non-ETS 

Forbrug 

Privat og offentligt forbrug af  

Olie Non-ETS 

Gas Non-ETS 

Kul Non-ETS 

Benzin, diesel og andre 
olieprodukter 

Non-ETS 

Anm.: Kategorierne er konstrueret på baggrund af aggregeringen af GTAP-databasens 57 sektorer til de 
18 sektorer benyttet i kørslerne. Appendix A3 indeholder en korrespondence fra de 57 sektorer til de 18 
sektorer. Fem af de 18 sektorer, nemlig vand- og lufttransport samt produktionen af kul, olie og gas, er 
ikke medtaget i nogen af de 7 afgiftskategorier. 
 

Ligesom ved den ensartede beskatning lægges ændringer i udledningerne i alle dele af 

dansk og udenlandsk økonomi til grund for beregning af de sektorspecifikke 

lækagerater i denne analyse. Dette skyldes, at indførslen af en sektorspecifik CO2e-

afgift har generelle ligevægtseffekter på andre dele af økonomien i både Danmark og 

resten af verden. Disse generelle ligevægtseffekter inkluderes således i beregningen af 

de sektorspecifikke lækagerater. Det er værd at have for øje, at det er de forskellige 

sektorers udledninger, herunder udledninger der opstår i forbindelse med forbrug af 

fossile brændsler, der beskattes. Eksempelvis beskattes elektricitetssektorens forbrug 

af gas i det sektorspecifikke el- og varmestød. 

 

Tabel 2 viser også hvilke dele af økonomien, der er modelleret som værende dækket 

af EU ETS, og dermed hvilke dele hvor den anvendte ETS-lækagerate direkte påvirker 

resultaterne. 

3.3 Diskussion af den anvendte metode 

GTAP-E-modellen i kombination med GTAP-databasen er på mange måder en 

velegnet metode til at foretage de ønskede analyser. Imidlertid er der også visse 

begrænsninger ved den anvendte metode såvel som visse forhold, som skal holdes for 

øje i fortolkningen af resultaterne. Begrænsninger og forhold, og deres betydning for 

resultaterne, diskuteres i det følgende.  
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3.3.1 GTAP-databasens opgørelse af udledninger 

For enkelte sektorer er der visse forhold ved GTAP-databasens opgørelse af 

udledninger, som kan være problematiske i forhold til at beregne de mest realistiske 

lækagerater. Grundlæggende er der identificeret enkelte udfordringer gennem to 

systematiske gennemgange: 

 

1. En gennemgang af metoden bag konstruktionen af GTAP’s CO2- og non-CO2-

databaser  

2. En sammenligning af GTAP-databasens udledninger for Danmark i forhold til 

Danmarks Statistiks opgørelser af samme – og en vurdering af udviklingen i 

udledningerne i Danmarks Statistiks opgørelser siden 2011, som er GTAP’s 

basisår. 

 

Den første gennemgang identificerede to udeladelser, der begge relaterer sig til 

metoden bag GTAP’s CO2-database. Grundlæggende er denne database baseret på 

forbrug af fossile brændsler i produktionen (Lee 2008). Hvert fossilt brændsel tilknyttes 

en udledningskoefficient, og der benyttes sektor- og brændselsspecifikke koefficienter, 

der angiver, hvor stor en del af de anvendte brændsler, der afbrændes og dermed 

udleder CO2. Der er to primære kilder til CO2-udledninger, der udelades ved dette 

opgørelsesprincip. For at vurdere konsekvenserne af dette, er der foretaget to 

følsomhedsanalyser: 

 

 Cementproduktion: CO2-udledninger der opstår i forbindelse med opvarmning af 

kalksten til brug i cementproduktionen. Denne udeladelse forsøges håndteret 

gennem en følsomhedsanalyse, hvor disse udledninger inkluderes. 

 Landbrug (LULUCF): De såkaldte LULUCF-udledninger, der relaterer sig til 

ændringer i kulstofbeholdningen i jorden som følge af brug af land, ændringer i brug 

af land og skovdrift. I nærværende analyse er disse udledninger vigtigst i forbindelse 

med landbrugsdrift, som kan give anledning til ændringer i kulstofbeholdningen i 

jorden. Disse udledninger er forsøgt inkluderet gennem en relativ enkelt modellering 

i en følsomhedsanalyse. 

 

Den anden gennemgang identificerede ligeledes to diskrepanser, som undersøges i 

følsomhedsanalyser: 

 

 Landbrug (N2O): De danske udledninger fra lattergas (N2O) i landbruget er ca. 20 

pct. lavere i GTAP’s database end i Danmarks Statistiks opgørelse for 2011, jf. tabel 

A3.5 i bilag A3. Denne udeladelse forsøges håndteret gennem en 

følsomhedsanalyse, hvor udledningerne af lattergas i Danmark opjusteres. 

 El- og varmesektoren: Der er et stort fald i udledningerne fra den danske el- og 

varmesektor fra 2011 til 2015 i Danmarks Statistiks opgørelse, jf. tabel A3.5 i bilag 

A3. Der er foretaget en følsomhedsanalyse, hvor denne ændring inkorporeres i et 

nyt baselinescenarie, som der herefter foretages afgiftsstød på. 
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De foretagne justeringer medfører alle brud med det sæt af indbyrdes principper, som 

ligger bag konstruktionen af GTAP-databasen. Af denne grund er justeringerne ikke 

medtaget i grundscenariet, men præsenteres i stedet som følsomhedsanalyser, der 

indikerer en retning og en størrelsesorden på den usikkerhed, som er forbundet med 

de identificerede udfordringer i GTAP-databasen i forhold til at benytte den til at 

estimere lækagerater for Danmark.  

 

Følsomhedsanalyserne foretages både for de sektorspecifikke lækagerater samt for 

den ensartede afgift. Dette sæt af udledningsrelaterede følsomhedsanalyser 

præsenteres efter de generelle og sektorspecifikke lækagerater. 

3.3.2 Udeladte effekter 

Selvom modellen er velegnet til de gennemførte analyser, er der også effekter, som 

man kan forvente vil finde sted i praksis, som ikke er modelleret. Der er i arbejdet med 

modellen identificeret to primære sådanne effekter, nemlig manglende modellering af 

grænsehandel og manglende modellering af teknologiske spillovers. Disse to effekter, 

og betydningen af udeladelsen af disse effekter fra modelberegningerne, diskuteres i 

dette underafsnit.  

 

Indførslen af en afgift i Danmark på CO2e-udledninger kan give anledning til, at danske 

forbrugere og virksomheder omlægger en del af deres forbrug til udlandet, uden at der 

er tale om, at forbrugere og virksomheder flytter til udlandet. Denne type af 

grænsehandelseffekter er i relation til den nærværende analyse især relevant for 

udledninger fra transportsektoren såvel som privatforbruget af brændsler til transport. 

Grænsehandel indebærer i dette tilfælde, at danske virksomheder og forbrugere 

undgår den danske afgift ved i stedet at tanke benzin og diesel i nabolandene Tyskland 

og Sverige. Disse effekter kan være relativt store, jf. Skatteministeriet (2017). 

Grænsehandel er ikke eksplicit modelleret i GTAP-E.9 Grænsehandel vil isoleret set 

bidrage til at øge lækagen, når der pålægges en afgift på benzin og diesel, idet danske 

forbrugeres og virksomheders tankning i udlandet teknisk henregnes til udlandets 

emissionsregnskab. Hvis dette var hele forklaringen, ville udeladelsen af 

grænsehandelseffekterne trække i retning af, at lækageraterne undervurderes for disse 

sektorer. 

 

Imidlertid er både Sverige og Tyskland underlagt bindende begrænsninger for deres 

udledninger i ikke-kvotesektoren frem mod 2030. Udledninger fra transport er indeholdt 

i ikke-kvotesektoren. Det betyder, at der ikke i praksis kan forventes at finde en 

merudledning sted i disse lande som følge af øget grænsehandel. Det skyldes, at en 

merudledning fra eksempelvis den tyske transportsektor vil forudsætte reduktioner 

andre steder i den tyske ikke-kvotesektor. Samlet vurderes det derfor, at udeladelsen 

af grænsehandlen ikke har nævneværdig betydning for de beregnede lækagerater. 

                                                
9
 Dog er der substitution mellem udenlandsk og indenlandsk benzin og diesel i både virksomhedernes forbrug og 

privatforbruget. 
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Grænsehandel vil imidlertid også have betydning for provenuet fra den indførte CO2e-

afgift. I de foretagne modelberegninger antages det, at al benzin og diesel, der bruges 

af danske forbrugere og virksomheder, købes i Danmark. Hvis indførslen af en CO2e-

afgift betyder, at en del benzin og diesel i fremtiden købes i udlandet, overvurderes 

provenuet fra afgiften. Det betyder, at de foretagne beregninger overvurderer 

indkomsten i Danmark. Dette påvirker ikke lækageraterne direkte, men det vil have 

afledte effekter på de beregnede lækagerater. Dog må det forventes, at disse udeladte 

afledte effekter er betydeligt mindre end de “1.-ordenseffekter”, som er inkluderet i de 

foretagne beregninger, og som ligger til grund for lækageraterne i de foretagne 

analyser. 

 

En stramning af dansk klimaregulering vil øge efterspørgslen efter klimavenlige 

produktionsteknologier og kan give anledning til en øget forsknings- og 

udviklingsindsats efter sådanne teknologier. Imidlertid vil teknologiske landvindinger af 

denne type efterfølgende kunne benyttes i hele verden – og ikke kun i Danmark. 

Sådanne teknologiske spillovers vil trække i retning af at reducere lækageraten. 

Imidlertid er eventuelle spillover-effekter ikke modelleret i GTAP-E. Dette vil trække i 

retning af at den nærværende analyse overvurderer lækageraterne. Imidlertid må det 

forventes, at eventuelle teknologiske spillover-effekter fra et rent dansk tiltag er små, 

idet den danske efterspørgsel efter klimavenlige produktionsteknologier kun udgør en 

lille del af det globale marked for sådanne teknologiske løsninger.  

3.3.3 Om tolkningen af de præsenterede lækagerater 

De præsenterede lækagerater har karakter af langsigtede lækagerater, dvs. det er de 

lækageeffekter, som finder sted efter at økonomien har tilpasset produktionsstruktur og 

kapitalapparat til den nye langsigtsligevægt. Ligeledes er der i modelleringen af 

lækagen indenfor EU ETS benyttet et estimat af den langsigtede effekt på 

udledningerne som følge af et permanent fald i kvoteefterspørgslen. GTAP-databasen 

har 2011 som udgangspunkt for sin beskrivelse af økonomien, og lækageraterne skal 

derfor tolkes som den langsigtede effekt, givet at økonomiens struktur kun ændrer sig 

som følge af de modellerede afgifter og i fraværet af teknologisk vækst samt 

befolkningsændringer. 

 

Det kan forventes, at udledningen af drivhusgasser i den danske el- og varmesektor vil 

fortsætte med at falde. Således vil en opfyldelse af målsætningen om at være et 

lavemissionssamfund i 2050 indebære ingen eller ganske lave udledninger fra denne 

del af dansk økonomi såvel som tiltag for at begrænse udledningerne fra landbruget. 

Det kan imidlertid også forventes, at andre lande også kommer nærmere fossilfrihed 

frem mod 2050. Effekten på lækageraterne i forskellige år frem mod 2050 vil derfor 

blive påvirket af de relative omstillingshastigheder i forskellige sektorer relativt til 

udlandet – og i særdeleshed af hastigheden i omstillingen for forskellige sektorer for 

Danmarks nærmeste samhandelspartnere.  
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Det er i analysen antaget, at den yderligere regulering i Danmark foregår ved hjælp af 

afgifter på udledninger af drivhusgasser. Imidlertid kan andre instrumenter også 

anvendes til regulering af udledninger af drivhusgasser. En mulighed er, at anvende 

forskellige typer af normer og standardiseringer frem for afgifter. Sådanne værktøjer 

lider typisk under problemer relateret til asymmetrisk information og heterogenitet. 

Konkret har den centrale myndighed, der udformer standardiseringer og normer ikke 

tilstrækkelig viden om hvilken indretning af reglerne, der vil give den billigste reduktion i 

udledningerne for den enkelte virksomhed eller forbruger. Endvidere vil forskellige 

typer af tiltag typisk være billigst for forskellige virksomheder og forbrugere.10 

Regulering gennem standardiseringer og normer vil derfor øge den samfunds-

økonomiske omkostning pr. indenlandsk reduceret ton CO2e. På den anden side kan 

standardiseringer og normer – afhængigt af indretningen – være en privatøkonomisk 

billigere måde at blive reguleret på for den enkelte virksomhed. Dette kan reducere 

nedgangen i produktionen som følge af regulering og derved give en lavere 

lækagerate. Det er derfor samlet uvist, om regulering ved standarder og normer fremfor 

gennem afgifter øger eller sænker omkostningen pr. globalt reduceret ton CO2e. 

 

Hvis man er interesseret i at reducere de globale udledninger billigst muligt ved brug af 

danske instrumenter, kan andre økonomiske instrumenter end afgifter også være 

relevante. Særligt støtte til vedvarende energi og en afgift på forbrug af el såvel som 

andre varers indirekte udledninger af drivhusgasser kan være relevante i kombination 

med lækagekorrigerede afgifter på udledninger af drivhusgasser (Sørensen 2018). 

Resultaterne af denne analyse skal derfor ses i lyset af det modellerede instrument, 

som er afgifter på udledninger af drivhusgasser. Det må forventes, at brugen af andre 

instrumenter kan give anledning til andre lækagerater. Afgifter på udledning af 

drivhusgasser er imidlertid et naturligt benchmark for en beregning af lækagerater, 

givet dets egenskaber som omkostningseffektivt nationalt instrument til at reducere de 

nationale udledninger. 

 

GTAP-E-modellen er en væsentlig forbedring fra den almindelige GTAP model til 

beregning af lækagerater. To andre modelvarianter kunne også have været relevante: 

For det første indeholder den såkaldte GTAP-E-POWER model en udbygget 

modellering af elektricitetssektoren i forhold til GTAP-E. Dette ville bl.a. have muliggjort 

en mere realistisk modellering af vedvarende energi. GTAP-E-POWER modellen er 

dog en forholdsvis nyudviklet model, og dens modelegenskaber er således ikke 

gennemtestet i samme udstrækning som GTAP-E. Modelkoden er tillige kun 

tilgængelig som eksempelkode til en videnskabelig artikel (Peters 2016), og ikke som 

en officiel GTAP-udgivelse. For det andet indeholder den såkaldte GTAP-AEZ-model 

en forbedret modellering af brug af jord samt en modellering af udledninger relateret til 

ændringer i jordens kulstofbalance. Dog indeholder GTAP-AEZ ikke GTAP-E’s 

udbyggede modellering af energisystemet. Det vurderes derfor, at GTAP-E 

repræsenterer et fornuftigt valg til brug for denne analyse.  

                                                
10

  Se De Økonomiske Råds Formandskab (2018) for yderligere diskussion af dette. 
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4 Lækagerater for en ensartet CO2e-afgift 

I dette afsnit beregnes lækageraten for en dansk CO2e-afgift på 100 kr. pr. ton. Afgiften 

pålægges stort set alle aktiviteter og sektorer, og afgiften sikrer derfor en ensartet 

stigning i prisen på CO2e-udledninger i dansk økonomi.11 Lækageraten beregnes i det 

såkaldte grundscenarie, hvor det forudsættes, at dansk klimapolitik påvirker 

kvoteprisen i EU ETS, samt at en række EU-lande har bindende begrænsninger på 

deres udledninger, jf. tabel 3. Herefter opstilles en række scenarier, der har til formål at 

undersøge, hvordan lækageraten påvirkes af forudsætninger omkring udlandets 

klimapolitik.  

 

Tabel 3: Forudsætninger i scenarierne for den ensartede afgift 

Scenarie Beskrivelse 

Grundscenarie Begrænsninger på udledninger fra ikke-kvotesektorerne i 13 EU-lande. 
Ændringerne i Danmarks udledninger forudsættes at påvirke kvoteprisen 
i EU ETS.  

Parisaftale Forudsætninger bibeholdes om effekter igennem kvoteprisen i EU ETS, 
og at der er begrænsninger på udledninger i ikke-kvotesektorerne i EU-
lande. Det forudsættes, at de samlede udledninger holdes uændrede for 
alle lande udenfor EU med undtagelse af Kina, Rusland, Indien og USA. 

Parisaftale* Samme forudsætninger som i Parisaftale-scenariet, men med den 
forskel, at udledningerne i landene udenfor EU begrænses til ikke at 
kunne stige. Dvs. at udledningerne fra disse lande godt kan falde, hvis 
effekterne i modellen tilsiger det. 

Uden non-ETS Ingen begrænsninger på udledninger fra ikke-kvotesektorerne i EU. 
Forudsætning bibeholdes om, at ændringer i udledninger i ETS-
sektorerne i Danmark påvirker kvoteprisen i EU ETS. 

Uden ETS Ændringer i udledninger i Danmark påvirker ikke kvotepris i EU ETS. 
Udledningsbegrænsninger i ikke-kvotesektorerne i EU-lande bibeholdes.  

Uden EU 
politik 

Ingen forudsætninger om hverken effekter igennem kvoteprisen i EU 
ETS eller begrænsninger på udledninger fra ikke-kvotesektorer i EU-
lande. 

 

Indførelsen af CO2e-afgiften medfører i grundscenariet et fald i 

drivhusgasudledningerne på 4,5 mio. ton CO2e, svarende til ca. 6 pct. af de samlede 

danske udledninger, som opgjort i GTAP-databasen i 2011. Samtidig stiger 

udledningerne i resten af verden med 2,4 mio. ton CO2e, hvilket tilsammen giver en 

lækagerate på knap 52 pct., jf. tabel 4.12 

 

                                                
11

 Olie- og gasproduktionen afgiftspålægges ikke pga. eksogeniseringen af Nordsøproduktionen. Derudover undlades 

luft- og vandtransportsektorerne også, da det i praksis er vanskeligt at afgiftspålægge disse sektorer, som de er 

defineret i GTAP-databasen. 

12
 Lækageraten er relativt upåvirket af størrelsen på den indførte afgift. Således bliver lækageraten ca. 52,4 pct., hvis 

CO2e-afgiften er på 50 kr. pr. ton, mens den er ca. 51,1 pct. ved en afgift på 200 kr. pr. ton. 
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En mulig årsag til lækage er, at CO2e-intensiteten i dansk og udenlandsk produktion 

kan være forskellig. En højere udenlandsk CO2e-intensitet vil isoleret set øge 

lækageraten, idet dansk produktion erstattes af relativt mere forurenende udenlandsk 

produktion. Den del af lækageraten, som kan tilskrives forskelle i CO2e-intensiteten 

mellem Danmark og udlandet, kan isoleres, som beskrevet i appendix A4. Beregningen 

viser, at 8,6 pct.point af lækageraten i grundscenariet skyldes en højere CO2e-

intensitet i udlandet i forhold til Danmark. Dermed kan de resterende godt 43 pct.point 

tilskrives andre mekanismer. 

 

Tabel 4: Effekten af en dansk CO2e-afgift på 100 kr. pr. ton 

  Grundscenarie Parisaftalen Parisaftalen* 

  DK RoW DK RoW DK RoW 

Lækagerate, pct. 51,9 52,7 49,1 

- heraf sfa. forskelle i CO2e-intensitet, pct.point 8,6 9,5 7,7 

Drivhusgasudledninger, mio. ton CO2e -4,5 2,4 -4,5 2,4 -4,5 2,2 

Omk. pr. dansk CO2e-reduktion, DKK/tona) 1184   1184   1184   

Omk. pr. global CO2e-reduktion, DKK/tona) 2466   2500   2327   

BNP, mængde, pct. -0,5 0,0 -0,5 0,0 -0,5 0,0 

Handelsbalance, mio. DKK 231 -231 231 -231 231 -231 

- procent af indkomst, pct.point 0,0   0,0   0,0   

Import, mængde, pct. -0,5   -0,5   -0,5   

Eksport, mængde, pct. -0,6   -0,6   -0,6   

Kapitalapparat, pct. -0,7 0,0 -0,7 0,0 -0,7 0,0 

EV-mål, mia. DKK -5,4 -1,4 -5,4 -1,4 -5,4 -1,4 
Anm.: Afgiften pålægges alle sektorer og aktiviteter bortset fra olie- og gasproduktionen samt luft- og 

vandtransport. ROW står for resten af verden. Alle opgørelser på nær lækageraten og omkostningerne 
pr. CO2e-reduktioner er ændringer i forhold til GTAP-databasen. 

a)  Omkostningen måles som ændringen i det danske EV-mål i kroner pr. ændring i CO2e-udledninger i 
ton.  

 

Faldet i de danske CO2e-udledninger sker primært i el- og varmesektoren, den 

animalske landbrugssektor samt transportydelser (landtransport). Omkostningerne pr. 

produceret enhed stiger mere i disse sektorer som følge af CO2e-afgiften, da de har 

relativt høje CO2e-intensiteter, jf. tabel 1. Den større stigning i enhedsomkostningerne 

for disse sektorer medfører relativt større reduktioner i produktion og CO2e-udledning. 

Afgiften har også en betydelig effekt på produktionen i landbrugets følgeindustrier, 

særligt i forarbejdningen af animalske fødevarer. Samtidig mindskes produktionen af 

benzin- og dieselprodukter, da efterspørgslen efter disse falder i blandt andet 

landtransportsektoren og det private forbrug af transport. 

 

Den øgede afgift i Danmark medfører et fald i dansk kapitalafkast og en deraf følgende 

reduktion i kapitalapparatet på 0,7 pct. Det mindre kapitalapparat medfører et fald i 

dansk produktion, som sammen med en forværring af konkurrenceevnen bidrager til et 

fald i dansk eksport på 0,6 pct. 
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Den øgede afgift medfører et fald i både importen og eksporten i modellen. Der er to 

primære effekter, som påvirker dansk import. Konkurrenceevnen reduceres i den 

danske produktion, hvilket trækker i retning af en større import af varer fra Danmarks 

samhandelspartnere. Omvendt modgås dette af en lavere dansk indkomst, hvilket 

trækker i retning af lavere import. Samlet medfører dette et fald i dansk import på 0,5 

pct. Faldene i dansk import og eksport resulterer i, at handelsbalancen som andel af 

indkomsten er omtrent uændret. 

 

Der er mange effekter, som spiller ind på ændringen i CO2e-udledningen i resten af 

verden. CO2e-lækage opstår blandt andet som følge af, at CO2e-intensive varer i 

højere grad produceres i udlandet end i Danmark, dvs. lækage igennem 

udenrigshandlen. Dermed reduceres dansk eksport af disse varer, mens importen til 

Danmark øges. Et yderligere bidrag til CO2e-lækage skyldes, at produktionen af varer 

gennemsnitligt er mere CO2e-intensiv i udlandet end i Danmark. Beregningerne viser, 

at højere udledninger i udlandets produktion bidrager med ca. 9 pct.point til 

lækageraten. Omvendt mindskes den samlede import i Danmark, hvilket bidrager til en 

samlet lavere produktion i udlandet. Isoleret set bidrager dette til at mindske 

lækageraten.  

 

CO2e-lækage forekommer også igennem det internationale marked for fossile 

brændsler. CO2e-afgiften medfører i beregningerne, at efterspørgslen efter fossile 

brændsler falder i Danmark, hvilket giver anledning til et fald i verdensmarkedsprisen 

på disse. Det bidrager til en øget efterspørgsel efter fossile brændsler i udlandet og 

forårsager dermed CO2e-lækage.  

 

En faktor der bidrager til at begrænse lækagen er, at kapitalapparatet mindskes i 

resten af verden, hvilket mindsker produktionen og dermed CO2e-udledningen. Det 

lavere kapitalapparat er et resultat af to modsatrettede effekter: indførsel af en afgift i 

Danmark vil alt andet lige mindske det gennemsnitlige kapitalafkast for hele verden, 

inklusiv Danmark. Dette vil trække i retning af lavere kapitalapparat i resten af verden. 

Omvendt vil afkastet på kapital i Danmark være lavere end i andre økonomier, og det 

vil tilskynde investorer til at investere i mere kapitalapparat i resten af verden. 

 

I EU påvirkes drivhusgasudledningerne yderligere af EU ETS og reduktionsmålene for 

medlemslandenes non-ETS-sektorer. EU ETS øger isoleret set lækageraten, idet den 

danske CO2e-afgift medfører en reduktion i kvoteefterspørgslen i Danmark, hvilket får 

kvoteprisen til at falde, hvormed udledningerne i EU ETS uden for Danmark stiger. 

Specielt stiger udledningerne fra el- og varmeproduktionen i EU uden for Danmark. 

Modsat vil reduktionsmålene for medlemslandenes non-ETS-sektorer reducere 

lækageraten. Dette skyldes, at de lande, som har bindende udledningsmål for deres 

non-ETS-sektorer, ikke kan øge deres udledninger som reaktion på den danske afgift. 

Dermed begrænses udflytningen af produktion til nogle af Danmarks største 

samhandelspartnere indenfor EU. EU’s klimapolitik har således to modsatrettede 

effekter på lækageraten. 
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Velfærden falder i både Danmark og udlandet som følge af CO2e-afgiften. Velfærden 

måles i denne analyse ved hjælp af et mål for såkaldt ækvivalerende variation (EV). 

EV-målet angiver, hvor meget det ville koste at gøre den repræsentative forbruger 

ligeså godt stillet efter indførslen af afgiften som før indførslen af afgiften, målt ved 

priserne inden afgiften indføres. Dog indregner EV-målet ikke gevinsten ved at 

mindske de globale udledninger eller andre afledte miljøpåvirkninger af CO2e-afgiften. 

EV-målet falder i beregningerne med 5,4 mia. kr. i Danmark og 1,4 mia. kr. i resten af 

verden. Lækageraten på 52 pct. gør, at det er ca. dobbelt så dyrt for Danmark at 

reducere de globale udledninger i forhold til at reducere de danske udledninger. 

 

Det danske EV-mål er primært påvirket af det forvridningstab, som CO2e-afgiften 

medfører. Men den negative effekt fra forvridningstabet opvejes delvist af en 

bytteforholdsgevinst. Da danske og udenlandske varer ikke er perfekte substitutter, vil 

der fortsat være efterspørgsel efter danske varer selvom prisen på disse stiger pga. 

CO2e-afgiften. Reduktionen i mængden af danske varer solgt til udlandet opvejes 

derfor delvist af varernes højere pris, hvilket isoleret set mindsker faldet i EV-målet for 

Danmark. Faldet i EV-målet i udlandet er primært et resultat af ændringen i 

bytteforholdet, så importen af danske varer til andre lande bliver dyrere. 

 

Hvis de lande uden for EU, som skønnes at have bindende begrænsninger fra deres 

indmeldinger til Parisaftalen, pålægges udledningsrestriktioner, øges lækageraten med 

ca. 1 pct.point til knap 53 pct., jf. kolonnen Parisaftale i tabel 3. Restriktionen indføres 

således, at udledningerne fra disse lande holdes uændrede, når afgiften indføres i 

Danmark. Grunden til dette umiddelbart kontraintuitive resultat er, at denne gruppe 

lande reducerer deres samlede udledninger i grundscenariet. Når restriktionen fra 

Parisaftalen indføres, er udledningerne fra denne gruppe lande dermed højere end i 

grundscenariet. Faldet i udledningerne i disse lande i grundscenariet skal blandt andet 

ses i lyset af, at kvotesektorerne i EU får en konkurrencefordel i forhold til resten af 

verden, når afgiften pålægges i Danmark og kvoteprisen følgelig falder. Dermed mister 

landene udenfor EU konkurrenceevne i forhold til EU-landene, hvorfor produktionen og 

udledningerne samlet set falder i disse lande udenfor EU i grundscenariet. 

 

I scenariet Parisaftale* antages det, at udledningerne fra de lande udenfor EU, som er 

omfattet af Parisaftalen, ikke må stige men godt må falde, hvis modellen tilsiger det. 

Forskellen til scenariet Parisaftale er dermed, at udledningerne ikke holdes uændrede 

for de lande, som har et fald de samlede udledninger. Ligesom i scenariet Parisaftale 

holdes udledningerne konstante for de lande, som ønsker at øge udledningerne, når 

afgiften indføres i Danmark. I dette scenarie reduceres lækageraten til ca. 49 pct. Den 

forholdsvis beskedne effekt af scenarierne omkring Parisaftalen afspejler formentlig, at 

der ikke er meget lækage fra Danmark til de lande, der i forhold til grundscenariet 

yderligere pålægges en restriktion på deres udledninger i scenerierne om Parisaftalen. 

Som det fremgår nedenfor, har antagelserne om EU’s klimapolitik imidlertid stor effekt 

for lækageraterne.  
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4.1 Betydningen af EU’s klimapolitik 

I dette afsnit undersøges det, hvordan EU’s klimapolitik påvirker de beregnede 

lækagerater. Mere specifikt undersøges betydningen af hhv. EU ETS og EU’s 

reduktionskrav for medlemslandenes non-ETS-sektorer. I scenariet Uden ETS fjernes 

den foretagne modellering af lækage gennem EU ETS. I scenariet Uden non-ETS 

fjernes begrænsningen på non-ETS udledningerne. I scenariet Uden EU politik fjernes 

antagelserne om både lækagen igennem EU ETS og begrænsningerne i non-ETS 

udledningerne. 

 

I fravær af eksplicitte antagelser omkring den europæiske klimapolitik i både EU ETS 

og non-ETS-sektorerne er lækageraten knap 19 pct., når den generelle CO2e-afgift 

pålægges dansk økonomi, jf. tabel 5. Dette er resultat af to modsatrettede effekter. 

Fjernelse af den eksogene lækage igennem EU ETS bidrager til at mindske 

lækageraten, mens ophævelse af restriktionerne på nogle EU-landes non-ETS 

begrænsninger trækker i retning af en større lækagerate. Disse effekter er beskrevet 

mere detaljeret nedenfor. Lækageraten uden EU-politik er lavere end i grundscenariet, 

hvilket indikerer, at antagelserne omkring EU ETS har en større effekt på den danske 

lækagerate end begrænsningerne på non-ETS-sektorerne. 

 

Tabel 5: Effekten af en dansk CO2e-afgift på 100 kr. pr. ton under forskellige antagelser 

om europæisk klimapolitik 

  
Uden  

non-ETS 
Uden  
ETS 

Uden  
EU politik 

  DK RoW DK RoW DK RoW 

Lækagerate, pct. 58,3 14,1 18,8 

- heraf sfa. forskelle i CO2e-intensitet, pct.point 9,2 3,8 3,8 

Drivhusgasudledninger, mio. ton CO2e -4,5 2,6 -4,5 0,6 -4,5 0,9 

Omkostning pr. dansk CO2e reduktion, DKK/tona) 1184   1189   1189   

Omkostning pr. global CO2e reduktion, DKK/tona) 2846   1384   1463   

BNP, mængde, pct. -0,5 0,0 -0,5 0,0 -0,5 0,0 

Handelsbalance, mio. DKK 231 -231 231 -231 231 -231 

- procent af indkomst, pct.point 0,0   0,0   0,0   

Import, mængde, pct. -0,5   -0,5   -0,5   

Eksport, mængde, pct. -0,6   -0,6   -0,6   

Kapitalapparat, pct. -0,7 0,0 -0,8 0,0 -0,8 0,0 

EV-mål, mia. DKK -5,4 -1,0 -5,4 -2,4 -5,4 -2,1 
Anm.: Afgiften pålægges alle sektorer og aktiviteter bortset fra olie- og gasproduktionen samt luft- og 

vandtransport. ROW står for resten af verden. Alle opgørelser på nær lækageraten og omkostningerne 
pr. CO2e-reduktioner er ændringer i forhold til GTAP-databasen. 

a)  Omkostningen måles som ændringen i det danske EV-mål i kroner pr. ændring i CO2e-udledninger i 
ton.  

4.1.1 Uden eksogen lækage i EU ETS (Uden ETS) 

I fravær af lækage igennem EU ETS falder lækageraten til ca. 14 pct., når den 

ensartede CO2e-afgift på 100 kr. pr. ton indføres i Danmark, jf. søjlen med ”Uden ETS” 
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i tabel 5. Dette indikerer, at størstedelen af Danmarks CO2-lækage skyldes EU ETS. 

Den lavere lækagerate skyldes, at de udenlandske CO2e-udledninger – især indenfor 

EU – stiger mindre end i grundscenariet, mens reduktionen i de danske udledninger 

stort set er som i grundscenariet. 

 

De udenlandske udledninger stiger med 2,4 mio. ton i grundscenariet, mens stigningen 

er på 0,6 mio. ton i scenariet uden effekter på kvoteprisen. Forskellen på 

udledningsniveauerne i el- og varmesektoren i EU ekskl. Danmark er ca. 1,7 mio. ton, 

hvilket stort set svarer til forskellen på den samlede ændring i udlandets udledninger i 

de to scenarier. 

 

Intuitivt kan forskellen i el- og varmesektorens udledninger forklares på følgende måde. 

El- og varmesektoren er den mest CO2e-intensive ETS-sektor. Sektorens produktion 

påvirkes derfor relativt mere af den reduktion i kvoteprisen, som det danske tiltag 

medfører i grundscenariet. Når kvotepriseffekten fjernes, vil EU’s el- og varmesektor 

ikke modtage et indirekte subsidie som følge af det danske tiltag i form af en lavere 

kvotepris. Dermed stiger denne sektors udledning mindre sammenlignet med 

grundscenariet. Dog vil udledningerne fortsat stige, hvilket bl.a. kan tilskrives en 

forøget dansk import af el. 

 

Forskellen til grundscenariet er lille, når man betragter afgiftens effekt på det danske 

BNP, kapitalapparat og velfærdsmål. Derudover er de danske omkostninger ved at 

reducere de danske CO2e-udledninger omtrent uændret, mens de danske 

omkostninger forbundet med globale CO2e-reduktioner næsten halveres. 

4.1.2 Uden begrænsninger i EU’s non-ETS-sektorer (Uden non-ETS) 

Lækageraten stiger til 58 pct., når alle udledningsrestriktioner i non-ETS-sektorerne i 

EU fjernes, jf. tabel 5. Det skyldes en forøgelse af udledningerne i non-ETS-sektorerne 

i de øvrige EU-lande, mens udledningerne i Danmark er omtrent uændrede i forhold til 

grundscenariet. 

 

I EU stiger CO2e-udledningerne med ca. 0,3 mio. ton i forhold til grundscenariet. 

Stigningen stammer primært fra landbruget, landtransporten samt sektorgruppen 

handel og service. Landbruget og landtransporten er relativt CO2e-intensive non-ETS 

erhverv med relativt store initiale udledninger. Den danske CO2e-afgift har derfor en 

væsentlig negativ effekt på produktionen og CO2e-udledningerne i disse erhverv i 

Danmark. Dette modsvares af større produktion og derved CO2e-udledning for disse 

erhverv i det øvrige EU. Når der er non-ETS begrænsninger i modellen, er det ikke 

muligt for EU-landene at øge deres udledninger i deres non-ETS-sektorer, hvilket sikrer 

overholdelse af EU’s non-ETS begrænsninger. I grundscenariet medfører dette en 

reduktion i udledningerne fra sektorgruppen handel og service i EU eksklusiv Danmark. 

Denne reduktion forekommer ikke, når non-ETS begrænsningerne fjernes fra 

modellen.  
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Sammenlignet med grundscenariet har afgiften stort set samme effekt på det danske 

BNP, kapitalapparat og velfærdsmål. Samtidig er de danske omkostninger pr. 

reduceret ton CO2e-udledning i Danmark tæt på uændrede. Derimod stiger de danske 

omkostninger pr. global CO2e-reduktion med ca. 15 pct. Det er dermed dyrere for 

Danmark at reducere de globale udledninger, når klimapolitikken i EU er mindre 

ambitiøs. 
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5 Sektorspecifikke lækagerater 

Dette afsnit undersøger lækagefølsomheden for forskellige sektorer i dansk økonomi. 

Det gøres ved pålægge en CO2e-afgift på 100 kr. pr. ton på en sektor af gangen, jf. 

afsnit 3.2. I alt konstrueres syv sektorer, som skiftevis pålægges CO2e-afgiften. Seks af 

sektorerne består af grupperinger af produktionssektorerne i GTAP, hvor afgiften 

pålægges alle CO2e-udledningerne forbundet med produktionen. Den syvende sektor 

består af det private og offentlige forbrug, hvor afgiften pålægges udledninger 

forbundet med forbrug af fossile brændsler, jf. tabel 2.  

 

Lækageraten udregnes på baggrund af ændringen i de samlede udledninger i 

Danmark og udlandet – uanset om ændringerne er i den afgiftspålagte sektor eller 

andre sektorer – for at tage højde for generelle ligevægtseffekter i modellen. I appendix 

A6 findes en dekomponering af de sektorspecifikke lækagerater, hvor 

udledningsændringerne opdeles i ændringer indenfor og udenfor de afgiftsbelagte 

sektorer samt i ændringer forbundet med det private og offentlige forbrug. 

 

Tabel 6 præsenterer lækageraterne sammen med de absolutte udledningsændringer i 

Danmark og udlandet samt den direkte produktionsændring i den afgiftspålagte sektor 

for hvert af de sektorspecifikke stød. Herudover præsenteres en række initiale forhold, 

som formodes at have betydning for størrelserne på de sektorspecifikke lækagerater. 

De initiale forhold er ikke udtryk for ændringer i modellen. 

 

Indførelsen af en afgift på 100 kr. pr. ton CO2e på de syv sektorgrupper giver i 

modellen store forskelle i lækageraterne på tværs af økonomien. Den øvrige industri 

har den laveste lækagerate på knap -15 pct., mens landbruget har den højeste på knap 

75 pct., jf. tabel 6. Lækageraterne påvirkes både af, hvor stor en effekt afgiften har på 

de danske CO2e-udledninger og udlandets reaktion på ændringen i den danske 

produktionsstruktur. 

 

Sektorspecifikke CO2e-afgifter mindsker i alle tilfælde de samlede drivhusgas-

udledninger i Danmark. Afgifter på de sektorer, der har de største initiale udledninger, 

giver størst reduktion i de danske udledninger, fordi mængden af udledninger, der 

beskattes, er relativt større. Ved en afgift på el- og varmesektoren, som initialt har de 

største udledninger på ca. 16,3 mio. ton, ses også det største fald i de danske 

udledninger med ca. 2,6 mio. ton. Omvendt er faldet i udledningerne mindst ved en 

afgift på den energiintensive industri, hvor de initiale udledninger er mindst. 

 

Alle sektorer oplever en nedgang i produktionen, når de pålægges en afgift, fordi 

produktionsomkostningerne stiger. Dette angives ved den direkte produktionsændring, 

som måler den procentvise ændring i output fra den danske sektor, hvor afgiften 

pålægges. Produktionsnedgangen er i høj grad relateret til CO2e-intensiteten i 

virksomhederne, og derfor mindskes produktionen mest i el- og varme sektoren med 

ca. 6,0 pct., hvor CO2e-intensiteten er højest, og mindst i handel og service med 

mindre end 0,1 pct., hvor CO2e-intensiteten er lavest.  
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Tabel 6: Sektorspecifikke lækagerater 

  La
n

d
b

ru
g 

En
er

gi
in

te
n

si
v 

in
d

u
st

ri
 

El
 o

g 
va

rm
e 

Tr
an

sp
o

rt
-

yd
el

se
r 

H
an

d
el

 o
g 

se
rv

ic
e 

Ø
vr

ig
 in

d
u

st
ri

 

Fo
rb

ru
g 

Lækagerate, pct. 74,7 72,3 68,3 11,4 1,0 -14,7 13,6 

- heraf lækage sfa. forskelle i 

CO2e-intensitet 
30,8 19,5 9,6 -6,6 0,4 -10,4 2,9 

CO2e-udledninger, mio. ton CO2e -0,5 -0,1 -2,6 -0,6 -0,3 -0,2 -0,2 

- ROW 0,4 0,1 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 

Direkte produktionsændring, pct. -3,3 -0,4 -6,0 -1,3 0,0 -0,1 - 

  ------------------------------ Initiale forhold ------------------------------ 

Udledninger i DK, mio. ton CO2e 10,8 2,8 16,3 12,3 3,7 3,7 8,1 

CO2e-intensitet, DK 0,35 0,03 0,75 0,28 0,00 0,01 - 

CO2e-intensitet, EU ekskl. DK 0,32 0,10 0,84 0,31 0,01 0,02 - 

CO2e-intensitet, ROW 0,42 0,29 3,42 0,31 0,02 0,03 - 

Eksportandel i DK, pct 30,5 50,6 9,7 14,7 15,6 34,8 - 

ETS eller non-ETS-sektor 

non-

ETS ETS ETS 

non-

ETS 

non-

ETS 

non-

ETS 

non-

ETS 
Anm.: Den direkte produktionsændring angiver den procentvise ændring i den danske sektor, hvor afgiften 

indføres. Initiale forhold angiver forhold i modellen, som formodes at have betydningen for de 
sektorspecifikke lækagerater og er ikke udtryk for ændringer ved indførelsen af CO2e-afgiften. CO2e-
intensiteten måles som ton CO2e pr. 1000 kr. BVT, og er udregnet som et simpelt gennemsnit for EU 
ekskl. DK og ROW, hvor ROW står for alle lande udenfor EU. 

 

 

Faldet i produktionen afspejler dog også, i hvor høj grad virksomhederne er i stand til at 

substituere væk fra fossile brændsler i produktionen. Eksempelvis er mange af 

udledningerne fra landbruget forbundet med produktionsmængden af f.eks. animalske 

produkter, og derfor kan man i mindre grad skifte fra CO2e-intensive produktionsinput til 

mindre forurenende inputs i landbruget ift. eksempelvis el- og varmesektoren.  

 

I udlandet afhænger udledningsændringerne af en række faktorer, som bidrager til, at 

lækageraterne varierer betragteligt på tværs af sektorerne. Variationen i lækageraterne 

skal blandt andet ses i lyset af forskelle i sektorernes CO2e-intensiteter og 

eksportandele, om sektoren er med i EU ETS, og hvordan forbruget af forskellige 

produkter påvirkes af ændringer i de relative priser. 

 

Lækageraten påvirkes af forskelle i CO2e-intensiteten imellem landene. Des højere 

CO2e-intensiteten er i udlandet i forhold til Danmark, des højere vil lækageraten isoleret 

set være. I tabel 6 opgøres, hvor stor en del af lækageraten, der kan tilskrives, at der er 

forskelle på CO2e-intensiteten imellem Danmark og udlandet. Denne opgørelse 

afspejler ikke kun forskellen i de sektorer, hvor afgiften pålægges, men også effekten 
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af forskellige CO2e-intensiteter i de øvrige sektorer, når produktionen forskydes mellem 

disse som følge af generelle ligevægtseffekter. 

 

Samtidig påvirkes lækageraten af sektorens CO2e-intensitet i forhold til de andre 

sektorer indenfor landets grænser. Indførelsen af en CO2e-afgift i en sektor medfører et 

fald i sektorens produktion, hvilket gør, at kapital og arbejdskraft flytter fra denne sektor 

over i andre sektorer. Dette vil isoleret set trække i retning af en højere produktion i 

andre sektorer, hvilket vil øge CO2e-udledningerne derfra. Hvis CO2e-intensiteten er 

højere i de andre sektorer, vil det trække i retning af et mindre fald i udledningerne fra 

Danmark. Den omvendte mekanisme vil være til stede i udlandet, hvor produktionen vil 

flytte fra den resterende del af økonomien over i denne sektor, hvilket trækker i retning 

af lavere udledninger i resten af verden. Samlet set vil det medføre en lavere 

lækagerate, når afgiften pålægges en sektor, der har en lav CO2e-intensitet i forhold til 

resten af økonomien. Denne effekt vil være størst for de sektorer, der er meget 

konkurrenceudsatte overfor udlandet. 

 

I den energiintensive industri og i el- og varmesektoren er lækageraterne på hhv. knap 

73 og godt 68 pct., hvilket er højere end lækageraten for den ensartede CO2e-afgift på 

alle sektorer. Den energiintensive industri samt el- og varmesektoren er begge 

indeholdt i EU ETS. Lækagen igennem EU ETS er fastsat eksogent i modellen til 83 

pct., jf. boks 1. Det vil sige, at hvis CO2e-udledningerne i ETS-sektorerne i Danmark 

falder med 1 mio. ton, så stiger de med 0,83 mio. ton i ETS-sektorerne i resten af EU. 

Denne lækage er højere, end hvad modellen ellers ville tilsige, hvilket bidrager til, at 

lækageraterne bliver relativt høje for disse sektorer. Lækageraterne er imidlertid mindre 

end 83 pct. Dette skyldes, at CO2e-afgifter pålagt danske sektorer dækket af EU ETS 

skubber produktionsfaktorer over i den danske non-ETS-sektor. Den forøgede aktivitet 

i den danske non-ETS-sektor vil fortrænge produktion og derved CO2e-udledning i de 

udenlandske non-ETS-sektorer, hvilket trækker lækageraten ned under 83 pct. 

 

De danske energiintensive industrier er relativt konkurrenceudsatte med en 

eksportandel på godt 50 pct., hvilket isoleret set trækker i retning af en høj lækagerate. 

Samtidig er de ikke særligt CO2e-intensive i forhold til udlandets energiintensive 

industrier, jf. tabel 2, hvilket også bidrager til at øge lækageraten. Det skal ses i 

sammenhæng med, at energi udgør en mindre andel af input i produktionen, og at 

andelen af el i forhold til det samlede energiforbrug i produktionen er højere end for 

mange andre lande. Blandt andet derfor kan knap 20 pct.point af lækageraten tilskrives 

forskelle i CO2e-intensiteten mellem de danske og udenlandske sektorer. Til forskel fra 

de andre stød er der ved afgiften på energiintensiv industri en betydelig stigning i 

udledningerne fra de øvrige produktionssektorer i udlandet. Dette skyldes blandt andet 

en øget produktion af el- og varme for at imødegå en øget efterspørgsel efter el- og 

varme i de energiintensive industrier i Danmark. 

 

El- og varmesektoren i Danmark er relativt lidt handelsudsat med en eksportandel på 

knap 10 pct., hvilket isoleret set trækker i retning af en relativt lav lækagerate. Det 
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skyldes, at handlen med fjernvarme er meget begrænset. Omvendt er CO2e-

intensiteten i produktionen af el og varme lavere i Danmark, end den er i EU og i 

særdeleshed i resten af verden, hvilket trækker i retning af en høj lækagerate.  

 

De resterende sektorer er ikke underlagt EU ETS, hvilket i sig selv trækker i retning af 

en lavere lækagerate end for sektorerne under EU ETS. Endvidere antages en række 

EU-lande at være underlagt en begrænsning på deres udledninger udenfor ETS-

sektorerne, hvilket yderligere trækker i retning af, at lækageraten er lavere for disse 

sektorer. 

 

I landbruget er lækageraten knap 75 pct., og dermed er landbruget den sektor med den 

højeste lækagerate. Stigningen i udlandets udledninger på ca. 0,4 mio. ton dækker 

over en stigning i det udenlandske landbrugs udledninger på knap 0,6 mio. ton og et 

fald i de øvrige udenlandske sektorers udledninger på godt 0,1 mio. ton, jf. appendix 

A6. Det er blandt andet et resultat af, at lave substitutions- og indkomstelasticiteter for 

landbrugsprodukter i modellen medfører, at forbruget af fødevarer er relativt upåvirket 

af pris- og indkomstændringer. Det gør, at en meget stor del af produktionsfaldet af 

danske landbrugsprodukter modsvares af en udenlandsk produktionsstigning, fordi der 

kun sker et lille fald i den samlede efterspørgsel. Udledningerne i det udenlandske 

landbrug stiger mere end de falder i det danske landbrug, hvilket afspejler, at CO2e-

intensiteten i udlandets animalske landbrugsproduktion er højere end i Danmark. 

Blandt andet derfor bidrager forskelle i CO2e-intensiteterne med ca. 32 pct.point til den 

samlede lækagerate.13 Faldet i udlandets udledninger i de øvrige sektorer skal ses i 

lyset af, at arbejdskraft og kapital flytter over i landbruget samt forarbejdningen af 

animalske fødevarer og væk fra øvrige industriområder. Da forarbejdningsindustrierne 

har en lavere CO2e-intensitet end mange andre sektorer, bidrager dette til at mindske 

lækageraten.14 

 

Transportydelser har en lækagerate på godt 11 pct. Dette skal ses i lyset af, at CO2e-

intensiten er relativt høj i denne sektor i forhold til andre sektorer, hvilket trækker i 

retning af en høj lækagerate. Omvendt har afgiften en negativ effekt på efterspørgslen 

efter olieprodukter og råolie, som giver et fald i verdensmarkedsprisen på disse. Det 

medfører at blandt andet el- og varmesektoren substituerer fra kul, som er meget 

                                                
13

 CO2e-intensiteterne i landbruget dækker over en forskel i CO2e-intensiteterne imellem vegetabilsk og animalsk 

landbrug, jf. tabel 1. For det vegetabilske landbrug er CO2e-intensiteterne omtrent de samme i Danmark og udlandet, 

mens de for det animalske landbrug er større i udlandet end i Danmark. Størstedelen af produktionsfaldet i Danmark 

og den resulterende produktionsstigning i Danmark sker indenfor det animalske landbrug, og derfor er bidraget fra 

forskelle i CO2e-intensiteterne til lækageraten større, end hvad den gennemsnitlige forskel i intensiteterne i tabel 1, 

ville tilsige.  

14
 En stor del af udledningerne i landbruget kommer fra brugen af dyr i produktionen. I GTAP-E-modellen er det antaget, 

at disse udledninger er proportionalt forbundet med produktionsmængden. Det gør, at landbruget ikke kan substituere 

væk fra udledningsintensive inputs over mod mindre forurenende inputs, for at mindske deres produktionspriser. Alt 

andet lige påvirker det konkurrenceevnen mere negativt end for de øvrige sektorer, hvilket bidrager til en forøget 

lækagerate. Såfremt landbruget kan mindske udledningerne ved eksempelvis at øge kapitalapparatet vil dette lede til 

en overvurdering af lækageraten. 
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CO2e-intensiv pr. energienhed, til olieprodukter, som har et mindre CO2e-indhold pr. 

energienhed. Et resultat heraf er et fald i udledningerne i de øvrige sektorer i udlandet, 

hvilket mindsker lækageraten. 

 

Øvrig industri samt handel og service har lækagerater på hhv. knap -15 pct. og ca. 1 

pct. Den negative lækagerate for den øvrige industri er et resultat af, at CO2e-

intensiteten er lav i forhold til resten af produktionen i Danmark, samtidig med at 

sektoren er relativt konkurrenceudsat. Når en CO2e-afgift pålægges denne sektor, vil 

kapital og arbejdskraft flytte over i den resterende del af økonomien, som har en højere 

CO2e-intensitet end øvrig industri. Dette trækker isoleret set i retning af en større 

CO2e-udledning i Danmark. Samlet set falder udledningerne dog i Danmark, fordi den 

samlede størrelse på kapitalapparatet og dermed produktionskapaciteten mindskes. I 

udlandet er mekanismen omvendt, hvor produktionen i øvrig industri øges, fordi 

udlandet får en komparativ fordel for denne sektor relativt til Danmark. Det medfører 

samtidig at produktionen mindskes i sektorer, som har en højere CO2e-intensitet. 

Resultatet heraf er et fald i de samlede udenlandske udledninger og dermed en negativ 

lækagerate, jf. tabel 6.  

 

Handel og service har også relativt lave CO2e-intensiteter, og derfor gør samme 

mekanisme sig gældende som for den øvrige industri. Handel og service har imidlertid 

også en relativt lille eksportandel, hvorfor handlen med udlandet fra denne sektor 

påvirkes relativt lidt, når afgiften pålægges. Derfor bliver det negative bidrag til 

lækageraten ikke ligeså stort, som det gør for øvrig industri. Samtidig er forskellen 

mellem CO2e-intensiteterne i Danmark og udlandet større i denne sektor end i øvrig 

industri, hvilket trækker i retning af en højere lækagerate. 

 

Lækageraten er knap 14 pct., når CO2e-afgiften pålægges udledninger forbundet med 

privat og offentligt forbrug af fossile brændsler. Afgiften medfører, at de danske 

forbrugsudledninger mindskes med ca. 0,2 mio. ton CO2e, mens der i udlandet er en 

lille stigning i de samlede udledninger. Udledningsstigningen i udlandet forårsages 

igennem markedet for fossile brændsler, hvor prisen falder på grund af 

efterspørgselsreduktionen i Danmark. Det får virksomheder og husholdninger til at 

efterspørge flere fossile brændsler i udlandet. 

5.1 Følsomhedsanalyser 

I dette afsnit undersøges de sektorspecifikke lækageraters følsomhed overfor en 

række antagelser i modellen, når der pålægges en afgift på 100 kr. pr. ton CO2e. 

Ligesom med den ensartede afgift indebærer Parisaftalen, at der ved indførelse af 

afgiften pålægges en restriktion på de samlede udledninger i 11 regioner udenfor EU.15 

I scenariet Lav ETS lækage ændres lækageraten igennem EU ETS fra 83 pct. til 43 

pct.  

 

                                                
15

 Her benyttes antagelsen, at alle lande under Parisaftalen har uændrede udledninger som følge af stødet. 
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Tabel 7: Følsomhedsanalyser for sektorspecifikke lækagerater 

  Landbrug 

Energi-
intensiv 
industri 

El og 
varme 

Transport-
ydelser 

Handel 
og 

service 
Øvrig 

industri Forbrug 

 -------------------- pct. -------------------- 

Grundscenarie 74,8 72,6 68,3 11,3 1,1 -14,7 13,4 

Parisaftale 27,3 76,4 79,1 11,7 -1,9 -7,1 9,3 

Lav ETS lækage 73,7 46,5 31,2 10,8 4,2 -13,6 14,9 

Anm.: Tabellen viser sektorspecifikke lækagerater under forskellige antagelser.  

5.1.1 Parisaftalen 

 

I ikke-kvotesektorerne er der forskel på, hvordan scenariet omkring Parisaftalen 

påvirker de sektorspecifikke lækagerater. Lækageraten for landbruget er betydeligt 

mindre end i grundscenariet, og lækageraterne for handel og service samt forbruget 

mindskes også af begrænsningerne i Parisaftalen. Omvendt er lækageraten for den 

øvrige industri større end i grundscenariet, mens lækageraten for transportydelser er 

omtrent uændret.  

 

Den sektorspecifikke lækagerate for landbruget falder betydeligt til godt 27 pct. i 

scenariet med Parisaftalen. Den store effekt af Parisaftalen i denne sektor i forhold til 

de øvrige ikke-kvotesektorer skal blandt andet ses i lyset af, at landbrugets lækagerate 

er betydeligt større end for de øvrige ikke-kvotesektorer i grundscenariet. Når 

udledningerne i de fleste landes ikke-kvotesektorer i EU er begrænset af den 

europæiske klimapolitik, er hovedkilden til lækage i ikke-kvotesektorerne i 

grundscenariet stigninger i udledningerne udenfor EU. Af stigningen på ca. 0,4 mio. ton 

CO2e (jf. appendix A6) finder knap 0,3 mio. ton sted i de lande, som forudsættes at 

have bindende begrænsninger i henhold til Parisaftalen. Når udledningerne fra disse 

lande holdes uændrede i scenariet med Parisaftalen, stiger de samlede udenlandske 

udledninger med kun 0,1 mio. ton. Den relativt store CO2e-lækage for landbruget i 

grundscenariet skal som tidligere nævnt ses i lyset af den relativt inelastiske 

efterspørgsel efter landbrugsprodukter. 

 

For handel og service er lækageraten ca. -2 pct. med Parisaftalen, hvilket er lidt lavere 

end i grundscenariet. Handel og service er relativt lidt konkurrenceudsat i 

udgangspunktet, så derfor er effekten af Parisaftalen på lækageraten forholdsvis 

begrænset. Den mindre lækagerate med Parisaftalen afspejler, at udledningerne i 

Parisaftale-landene er mindre end i grundscenariet.  

 

De sektorspecifikke lækagerater for de to kvoteomfattede sektorer (energiintensiv 

industri samt el og varme) er større i scenariet med Parisaftalen end i grundscenariet. 

Som beskrevet i afsnit 4 er årsagen til dette kontraintuitive resultat, at udledningerne 

falder i grundscenariet fra gruppen af lande udenfor EU, som antages at få bindende 

begrænsninger i henhold til Parisaftalen. I scenariet med Parisaftalen, hvor 
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udledningerne fra disse lande holdes konstante, er de samlede udledninger fra denne 

gruppe lande derfor større end i grundscenariet, hvilket giver højere lækagerater. De 

pågældende lækagerater med Parisaftalen for disse sektorer skal formentlig tolkes 

med forsigtighed, da den anvendte modelimplementering af Parisaftalen i praksis 

tvinger nogen af landene til at øge deres CO2-udledning. I grundscenariet skyldes 

udledningsfaldet fra denne gruppe lande blandt andet, at produktionen i nogle brancher 

falder, fordi de kvoteomfattede sektorer i EU bliver mere konkurrencedygtige som følge 

af et fald i kvoteprisen. 

 

Den øvrige industris lækagerate går fra knap -15 pct. i grundscenariet til ca. -7 pct. i 

scenariet under Parisaftalen. Dermed er lækageraten større for denne sektor under 

Parisaftalen end i grundscenariet, ligesom det er tilfældet med kvotesektorerne. 

Grunden hertil er, at udledningerne fra Parisaftale-landene falder i grundscenariet og 

holdes dermed oppe af modelbegrænsningerne i Parisaftalen, hvor udledningerne skal 

være uændrede (dvs. heller ikke må falde). Som beskrevet ovenfor skal stigningen i 

lækageraten i dette tilfælde tolkes med forsigtighed. 

5.1.2 Lav ETS lækage 

Størrelsen på lækagen igennem EU ETS afhænger i høj grad af timingen og længden 

af reduktioner indenfor EU ETS. Således falder lækagen til ca. 43 pct., hvis det 

antages, at der indføres en 20-årig reduktion i udledningerne fra 2020, hvorimod den er 

på ca. 83 pct., hvis reduktionerne er permanente, jf. appendix A4.  

 

De sektorspecifikke lækagerater for den energiintensive industri samt el- og 

varmesektoren falder til hhv. knap 47 pct. og godt 31 pct., når lækagen igennem EU 

ETS reduceres til 43 pct. Dette dækker over, at specielt udledningerne i el- og 

varmesektoren i EU mindskes i forhold til grundscenariet. Samtidig er faldet i 

kvoteprisen mindre, end det er i grundscenariet, hvilket gør, at resten af verden udenfor 

EU konkurrencemæssigt bliver stillet lidt bedre. Derfor er udledningerne fra disse 

regioner en smule højere i forhold til grundscenariet. 
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6 Følsomhedsanalyser på GTAP’s opgørelse af udledninger 

Dette afsnit beskriver og dokumenterer resultaterne af de udledningsrelaterede 

følsomhedsanalyser, som er motiveret i afsnit 3.3.1. I det følgende beskrives metoden 

bag følsomhedsanalyserne i flere detaljer, og resultaterne af følsomhedsanalyserne 

diskuteres. 

6.1 Justering af udledningskoefficienter: landbrug 

Der er to forhold vedrørende landbrugets udledninger, som forsøges vurderet gennem 

følsomhedsanalyser. Det drejer sig om udeladelsen af LULUCF-relaterede udledninger 

samt et lavt niveau af udledninger af lattergas (N2O) i GTAP-databasen. I det følgende 

diskuteres metoden bag følsomhedsanalyser af disse to forhold. Efterfølgende 

præsenteres resultater af følsomhedsanalyserne. 

 

Landbrugets LULUCF-udledninger forsøges modelleret ved at inkludere disse 

udledninger i databasen. Det antages, at udledningerne er proportionale med 

landbrugets produktion. Dette er en relativ simpel modellering af LULUCF-udledninger 

fra landbruget. Dette skyldes ikke mindst, at disse udledninger afhænger af den 

specifikke arealanvendelse. Der er ligeledes relativt stor usikkerhed forbundet med 

opgørelsen af disse udledninger. Det har imidlertid været udenfor dette projekts 

rammer at koble en egentlig arealanvendelsesmodel og en model for kulstofbalancen i 

jorden sammen med GTAP-modellen. 

 

Kilden til LULUCF-udledninger fra Danmark er Danmarks såkaldte Emission Inventory 

2018 (Nielsen m.fl. 201816). Heraf fremgår det, at Danmark i 2011 havde LULUCF-

udledninger fra afgrøder og græsarealer svarende til 3,28 mio. ton CO2e. Disse 

fordeles på de to landbrugssektorer i den anvendte GTAP-aggregering svarende til 

deres brug af land som produktionsfaktor. Disse udledninger lægges ind i GTAP-

databasen som outputrelaterede udledninger. Det vil i praksis sige, at den procentuelle 

ændring i disse udledninger svarer til den procentuelle ændring i produktionen i de to 

sektorer.  

 

Det er også forsøgt at inkludere LULUCF-udledninger for resten af verdens lande. Den 

grundlæggende metode er den samme som for Danmark. Dog er der ikke emission 

inventories tilgængelige for alle verdens lande. I stedet benyttes udledninger fra FAO’s 

database, FAOSTAT, over LULUCF-udledninger. For de lande og landeaggregater, 

hvor FAOSTAT ikke har tilgængelige data, er der foretaget simple antagelser, om at 

disse lande og landeaggregaters udledningskoefficienter – dvs. LULUCF-relaterede 

udledninger pr. outputenhed – er identisk med udledningskoefficienter for udvalgte 

lande, som har tilgængelige data i FAOSTAT. Denne inkludering af udledninger for 

resten af verden er således forholdsvis simpel. Som følsomhedsanalyse vurderes det 

imidlertid, at inkluderingen giver et billede af effektens retning og størrelsesorden, når 

disse effekter er udeladt.  

                                                
16

 Data er downloadet fra https://unfccc.int/documents/65695 5. november 2018 
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Landbrugets udledninger af N2O er i GTAP-databasen ca. 20 pct. lavere end i 

Danmarks Statistiks opgørelse for 2011, jf. tabel A3.5 i bilag A3.17 Der er tre 

overordnede kilder til udledninger af N2O i databasen, nemlig animalsk landbrugs 

kapital (husdyrgødning) samt forbrug af kunstgødning i de to landbrugssektorer. Disse 

tre kilder, som tilsammen står for 95 pct. af landbrugets N2O-udledninger i GTAP-

databasen, opjusteres i følsomhedsanalysen. Udledningerne opjusteres med samme 

procentuelle forøgelse, således at det samlede niveau af udledninger fra N2O fra 

landbruget svarer til Danmarks Statistiks opgørelse. 

 

Endeligt er der også foretaget beregning af lækagerater for det mest omfattende 

kombinerede scenarie for landbruget. Dette scenarie inkluderer både LULUCF-

udledninger for Danmark og udlandet såvel som en opjustering af de danske N2O-

udledninger forbundet med landbrugsproduktion. Samlet giver dette anledning til 

følgende fire følsomhedsanalyser: 

 

 L1: Inkludering af LULUCF-udledninger for Danmark 

 L2: Inkludering af LULUCF-udledninger for Danmark og resten af verdens lande 

 L3: Opjustering af N2O-udledninger fra dansk landbrug 

 L4: L2 og L3 i kombination 

 

Følsomhedsanalyserne rykker kun marginalt på lækageraten ved den ensartede afgift. 

Således er lækageraten mellem 51,3 pct. og 52,0 pct. i de fire følsomhedsanalyser, jf. 

tabel 8. En simplificeret forståelse af lækageraten ved den ensartede afgift er, at den – 

fraregnet generelle ligevægtseffekter, som kan være betydelige – er et vægtet 

gennemsnit af de sektorspecifikke lækagerater. Landbrugets udledninger udgør blot 

ca. 14 pct. af de samlede udledninger fra Danmark i GTAP-databasen, og de samlede 

udledninger fra landbruget opjusteres blot med omkring 8 pct. Dette forklarer, hvorfor 

lækageraten ved den ensartede afgift ikke rykker sig mere end tilfældet er. 

 

Tabel 8. Lækagerater ved følsomhedsanalyser for landbruget 

  Grund- L1 L2 L3 L4 

  scenarie LULUCF LULUCF N2O L2 + L3 

    DK DK+RoW DK   

  ---------------------------- pct. ---------------------------- 

Ensartet afgift 51,9 51,3 52,0 51,8 51,7 

Landbrugsafgift 74,7 64,3 68,3 70,7 64,9 

Anm.: DK: Danmark. RoW: Resten af verden. 

Kilde: Egne beregninger på GTAP-databasen. 

 

Lækageraten ved den ensartede afgift falder i følsomhedsanalyse L1, hvor de danske 

udledninger opjusteres. Effekten bag dette er, at en given dansk produktionsændring 

                                                
17

 De sammenlignelige udledninger i FAOSTAT er overodnet på niveau med udledningerne i Danmarks Statistiks 

opgørelse. 
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nu fører til en større ændring i de danske udledninger. Imidlertid er effekten på 

udledningerne udenfor Danmarks grænser ikke ændret.18 I følsomhedsanalyse L2 

stiger lækageraten i forhold til L1. Stigningen i forhold til L1 skyldes, at effekten på 

udledninger udenfor Danmarks grænser som følge af den danske afgift nu stiger. I 

scenarie L3 falder lækageraten til 51,8 pct. af samme årsager som ved L1. I L4, som er 

en kombination af L2 og L3, er lækageraten 51,7 pct. 

 

Følsomhedsanalyserne rykker i højere grad ved pålægning af en afgift på landbrugets 

udledninger alene. Det skyldes, at den sektorspecifikke lækagerate ikke i samme grad 

påvirkes af lækageraterne for andre sektorer i økonomien. Den sektorspecifikke 

lækage varierer således mellem 64,3 pct. og 70,7 pct. i følsomhedsanalyserne. I 

scenarie L1 og L3 falder lækageraten af samme årsager som beskrevet ved den 

ensartede afgift. I scenarie L2 falder lækageraten, hvor den steg en smule ved den 

ensartede afgift. En forklaring på denne diskrepans er, at ved den ensartede afgift 

medfører et højere udledningsniveau for landbruget, at landbrugets relativt høje 

lækagerate nu vejer tunger i den samlede lækagerate. Det trækker den samlede 

lækagerate op.19 Denne effekt er ikke til stede ved den sektorspecifikke lækagerate, og 

analysen viser, at i dette tilfælde vejer det tungere at inkludere LULUCF-udledningerne 

i Danmark, end at inkludere disse i resten af verden. I scenarie L4 falder den 

sektorspecifikke lækagerate til 64,9 pct., hvilket er lavere end både L2- og L3-

lækageraterne. Dette skyldes, at disse scenarier hver især trækker lækageraten ned i 

forhold til grundscenariet. Den samlede effekt er dermed større end effekterne hver for 

sig. 

6.2 Justering af udledningskoefficienter: cementproduktion 

Udledningerne forbundet med omdannelsen af kalksten i cementproduktionen er pålagt 

som såkaldte outputudledninger, dvs. proportionalt med output. I den anvendte GTAP-

aggregering indgår cementproduktionen i den energiintensive sektor. Udledningerne 

antages derfor at være proportionale med produktionen i denne sektor. Der pålægges i 

alt 0,91 mio. ton udledninger ved hjælp af denne metode.20  

 

Der er også gjort et forsøg på at inkludere udledninger fra cementproduktion i resten af 

verden. Dette er gjort under en forsimplende antagelse om, at andre landes 

udledningsintensiteter indenfor cementproduktion er de samme som i den danske 

cementsektor. Udledningerne for resten af verden beregnes således ved hjælp af 

                                                
18

 Denne effekt gælder for en given dansk produktionsændring. Højere udledninger i baseline kan også få 

produktionsændringen til at stige, hvilket i sig selv kan påvirke lækageraten. Dette diskuteres i flere detaljer i afsnittet 

om følsomhedsanalyserne om udledninger fra cementproduktionen.  

19
 Denne forklaring fremhæver en betydningsfuld mekanisme i beregningen af lækageraterne ved pålægningen af en 

ensartet afgift. I modellen er lækageraterne imidlertid en kombination af denne mekanisme samt generelle 

ligevægtseffekter: når noget ændres et sted i modellen, ændrer det konsekvenserne af stødet mange andre steder i 

modellen på grund af afledte effekter. 

20
 Kilden til dette tal er udledninger forbundet med industrielle processer fra cement- og kalkstensproduktion som opgjort 

for 2011 i Danmarks Emission Inventory 2018 (Nielsen m.fl. 2018). 
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information om produktionsværdien i den disaggregerede GTAP-sektor som indeholder 

cementproduktionen (”nmm”).21 Efterfølgende pålægges de således beregnede 

udledninger den aggregerede energiintensive sektor i aggregeringen benyttet i 

kørslerne i den nærværende analyse. Samlet giver dette anledning til følgende to 

følsomhedsanalyser: 

 

 C1: Inklusion af cementudledninger i Danmark 

 C2: Inklusion af cementudledninger i Danmark og resten af verden 

 

I følsomhedsanalyse C1 stiger den samlede lækagerate til 52,3 pct. når 

cementudledningerne inkluderes, jf. tabel 9. Forklaringen er, at El-sektoren i Danmark 

har en relativt høj lækagerate, og i C1 udgør udledningerne fra denne sektor en større 

andel af de samlede udledninger. Dette øger lækageraten. I følsomhedsanalyse C2 

falder lækageraten til 51,9 pct., hvilket er identisk med lækageraten i grundscenariet og 

lavere end lækageraten i følsomhed C1. Dette kan synes kontraintuitivt, idet ændringen 

i udlandets udledninger som reaktion på en dansk produktionsændring alt andet lige 

må blive større, hvilket ville trække i retning af at øge lækageraten. Forklaringen er, at 

El-sektoren er underlagt ETS-systemet. Når der pålægges udledninger i disse sektorer 

i Danmark og i EU stiger det implicitte kvoteforbrug i baseline. En given reduktion i den 

danske produktion (der frigør et givet antal kvoter) i El-sektoren giver ved C2 mulighed 

for en mindre udvidelse af produktionen i resten af EU, fordi EU-landenes El-sektorer 

er blevet mere kvoteintensive i C2 i forhold til C1. Denne mindre udvidelse af 

produktionen giver gennem afledte effekter anledning til et fald i den samlede 

lækagerate. Hvis modelleringen af ETS slås fra, giver C1 en lavere lækagerate end C2 

ved det uniforme stød (resultater ikke vist). 

 

Tabel 9. Lækagerater ved følsomhedsanalyser for udledninger fra cementproduktion 

  Grund- C1 C2 

  scenarie DK DK+RoW 

  --------------- pct. --------------- 

Ensartet afgift 51,9 52,3 51,9 

EII-afgift 72,3 81,9 83,5 

Anm.: EII: Energiintensive Industrier. DK: Danmark. RoW: Resten af verden. 

Kilde: Egne beregninger på GTAP-databasen. 

 

I følsomhed C1 giver den sektorspecifikke EII-afgift anledning til, at lækageraten stiger 

fra grundscenariets lækagerate på 74,7 pct. til 81,9 pct. Dette kan synes kontraintuitivt, 

idet en tilsvarende inklusion af flere udledninger i landbruget gav anledning til et fald i 

lækageraten. Forklaringen skyldes rent mekanisk, at inklusionen af udledningerne i El-

sektorerne giver anledning til en større reduktion i produktionen i El-sektorerne end i 

                                                
21

 Det bemærkes, at det i GTAP-databasen ikke er muligt at adskille priser og mængder i baseline. Udledningerne 

lægges derfor proportionalt med produktionsværdien i de enkelte lande. I den udstrækning at der er forskelle i priser – 

eksempelvis som følge af forskelle i beskatning – mellem lande i denne sektor, vil dette påvirke de implicitte reale 

udledningskoefficienter, udtrykt som udledning pr. produceret mængde. 
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udledningerne i El-sektoren. Denne effekt opstår, fordi de nyinkluderede udledninger er 

inkluderet som outputudledninger. Reduktionen i disse udledninger er pr. definition 

proportional med reduktionen i produktionen i sektoren. Dette er forskelligt fra de 

eksisterende udledninger i sektoren, som det er muligt at substituere væk fra, da de 

næsten udelukkende er forbundet med afbrænding af fossile brændsler. Reduktionen i 

disse oprindelige udledninger er derfor relativt større end reduktionen i produktionen. 

En reduktion i produktionen giver i sig selv anledning til en stigning i lækageraten. 

Denne effekt er beskrevet i flere detaljer i bilag A7. I landbrugsfølsomhedsanalyserne 

blev denne effekt opvejet af en stigning i faldet i udledninger pr. produceret enhed. 

Dette er ikke tilfældet i følsomhedsanalyse C1.22 

 

Når cementudledningerne også inkluderes for resten af verden i scenarie C2, stiger 

lækageraten yderligere. Dette skyldes, at udledningerne øges mere i resten af verden 

(uden for EU), end før. I dette sektorspecifikke stød dominerer denne effekt altså den 

modsatrettede effekt, der går gennem et øget kvoteforbrug i EU-landene i baseline. 

6.3 Justering af baselineudledninger for el- og varmesektoren 

Den anvendte GTAP-database er for år 2011. I perioden 2011 til 2015 har der været et 

fald på 44 pct. i udledningerne fra el- og varmesektoren i Danmarks Statistiks 

opgørelse af udledninger af drivhusgasser. Dette fald afspejler ikke mindst en gradvis 

udfasning af kul og en højere andel af vedvarende energi (VE). To drivere bag dette 

fald er teknologisk modning af VE-teknologier såvel som støtte til disse teknologier. På 

sigt er der desuden flere målsætninger i Danmark, der gradvis kan forventes at 

begrænse udledningerne af drivhusgasser fra denne sektor. Således er der en 

målsætning om 100 pct. VE og 100 pct. udfasning af kul 2030 i elsektoren. Den 

væsentlig større CO2-intensitet i 2011 for el- og varmesektoren i forhold til senere år 

kan have betydning for lækageraten. 

 

I et forsøg på at modellere de strukturelle tilpasninger, som har reduceret CO2-

intensitet siden 2011, etableres nye baselinescenarier, hvor udledningerne af 

drivhusgasser fra el- og varmesektoren er reduceret med 44 pct. i forhold til GTAP-

databasens udgangspunkt, men hvor produktionen i denne sektor er uændret. Dette 

opnås ved brug af to instrumenter. For det første lægges der en afgift på kulforbrug i 

elsektoren. Dette modellerer den gradvise udfasning af kul, og afgiften kan tolkes som 

en tilnærmet modellering af skyggeprisen på denne udfasning. For det andet gøres VE-

teknologier mere attraktive. I GTAP-E-modellen indgår VE som brug af kapital i el- og 

varmeproduktionen. Der benyttes to forskellige instrumenter til at opnå dette, som giver 

anledning til to forskellige følsomhedsanalyser: 

 

 E1: Faldet i udledninger i den danske el- og varmesektor opnås gennem et positivt 

stød til produktiviteten af kapital i den danske el- og varmesektor. Dette kan 

                                                
22

 Det bemærkes, at ETS-systemet ikke forårsager stigningen i lækageraten i C1-scenariet. Således stiger den 

sektorspecifikke lækagerate også fra grundscenariet til C1, hvis ETS-modelleringen slås fra i begge tilfælde. 
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betragtes som en følsomhed, der forsøger at modellere den langsigtede effekt, 

efterhånden som VE-teknologier bliver mere og mere produktive, relativt til 

teknologier der bruger fossile brændsler. 

 E2: Faldet i udledninger i den danske el- og varmesektor opnås gennem et subsidie 

til kapital i den danske el- og varmesektor. Denne følsomhed forsøger at modellere 

det kortsigtede fald, som i hvert fald delvist er drevet af et politiske ønske om mere 

VE, og som opnås gennem støtte til VE.  

 

Det bemærkes, at ingen af følsomhedsanalyserne ændrer på produktion, udledning, 

teknologi eller tilskudsordninger udenfor Danmark. I realiteten må det forventes, at 

teknologiske fremskridt indenfor VE også på sigt kan bidrage til at sænke CO2-

intensiteten i andre landes el- og varmesektorer. Hvor hurtigt dette sker, afhænger 

imidlertid af støtten til VE og klimapolitik i de forskellige lande, hvilket ikke er muligt at 

tage højde for i denne analyse.  

 

I scenarie E1 falder lækageraten med 8,8 pct. point i forhold til grundscenariet, til 43,1 

pct. Faldet skyldes, at el- og varmesektoren, som har en relativt høj lækagerate 

sammenlignet med andre sektorer, nu udgør en relativt mindre del af de samlede 

udledninger. Det får den samlede lækagerate til at falde. Ved den sektorspecifikke el- 

og varmeafgift stiger lækageraten fra 72,3 pct. i grundscenariet til 87,3 pct. i scenarie 

E1. Stigningen her skyldes, at udledningsintensiteten i den danske el- og varmesektor 

er reduceret i E1’s baseline, relativt til grundscenariets baseline. For en given 

udenlandsk produktionsforøgelse øges udledningerne i udlandet derfor relativt mere i 

E1 end i grundscenariet.   

 

Tabel 10. Følsomhedsanalyser for udledninger fra el- og varmesektoren 

  Grund- E1 E2 

  Scenarie Teknologi Afgift 

  --------------- pct. --------------- 

Ensartet afgift 51,9 43,1 44,9 

El- og varmeafgift 68,3 87,3 95,1 

Kilde: Egne beregninger på GTAP-databasen. 

 

Lækageraten påvirkes i samme retning i scenarie E2 som i scenarie E1. Det skyldes, 

at de grundlæggende mekanismer bag ændringerne er uforandrede. Den 

sektorspecifikke lækagerate stiger yderligere til 95,1 pct. i scenarie E2. 

6.4 Diskussion 

De foretagne følsomhedsanalyser på udledninger fra landbruget og fra 

cementindustrien påvirker kun den generelle lækagerate, som beregnes ved 

pålægningen af en ensartet afgift, i begrænset omfang. De foretagne ændringer i 

baseline i følsomhedsanalyserne på el- og varmesektoren er til gengæld af en sådan 

størrelsesorden, at den generelle lækage også påvirkes. Følsomhedsanalyserne 

trækker i retning af at reducere lækageraten. Det skal dog bemærkes, at 

følsomhedsanalyserne på el- og varme udelukkende tilpasser baselineudledningerne 
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fra den danske el- og varmesektor. Følsomhedsanalyserne på landbrug, cement og el- 

og varme giver tilsammen anledning til et spænd på den generelle lækagerate der går 

fra 43,1 pct. til 52,0 pct. 

 

De sektorspecifikke lækagerater påvirkes i højere grad i alle tre sæt af 

følsomhedsanalyser. For landbrug trækker alle følsomhedsanalyserne i retning af at 

reducere lækageraten. Således giver landbrugsfølsomhedsanalyserne samt 

grundscenariet anledning til et samlet spænd i landbrugets lækagerate fra 64,3 pct. til 

74,7 pct. For cementproduktionen trækker følsomhedsanalyserne i retning af at øge 

lækageraten for den energiintensive industri. Således giver dette sæt af 

følsomhedsanalyser samt grundscenariet anledning til et spænd i lækageraten fra den 

energiintensive industri fra 74,7 pct. til 83,5 pct. For el- og varmesektoren trækker 

følsomhedsanalyserne i retning af at øge den sektorspecifikke lækage. Inklusive 

grundscenariet giver følsomhedsanalyserne et spænd for denne lækagerate på 72,3 

pct. til 95,1 pct.  
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7 Lækagekorrigeret politik i ikke-kvotesektoren 

I De Økonomiske Råds formandskab (2018) blev der foretaget en analyse af 

omkostningerne ved at opfylde Danmarks forpligtelse for udledningsreduktioner i ikke-

kvotesektoren frem mod 2030. Den grundlæggende tanke bag analysen var, at den 

billigste opnåelse af forpligtelsen forudsætter ensartede marginale 

samfundsøkonomiske omkostninger på tværs af de forskellige dele af ikke-

kvotesektoren. Til dette formål blev der beregnet marginalomkostningskurver for 

separate dele af ikke-kvotesektoren for reduktioner, der finder sted i året 2030, jf. figur 

1. Imidlertid blev der i De Økonomiske Råds formandskab (2018) ikke taget stilling til 

effekten på de globale udledninger af den foreslåede sammensætning af reduktioner 

på tværs af dele af ikke-kvotesektoren.  

 

Figur 1. Marginalomkostningskurver i 2030 for ikke-kvotesektoren 

 

Kilde: Gengivelse af figur III.7 i De Økonomiske Råds Formandskab (2018). 

 

Ud over de tre omkostningskurver i figur 1 er det også muligt at annullere EU ETS-

kvoter svarende til i alt 0,8 mio. ton CO2e årligt som del af målopfyldelsen i ikke-

kvotesektoren. Prisen på at bruge disse kvoteannulleringer i året 2030 beror på et skøn 

af kvoteprisen i 2030. I De Økonomiske Råds formandskab (2018) blev et skøn på 88 

kr. pr. ton benyttet. Dette skøn udsprang af en til brug for kapitlet udviklet model for EU 

ETS. Imidlertid er kvoteprisen steget væsentligt siden offentliggørelsen af De 

Økonomiske Råds formandskab (2018). Finansministeriets seneste skøn for 

kvoteprisen 2030 er af denne årsag blevet opjusteret og er nu 189 kr. pr. ton i 2030, jf. 

Energistyrelsen (2018b).23  

 

Man kan forestille sig en politik, der ikke blot har som målsætning at opfylde de danske 

forpligtelser billigst muligt, men er villig til at afholde en meromkostning for at sikre 

større globale reduktioner. Grundlæggende opnås de billigste globale reduktioner ved 

at sikre, at de marginale omkostninger ved globale reduktioner er ens på tværs af 

                                                
23

 Det bemærkes, at alle tal for kvoteprisen i dette afsnit er angivet i faktorpriser, og skal ganges med 

nettoafgiftsfaktoren på 1,325 for at være sammenlignelige med de marginale omkostninger fra de forskellige dele af 

ikke-kvotesektoren i figur 1. 
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sektorer.24 Figur 2 illustrerer principperne bag politikker, der sikrer de billigste danske 

eller de billigste globale reduktioner i udledninger. Ved den billigste indenlandske 

opnåelse af en given manko, benyttes afgifter, der sikrer ensartede omkostninger pr. 

indenlandsk reduceret udledning. Et sådan sæt af afgifter kan øges, hvilket giver 

anledning til stadigt større danske reduktioner såvel som stadigt større globale 

reduktioner. Dette er illustreret ved den blå kurve i figuren. Grundet lækage vil effekten 

på de globale udledninger være lavere end effekten på de danske udledninger. Den 

billigste opnåelse af en målsætning for danske udledninger er illustreret ved punktet a.  

 

Figur 2. Princip for lækagekorrigeret politik 

 

Kilde: Egen illustration. 

 

Hvis man i stedet vil reducere de globale udledninger billigst, gøres dette ved at bruge 

et sæt af afgifter, der sikrer ensartede omkostninger pr. global reduktion. Dette er 

illustreret ved den røde kurve i figuren. Et sådan afgiftssæt giver større globale 

reduktioner pr. dansk reduktion, men vil også medføre en meromkostning for en given 

dansk reduktion. Det er også muligt at gennemføre politikker, der ligger mellem de to 

yderpositioner. I disse tilfælde vil det relevante afgiftssæt være et vægtet gennemsnit 

mellem de to kurver. Således er det rimeligt at antage, at reduktioner i hhv. Danmark 

og på globalt plan, der ligger mellem de to kurver i figur 2 på denne måde kan 

realiseres. 

 

Der opnås en del globale reduktioner i punktet a, som netop er punktet, som sikrer den 

billigste målopfyldelse. Hvis man imidlertid har et politisk ønske om at opnå yderligere 

udenlandske reduktioner, kan dette opnås ved først at vægte det benyttede afgiftssæt 

                                                
24

 I en generel model er dette instrumentsæt ikke nok, jf. diskussionen i De Økonomiske Råds Formandskab (2019) og 

Sørensen (2018). Således kræves der typisk også afgifter på CO2-indholdet i importerede varer (herunder importeret 

el) samt et tilskud til produktion af vedvarende energi. Idet ikke-kvotesektoren ikke omfatter el- og varmesektoren 

vurderes det, at denne udfordring er mindre i ikke-kvotesektoren, hvorfor det kan være en rimelig tilnærmelse i praksis 

at se bort fra sådanne yderligere instrumenter. 
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over mod en ensartet omkostning pr. global reduktion – uden at der opnås flere danske 

reduktioner. Dette er angivet med linjestykket mellem punkterne a og b i figuren. Hvis 

det ønskes at opnå flere globale reduktioner, kan man fortsætte med at hæve 

afgifterne, der sikrer ensartede omkostninger pr. global reduktion. Dette vil imidlertid 

også medføre en overopfyldelse af den danske målsætning. Samlet angiver den 

grønne linje i figur 2 således den billigste politik for at opnå stadigt stigende globale 

reduktioner, givet at der er en målsætning om at opnå en vis mængde indenlandske 

reduktioner. 

7.1 Analysemetode 

Analysen i De Økonomiske Råds formandskab (2018) søgte at finde punktet a. I det 

følgende beskrives resultater fra en analyse, der opnår punktet b, dvs. hvor den 

indenlandske målsætning netop opfyldes, men dette gøres på en måde, der sikrer 

omkostningseffektive globale reduktioner. Denne ændring benævnes i det følgende 

“lækagekorrektion”. 

 

Til brug for dette er det nødvendigt at kende lækageraterne for de enkelte dele af ikke-

kvotesektoren. Herefter kan de reduktioner i de enkelte dele af ikke-kvotesektoren, 

som sikrer ensartede omkostninger ved globalt reducerede drivhusgasudledninger, 

findes. De benyttede lækagerater for de forskellige dele af ikke-kvotesektoren samt for 

kvoteannulleringer er: 

 

 Landbrug: 74,8 pct. Dette er den sektorspecifikke lækagerate for landbrug i 

grundscenariet 

 Personbiler: 13,3 pct. Dette er den sektorspecifikke lækagerate for privatforbrug, 

som personbiler hører under 

 Øvrig: 6,5 pct. Denne lækagerate er sammenvejet af de sektorspecifikke 

lækagerater for transportydelser, opvarmning, handel og service og øvrig industri. 

Vægtene er de respektive sektorers udledningsandele.25 

 Kvoteannulleringer: -52,5 pct. Denne lækagerate er udregnet på baggrund af De 

Økonomiske Råds formandskab (2018), tabel III.4, hvor det fremgår, at en 

kvoteannullering på 8 mio. ton på lang sigt vil give anledning til en reduktion i 

udledningerne indenfor EU ETS på 12.2 mio. ton. Det giver samlet en lækagerate 

på (8-12,2)/8*100 = -52,5 pct. 

 

Med marginale omkostningskurver og lækagerater for de forskellige dele af ikke-

kvotesektoren findes de ønskede reduktioner i disse dele ved at sikre, at den marginale 

                                                
25

 De benyttede sektorspecifikke lækagerater er (erhvervstransport;opvarmning;handel og service;øvrig industri) = 

(11,3;13,3;1,1;-14,7). De benyttede vægte er hhv. (normaliseret til 100) (47;24;15;15). Vægtene er konstrueret på 

følgende måde: Hele transportsektoren udgør 42 pct. af ikke-kvotesektoren, jf. Klimarådet (2017; herefter KR17), og af 

dette udgør erhvervstransport 5/12, jf. De Økonomiske Råds formandskab (2018). Opvarmning udgør 9 pct. af ikke-

kvotesektoren, jf. KR17. Hertil kommer en øvrig sektor, som vurderes består primært af GTAP-sektorerne handel og 

service samt øvrig industri, samt en affaldssektor. Affald udelades, og den øvrige sektor udgør 11 pct. af ikke-

kvotesektoren, jf. KR17. GTAP-sektorerne handel og service og øvrig industri tildeles en vægt indenfor disse 11 pct. 

svarende til deres udledninger, jf. tabel 1.  
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omkostning divideret med (1-lækageraten) ækvivaleres på tværs af de forskellige dele 

af ikke-kvotesektoren. Dette sikrer en ensartet omkostning pr. globalt reduceret ton 

CO2e, som netop er givet ved den danske reduktion ganget med (1-lækageraten). 

 

Endeligt udføres analysen både ved brug af kvoteprisen benyttet i De Økonomiske 

Råds formandskab (2018) på 88 kr. pr. ton og det af Finansministeriet i oktober 2018 

opdaterede skøn på 189 kr. pr. ton. for kvoteprisen i 2030. 

 

Den oprindelige analyse blev foretaget for skøn for den nødvendige reduktion – den 

såkaldte manko – i året 2030 på 1 mio. ton, 2,5 mio. ton og 4 mio. ton. Det centrale 

skøn for den nødvendige reduktion var 2,5 mio. ton. Efter offentliggørelsen af De 

Økonomiske Råds formandskab (2018) er der blevet offentliggjort ny 

basisfremskrivning, der øgede mankoen i ikke-kvotesektoren. Dette trækker i retning af 

at øge det centrale skøn. I den nærværende analyse er der regnet på omkostninger 

ved lækagekorrektion ved en manko i året 2030 på hhv. 2,5 og 4 mio. ton. 

7.2 Resultater 

Ved en kvotepris på 88 kr. pr. ton og en indenlandsk manko på 2,5 mio. ton, giver 

lækagekorrektionen anledning til ca. 0,2 mio. ton yderligere globale reduktioner, jf. 

tabel 11. Dette sker ved at øge brugen af kvoteannulleringer, som har den laveste (og 

tilmed negativ) lækagerate. Brugen af disse stiger således med 5 pct. point til 19 pct. af 

den samlede manko. Dette modsvares af en tilsvarende reduktion i landbrugets 

byrdefordeling. At landbruget stadig skal stå for 32 pct. af den samlede reduktion ved 

en lækagekorrigeret byrdefordeling kan virke kontraintuitivt, givet den høje lækagerate i 

denne del af ikke-kvotesektoren. Forklaringen er, at der er en del reduktioner af 

drivhusgasser i landbruget, der medfører negative samfundsøkonomiske 

omkostninger, jf. figur 1. Uanset hvor høj lækageraten bliver, vil disse reduktioner altid 

kunne betale sig at benytte i forhold til at opfylde den indenlandske 

reduktionsforpligtelse. 

 

Meromkostningen ved lækagekorrektionen er 0,05 mia. kr. I kombination med den 

yderligere reduktion i de globale udledninger på ca. 0,2 mio. ton, giver det anledning til 

en gennemsnitlig omkostning pr. yderligere reduceret globalt ton CO2e på 345 kr. 

 

Ved en manko på 4 mio. ton bruges alle kvoteannulleringerne (0,8 mio. ton, svarende 

til 20 pct. af 4 mio.) allerede inden der lækagekorrigeres. I stedet sker der en reduktion 

på 8 pct. point i landbrugets andel af de samlede reduktioner, og en tilsvarende 

stigning i den øvrige sektors andel. Dette skyldes den højere lækagerate i landbruget. 

Personbilerne skal fortsat ikke reducere udledningerne yderligere. 

 

Når den høje kvotepris på 189 kr. pr. ton benyttes i stedet, bruges der i visse tilfælde 

færre kvoteannulleringer og omkostningerne stiger i alle scenarier. I scenariet med en 

manko på 2,5 mio. ton og ingen lækagekorrektion bruges der således ingen kvoter – 

det er et fald på 14 pct. point i forhold til, når den lave kvotepris benyttes i analysen. 
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Faldet opvejes af stigninger i både landbrugets og den øvrige ikke-kvotesektors 

reduktionsandele. Lækagekorrektionen medfører, at kvoteannulleringer igen bliver 

omkostningseffektive. Dette kan tilskrives den negative lækagerate ved 

kvoteannulleringer ved en manko på 2,5 mio. ton.  

 

Tabel 11. Lækagekorrigeret politik i ikke-kvotesektoren 

Lækagekorrektion NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA 

  ----------------------------- kr. pr. ton ----------------------------- 

Kvotepris 88 88 88 88 189 189 189 189 

  -------------------------- Mio. ton CO2e --------------------------- 

Manko 2,5 2,5 4,0 4,0 2,5 2,5 4,0 4,0 

Global reduktion 1,9 2,1 3,2 3,4 1,6 2,0 3,2 3,4 

Andel af samlede reduktioner --------------------------------- Pct. ---------------------------------- 

- Landbrug 37 32 37 29 43 33 37 29 

- Personbiler 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Øvrig 49 49 43 51 57 50 43 51 

- Kvoteannulleringer 14 19 20 20 0 17 20 20 

  -------------------------------- Mia. kr. ------------------------------- 

Omkostning -0,38 -0,33 -0,05 0,08 -0,36 -0,27 0,05 0,19 

Meromkostning
a
 - 0,05 - 0,13 - 0,09 - 0,13 

  -------------------------- Kr. pr ton CO2e -------------------------- 

Gns. omkostning pr. yderligere 
global reduktion  

345 
 

657 
 

215 
 

664 

Anm.: Hver kolonne indeholder resultaterne af en beregning. Forudsætningerne mellem beregningerne 
varierer på baggrund af, om der er foretaget lækagekorrektion, den benyttede kvotepris samt størrelsen på 
den samlede indenlandske reduktion. Alle priser er i forbrugerpriser undtagen de angivne kvotepriser. 
a: Meromkostning angiver meromkostningen i forhold til den ikke-lækagekorrigerede omkostning. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af lækagerater beregnet vha. GTAP samt omkostningskurver fra De 
Økonomiske Råds formandskab (2018). 

7.3 Diskussion 

Lækagekorrektion giver anledning til justeringer af reduktionsbyrden mellem de 

forskellige dele af ikke-kvotesektoren. Overordnet trækker lækagekorrektionen i retning 

af, at kvoteannulleringer skal bruges i højere grad end før, hvilket skyldes, at disse 

annulleringer har lavere lækagerate end den egentlige ikke-kvotesektor. Dette 

modvirkes dog delvist af brugen af et højere skøn for kvoteprisen, som gør brug af 

dette instrument dyrere. Dog viser analysen, at kvoteannulleringer ved en højere pris 

på 189 kr. pr. ton stadig skal bruges fuldt ud, hvis mankoen er tilstrækkelig høj. 

 

Den foretagne analyse lægger omkostningskurverne fra De Økonomiske Råds 

formandskab (2018) til grund for beregningerne. De forbehold for 

omkostningskurverne, som er beskrevet i De Økonomiske Råds formandskab (2018) 

gælder således også for den nærværende analyse. 
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I den nærværende analyse kombineres de sektorspecifikke lækagerater beregnet på 

GTAP-modellen med omkostningskurverne fra De Økonomiske Råds formandskab 

(2018). Dette giver af flere årsager anledning til usikkerhed. Disse usikkerheder 

beskrives i det følgende. 

 

De benyttede omkostningskurver er beregnet ud fra partielle ligevægtsmodeller, 

hvorimod lækageraterne er beregnet ved hjælp af en generel ligevægtsmodel. I 

beregningen af lækagerater er ændringen i danske drivhusgasudledninger beregnet 

som summen af alle ændringer i udledninger i Danmark, der følger af stødet. Ved 

omkostningskurverne er der set bort fra ændringer i udledninger i andre sektorer i 

Danmark. I de foretagne stød pålægges en afgift i en del af økonomien anledning til 

mindre yderligere reduktioner i de resterende dele af økonomien for alle de 

sektorspecifikke stød, undtagen forbrugsstødet, hvor afgiften giver anledning til en lille 

modsatrettet effekt i den resterende del af økonomien, jf. tabel A6.1. Udeladelsen af 

generelle ligevægtseffekter giver anledning til en mindre overvurdering af den 

nødvendige indsats i ikke-kvotesektoren – undtagen for de forbrugsrelaterede 

udledninger, hvor den nødvendige indsats undervurderes en smule. Idet de generelle 

ligevægtseffekter er små og vurderes at være højst usikre, er der i den foretagne 

analyse set bort fra disse. 

 

Omkostningskurverne for landbrug består en kombination af produktionsomlægninger 

som følge af afgifter på udledning af drivhusgasser såvel som afgiftsinduceret brug af 

forskellige tekniske virkemidler. For den øvrige del af ikke-kvotesektoren består 

lækageraterne af forskellige tekniske virkemidler, men der er ikke regnet på 

konsekvenserne af at indføre eller forhøje afgifter på udledninger i denne del af 

økonomien. I GTAP-modellen er tekniske virkemidler ikke eksplicit inddraget i 

analyserne. Imidlertid er der mulighed for at substituere mellem brug af fossile 

brændsler og kapital, hvilket kan betragtes som en forsimplet og implicit metode til at 

tage højde for brug af sådanne virkemidler. For de ikke-energirelaterede udledninger i 

landbruget er der imidlertid ikke mulighed for at reducere en betydelig del af 

udledningerne gennem substitution. Dette vil trække i retning af, at der er nogle relativt 

billige reduktioner i landbruget, som ikke er inkluderet i GTAP. Det kan give anledning 

til en bekymring for, at produktionsændringen i landbruget overvurderes i GTAP-E 

beregningerne, sammenlignet med de antagelser, der ligger bag konstruktionen af 

omkostningskurven for landbruget. I den udstrækning at dette er tilfældet, vil det 

trække i retning af, at GTAP-E-metoden overvurderer lækageraten for landbruget i 

forhold til en metode, som var konsistent med de benyttede antagelser om brugen af 

tekniske virkemidler som reaktion på indførslen af en afgift på udledninger af 

drivhusgasser i landbruget.26 

 

                                                
26

 Se bilag A7 for en beskrivelse af hvorfor et mindre fald i produktionen i mange tilfælde vil resultere i en lavere 

lækagerate. 
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De beregnede sektorspecifikke lækagerater er beregnet ved pålægningen af afgifter i 

en enkelt sektor. I den foretagne analyse antages det implicit, at flere forskellige 

sektorer afgiftspålægges samtidigt. Grundet generelle ligevægtseffekter er det ikke 

sikkert, at kombinationen af at pålægge flere afgifter samtidigt resulterer i uændrede 

marginale lækagerater for de enkelte sektorer. Imidlertid er spændet i lækagerater 

mellem de forskellige sektorer så stort, så det vurderes, at ændringer i de marginale 

lækagerater som følge af pålægning af andre afgifter formentlig vil være af en 

grundlæggende mindre størrelsesorden, og derved ikke vil påvirke de overordnede 

konklusioner fra analysen, selvom det kan introducere usikkerhed om de præcise 

størrelser af lækageraterne. 

7.4 Følsomhedsanalyse: Lækagerate for kvoteannulleringer 

Lækageraten for kvoteannulleringer foretaget via fleksibilitetsmekanismen afhænger i 

høj grad af, hvilket tidsperspektiv, der anlægges. Den benyttede lækagerate på -53 pct. 

er et udtryk for den langsigtede effekt i EU ETS. Forudsætningen bag dette er, at der 

ikke ændres i indretningen af EU ETS i fremtiden, og at udledningerne herfra først 

ophører, når der ikke længere er kvoter tilbage i systemet, jf. De Økonomiske Råds 

formandskab (2018). Hvis man i stedet anskuer effekten på udledningerne i EU ETS i 

2050, er lækageraten for dette instrument -14 pct. Med en endnu kortere tidshorisont, 

frem til 2030, er lækageraten for kvoteannulleringer positiv, på +62 pct. Det kan blandt 

andet være relevant at anskue en mere kortsigtet effekt, da der i et udspil fra EU-

kommissionen er foreslået, at EU skal være CO2-neutral i 2050. 

 

I to alternativberegninger er den lækagekorrigerede politik i 2030 derfor beregnet på 

baggrund af en lækagerate på hhv. -14 pct. og +62 pct. for kvoteannulleringer foretaget 

via fleksibilitetsmekanismen. I beregningerne benyttes den høje kvotepris på 189 kr. pr. 

ton. 

 

Beregningen viser, at byrdefordelingen for de fleste scenarier er uændret. Dog skal 

kvoteannulleringer i mindre grad bruges med en manko på 2,5 mio. ton. Når 

lækageraten er +62 pct., skal kvoteannulleringer slet ikke benyttes, jf. tabel 12. 
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Tabel 12. Lækagekorrigeret politik i ikke-kvotesektoren med hhv. -53 pct., -14 pct. og 

+62 pct. lækagerate for kvoteannulleringer 

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

Lækagerate for kvoteannulleringer -53 -14 +62 -53 -14 +62 

  -------------------------- Mio. ton CO2e --------------------------- 

Manko 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 

Global reduktion 2,0 1,8 1,7 3,4 3,1 2,5 

Global merreduktion
a
 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

Andel af samlede reduktioner --------------------------------- Pct. ---------------------------------- 

- Landbrug 33 34 35 29 29 29 

- Personbiler 0 0 0 0 0 0 

- Øvrig 50 57 65 51 51 51 

- Kvoteannulleringer 17 9 0 20 20 20 

  -------------------------------- Mia. kr. ------------------------------- 

Omkostning -0,27 -0,28 -0,29 0,19 0,19 0,19 

Meromkostning
a
 0,09 0,08 0,07 0,13 0,13 0,14 

Anm.: Hver kolonne indeholder resultaterne af en beregning. Forudsætningerne mellem beregningerne 
varierer på baggrund af lækageraten for kvoteannulleringer og størrelsen på den samlede indenlandske 
reduktion. I alle beregningerne foretages der lækagekorrektion, og den benyttede kvotepris er 189 kr. pr. 
ton. Den anvendte lækagerate for kvoteannulleringer er -53 pct. Alle priser er i forbrugerpriser undtagen de 
angivne kvotepriser. 
a: Merreduktion og meromkostning angiver reduktioner og omkostninger i forhold til de ikke-
lækagekorrigerede reduktioner og omkostninger. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af lækagerater beregnet vha. GTAP samt omkostningskurver fra De 
Økonomiske Råds formandskab (2018). 

 

Ved en manko på 4 mio. ton bruges alle kvoteannulleringer, selv med den positive 

lækagerate. I ingen af de undersøgte scenarier bliver den marginale indenlandske 

reduktion så dyr, at det kan betale sig at reducere udledningerne fra personbiler 

yderligere.  

 

Den globale reduktion mindskes med en højere lækagerate. Det skyldes, at 

kvoteannulleringer i mindre grad mindsker de globale udledninger. 

7.5 Følsomhedsanalyse: Lækagerate for landbrug 

Der er en betydelig usikkerhed forbundet med lækageraten for landbruget, bl.a. fordi 

den i særlig høj grad afhænger af reduktionsmålsætningerne i resten af verden. 

 

I analysen ovenfor benyttes en beregnet lækagerate for landbruget på 75 pct. I to 

alternativberegninger er den lækagekorrigerede politik i 2030 beregnet med 

lækagerater for landbruget på hhv. 27 pct. og 100 pct. De 27 pct. svarer til den 

beregnede lækagerate i scenariet, hvor Parisaftalen lægger en bindende begrænsning 

på udledningerne fra lande udenfor EU. 
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Beregningerne viser, at landbruget andel af reduktionerne blot falder fra 33 pct. til 32 

pct. med en lækagerate på 100 pct., når mankoen er på 2,5 mio. ton, jf. tabel 13. Den 

næsten uændrede andel afspejler, at der er en afledt samfundsøkonomisk gevinst fra 

bedre vandmiljø og mindre luftforurening ved små reduktioner i landbrugets 

udledninger.27 

 

Tabel 13. Lækagekorrigeret politik i ikke-kvotesektoren med hhv. 27 pct., 75 pct. og 

100 pct. lækagerate i landbruget 

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

Lækagerate i landbruget 27 75 100 27 75 100 

  -------------------------- Mio. ton CO2e --------------------------- 

Manko 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 

Global reduktion 2,3 2,0 1,9 3,9 3,4 3,5 

Global merreduktion
a
 0,2 0,4 0,5 0,0 0,2 0,6 

Andel af samlede reduktioner --------------------------------- Pct. ---------------------------------- 

- Landbrug 37 33 32 35 29 20 

- Personbiler 0 0 0 0 0 0 

- Øvrig 50 50 50 45 51 60 

- Kvoteannulleringer 13 17 19 20 20 20 

  -------------------------------- Mia. kr. ------------------------------- 

Omkostning -0,30 -0,27 -0,13 0,09 0,19 0,79 

Meromkostning
a
 0,06 0,09 0,23 0,04 0,13 0,74 

Anm.: Hver kolonne indeholder resultaterne af en beregning. Forudsætningerne mellem beregningerne 
varierer på baggrund af landbrugets lækagerate og størrelsen på den samlede indenlandske reduktion. I 
alle beregningerne foretages der lækagekorrektion, og den benyttede kvotepris er 189 kr. pr. ton. Alle 
priser er i forbrugerpriser undtagen de angivne kvotepriser. 
a: Merreduktion og meromkostning angiver reduktioner og omkostninger i forhold til de ikke-
lækagekorrigerede reduktioner og omkostninger. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af lækagerater beregnet vha. GTAP samt omkostningskurver fra De 
Økonomiske Råds formandskab (2018). 

 

Med en manko på 4 mio. ton skal landbrugets andel af reduktionerne imidlertid 

reduceres fra 29 pct. til 20 pct., hvis landbrugets lækagerate er 100 pct. i stedet for 75 

pct. Det afspejler, at en højere lækagerate i landbruget gør det mere attraktivt at 

foretage større reduktioner i den øvrige del af ikke-kvotesektoren i stedet for i 

landbruget. 

 

Hvis landbrugets lækagerate kun er 27 pct., skal landbruget stå for en større del af 

reduktionerne med både den store og lille manko. Landbrugets andel af reduktionerne 

                                                
27

 Når landbrugsproduktionen stiger i udlandet som følge af lækage, kan det i princippet medføre en øget 

”tilbagetransport” til Danmark af luftforurening, der i et vist omfang er grænseoverskridende. Denne ”tilbagetransport” 

indgår ikke i beregningerne. Analyserne i GTAP-E tyder imidlertid på, at kun en mindre del af stigningen i 

landbrugsproduktionen sker i lande, som ligger tæt på Danmark. En illustrativ beregning viser, at de 

”tilbagetransporterede” helbredsomkostninger derfor kun udgør ca. 2-3 pct. af helbredsgevinsten ved reduceret 

landbrugsproduktion i Danmark, jf. bilag A.7. 
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stiger fra 33 pct. til 37 pct. med en manko på 2,5 mio. ton og fra 29 pct. til 35 pct. med 

en manko på 4 mio. ton. 
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A1 Mere om GTAP-E 

I dette bilag beskrives og diskuteres flere forskellige aspekter af GTAP-E-modellen.  

A1.1 Produktion og forbrug i GTAP 

For hver sektor er produktionen i GTAP-E lavet ud fra en nestet struktur af CES-

funktioner, jf. figur A1.1. I sin værditilvækst benytter virksomhederne naturressourcer, 

jord, arbejdskraft og et gode sammensat af kapital og energi.  

 
Figur A1.1: Virksomhedernes produktionsstruktur 

 
Kilde: Figuren er gengivet fra Truong m.fl. (2007). 

 

Kapital-energi godet er yderligere defineret som en nestet CES-struktur, jf. figur A1.2. 

Denne nestingstruktur substitution mellem kapital og energi i produktionen. Yderligere 

er energi-godet et nest, der består af flere forskellige energityper, hvilket muliggør 

substitution mellem disse. Samlet vil en afgift/prisændring på en energitype kunne 

medføre et højere forbrug af andre energityper, men også en forskydning over mod et 

større relativt forbrug af kapitalapparat og ultimativt også over mod de andre 

produktionsfaktorer. 
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Figur A1.2: CES struktur for kapital-energi godet 

 
Kilde: Figuren er gengivet fra Truong (2007).  

 

I forbrugsdelen af modellen eksisterer der to typer forbrug: privat forbrug af 

husholdninger og offentligt forbrug (ud over virksomhederne, som også benytter 

hinandens output som input i produktionsprocessen). Forbruget er opstillet som en 

nestet struktur af CDE-funktioner (Constant Difference of Elasticity), jf. figur A1.3.28 

Forbrugerne efterspørger både virksomhedernes produkter og et sammensat 

energigode, som minder om det der indgår i virksomhederne produktionsfunktion. 

Dette betyder, at forbrugets sammensætning også vil ændre sig f.eks. som følge af 

ændringer i de relative priser på visse typer energi.  

 

Import og eksport i GTAP-E er specificeret på sektor- og landeniveau ud fra input-

output tabeller. Samhandlen er specificeret ved såkaldte armingtonfunktioner, som 

antager, at det samme produkt produceret indenlandsk og importeret ikke er perfekte 

substitutter. Derved vil en prisændring på et produkt i Danmark ikke medføre en 

fuldkommen substitution over til tilsvarende produkter fra andre lande. 

 

  

                                                
28

 CDE-funktioner er en mere fleksibel funktionel form end CES-funktioner. Den primære fordel ved CDE-funktioner er, 

at indkomstelasticiteten i en CES-funktion altid er 1, men kan være forskellig fra 1 i en CDE-funktion. 
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Figur A1.3: Husholdningernes efterspørgsel  

 
Kilde: Figuren er gengivet fra Truong m.fl. (2007).  

A1.2 Investering, opsparing og den globale bank 

Følgende bogholderligning for niveauet af bruttoinvesteringer i region i gælder i GTAP-

modellen, jf. Corong m.fl. (2017): 

 

𝐼𝑁𝑉𝑖 = 𝑆𝐴𝑉𝐸𝑖 + 𝐹𝑆𝐴𝑉𝐸𝑖 + 𝛿𝐾𝑖 

 

INV er bruttoinvesteringerne, SAVE er den indenlandske opsparing, FSAVE udlandets 

nettoopsparingsflow i Danmark og 𝛿𝐾𝑖 er afskrivningen på kapitalapparatet.29 

Investeringsniveauet i Danmark bestemmes derfor af opsparingsniveauet i Danmark 

samt af niveauet af udenlandsk opsparing der investeres i Danmark.  

 

Størrelsen på de enkelte landes opsparing bestemmes som en andel af de enkelte 

landes indkomst, og en såkaldt “global bank”, maksimerer afkastet af verdens samlede 

opsparing ved at udligne nettoafkastet af kapital på tværs af lande.30 Når dette afkast 

er ens på tværs af lande, kan man ikke øge afkastet ved en anden allokering af 

opsparingen.  

 

Den globale bank sørger for at det globale nettoafkast af kapital, RORG, svarer til 

nettoafkastet af kapital i de enkelte lande, RORCi. Nettoafkastet af kapital er defineret 

som lejeværdien af kapitalapparat, RENTALi, fratrukket deprecieringsraten 𝛿. Den 

globale bank løser således følgende ligning ved at finde det investeringsniveau i de 

enkelte lande som løser følgende ligning, idet der er en negativ sammenhæng mellem 

beholdningen af kapital og lejeværdien af kapitalapparatet: 

                                                
29

 I GTAP-modellen er det ikke opsparing, der bruges til at opretholde kapitalapparatet. I stedet betales dette ud af 

aflønningen af kapital som faktor. 

30
 Følgende beskrivelse gælder for tilfældet, hvor kapitalapparatet tilpasses som beskrevet i den følgende sektion. Der 

ses desuden i dette appendix bort fra prisforskelle i investeringer i forskellige lande. For en mere detaljeret beskrivelse 

af den globale bank i GTAP henvises til Corong m.fl. (2017). 
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𝑅𝑂𝑅𝐺 = 𝑅𝑂𝑅𝐶𝑖 = 𝑅𝐸𝑁𝑇𝐴𝐿𝑖 − 𝛿, ∀𝑖 

A1.3 Modellering af ændringer i kapitalapparatet 

På lang sigt kan det forventes, at ændringer kapitalafkast som følge af regulering 

medfører en ændring i kapitalapparatets størrelse. Det antages i GTAP, at den 

procentuelle ændring i kapitalapparatet svarer til den procentuelle ændring i 

investeringsniveauet. Teorien bag dette er relativt simplistisk, jf. Francois m.fl. (1996). 

Følgende bogholderligning gælder for kapitalakkumulationen fra en periode til den 

næste, hvor 𝐾𝑡  er kapitalapparatet i periode t, 𝛿 er kapitalapparatets afskrivningsfaktor 

og It er investeringerne i periode t: 

 

𝐾𝑡+1 = (1 − 𝛿)𝐾𝑡 + 𝐼𝑡 

 

I en steady state uden vækst svarer afskrivningerne på kapitalapparatet netop til 

deprecieringen: 

 

𝐾𝑡+1 = 𝐾𝑡 ⇒ 𝐼𝑡 = (1 − 𝛿)𝐾𝑡 

 

I så fald vil vækstraten i steady-state kapitalapparatet netop svare til væksten i 

investeringerne, og vækstraten i investeringerne bestemmes afkastet på kapital og den 

globale bank, som beskrevet i afsnittet ovenfor. Kapitalniveauet bestemmes således af 

følgende vækstligning: 

 

𝐼̇ = �̇� 

 

Den foretagne modellering er en relativt simpel modellering, idet GTAP-databasen ikke 

kan siges at repræsentere en vækstløs steady-state. Dog vurderes denne modellering 

af tilpasningen af kapitalapparatet at være at foretrække frem for et eksogent 

kapitalapparat. 
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A2 Teknisk beskrivelse af i GTAP-E modelkoden 

Dette bilag beskriver de foretagne kodeændringer i forhold til standardudgaven af 

GTAP-E-modellen. Udgangspunktet er GTAP-E i modelversion “6-pre2”. Bilaget 

beskriver de foretagne ændringer og illustrerer disse med udvalgte kodeeksempler, 

men bilaget dokumenterer ikke alle foretagne kodeændringer. Bilaget er inddelt i 

underafsnit, der gennemgår forskellige dele af de foretagne kodeændringer. Bilaget er 

af teknisk karakter, og forudsætter kendskab til GEMPACK-sproget såvel som GTAP-

E-modellen.  

A2.1 Inklusion af ikke-CO2-udledninger 

CO2-udledninger er inkluderet i GTAP-E-databasen, mens andre typer af drivhusgasser 

(metan, lattergas og flourgasser) leveres i et “sattelitdatasæt”, som ikke er integreret i 

GTAP-E (Irfanoglu og van der Mensbrugghe 2015; Rose og Lee 2008). Der er fire 

kilder til udledninger i dette datasæt, nemlig emissioner fra private forbrug og 

produktionssektorers forbrug af varer, emissioner fra kapital (primært husdyr) og 

emissioner fra output (bl.a. gas flaring og kemikalieproduktion).  

 

I de foretagne analyser er emissioner fra kapital overvæltet på outputudledninger. Der 

er således defineret tre variable, der indeholder ikke-CO2-udledningerne, nemlig 

NCQP(trad_comm,reg). der indehlder emissioner relateret til privat forbrug;  

NCQF(trad_comm,prod_comm,reg), der indeholder emissioner relateret til 

virksomhedernes forbrug; og NCQ(prod_comm,reg), der indeholder output- og 

kapitalrelaterede emissioner. Det antages, at ændringerne i disse udledninger er 

proportionale med ændringerne i hhv. husholdningernes og virksomhedernes 

inputforbrug, såvel som output. Eksempelvis er relationen for ændringer i NCQ givet 

som:  

 

Variable (orig_level=NCQ)(all,j,prod_comm)(all,r,reg)   

    gncq(j,r) #Non-co2 emissions on output#; 

Equation EQGNC(all,j,prod_comm)(all,r,reg) 

    gncq(j,r) = qo(j,r); 

update (all,j,prod_comm)(all,r,reg) 

    NCQ(j,r) = gncq(j,r);  

A2.2 Indførsel af CO2e-afgifter 

Der indføres en række nye afgifter i modellen. For det første indføres der afgifter, der 

sikrer, at NCQP, NCQF og NCQ kan afgiftspålægges. Desuden indføres der nye 

afgifter på de eksisterende CO2-udledninger, idet den i GTAP-E eksisterende afgift ikke 

er sektordifferentieret. For det andet indføres der afgifter, der benyttes i modelleringen 

af EU ETS såvel som EU non-ETS begrænsninger og af Parisaftalen. Grundtanken i 

disse beregninger er, at der defineres en sum af udledninger, som eksogeniseres. 

Desuden defineres der en skattesats, som ligger på hvert element af summen af de 

eksogeniserede udledninger. Denne skattesats endogeniseres, og sikrer således at 

udledningssummen ikke ændrer sig, når der stødes til modellen 
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Et eksempel på en afgift, der afgiftspålægger en del af de nyindførte udledninger, er 

afgiften på NCQF. Andre afgifter er pålagt på samme måde. Afgiftssatsen fastsættes i 

NGHGTAXF(prod_comm,reg). Afgiften på NCQF, som har enheden USD/ton, er som 

udgangspunkt eksogen og der kan derfor stødes til den i cmf-filen.31 Ligeledes 

defineres niveau-variablen som NGHGTAXFLEV ved hjælp af et update (change) 

statement tilsvarende den eksisterende CO2-afgift i GTAP-E. 

 

Skatten indsættes som en priskile i ligningerne DMNDDPRICE og DMNDIPRICE, der 

giver priserne for hhv. indenlandsk og producerede forbrug i produktionen. For at bruge 

DMNDDPRICE-ligningen som eksempel, tilføjes priskilen ved følgende led, hvor 

NCO2DFVDFA er non-CO2-intensiteten for produkt i’s forbrug i sektor j i region r.: 

 

100.0 * (NCO2DFVDFA (i,j,r) * (NGHGTAXF(j,r)) 

 

Provenuet fra skatten tilbageføres til den regionale repræsentative agent i ligningen 

REGIONALINCOME, hvor følgende linjer sikrer dette (variablene gco2fd, gco2fm og 

gncqf er ændringsvariable defineret tilsvarende til gncq, som er beskrevet ovenfor). 

 

+ sum(j,PROD_COMM,NGHGTAXFLEV(j,r) * sum(i,TRAD_COMM, 

CO2DF(i,j,r)*gco2fd(i,j,r)+CO2IF(i,j,r)*gco2fm(i,j,r)+NCQF(i,j,r)*gncqf(i,j,r)) )  

+ 100.0 * sum(j,PROD_COMM, sum(i,TRAD_COMM, (CO2DF(i,j,r)+CO2IF(i,j,r)+NCQF(i,j,r)) ) * 

NGHGTAXF(j,r) )      

 

Et eksempel på den anden type af afgift, er den regionsspecifikke skat 

NGHGTAX(reg), som bruges til at lægge en begrænsning på udledningerne i 

kvotesektoren eller ikke-kvotesektoren i et land. Denne variabel kan endogeniseres 

hvorved udledningerne i et land kan eksogeniseres. Denne variabel bruges til 

implementering af Parisaftale-scenariet.  Denne skat lægges ind som kiler alle vegne 

hvor der er udledninger. For at fortsætte eksemplet fra DMNDDPRICE-ligningen fra 

ovenfor, udvides kilen således til følgende:  

 

100.0 * (NCO2DFVDFA(i,j,r) * (NGHGTAX(r)+NGHGTAXF(j,r)) 

A2.3 Modellering af emissionsbegrænsninger i andre lande  

For at begrænse udledningerne i en region defineres den samlede udledning fra dette 

land. Herefter kan denne udledning eksogeniseres og skattesatsen NGHGTAX kan 

endogeniseres. I tilfældet NGHGTAX defineres den korresponderende udledning vha. 

to ligninger: 

 

                                                
31

 I praksis stødes der til den reale version af denne nominelle skat. Denne defineres tilsvarende andre reale skatter i 

GTAP-E, nemlig som RGHGTAXF(j,r) = [1.0/PIND(r)] * [NGHGTAXF(j,r) - 0.01*NGHGTAXFLEV(j,r)*p(r)]. 
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Formula (all,r,REG) 

GHGTOT(r) = sum(i,TRAD_COMM, sum(j,PROD_COMM,CO2DF(i,j,r)+CO2IF(i,j,r)+NCQF(i,j,r)+NCQ(j,r)) 

+CO2DP(i,r)+CO2IP(i,r)+NCQP(i,r)+CO2DG(i,r)+CO2IG(i,r)) 

Equation REGEMISSIONS (all,r,REG) 

GHGTOT(r)*gghgtot(r) = sum(i,TRAD_COMM, sum(j,PROD_COMM,CO2DF(i,j,r)*gco2fd(i,j,r) 

+CO2IF(i,j,r)*gco2fm(i,j,r)+NCQF(i,j,r)*gncqf(i,j,r)+NCQ(j,r)*gncq(j,r))+CO2DP(i,r)*gco2pd(i,r) 

+CO2IP(i,r)*gco2pm(i,r)+NCQP(i,r)*gncqp(i,r)+CO2DG(i,r)*gco2gd(i,r)+CO2IG(i,r)*gco2gm(i,r)) 

 

Der tilføjes desuden led til REGIONALINCOME-ligningen, svarende til eksemplet for 

NGHGTAXF beskrevet tidligere i dette bilag. Efterfølgende kan der foretages et swap-

statement af typen (her eksemplificeret for Sverige): 

 

Swap RGHGTAX("swe")= gghgtot("swe") 

A2.4 Modellering af EU ETS 

Den grundlæggende idé i modelleringen af EU ETS er, at den samlede ændring i EU’s 

udledninger i kvotesektoren kendes, og er givet ved 1-lækageraten fra EU ETS-

modellen. Så når danske udledninger i kvotesektoren ændrer sig med 1 ton, skal 

udledningerne i EU ETS som helhed falde med 100%-83%=17% af ændringen i 

Danmark i grundscenariet. Dette gøres ved at eksogenisere udledningerne, så denne 

ændring i udledningerne sikres (ligningen ETSLEAKAGE). Grundlæggende gøres dette 

ved at definere den procentuelle ændring i EU’s udledninger som 17%, ganget 

Danmarks andel af EU’s samlede udledninger (SHAREGHG).  

 

Ligningerne der sikrer denne modellering er gengivet nedenfor. Sættet ”kvotsec” 

inddeler økonomien i en kvotesektor, en ikke-kvotesektor og den resterende del af 

økonomien, der hverken af dækket af kvotesektoren eller EU’s “effort sharing” frem 

mod 2030 (ofte kaldt ikke-kvotesektoren). For den resterende del af økonomien samt 

ikke-kvotesektoren er LEAKEU=0. For kvotesektoren sættes 

LEAKEU(”kvotesector”,”EU”) til 1-lækageraten, som altså er 100-83=17 pct. i 

hovedscenariet i de gennemførte analyser. I modelkoden ser dette således ud: 

 
Variable (orig_level=GHGKTOTEU)(all,k,KVOTSEC)(all,a,EUREG) 

    gghgktoteu(k,a) # greenhouse gas emissions in the DK, EUxDNK and RoW  (millions of tonnes of 

CO2) #; 

Equation ETSEMISSIONSTOTEU (all,k,KVOTSEC)(all,a,EUREG) 

    GHGKTOTEU(k,a)*gghgktoteu(k,a) = sum(r,REG: REGTOEU(r) = a, GHGKTOT(k,r)*gghgktot(k,r)); 

Coefficient (ge 0)(all,k,KVOTSEC)(all,a,EUREG) 

    LEAKEU(k,a) # Leakage from Denmark to EU and ROW in ETS and non-ETS.#; 

Coefficient (parameter)(all,k,KVOTSEC)(all,a,EUREG) 

    SHAREGHG(k,a) # Share of Danish GHG emissions to EU (incl. DK) and ROW. #; 

Formula (initial)(all,k,KVOTSEC)(all,a,EUREG) 

    SHAREGHG(k,a) = GHGKTOT(k,"dnk")/GHGKTOTEU(k,a); 

Variable (all,k,KVOTSEC)(all,a,EUREG) 

    ghgslack(k,a) # slack variable in leakage determination #; 
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Equation ETSLEAKAGE (all,k,KVOTSEC)(all,a,EUREG) 

    gghgktoteu(k,a) = LEAKEU(k,a)*SHAREGHG(k,a)*gghgktot(k,"dnk") + ghgslack(k,a); 

 

Variablerne gghgktot(k,”dnk”) og gghgktoteu(k,”EU) angiver væksten i 

drivhusgasudledninger i de kvoteomfattede sektorer i hhv. danmark og Danmark. 

 

Der indføres desuden en skattesats, NGTKVOEU(KVOTSEC,EUREG), efter 

principperne beskrevet i A2.3. Skattesatsen lægges på de kvoteomfattede udledninger.  

 

Som udgangspunkt er variablen ghgslack endogen og variablene gghgktoteu og 

NGTKVOEU eksogene. Herved påvirker ligningen ETSLEAKAGE ikke andet end 

ghgslack, som ikke indgår andre steder i ligningssystemet. EU ETS 

lækagemodelleringen aktiveres ved at eksogenisere ghgslack og endogenisere 

skattesatsen NGTKVOEU. Herved aktiveres lækagemekanismen i ETSLEAKAGE-

ligningen, og NGTKVOEU sikrer at den ønskede lækagesammenhæng overholdes. 

A2.5 Lukningsændringer 

I standardlukningen er der foretaget forskellige lukningsændringer i forhold til standard-

modellen. Dette håndteres vha. swap-statements i .cmf-filerne. 

 

For at pålægge emisisonsrestriktioner i non-ETS-sektorer i EU-lande endogeniseres 

RGHGTXKVO, og GGHGKTOT eksogeniseres: 

 

Swap RGHGTAXKVO("nksec",nkseccap) = gghgktot("nksec",nkseccap); 

 

Lækage gennem EU ETS opnås ved at endogenisere ghgslack-variablen og 

eksogenisere NGTKVOEU:  

 

Swap NGTKVOEU("ksec","eu") = ghgslack("ksec","eu") 

 

GTAP-E’s eksisterende modellering af det endogene kapitalapparat, jf. bilag A1.3, 

aktiveres ved følgende swap-statement: 

 

Swap EXPAND(ENDWC_COMM,REG)=qo(ENDWC_COMM,REG) 

 

Eksogeniseringen af nordsøproduktionen, jf. boks 1, opnås ved at eksogenisere 

produktionen og endogenisere en outputskat (to2 svarer til to i standardudgaven af 

GTAP-E). 

 

swap qo("oil","dnk") = to2("oil","dnk"); 

swap qo("gas","dnk") = to2("gas","dnk");  
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A3 Yderligere beskrivelse af GTAP-databasen 

I dette appendix beskrives i flere detaljer visse forhold omkring GTAP-databasen. Først 

foretages en sammenligning af GTAP’s sektorinddeling med nationalregnskabet. 

Herefter præsenteres den valgte aggregering af GTAP-databasen. Endeligt 

sammenlignes produktionsstruktur og udledninger af drivhusgasser i GTAP med 

Nationalregnskabet og information om sektorspecifikke udledninger fra Danmarks 

Statistik. 

A3.1 GTAP’s sektorinddeling 

De 57 sektorer i GTAP kan oversættes til internationale standardsektorer vha. en 

kombination af to standardklassificeringer, nemlig ISIC rev. 3 og CPC. ISIC er FN’s 

standard-inddeling af sektorer til brug af nationalregnskabet og CPC er en væsentligt 

mere detaljeret inddeling på produktniveau. En sammenligning med det danske 

nationalregnskab kompliceres af to forhold. For det første er nationalregnskabet ikke 

offentligt tilgængeligt på CPC-niveau. For det andet bygger den danske branchekode 

på ISIC rev.4, hvis sektorinddeling på flere måde adskiller sig fra ISIC rev. 3.  Alligevel 

er det til brug for en sammenligning af GTAP-databasen med nationalregnskabet 

forsøgt at et sæt af sektoraggregater. Tabel A3.1 beskriver hvordan National-

regnskabets branchekoder er placeret i de forskellige sektoraggregater.  

 

Tabel A3.1 Sektoraggregater og nationalregnskabets branchekoder 

Sektoraggregat – navn Sektoraggregat Nationalregnskabssektorer 
Landbrug og fiskeri A A 
Råstofindvinding B B 
Fødevareindustri C1 10-12 
Anden industri, handel 
og service 

CGIS 13-33,G, I, S 

Energiforsyning D D 
Vandindsamling og 
forsyning 

E36 36 

Bygge og anlæg F F 
Øvrig transport  H_nec 49 
Vandtransport H_vand 50 
Lufttransport H_luft 51 
Kommunikation og 
erhvervsservices 

HJKLMN H, J, K, L (eksl. 680024) , M, 
N 

Rekreation RSTJ R, S, T, J 
Offentlig sektor EOPQS 37-38 
Boligbenyttelse, 
ejerboliger 

DWE 680024 

Note: Bogstaverne ved nationalregnskabssektorerne refererer til nationalregnskabets 

10a3-gruppering, de tocifrede tal refererer til nationalregnskabets 69-gruppering og de 

sekscifrede tal refererer til nationalregnskabets 117-gruppering. 

 

Tabel A3.2 beskriver GTAP’s 57 sektorer, hvilken international klassificering der kan 

bruges til at konstruere sektoren samt hvilket sektoraggregat, som sektoren indgår i. 

Tabel A3.2 beskriver hvordan GTAP’s sektorer er aggregeret i de foretagne kørsler af 
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modellen – den såkaldte kørselsaggregering. Tabel A3.3 beskriver hvordan der 

aggregeres fra kørselsaggregeringens sektorer til de 7 grupperinger, der stødes til i 

analysen af sektorspecifikke lækagerater. 

 

Tabel A3.2 GTAP-sektorer  

Nummer Kode Beskrivelse (engelsk) 
Klassifi-
cering 

Sektor-
aggregat 

Kørselsaggregering  
(18 sektorer) 

ETS eller 
non-ETS 

1 PDR Paddy rice CPC A Vegetabilsk landbrug non-ETS 

2 WHT Wheat CPC A Vegetabilsk landbrug non-ETS 

3 GRO Cereal grains nec CPC A Vegetabilsk landbrug non-ETS 

4 V_F Vegetables, fruit, nuts CPC A Vegetabilsk landbrug non-ETS 

5 OSD Oil seeds CPC A Vegetabilsk landbrug non-ETS 

6 C_B Sugar cane, sugar beet CPC A Vegetabilsk landbrug non-ETS 

7 PFB Plant-based fibers CPC A Vegetabilsk landbrug non-ETS 

8 OCR Crops nec CPC A Vegetabilsk landbrug non-ETS 

9 CTL 
Bovine cattle, sheep and 
goats, horses CPC A Animalsk landbrug non-ETS 

10 OAP Animal products nec CPC A Animalsk landbrug non-ETS 

11 RMK Raw milk CPC A Animalsk landbrug non-ETS 

12 WOL Wool, silk-worm cocoons CPC A Animalsk landbrug non-ETS 

13 FRS Forestry CPC A Skovbrug og fiskeri non-ETS 

14 FSH Fishing ISIC3 A Skovbrug og fiskeri non-ETS 

15 COA Coal ISIC3 B Kul non-ETS 

16 OIL Oil ISIC3 B Olie ETS 

17 GAS Gas ISIC3 B Gas ETS 

18 OMN Minerals nec ISIC3 B Anden industri non-ETS 

19 CMT Bovine meat products CPC C1 Animalsk landbrug non-ETS 

20 OMT Meat products nec CPC C1 
Animalsk 
forarbejdning non-ETS 

21 VOL Vegetable oils and fats CPC C1 
Vegetabilsk 
forarbejdning non-ETS 

22 MIL Dairy products CPC C1 
Vegetabilsk 
forarbejdning non-ETS 

23 PCR Processed rice CPC C1 
Vegetabilsk 
forarbejdning non-ETS 

24 SGR Sugar CPC C1 
Vegetabilsk 
forarbejdning non-ETS 

25 OFD Food products nec CPC C1 
Vegetabilsk 
forarbejdning non-ETS 

26 B_T 
Beverages and tobacco 
products CPC C1 

Vegetabilsk 
forarbejdning non-ETS 

27 TEX Textiles ISIC3 CGIS Anden industri non-ETS 

28 WAP Wearing apparel ISIC3 CGIS Anden industri non-ETS 

29 LEA Leather products ISIC3 CGIS Anden industri non-ETS 

30 LUM Wood products ISIC3 CGIS Anden industri non-ETS 

31 PPP 
Paper products, 
publishing ISIC3 CGIS Anden industri non-ETS 

32 P_C Petroleum, coal products ISIC3 CGIS Olieprodukter non-ETS 

33 CRP 
Chemical, rubber, plastic 
products ISIC3 CGIS Energiintensiv industri ETS 

34 NMM Mineral products nec ISIC3 CGIS Energiintensiv industri ETS 
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35 I_S Ferrous metals ISIC3 CGIS Energiintensiv industri ETS 

36 NFM Metals nec ISIC3 CGIS Energiintensiv industri ETS 

37 FMP Metal products ISIC3 CGIS Service non-ETS 

38 MVH Motor vehicles and parts ISIC3 CGIS Anden industri non-ETS 

39 OTN Transport equipment nec ISIC3 CGIS Anden industri non-ETS 

40 ELE Electronic equipment ISIC3 CGIS Anden industri non-ETS 

41 OME 
Machinery and equipment 
nec ISIC3 CGIS Anden industri non-ETS 

42 OMF Manufactures nec ISIC3 CGIS Anden industri non-ETS 

43 ELY Electricity ISIC3 D Elektricitet ETS 

44 GDT 
Gas manufacture, 
distribution ISIC3 D Gas non-ETS 

45 WTR Water ISIC3 E36 Anden industri non-ETS 

46 CNS Construction ISIC3 F Anden industri non-ETS 

47 TRD Trade ISIC3 CGIS Handel non-ETS 

48 OTP Transport nec ISIC3 H_nec Landtransport non-ETS 

49 WTP Water transport ISIC3 H_vand Vandtransport non-ETS 

50 ATP Air transport ISIC3 H_luft Lufttransport non-ETS 

51 CMN Communication ISIC3 HJKLMN Service non-ETS 

52 OFI Financial services nec ISIC3 HJKLMN Service non-ETS 

53 ISR Insurance ISIC3 HJKLMN Service non-ETS 

54 OBS Business services nec ISIC3 HJKLMN Service non-ETS 

55 ROS 
Recreational and other 
services ISIC3 RSTJ Service non-ETS 

56 OSG 

Public Administration, 
Defense, Education, 
Health ISIC3 EOPQS Offentlig sektor non-ETS 

57 DWE Dwellings n.a. DWE Service non-ETS 
Kilde: Egen inddeling og sektorliste fra https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/v9/v9_sectors.asp 
og https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/contribute/concordinfo.asp.  

  

https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/v9/v9_sectors.asp
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/contribute/concordinfo.asp
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Tabel A3.3: Definition af kategorier i det sektorspecifikke stød 

Afgiftskategorier 
Sektorer (18 sektorer samt 
privat og off. forbrug) 

Udledninger dækket af 
ETS eller non-ETS 

Landbrug 
Vegetabilsk produktion Non-ETS 
Animalsk produktion Non-ETS 

Transportydelser 
(landtransport) 

Øvrig transport Non-ETS 

Energiintensiv industri 
Energiintensiv industri ETS 
Olieprodukter ETS 

El- og varme El- og varme ETS 

Handel og service 
Handel Non-ETS 
Service Non-ETS 
Offentlig produktion Non-ETS 

Øvrig industri 

Vegetabilsk forarbejdning Non-ETS 
Animalsk forarbejdning Non-ETS 
Anden industri Non-ETS 
Skovbrug og fiskeri Non-ETS 

Forbrug 

Privat og offentligt forbrug af  

Olie Non-ETS 

Gas Non-ETS 

Kul Non-ETS 

Benzin, diesel og andre 
olieprodukter 

Non-ETS 

Anm.: Kategorierne er konstrueret på baggrund af aggregeringen af GTAP-databasens 57 sektorer til de 
18 sektorer benyttet i kørslerne. Tabel A3.2 indeholder en korrespondence fra de 57 sektorer til de 18 
sektorer. Fem af de 18 sektorer, nemlig vand- og lufttransport samt produktionen af kul, olie og gas, er 
ikke medtaget i nogen af de 7 afgiftskategorier. 
 

  



 

- 67 - 
 

A3.2 Sammenligning af økonomisk struktur med Danmarks nationalregnskab 

Tabel A3.4 præsenterer en sammenligningen af produktionsværdien i 2011 i de to 

datasæt, givet sektoraggregeringen fra tabel A3.1 og A3.2 

 

Tabel A3.4 Sammenligning af dansk produktionsværdi i GTAP-databasen og 

Danmarks Nationalregnskab 

 Produktion Forskel Andel af total  Forskel, 

 DST GTAP  DST  GTAP   

 ----- mio. kr. ----- ------------ pct. ------------ pct. point 

Landbrug og fiskeri 80.298 80.930 -0,8 2,5 2,5 0,0 

Råstofindvinding 63.864 58.327 9,5 2,0 1,8 0,2 

Fødevareindustri 139.875 178.639 -21,7 4,3 5,5 -1,2 
Anden industri, 
handel og service 898.179 907.781 -1,1 27,6 27,8 -0,2 

Energiforsyning 58.887 59.429 -0,9 1,8 1,8 0,0 
Vandindsamling og 
forsyning 4.681 6.115 -23,4 0,1 0,2 0,0 

Bygge og anlæg 204.101 260.178 -21,6 6,3 8,0 -1,7 

Øvrig transport  132.459 119.506 10,8 4,1 3,7 0,4 

Vandtransport 182.810 65.850 177,6 5,6 2,0 3,6 

Lufttransport 20.414 58.073 -64,8 0,6 1,8 -1,2 
Kommunikation og 
erhvervsservices 700.080 654.363 7,0 21,5 20,0 1,4 

Rekreation  78.117   78.229  -0,1 2,4 2,4 0,0 

Offentlig sektor  588.214   623.525  -5,7 18,1 19,1 -1,0 
Boligbenyttelse, 
ejerboliger  105.091   113.327  -7,3 3,2 3,5 -0,2 
Total 3.257.070  3.264.272  -0,2    

Kilde: Egne beregninger på GTAP-databasen og Statistikbanken (MRU1). GTAP-
databasen er omregnet til danske kroner vha. Verdensbankens såkaldte Atlas-kurs, der 
i 2011 var 5,46 kr. pr. US dollar. 
 

Der er kun er en lille afvigelse (0,2 pct.) i værdien af den totale produktion mellem 

GTAP og Nationalregnskabet (NR). På sektorniveau er der tale om større forskelle. 

Således er vandtransportsektoren 177 pct. større i NR end i GTAP. Omvendt er 

lufttransportsektoren 65 pct. mindre. Der er dog tale om relativt små sektorer i forhold 

til økonomiens samlede størrelse. Hvis man i stedet betragter den strukturelle 

sammensætning i de to databaser ses det, at forskellene, opgjort i procentpoint af 

sektorens andel af den samlede produktion, er forholdsvis begrænsede. Desuden er 

det betryggende, at forskellen i den samlede produktionsværdi er begrænset. 

Forskellene på sektorniveau i tabel A3.1 kan dog bruges til at vurdere hvor det er svært 

at sammenligne GTAP’s sektorer med den foretagne aggregering af 

nationalregnskabETS-sektorer. 

 

Den bedst egnede aggregering til sammenligning med nationalregnskabet er ikke den 

mest hensigtsmæssige aggregering til de foretagne modelkørsler. Til kørslerne er 
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benyttet en aggregering til 18 sektorer, der kan ses i tabel A3.3 under kolonnen 

”kørselsaggregering”. 

A3.3 Sammenligning med Danmarks Statistiks opgørelse af 

drivhusgasudledninger 

Tabel A3.5 giver et overblik over udledningerne i hhv. GTAP-modelen samt Danmarks 

Statistiks (DST) opgørelse af drivhusgasudledninger. Udledningerne fra Danmarks 

Statistik er medtaget både i 2011- og 2015-niveauer for at kunne sammenholde 

ændringer over tid fra 2011, som er udgangspunktet for GTAP-databasen. I forhold til 

sammenligningen af de økonomiske sektorer i sektion A3.2, er der foretaget en 

yderligere aggregering for at fokusere på de dele af økonomien hvor størstedelen af 

udledningerne finder sted. 

 

Tabel A3.5 Udledninger i GTAP sammenholdt med national opgørelse  

    GTAP   DST 2011   DST 2015 

    CO2 CH4 N2O Total   CO2 CH4 N2O Total   CO2 CH4 N2O Total 

    ------------------------------------ Mio. ton CO2e ------------------------------------ 
Landbrug og 
fiskeri   2,0 5,6 3,7 11,3   2,2 5,6 4,7 12,5   1,9 5,6 4,7 12,1 

Energiforsyning   17,4 0,7 0,0 18,0   16,9 0,3 0,1 17,3   9,4 0,2 0,1 9,7 

Transport i alt   31,0 0,2 0,0 31,3   5,8 0,0 0,4 6,2   5,6 0,0 0,3 5,9 

 -Landtransport   12,2 0,1 0,0 12,3   3,7 0,0 0,0 3,8   3,4 0,0 0,1 3,5 

 -Vandtransport
a)

   8,8 0,1 0,0 8,9   1,0 0,0 0,3 1,3   0,9 0,0 0,2 1,2 

 -Lufttransport
a)

   10,0 0,1 0,0 10,1   1,1 0,0 0,0 1,1   1,2 0,0 0,0 1,3 

Øvrige sektorer   6,2 2,6 1,0 9,9   13,3 1,1 0,3 14,7   12,5 1,0 0,3 13,8 

Privat forbrug   7,2 0,6 0,3 8,1   8,8 0,2 0,1 9,1   8,1 0,1 0,1 8,3 

Total   63,8 9,7 5,1 78,6   47,0 7,2 5,5 59,8   37,5 6,9 5,5 50,0 

Total eksl. Luft- og vandtransport 59,7         57,4         47,5 

a) For DST er vandtransport og lufttransport fratrukket udslip fra dansk opererede fly og skibe i 
udlandet 
Note: Danmarks Statistiks Statistikbank. Udledninger fra arealanvendelse og ændringer i denne 
(LULUCF) er ikke inkluderet i hverken GTAP’s database eller DST’s opgørelse. GTAP-databasen 
indeholder også CO2e-udlednigner fra flourgasser, som er inkluderet i modelberegningerne men ikke i 
ovenstående opgørelse. For Danmark er der knap 1 mio. CO2-ækvivalenter fra disse gasarter i GTAP-
databasen for 2011. 
Kilde: Egne beregninger på GTAP-databasen og Statistikbanken (tabel MRU1, opgørelser eksl. Biomasse 
samt tabel MRO1) 

 

Overordnet er der en væsentlige forskelle mellem de to opgørelser, men forskellene 

kan i stor udstrækning forklares ud fra definitoriske og dækningsmæssige forskelle. For 

det første spiller forskellene i sektorinddeling (beskrevet i det foregående afsnit) 

mellem GTAP og nationalregnskabet også en rolle for denne opgørelse. Herudover er 

der en del sektorspecifikke forhold, der vanskeliggør en direkte sammenligning. 

 

De største afvigelser er i transportsektoren. Forskelle i opgørelse af udledninger fra 

international luftfart, såkaldt bunkering, forklarer en del af forskellen: DST inkluderer i 

deres opgørelse af bunkering af skibs- og flytransport udledninger fra 1) dansk industri 

der finder sted i udlandet såvel som fra 2) udenlandsk industri der finder sted i 
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Danmark. Hvis man opgjorde udledningerne sådan for alle verdens lande ville man 

tælle alle udledninger to gange. I ovenstående tabel er kategori 1 imidlertid trukket fra 

de viste tal. Udgangspunktet for GTAP er, kun at inkludere kategori 1. Imidlertid er data 

ikke tilgængeligt til at gøre dette på et detaljeret plan for alle verdens lande. Der er 

derfor ingen garanti for, at udledninger forbundet med vand- og luftbunkering er 

retvisende på landeniveau (McDougal og van Leuwen 2009). Disse forhold medvirker 

til at forklare hvorfor DST’s opgørelser af udledninger fra vand- og lufttransport adskiller 

sig fra GTAP’s. Fraregnet udledninger fra disse to kilder, er GTAP’s opgørelse af de 

samlede udledninger ca. 4 pct. højere end DST’s (59,7 vs. 57,4 mio. ton).  

 

Endeligt bemærkes det, at udledningerne fra DST’s landtransportsekter er væsentligt 

lavere – godt 12 mio. ton for GTAP mod DST’s 3,8 mio. ton. En forklaring på dette er, 

at udledningerne fra GTAP’s transportsektor inkluderer alle landtransportsydelser, som 

finder sted i virksomheder – ikke blot den egentlige transportsektor. 

 

DST registrerer også ca. dobbelt så høje CO2-udledninger fra de øvrige sektorer. En 

detaljeret sammenligning af de sektorer, der indgår i ”øvrige sektorer” mellem GTAP og 

DST viser, at denne forskel ikke skyldes en enkelt afvigende sektor, men tværtimod 

generelt højere udledninger i DST fra både råstofindvinding, anden industri, bygge og 

anlæg, handel, kommunikation og finans samt den offentlige sektor. Dette skyldes 

delvist GTAP’s henregning af alle de forskellige sektorers transportudledninger til 

transportsektoren. Dette vil øge udledningerne fra GTAP’s transportsektor og sænke 

udledningerne fra de andre sektorer. En mindre kilde er desuden, at GTAP’s 

opgørelsesmetode ikke medtager CO2-udledninger, der opstår i forbindelse med 

cementproduktion. 

 

For landbrug er udledningerne fra N2O noget lavere for GTAP end for DST. Der er ikke 

nogen umiddelbar forklaring på dette. For landbrugets udledninger af CO2 er 

udledningerne nogenlunde tilsvarende mellem GTAP og DST.  

 

Overordnet er der en stor grad af stationaritet i udledningsstrukturen fra 2011 til 2015 i 

Danmarks Statistiks opgørelse. Dog er der et stort fald i udledningerne af CO2 fra 

energiforsyningen, som ikke mindst skyldes en stigning i andelen af vedvarende energi 

og en reduktion i kulforbruget i energiforsyningen i denne periode. 

A3.4 Aggregering af regioner i GTAP-modellen 

Tabel A3.6 giver et overblik over den benyttede regionsaggregering og hvordan de 

enkelte regioner i analysen er klassificeret i forhold til den foretagne modellering af EU 

ETS såvel som EU’s non-ETS-begrænsninger og eventuelle Paris-

aftalebegrænsninger. 

 

For så vidt angår EU ETS-modelleringen er det lagt til grund at alle EU-28’s lande samt 

Norge deltager i EU ETS-systemet. Listen af lande der har bindende non-ETS-

begrænsninger i 2030 stammer fra Klimarådet (2016). I forhold til opgørelsen i 
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Klimarådet (2016) adskiller den anvendte opdeling sig ved, at der ikke er modelleret 

begrænsninger på non-ETS-udledningerne i Luxembourg og Cypern, da disse mindre 

EU-lande er indeholdt i en aggregeret region af EU-lande, hvor størstedelen af landene 

ikke står overfor begrænsninger i deres udledninger.  

 

Tabel A3.6 Den benyttede regionsaggregering 

 
Region Bemærkninger 

EU ETS 
medlem? 

EU non-ETS 
begrænsning? 

Parisaftale 
begrænsning? 

1 Oceanien Inkluderer Australien og 
New Zeeland Nej Nej Ja 

2 Kina Inkluderer Taiwan Nej Nej Nej 
3 Japan  Nej Nej Ja 
4 Indien  Nej Nej Nej 
5 Asien Resten af Asien Nej Nej Ja 
6 USA  Nej Nej Nej 
7 Canada  Nej Nej Ja 
8 Nordamerika Primært Mexico Nej Nej Ja

d)
 

9 Latinamerika Mellem- og Sydamerika Nej Nej Ja
 d)

 
10 Østrig  Ja Ja Nej

b)
 

11 Belgien  Ja Ja Nej
b)

 
12 Danmark  Ja Nej

a)
 Nej

b)
 

13 Finland  Ja Ja Nej
b)

 
14 Frankrig  Ja Ja Nej

b)
 

15 Tyskland  Ja Ja Nej
b)

 
16 Irland  Ja Ja Nej

b)
 

17 Italien  Ja Ja Nej
b)

 
18 Holland  Ja Ja Nej

b)
 

19 Polen  Ja Ja Nej
b)

 
20 Spanien  Ja Nej Nej

b)
 

21 Sverige  Ja Ja Nej
b)

 
22 Storbritannien  Ja Ja Nej

b)
 

23 ROEU Resten af EU-28 Ja Nej Nej
b)

 
24 Norge  Ja Nej Ja 
25 Rusland  Nej Nej Nej 
26 Schweiz  Nej Nej Ja 
27 Mellemøsten og Nordafrika Nej Nej Ja

 d)
 

28 Afrika Syd for Sahara Nej Nej Ja
 d)

 
29 RoEuropa Resten af non-EU Europa Nej Nej Ja 
30 RoW Mindre GTAP-region (xtw) Nej Nej Nej

c)
 

a) Danmark har bindende begrænsninger frem til 2030 i ikke-kvotesektoren, men i modellen er disse ikke 
modelleret, da det ikke er udelukket fra analysen, at Danmark vælger at overopfylde disse målsætninger 
b) Der er ikke modelleret en bindende begrænsning ift. Paris-aftalen for EU’s medlemmer, da EU 
forhandler på vegne af medlemslandende, og resultatet af disse forhandlinger er indeholdt i modelleringen 
af EU ETS og begrænsningerne i non-ETS-sektorerne. 
c) Dette dækker over en meget lille GTAP-region, for hvilken der ikke foreligger data. Det antages at der 
ikke er bindende begrænsning i denne region, men det valget er af meget begrænset betydning for 
modellens resultater. 
d) Disse regioner skønnes at have bindende begrænsninger i forhold deres indmeldinger til Paris-aftalen, 
men i modelsimulationen reduceres udledningerne fra disse regioner. Der er derfor ikke lagt nogen 
begrænsning på udledningen i disse regioner i modelsimulationerne. 
Kilde: Egne klassifikationer på baggrund af GTAP-databasen, Klimarådet (2016) og UN Environment 
(2018). 
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Der er til brug for nærværende analyse foretaget et skøn over, hvilke af de 30 regioner, 

som er underlagt begrænsninger i deres udledninger i forhold til deres indmeldinger til 

Paris-aftalen. Den primære kilde til skønnet er et dataark fra UN Environment (2018), 

der samler en stor mængde data om blandt andet indmeldte målsætninger i 2030, 

historiske udledninger og udledninger i 2030 under “business as usual” (BAU). 

Grundlæggende er de enkelte regioner modelleret med begrænsninger i henhold til 

Parisaftalen hvis deres udledninger (historisk eller BAU) er højere end deres indmeldte 

målsætning. 

 

Dataarket giver et godt udgangspunkt for at foretage et sådan skøn. Ikke desto mindre 

har det været nødvendigt at benytte en del antagelser for at operationalisere 

informationerne i dataarket til begrænsninger for de 30 regioner. Den grundlæggende 

metode der er benyttet er følgende: 

 

1. For hver af de 30 regioner er der foretaget en sammenligning af a) historiske 

udledninger i det sidste år hvor der er data tilgængeligt (2015 eller 2010) med 

målsætningen i 2030 og b) BAU-udledninger i 2030 med målsætningen i 2030.  

2. Det er lagt til grund, at de tilgængelige data for udledninger og målsætninger er 

repræsentative for hele regionen. Således indgår lande uden målsætninger eller 

uden historisk data/BAU-data ikke i opgørelsen for de enkelte regioner. Dette kan 

give anledning til bias, hvis det eksempelvis systematisk er for de mere klimapolitisk 

ambitiøse lande at data er tilgængeligt 

3. Hvor de enkelte lande har både en mere og en mindre ambitiøs målsætning, er den 

ambitiøse målsætning benyttet. 

4. Hvor det ikke er angivet om målsætningen er opgjort inkl. eller ekskl. LULUCF-

udledninger er der taget udgangspunkt i opgørelsen af udledninger inklusive 

LULUCF-udledninger. 

5. Hvor der ikke er store forskelle på den geografiske dækning af en sammenligning af 

hhv. de historiske udledninger med 2030-målsætning og BAU-udledninger med 

2030-målsætninger, er sammenligningen lavet med BAU-udledningerne frem for de 

historiske udledninger. I enkelte tilfælde hvor der ikke er inkluderet et skøn for BAU-

udledningerne i dataarket, benyttes i stedet de historiske udledninger. Dette er 

eksempelvis tilfældet for Kina.  

 

Desuden bemærkes det, at USA ikke har en bindende målsætning i nærværende 

analyse, selvom dataarkets informationer umiddelbart ville tilsige at USA var underlagt 

en bindende målsætning. Dette skyldes at USA har tilkendegivet en intention om at 

melde sig ud af Paris-aftalen.   
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A4 CO2e-lækage i EU ETS 

Lækageraterne i EU ETS beregnes via kvotemodellen præsenteret i Beck og Kruse-

Andersen (2018). De betragtede stød reducerer den årlige kvoteefterspørgsel med 1,2 

mio. ton, svarende til 10 pct. af den årlige danske kvoteefterspørgsel i 2020.32 Hvert 

støds størrelse er beregnet ud fra kvoteprisstien uden stødet, dvs. prisstien i 

baselinescenariet. Stødets egentlige effekt bliver derfor lidt mindre, idet stødet 

reducerer kvoteprisen i forhold til prisstien i baselinescenariet, hvilket isoleret set har 

en positiv effekt på kvoteforbruget (se Beck og Kruse-Andersen 2018, s. 26-27). 

 

Stødene indtræder i 2020 og er enten permanent eller fortsætter i 20 eller 30 år.33 De 

langsigtede lækagerater beregnes ud fra formlen: 

 

𝐿æ𝑘𝑎𝑔𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 =  −
Δ𝑒𝐸𝑈

Δ𝑒𝐷𝐾
, 

 

hvor Δ𝑒𝐷𝐾 og Δ𝑒𝐸𝑈 er hhv. ændringerne i CO2e-udledningerne i Danmark og det øvrige 

EU fra 2020 og frem i forhold til baselinescenariet. Ændringen i de danske udledninger, 

Δ𝑒𝐷𝐾, sættes til 1,2 mio. ton gange antallet af år stødet virker over, mens ændringen i 

udledningerne fra det øvrige EU, Δ𝑒𝐸𝑈, er givet ved stødets samlede effekt på lang sigt 

i hele EU ETS minus effekten i Danmark. 

 

Før reformen fra februar 2018 var den langsigtede lækagerate for tiltag, der 

reducerede kvoteefterspørgslen, lig én, idet det samlede antal kvoter var upåvirket af 

sådanne tiltag. Dette er imidlertid ikke tilfældet efter den seneste reform af EU ETS, da 

kvoter, som optages i den såkaldte markedsstabilitetsreserve (MSR), under visse 

omstændigheder annulleres, jf. De Økonomiske Råds formandskab (2018) samt Beck 

og Kruse-Andersen (2018). 

 

De beregnede lækagerater på lang sigt er vist i tabel 1. Lækageraterne stiger med 

stødets varighed, hvilket skyldes to forhold. For det første vil de af stødets effekter, der 

finder sted efter MSR stopper sit kvoteindtag, have en lækagerate på 100 pct. I 

modellen sker dette i 2039, og effekter efter 2039 vil derfor trække lækageraten imod 

100 pct. For det andet vil effekter tæt på 2039 have mindre effekt, end effekter der 

finder sted meget før 2039. Dette skyldes, at MSR kun langsomt optager kvoter.34 

Dermed resulterer efterspørgselsreduktioner i flere kvoteannulleringer, når de sker 

tidligere. 

 

                                                
32

 Beregnet på baggrund af tal fra Energistyrelsen (2018a). 

33
 Det bemærkes, at der ikke er flere EU ETS udledninger efter 2060, hvormed det permanente stød kan opfattes som 

et 41-årigt stød. 

34
 MSR optager kvoter svarende til 12 pct. af kvoteoverskuddet om året efter 2023, mens optaget er på 24 pct. i 

perioden 2019-2023. 
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Tabel A4.1: Langsigtede lækagerater for stød der reducerer den danske 

kvoteefterspørgsel med 1,2 mio. kvoter hvert år fra 2020 

Varighed: 20 år 30 år Permanent  

Lækagerate (pct.): 43 68 83 
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A5 Dekomponering: CO2e-intensitetseffekten i lækageraten 

Dette appendix beskriver en dekomponering af lækageraten, der opdeler effekten i de 

forskelle, der kan tilskrives ændringer i drivhusgasintensitet i produktionen og andre 

effekter. Den almindelige lækagerate fra Danmark til resten af verden (ROW) kan 

defineres som: 

 

𝛽 = −
Δ𝐺𝐻𝐺𝑅𝑂𝑊

Δ𝐺𝐻𝐺𝐷𝐾
 

 

Her er Δ𝐺𝐻𝐺𝑖 = 𝐺𝐻𝐺𝑖
1 − 𝐺𝐻𝐺𝑖

0 et udtryk for ændringen i udledninger i region i, 𝑖 =

{𝐷𝐾, 𝑅𝑂𝑊} og superscriptet angiver om der er tale om udledninger efter støddet 

(periode 1) eller før støddet (periode 0).  

 

Dekomponeringen er foretaget på sektorniveau og for de forskellige lande, der udgør 

ROW-regionen, men kan med fordel illustreres i en økonomi hvor der kun er en sektor 

og to lande, nemlig Danmark og resten af verden. Der defineres da en kontrafaktuel 

lækagerate som følger: 

 

�̃� = −

𝑌𝑅𝑂𝑊
0 ∗ 𝐺𝐻𝐺̇

𝑅𝑂𝑊
∗

𝐺𝐻𝐺𝐷𝐾
0

𝑌𝐷𝐾
0

Δ𝐺𝐻𝐺𝐷𝐾
 

 

Her angiver 𝑌𝑖
0 produktionen i region i i periode 0, og 𝐺𝐻𝐺̇ 𝑖 udtrykker den procentvise 

ændring i region i’s udledninger. Termen i tælleren kan forstås på følgende møde: Det 

antages, at udlandets produktion ændrer sig proportionalt med ændringen i udlandets 

udledninger. Da er 𝑌𝑅𝑂𝑊
0 ∗ 𝐺𝐻𝐺̇ 𝑅𝑂𝑊 = Δ𝑌𝑅𝑂𝑊. Dette ganges med den danske CO2e-

intensitet i periode 0. Da fås den kontrafaktiske ændring i udlandets udledninger, hvis 

den udenlandske CO2e-intensitet havde svaret til den danske periode 0-intensitet. 

 

Den kontrafaktuelle lækagerate kan også forstås ved at lave følgende omskrivning af 

ændringen i udlandets udledninger, som udgør tælleren i beregningen af lækageraten:  

 

Δ𝐺𝐻𝐺𝑅𝑂𝑊 = 𝐺𝐻𝐺𝑅𝑂𝑊
1 − 𝐺𝐻𝐺𝑅𝑂𝑊

0 =
𝐺𝐻𝐺𝑅𝑂𝑊

1 − 𝐺𝐻𝐺𝑅𝑂𝑊
0

𝐺𝐻𝐺𝑅𝑂𝑊
0 𝐺𝐻𝐺𝑅𝑂𝑊

0 = 𝐺𝐻𝐺̇ 𝑅𝑂𝑊 ∗ 𝐺𝐻𝐺𝑅𝑂𝑊
0  

= 𝑌𝑅𝑂𝑊
0 ∗ 𝐺𝐻𝐺̇ 𝑅𝑂𝑊 ∗

𝐺𝐻𝐺𝑅𝑂𝑊
0

𝑌𝑅𝑂𝑊
0 = 𝑌𝑅𝑂𝑊

0 ∗ 𝐺𝐻𝐺̇ 𝑅𝑂𝑊 ∗ {
𝐺𝐻𝐺𝑅𝑂𝑊

0

𝑌𝑅𝑂𝑊
0 +

𝐺𝐻𝐺𝐷𝐾
0

𝑌𝐷𝐾
0 −

𝐺𝐻𝐺𝐷𝐾
0

𝑌𝐷𝐾
0 } 

 

= [𝑌𝑅𝑂𝑊
0 ∗ 𝐺𝐻𝐺̇ 𝑅𝑂𝑊 ∗

𝐺𝐻𝐺𝐷𝐾
0

𝑌𝐷𝐾
0 ] + [𝑌𝑅𝑂𝑊

0 ∗ 𝐺𝐻𝐺̇ 𝑅𝑂𝑊 ∗ (
𝐺𝐻𝐺𝑅𝑂𝑊

0

𝑌𝑅𝑂𝑊
0 −

𝐺𝐻𝐺𝐷𝐾
0

𝑌𝐷𝐾
0 )] 

 

Der divideres nu med −Δ𝐺𝐻𝐺𝐷𝐾 på begge sider af lighedstegnet: 

 

𝛽 = −
Δ𝐺𝐻𝐺𝑅𝑂𝑊

Δ𝐺𝐻𝐺𝐷𝐾
= −

𝑌𝑅𝑂𝑊
0 ∗ 𝐺𝐻𝐺̇ 𝑅𝑂𝑊 ∗

𝐺𝐻𝐺𝐷𝐾
0

𝑌𝐷𝐾
0

Δ𝐺𝐻𝐺𝐷𝐾
−

𝑌𝑅𝑂𝑊
0 ∗ 𝐺𝐻𝐺̇ 𝑅𝑂𝑊 ∗ (

𝐺𝐻𝐺𝑅𝑂𝑊
0

𝑌𝑅𝑂𝑊
0 −

𝐺𝐻𝐺𝐷𝐾
0

𝑌𝐷𝐾
0 )

Δ𝐺𝐻𝐺𝐷𝐾
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= �̃� −

𝑌𝑅𝑂𝑊
0 ∗ 𝐺𝐻𝐺̇ 𝑅𝑂𝑊 ∗ (

𝐺𝐻𝐺𝑅𝑂𝑊
0

𝑌𝑅𝑂𝑊
0 −

𝐺𝐻𝐺𝐷𝐾
0

𝑌𝐷𝐾
0 )

Δ𝐺𝐻𝐺𝐷𝐾
 

 

 

Det ses herved, at lækageraten netop består af den kontrafaktuelle lækagerate �̃� samt 

et led som repræsenterer den effekt, som kommer fra, at den udenlandske CO2e-

intensitet er forskellig fra den danske, repræsenteret ved termen (
𝐺𝐻𝐺𝑅𝑂𝑊

0

𝑌𝑅𝑂𝑊
0 −

𝐺𝐻𝐺𝐷𝐾
0

𝑌𝐷𝐾
0 ). 

Hvis den danske CO2e-intensitet er mindre end den udenlandske, vil den kontrafaktiske 

lækagerate være mindre end den sande lækagerate. Effekten på lækageraten som 

følger af forskelle i CO2e-intensiteten kan da findes som: 

 

𝛽 − �̃� = −

𝑌𝑅𝑂𝑊
0 ∗ 𝐺𝐻𝐺̇ 𝑅𝑂𝑊 ∗ (

𝐺𝐻𝐺𝑅𝑂𝑊
0

𝑌𝑅𝑂𝑊
0 −

𝐺𝐻𝐺𝐷𝐾
0

𝑌𝐷𝐾
0 )

Δ𝐺𝐻𝐺𝐷𝐾
 

 

I tilfældet med mange regioner og mange sektorer, kan dekomponeringen foretages på 

ændringer i den enkelte regions udledning i hver enkelt sektor, og den kontrafaktiske 

lækagerate kan findes ved at summe de kontrafaktiske udenlandske udledninger over 

lande og sektorer.  
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A6 Dekomponering: Sektorspecifikke lækagerater 

Tabel A6.1 præsenterer en dekomponering af de sektorspecifikke lækagerater. De 

sektorspecifikke lækagerater er opgjort som forholdet mellem de samlede udledninger i 

udlandet og Danmark. Ændringen i de samlede udledninger i de to regioner kan 

opdeles i tre kategorier: direkte ændringer, øvrige produktionsændringer (øvrig prod. 

ændring) og forbrugsændringer. De direkte ændringer dækker over ændringer i de 

sektorer, hvor afgiften pålægges i det givne stød. F.eks. er udledningsændringen i de 

to landbrugssektorer i Danmark på -0,49 mio. ton, når afgiften pålægges disse to 

sektorer. De øvrige produktionsændringer dækker over de samlede 

udledningsændringer i de resterende produktionssektorer, mens forbrugsændringen 

viser ændringen i udledningerne forbundet med det private og offentlige forbrug af 

fossile brændsler. 

 

Tabel A6.1: Dekomponering af sektorspecifikke lækagerater 
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-------------------- mio. ton CO2e -------------------- 

Samlet ændring i Danmark -0,53 -0,11 -2,62 -0,57 -0,28 -0,15 -0,24 

- heraf direkte ændring -0,49 -0,09 -2,65 -0,48 -0,31 -0,13 -0,25 

- heraf øvrig prod. ændring -0,03 -0,02 0,01 -0,09 0,02 -0,01 0,01 

- heraf forbrugsændring 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 - 

Samlet ændring i udland 0,39 0,08 1,79 0,06 0,00 -0,02 0,03 

- heraf direkte ændring 0,55 0,04 1,93 0,16 0,01 0,01 0,01 

- heraf øvrig prod. ændring -0,13 0,05 -0,10 -0,09 -0,01 -0,03 0,02 

- heraf forbrugsændring -0,03 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 - 

 

-------------------- pct. -------------------- 

Lækagerate 74,7 72,4 68,3 11,4 0,9 -14,8 13,7 

- heraf direkte lækage 112,0 42,7 72,8 33,2 1,7 4,6 4,3 

- heraf indirekte lækage -37,3 29,7 -4,5 -21,8 -0,8 -19,5 9,4 
Anm.: Den samlede absolutte ændring udledningerne deles op tre elementer. Direkte ændring er 

udledningsændringen i de dele af økonomien, der stødes til. Øvrig prod. ændring er 
udledningsændringen i alle produktionssektorer, som ikke er indeholdt i de direkte ændringer. 
Forbrugsændring er ændringen i udledninger forbundet med offentligt og privat forbrug af fossile 
brændsler. Lækageraten udregnes som forholdet mellem den samlede ændring i Danmark og 
udlandet. Den direkte lækagerate er udregnet som forholdet mellem den direkte ændring i Danmark 
og udlandet. Den indirekte lækage er beregnet residualt som forskellen mellem lækageraten og den 
direkte lækage.  

 

Lækageraten dækker både over en direkte lækage og en indirekte lækage. Den direkte 

lækage afspejler, hvor mange udledninger i den afgiftsbelagte sektor, der flytter til 

udlandet. F.eks. vil det for den sektorspecifikke afgift på landbruget regnes som 

forholdet mellem udledningsændringen i udlandets og Danmarks landbrugssektorer. 

Den indirekte lækage dækker over alle andre udledningsændringer i Danmark og 
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udlandet, som skyldes generelle ligevægtseffekter. Den indirekte lækage sker blandt 

andet igennem markedet for fossile brændsler, hvor prisændringer giver anledning til 

anderledes forbrugsbeslutninger i både husholdninger og virksomheder. En anden 

vigtig effekt er igennem brugen af primære produktionsfaktorer, hvor blandt andet 

flytning af kapital og arbejdskraft mellem sektorer kan give anledning til 

udledningsændringer i øvrige sektorer end den afgiftspålagte sektor. 
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A7 Effekten på lækageraten af øget indenlandsk fald i produktionen 

I dette bilag beskrives effekten af et øget fald i den indenlandske produktion på 

lækageraten. Bilaget illustrerer på formel vis hvordan et større fald i produktionen kan 

give anledning til en højere lækagerate.  

 

Lækageraten er defineret som: 

 

𝛽 = −
Δ𝐺𝐻𝐺𝑅𝑂𝑊 

Δ𝐺𝐻𝐺𝐷𝐾
= −

𝐺𝐻𝐺1
𝑅𝑂𝑊 − 𝐺𝐻𝐺0

𝑅𝑂𝑊

𝐺𝐻𝐺1
𝐷𝐾 − 𝐺𝐻𝐺0

𝐷𝐾  

 

Toptegn angiver om der er tale om Danmark eller resten af verden, og fodtegn angiver 

om der er tale om perioden før stødet (0) eller efter stødet (1). 

 

Nu defineres lækageraten ud fra CO2e -intensiteter og produktionen i Danmark og 

udlandet: 

𝛽 = −
(

𝐶𝑂2𝑒
𝑌 )

1

𝑅𝑂𝑊

𝑌1
𝑅𝑂𝑊 − (

𝐶𝑂2𝑒
𝑌 )

0

𝑅𝑂𝑊

𝑌0
𝑅𝑂𝑊

(
𝐶𝑂2𝑒

𝑌
)

1

𝐷𝐾

𝑌1
𝐷𝐾 − (

𝐶𝑂2𝑒
𝑌

)
0

𝐷𝐾

𝑌0
𝐷𝐾

 

 

Vi laver nu to simplificerende antagelser: 

 

1. Den samlede produktion i verden er uændret, dvs. 𝑌1
𝑅𝑂𝑊 + 𝑌1

𝐷𝐾 = 𝑌0
𝑅𝑂𝑊 + 𝑌0

𝐷𝐾 

2. CO2-intensiteten i udlandet er uændret: (
𝐶𝑂2𝑒

𝑌
)

1

𝑅𝑂𝑊
= (

𝐶𝑂2𝑒

𝑌
)

0

𝑅𝑂𝑊
= 𝛾 

 

Den første antagelse lader os se bort fra efterspørgselseffekter. I praksis for den 

energiintensive sektor er der meget små produktionsændringer på verdensplan som 

konsekvens af de indførte afgifter. Idet udlandet ikke har noget incitament til at ændre 

deres CO2e -intensitet som konsekvens af stødet, vil eventuelle ændringer i denne 

være små. Den anden antagelse er derfor ikke urimelig. Effekten af disse to antagelser 

diskuteres afslutningsvis i dette bilag. 

 

For nemheds skyld normaliserer vi Danmarks CO2e -intensitet i periode 0 til 1, og vi 

omdøber periode 1-intensiteten: (
𝐶𝑂2𝑒

𝑌
)

1

𝐷𝐾
= 𝜌. 

 

Samlet giver dette os følgende: 

𝜷 = −
𝜸(𝒀𝟏

𝑹𝑶𝑾 − 𝒀𝟎
𝑹𝑶𝑾)

𝝆𝒀𝟏
𝑫𝑲 − 𝒀𝟎

𝑫𝑲
=

𝜸(𝒀𝟏
𝑫𝑲 − 𝒀𝟎

𝑫𝑲)

𝝆𝒀𝟏
𝑫𝑲 − 𝒀𝟎

𝑫𝑲
 

 

Hvad sker der med lækageraten, hvis produktionsfaldet øges, dvs. hvis 𝑌1
𝐷𝐾 

reduceres? Ovenstående udtryk differentieres: 
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𝜕𝛽

𝜕𝑌1
𝐷𝐾 =

𝑌0
𝐷𝐾𝛾(ρ − 1)

(𝝆𝑌1
𝐷𝐾 − 𝑌0

𝐷𝐾)2
 

 

Hvis ρ < 1, er dette udtryk negativt. Det vil sige, at et større fald i produktionen, fører til 

en øget lækagerate. Det er rimeligt at antage, at ρ < 1, dvs. at den danske CO2e-

intensitet falder som følge af stødet. Det skyldes, at virksomheder vil forsøge at 

substituere væk fra CO2e -intensive inputs i produktionen, hvilket vil reducere CO2e-

intensiteten.  

 

Intuitionen bag dette resultat er, at et fald i Danmarks produktion opvejes af en 

forøgelse af udlandets produktion. Dette fører imidlertid til en relativt større 

merudledning i udlandet end reduktionen i Danmark, fordi udlandets CO2e-intensitet er 

uændret og fordi den er faldet i Danmark. 

 

Der er to antagelser, der driver dette resultat. For det første er et antaget, at faldet i 

Danmarks produktion 1:1 opvejes af en produktionsstigning i udlandet. Jo mindre 

udlandets produktion stiger, jo mindre vil lækageraten stige. For det andet er det 

antaget, at udlandets CO2e-intensitet er uændret. Udlandet har intet incitament til at 

reducere sin CO2e-intensitet som konsekvens af stødet. I mange tilfælde vil stødet 

reducere verdensmarkedsprisen på fossile brændsler og derved give udlandet et 

incitament til at øge sin CO2e-intensitet. Dette vil trække i retning af højere lækagerate i 

udlandet. 
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A7 Betydning af grænseoverskridende spredning af ammoniak 

I afsnit II.7 i kapitlet analyses omkostningerne ved at opfylde Danmarks forpligtelse for 

udledningsreduktioner i ikke-kvotesektoren frem mod 2030. I analysen anvendes 

omkostningskurver for landbrug, personbiler og den øvrige ikke-kvotesektor fra De 

Økonomiske Råds formandskab (2018). Omkostningskurven for landbrug afspejler 

omkostningerne ved at reducere drivhusgasudledningerne samt værdien af reduceret 

ammoniakudledning og kvælstofudvaskning. Værdien af reduceret ammoniak-

udledninger udtrykker helbredsomkostningerne i Danmark relateret til ammoniak-

udledninger i Danmark og er indregnet i omkostningskurven med 41 kr. per kg 

udledning i 2017-markedspriser, jf. De Økonomiske Råds Formandskab (2016). 

 

Foruden helbredseffekter i Danmark kan ammoniakudledninger i Danmark medføre 

helbredseffekter i andre lande, ligesom ammoniakudledninger i andre lande kan 

medføre helbredseffekter i Danmark. En del af det ammoniak, der udledes, deponeres 

igen forholdsvist tæt på kilden, mens en anden del reagerer med andre stoffer i 

atmosfæren og omdannes til bl.a. svovlsulfat, nitrat og ammonium. Disse partikler kan 

transporteres over lange afstande med vinden, før de deponeres flere tusinde kilometer 

fra kilden, jf. Hertel et al. (2006) og Andersen (2018). 

 

Da analysen alene dækker de samfundsøkonomiske omkostninger i Danmark, 

medregnes helbredseffekter i udlandet ikke.  Helbredseffekter i Danmark fra forøgede 

ammoniakudledninger i udlandet er imidlertid heller ikke medregnet i analysen. 

Lækage betyder, at produktionen og de dertilhørende udledninger af ammoniak i 

udlandet øges, når der indføres klimapolitik i Danmark. En del af denne ammoniak 

transporteres ”tilbage” til Danmark med vinden. Udeladelsen af helbredseffekterne 

herfra betyder, at de samfundsøkonomiske gevinster ved ammoniakreduktioner i 

Danmark kan være overvurderet, og at de samlede samfundsøkonomiske 

omkostninger ved drivhusgasreduktioner i landbruget dermed kan være undervurderet.  

 

Udeladelsen af det ”tilbagetransporterede” ammoniak som følge af udflytning af dele af 

landbrugsproduktionen vurderes imidlertid at være meget beskeden, og har derfor 

meget begrænset betydning for resultaterne. Det er der tre årsager til. 

 

For det første deponeres en betydelig del af udledningerne af ammoniak indenfor 

relativt korte afstande. Det betyder, at kun en begrænset andel af 

ammoniakudledningerne i udlandet, selv fra vores nabolande, transporteres til 

Danmark som luftforurening. De modelberegnede andele af ammoniakudledninger, der 

deponeres indenfor de første to kilometer i vindretningen fra kilden, varierer i 

litteraturen mellem to og 60 pct. Typisk ligger andelen mellem 10 og 40 pct., jf. Loubet 

et al. (2009). Asman et al. (1998) finder, at ca. 55 pct. af udledningerne deponeres 

indenfor 100 km i vindretningen og ca. 90 pct. indenfor 1.000 km. Van Jaarsveld (2004) 

finder stort set samme resultater. Geels et al. (2012) finder, at mellem 14 og 27 pct. af 

den lokalt udledte ammoniak i Danmark deponeres igen indenfor 16 x 16 km. 
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For det andet tyder den anvendte GTAP-E model på, at størstedelen af den afledte 

stigning i landbrugsproduktionen i udlandet (som følge af klimareguleringen af dansk 

landbrug) sker i lande, som geografisk ligger langt væk fra Danmark.35 I det 

sektorspecifikke stød for landbruget, hvor der i GTAP-E-modellen indføres en afgift på 

100 kr. pr. ton CO2e i landbruget, falder landbrugsproduktionen i Danmark med 3,3 

pct., og landbrugsproduktionen i udlandet forøges med 88 pct. af faldet i Danmark.36 

Mere end en tredjedel af stigningen i produktionen i udlandet finder ifølge GTAP-E-

beregningen sted i Kina, USA og Mellem- og Sydamerika. Ca. 40 pct. af stigningen 

sker i EU og blot 17 pct. sker i lande som ligger ”tæt” på Danmark.37 Det skyldes blandt 

andet, at de fleste lande i EU er underlagt begrænsninger på CO2e-udledninger fra 

ikke-kvotesektoren. En stigning i landbrugsproduktionen fra disse lande kræver derfor, 

at CO2e-udledningerne fra andre sektorer reduceres.  

 

Tilsammen betyder disse forhold, at udeladelsen i beregningerne af 

”tilbagetransporten” til Danmark af ammoniakudledninger i udlandet, som er afledt af 

klimaregulering af dansk landbrug, formentlig kun har en meget lille betydning for den 

samlede effekt på luftforureningen i Danmark – og dermed for helbredseffekterne og 

den samfundsøkonomiske værdi af reduceret ammoniak i Danmark. Dette illustreres i 

det følgende med en beregning baseret på GTAP-E modellens resultater for 

ændringen i landbrugsproduktionen i Danmark og andre lande (som følge af det 

sektorspecifikke stød for landbruget) kombineret med data for effekten på 

luftforureningen i Danmark af ammoniakudledninger i andre lande fra Fagerli et al. 

(2018). Denne illustrative beregning tyder på, at det kun er ca. 2-3 pct. af den 

reducerede luftforurening i Danmark som følge af regulering af landbruget, som bliver 

”transporteret tilbage” til Danmark som følge af øget landbrugsproduktion i andre 

europæiske lande (og dertil hørende øget udledning af ammoniak), jf. tabel A7.1. 

 

 

                                                
35

 Langt størstedelen af ammoniakudledningerne er knyttet til landbrugsproduktionen og særligt til husdyrhold. I 2015 

stod landbrugssektoren for 95 pct. af de samlede ammoniakudledninger i Danmark. De resterende 5 pct. stammer fra 

aktiviteter som vejtransport, husholdninger og kompostering, jf. Mikkelsen & Albrektsen (2017). I Europa stammer 

udledninger af ammoniak ligeledes primært fra husdyrhold, jf. Ferm (1998). 

36
 Produktionen i landbruget stiger ikke helt så meget i udlandet, som den falder i Danmark, fordi forbrugerne i modellen 

skifter lidt væk fra fødevarer, selvom fødevareforbruget er relativt lidt følsomt overfor prisændringer. 

37
 Sverige, Norge, Tyskland, Polen og Holland. For det animalske landbrug alene er det tilsvarende tal 20 pct. 
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Tabel A7.1: Ændring i luftforurening i Danmark fra ammoniakudledninger afledt af 

klimaregulering af dansk landbrug 

  

Produktions-
ændring beregnet 

i GTAP-E 
(a)

 

Ændring i PM2.5-
koncentration i 

Danmark ved en 
1 pct. stigning i 

ammoniak-
udledninger 

(b)
 

Ændring i PM2.5-
koncentration i Danmark 

(a)·(b)
 

  

Animalsk 
landbrug 

Landbrug 
i alt 

Animalsk 
landbrug 

Landbrug 
i alt 

 ---- procent ---- --------------------- ng/m3 --------------------- 

Tyskland +0,08 +0,04 4,86 +0,377 +0,201 

Holland +0,11 +0,05 1,13 +0,127 +0,060 

Storbritannien +0,05 +0,03 1,26 +0,058 +0,043 

Polen +0,07 +0,03 0,92 +0,061 +0,031 

Sverige +0,12 +0,08 0,40 +0,048 +0,030 

Belgien +0,09 +0,06 0,34 +0,031 +0,019 

Frankrig +0,04 +0,02 0,56 +0,020 +0,012 

Irland +0,05 +0,04 0,18 +0,010 +0,008 

Norge +0,04 +0,03 0,09 +0,004 +0,003 

Østrig +0,08 +0,05 0,03 +0,003 +0,002 

Spanien +0,06 +0,03 0,04 +0,002 +0,001 

Finland +0,09 +0,06 0,01 +0,001 +0,001 

Resten af EU-28* +0,05 +0,03 0,02 +0,001 +0,001 

Rusland +0,01 +0,01 0,05 +0,001 +0,000 

Italien +0,04 +0,02 0,01 +0,000 +0,000 

Schweiz +0,01 +0,01 0,01 +0,000 +0,000 

Udlandet i alt 
(c)

 
   

+0,744 +0,412 

Danmark 
(d)

 -4,11 -3,32 6,16 -25 -20 

Andel, der ”transporteres tilbage” 
-(c)/(d)

 2,9 pct. 2,0 pct. 

 
Anm.: I beregningen antages udledningerne af ammoniak at følge produktionen 1:1 i hhv. det animalske 
landbrug og det samlede landbrug. *Ændringen i PM2.5-koncentration ved en 1 pct. stigning i 
ammoniakudledningerne i ’Resten af EU-28’ er baseret på et simpelt gennemsnit af de øvrige EU-28-
lande. Øvrige lande er udeladt fra beregningen, da de ikke flytter resultatet nævneværdigt. 
Kilde: 

(a)
 Egne beregninger på GTAP-E-modellen og 

(b)
 Fagerli et al. (2018) (tabel C:24) 

 

De første kolonner i tabellen angiver den relative ændring i produktionen (målt i 

mængder) i hhv. det animalske landbrug og det samlede landbrug i hvert land, som 

opgjort i GTAP-E. I indeværende beregning antages ammoniakudledningerne i hvert 

land at følge produktionen 1:1 i hhv. det animalske landbrug og det samlede landbrug. 

Ligeledes antages udledningerne fra hvert land at øge PM2.5-koncentration38 i 

Danmark svarende til resultaterne fra EMEP-modellen baseret på de meteorologiske 

forhold i 2016, jf. Fagerli et al. (2018).39 Disse modelberegnede sammenhænge er 

                                                
38

 Helbredseffekterne er en funktion af PM2.5-koncentration, jf. Brandt et al. (2016) og Andersen (2018). 

39
 Der ses bort fra udledninger af NOx i beregningen. Ammoniak og NOx er stærkt koblede via kemiske reaktioner i 

atmosfæren. Levetiden i atmosfæren og dermed muligheden for grænseoverskridende transport afhænger af disse 

kemiske reaktioner. En tilsvarende beregning som i tabel A7.1 med NOx i stedet for ammoniak viser en 

”tilbagetransport” på hhv. 6,3 pct. og 4,4 pct. 
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angivet i den midterste kolonne i tabellen som effekten på PM2.5-koncentration i 

Danmark ved en 1 pct. stigning i ammoniak-udledningerne i hvert af de pågældende 

lande. 

 

De sidste kolonner i tabellen viser hvert lands beregnede ”bidrag” til den samlede 

ændring i PM2.5-koncentrationen i Danmark. Disse er beregnet som den procentvise 

ændring i produktionen (og dermed udledningerne) i hvert land ganget med effekten på 

PM2.5-koncentration i Danmark per procent ændring i udledningerne i det pågældende 

land. Summen over alle landenes bidrag angiver den samlede ændring i PM2.5-

koncentration i Danmark som følge af de ekstra udledninger i udlandet, der er afledt af 

klimapolitik i Danmark. Udlandets samlede bidrag beregnes på denne måde til 0,744 

ng/m3, hvis udlandets ammoniakudledninger antages at følge animalsk landbrug 1:1, 

og til 0,412 ng/m3, hvis udlandets ammoniakudledninger antages at følge det samlede 

landbrug 1:1. Tilsvarende kan effekten på PM2.5-koncentration i Danmark af 

reduktionen i dansk landbrugs produktion beregnes til hhv. -25 ng/m3 og -20 ng/m3. 

 

Selv om der er usikkerhed knyttet til pågældende beregning tyder beregningen dermed 

på, at afledt transport af luftforurening tilbage til Danmark kun har meget lille betydning 

for den samlede effekt på luftforureningen og helbredsomkostningerne i Danmark. 

 

For det tredje er der fastsat nationale emissionslofter for ammoniak i National Emission 

Ceilings Directive (NEC-direktivet) og i Göteborg-protokollen, som kan begrænse 

stigningerne i ammoniakudledningerne i udlandet og dermed reducere den 

”tilbagetransporterede” ammoniak til Danmark i forhold til den foretagne beregning i 

tabel A7.1. 


