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Dansk CO2e-regulering mindsker udledningen af drivhus-
gasser fra Danmark, men kan samtidig øge udledning af 
drivhusgasser i udlandet – dette kaldes CO2e-lækage. 
 
Analyser i kapitlet viser, at lækageraten for Danmark er på 
45-53 pct. Det vil sige, at dansk CO2e-reduktion på 1 mio. 
ton giver en global CO2e-reduktion på ca. 0,5 mio. ton. 
 
Lækageraten er især høj for de danske kvotesektorer på 
grund af overlappet med den europæiske kvoteregulering. 
I ikke-kvotesektoren er lækageraten generelt lav, og her vil 
en ambitiøs dansk klimapolitik lede til relativ store reduk-
tioner i den globale udledning af drivhusgasser.  
 
Lækageraten er dog høj for landbruget. På trods af dette 
er det fortsat en samfundsøkonomisk fordel at reducere 
landbrugets udledning af drivhusgasser, da det giver afled-
te gevinster i form af mindre udledning af ammoniak og 
nitrat. 
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II.1 INDLEDNING 

I den danske klimapolitik er der mål om at mindske udledningen af 
drivhusgasser fra Danmark. Nogle af disse mål er aftalt med EU, mens 
andre er selvstændige danske målsætninger. Disse målsætninger er 
sat for, at Danmark skal bidrage til at mindske den globale opvarmning. 
 
For at mindske udledningen af drivhusgasser fra Danmark i overens-
stemmelse med målsætningerne vil det formentlig være nødvendigt 
at indføre en strammere dansk klimapolitik. Det kan for eksempel ske 
ved at indføre stigende afgifter på udledning af drivhusgasser. Typisk 
vil en sådan stramning ikke kun give anledning til færre danske ud-
ledninger, men vil også medføre en øget udledning af drivhusgasser i 
udlandet. Dette fænomen kaldes for lækage. Konsekvensen af læka-
ge er, at en stramning af den danske klimapolitik har en mindre effekt 
på de globale udledninger end på de danske udledninger.  
 
Der er flere mekanismer, som kan forårsage lækage. Én mekanisme 
er, at dansk regulering gør det dyrere at producere for de danske 
virksomheder, der udleder mange drivhusgasser i forbindelse med 
deres produktion. Det svækker disse virksomheders konkurrenceev-
ne, og gør det sværere for virksomhederne at afsætte deres varer. 
Danske og udenlandske forbrugere vil som konsekvens flytte en del 
af deres forbrug fra dansk- til udenlandsk producerede varer. Konse-
kvensen er, at en del af den CO2e-udledende produktion, der i dag 
finder sted i Danmark, flytter til udlandet. Det kan både dække over 
skift i markedsandele, outsourcing af dele af produktionen eller ud-
flytning af virksomheder. 
 
En anden mekanisme er, at en strammere dansk klimapolitik vil redu-
cere den danske efterspørgsel efter fossile brændsler. Reduktionen 
af den danske efterspørgsel vil mindske verdensmarkedsprisen på 
fossile brændsler en smule. Den lavere pris øger imidlertid forbruget 
af fossile brændsler i udlandet. Derfor vil faldet i udledningerne af 
drivhusgasser i Danmark i et vist omfang blive modsvaret af øget 
forbrug af fossile brændsler i udlandet. 
 
En tredje mekanisme er, at indretningen af politiske institutioner kan 
øge eller reducere lækagen. I EU er det især kvotesystemet (EU 
ETS), som giver anledning til lækage. Det skyldes, at en betydelig 
andel af de kvoter, som ikke bruges i Danmark som følge af en kli-
mapolitisk stramning, ender med at blive brugt i andre EU-lande i 
stedet. Endvidere er der i EU aftalt, at EU-landene skal reducere 
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deres udledninger i den såkaldte ikke-kvotesektor. Det kan bidrage til 
at reducere lækageeffekterne. 
 
Lækage kan kun finde sted, hvis andre lande i verden fører en klima-
politik, som tillader, at deres udledninger øges. De lande, som har 
bindende forpligtelser eller målsætninger, kan ikke lade deres udled-
ninger øges som konsekvens af dansk regulering. De fleste af vores 
nærmeste samhandelspartnere i EU har også bindende målsætnin-
ger for deres udledninger. De fleste af verdens lande har i forbindelse 
med Parisaftalen afgivet løfter om, hvor mange udledninger de vil 
tillade i fremtiden. Det kan bidrage til at reducere lækageeffekterne. 
 
Der er ikke lavet videnskabelige analyser af lækage som følge af 
dansk klimapolitik. Den økonomiske litteratur indeholder en række 
beregninger af lækage, men litteraturen er sparsom, når det kommer 
til lækagens størrelse i et lille land som Danmark. Hertil kommer, at 
den eksisterende litteratur typisk ikke tager højde for de restriktioner, 
som EU pålægger medlemslandenes udledninger. Det gælder kon-
sekvenserne af EU ETS såvel som implikationerne af EU’s politik i 
ikke-kvotesektoren, hvor de enkelte EU-lande har fået tildelt nationale 
reduktionsforpligtelser frem mod 2030. Det er derfor begrænset, hvor 
brugbare den eksisterende lækagelitteraturs resultater er som grund-
lag for dansk klimapolitik. 
 
Formålet med kapitlet er at beregne størrelsesordenen af lækageeffek-
ter for Danmark. I kapitlet beregnes den samlede lækage ved øgede 
afgifter på udledning af drivhusgasser, der søger at reducere de dan-
ske udledninger som helhed. Derudover beregnes såkaldte sektor-
specifikke lækagerater, der belyser de lækagemæssige konsekvenser 
af klimapolitiske stramninger i forskellige dele af dansk økonomi. 
 
Danmarks målsætninger relateret til udledning af drivhusgasser om-
handler udelukkende de udledninger, som finder sted på dansk terri-
torium. Danmark har aftalt med EU at reducere udledningerne fra den 
danske ikke-kvotesektor med 39 pct. frem mod 2030 i forhold til 2005. 
Herudover deltager Danmark i EU ETS, som regulerer de samlede 
udledninger fra de kvoteomfattede sektorer i EU. På længere sigt er 
det målsætningen, at Danmark skal være klimaneutralt senest i 2050, 
hvilket betyder, at nettoudledningen fra Danmark er nul. De danske 
målsætninger er således alene knyttet til udledninger fra dansk terri-
torie. 
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Hvis klimapolitikkens formål er at opfylde Danmarks målsætninger og 
internationale forpligtelser billigst muligt, er det ikke nødvendigt at 
tage højde for lækage fra Danmark til udlandet. Hvordan den billigste 
reduktion af danske udledninger af drivhusgasser opnås, var ud-
gangspunktet for diskussionen af dansk klimapolitik frem mod 2030 i 
De Økonomiske Råds formandskab (2018). 
 
Opfyldelsen af de nationale målsætninger om at mindske udlednin-
gen af drivhusgasser resulterer i lækage. Det har som konsekvens, at 
den globale reduktion i udledningen af drivhusgasser er mindre end 
reduktionen af udledninger på dansk territorium. I debatten bruges 
lækage ofte som argument for, at man bør have en mindre stram 
regulering af drivhusgasser i konkurrenceudsatte sektorer, hvor læ-
kageeffekterne formodes at være særligt store.  
 
Hvis det politisk prioriteres at bruge dansk klimapolitik til målrettet at 
reducere de globale udledninger udover de nationale forpligtelser og 
målsætninger, er det nødvendigt at have viden om størrelsen af læ-
kage i forskellige sektorer. Ud over at beregne lækagerater vises det i 
kapitlet, hvordan en politik, der omkostningseffektivt når reduktions-
målet for ikke-kvotesektoren i 2030, skal justeres, hvis man politisk 
ønsker at opnå større globale CO2e-reduktioner. Denne analyse kan 
dermed ses som et supplement til analyserne i De Økonomiske Råds 
formandskab (2018), hvor fokus var på billigst muligt at opnå redukti-
onsmålet uden hensyntagen til de afledte udenlandske udledninger.  
 
Analyserne i kapitlet beregner alene lækage fra regulering af udled-
ninger af drivhusgasser i Danmark. Kapitlets analyser inkluderer 
således ikke muligheden for at reducere de globale CO2e-
udledninger ved eksempelvis at reducere den danske produktion af 
olie og gas eller ved at reducere dansk forbrug af importerede varer, 
hvis produktion medfører betydelige CO2e-udledninger i udlandet. 
Kapitlet bidrager således med en vigtig del af det nødvendige grund-
lag for at kunne fastlægge, hvordan dansk klimapolitik skal justeres, 
hvis man omkostningseffektivt ønsker at reducere de globale CO2e-
udledninger, udover hvad der følger af de nationale klimamålsætnin-
ger og forpligtigelser. Det kræver dog mere omfattende beregninger, 
der også tager højde for reguleringsformer som eksempelvis for-
brugsafgifter og støtte til vedvarende energi, at bestemme en optimal 
omkostningseffektiv reduktion af globale udledninger. 
 
Beregningerne af lækage er foretaget med udgangspunkt i en global 
generel ligevægtsmodel, den såkaldte GTAP-E model, jf. Truong m.fl. 
(2007). Modellen gør det muligt at beregne de afledte konsekvenser 
af danske klimapolitiske tiltag på andre landes produktion og udled-
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ninger af drivhusgasser. Ved hjælp af modellen er der foretaget ana-
lyser af lækageeffekterne ved at pålægge en afgift på udledning af 
drivhusgasser i Danmark. 
 
For at inddrage de vigtigste mekanismer, som påvirker lækagen i en 
dansk kontekst, er GTAP-E-modellen til brug for analyserne i dette 
kapitel udvidet på flere forskellige måder. For det første er der foreta-
get en udvidelse af, hvilke drivhusgasser, der indgår i modellen. Mo-
dellen er udvidet fra kun at medtage CO2 til at omfatte alle drivhus-
gasser, herunder udledninger af blandt andet metan og lattergas fra 
landbruget. For det andet er der foretaget en modellering af dansk 
klimapolitiks påvirkning af kvotemængden i EU ETS. Modelleringen 
trækker på den model for EU ETS, som blev brugt i De Økonomiske 
Råds Formandskab (2018). For det tredje er der foretaget udvidelser 
af modellen, som muliggør inddragelse af de nationale forpligtelser 
for ikke-kvotesektoren for EU-medlemslande. Endeligt kan der tages 
højde for effekterne af en strammere fremtidig klimapolitik i resten af 
verden i forbindelse med Parisaftalen.  
 
Afsnit II.2 beskriver lækageeffekterne i flere detaljer og afsnit II.3 
giver et overblik over eksisterende estimater af lækageeffekter i litte-
raturen. Afsnit II.4 beskriver GTAP-E-modellen og den anvendte 
analysemetode. Afsnit II.5 og II.6 præsenterer beregninger af læka-
geeffekter ved at pålægge en afgift på udledninger af drivhusgaser på 
hhv. hele økonomien og enkelte dele af dansk økonomi. Afsnit II.7 
præsenterer en beregning af betydningen af forskelle i lækageraterne 
for opfyldelse af målene for ikke-kvotesektoren i 2030. En sammen-
fatning følger i afsnit II.8. 
 
 

II.2 LÆKAGE OG KLIMAPOLITIK 

Begrebet CO2e-lækage dækker over flere forskellige fænomener i 
den økonomiske litteratur, jf. Michalek og Schwarze (2015). Her defi-
neres CO2e-lækage som den forøgelse af CO2e-udledningen i udlan-
det, som tiltag i indlandet medfører. 
 
Ofte måles CO2e-lækage ud fra den såkaldte lækagerate. Lækagera-
ten udtrykker, hvor stor en andel af den CO2e, som udledningerne 
reduceres med indenlandsk, der erstattes af udenlandske CO2e-
udledninger. Hvis f.eks. Danmark gennemfører et tiltag, som reduce-
rer de indenlandske CO2e-udledninger med 10 ton og øger de uden-
landske udledninger med 3 ton, så er lækageraten 30 pct. 
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BEREGNING AF LÆKAGERATER 

Lækageraten for et indenlandsk klimapolitisk tiltag kan beregnes 

ved formlen: 

 
.

.
	

 

hvor  er lækageraten for et givent indenlandsk tiltag, . er 

ændringen i de indenlandske CO2e-udledninger, og . er æn-

dringen i den udenlandske CO2e-udledning, som følger af ændrin-

gen i de indenlandske CO2e-udledninger. 

 
 
Lækageraten kan teoretisk set både være negativ, nul og større end 
100 pct. Typisk finder videnskabelige studier, at lækageraten er posi-
tiv og mindre end 100 pct. Det vil sige, at indenlandske klimapolitiske 
tiltag typisk øger de udenlandske CO2e-udledninger, men at stignin-
gen i udlandet er mindre end den indenlandske reduktion. Med andre 
ord falder de globale CO2e-udledninger, men de falder mindre end 
den indenlandske reduktion. 
 
Hvor stor lækageraten er, afhænger af en række faktorer, f.eks. hvor 
åben økonomien er, hvilket politiske instrument, man benytter, og 
hvor ambitiøs den indenlandske klimapolitik er. 

TYPER AF CO2e-LÆKAGE  

Der findes flere former for CO2e-lækage. I denne gennemgang skel-
nes der imellem fem typer CO2e-lækage. 
 
Lækage via udenrigshandlen sker, når klimapolitiske tiltag forvrider 
de relative priser i indlandet. Når et land indfører strammere regule-
ring af CO2e-udledninger, bliver det relativt dyrere at producere 
CO2e-intensive varer i det land. Det giver isoleret set et incitament til 
at producere mindre CO2e-intensive varer i landet, mens incitamentet 
til at importere mere CO2e-intensive varer fra udlandet stiger. Sidst-
nævnte øger den udenlandske produktion af CO2e-intensive varer og 
dermed også udlandets udledninger af drivhusgasser. 
 
En mere indirekte form for lækage sker via det internationale marked 
for fossile brændsler. En strammere klimapolitik i indlandet medfører, 
at det bliver mindre attraktivt for indenlandske producenter at benytte 

Lækageraten kan 

være både positiv  

og negativ 

Lækageraten 

afhænger af en 

række faktorer 

CO2e-lækage kan 

forekomme via 

udenrigshandlen, … 

… det internationale 

marked for fossile 

brændsler … 



Lækage af drivhusgasudledninger og dansk klimapolitik - Lækage og klimapolitik II.2 

 92            Økonomi og Miljø, 2019 

fossile brændsler i produktionen, som udleder drivhusgasser. Dermed 
falder den samlede indenlandske efterspørgsel efter disse brændsler. 
Den lavere indenlandske efterspørgsel reducerer imidlertid den interna-
tionale pris på fossile brændsler, hvilket øger forbruget af disse i udlan-
det. Den samlede effekt af det reducerede brændselsforbrug i indlandet 
kan således delvist blive modvirket af et merforbrug i udlandet. 
 
Den tredje type CO2e-lækage fremkommer igennem EU’s kvotesy-
stem (EU ETS) og benævnes her ETS-lækage. I EU ETS var mæng-
den af kvoter tidligere givet på forhånd. Dermed ville en reduktion i 
den danske kvoteefterspørgsel alene medføre en reduktion i kvote-
prisen, mens det langsigtede forbrug af kvoter fortsat ville være givet 
ved det samlede udbud af kvoter. Et sådant system implicerer derfor 
en lækagerate på 100 pct. på lang sigt. Dette blev ændret med en 
reform af EU ETS i starten af 2018, som havde til formål at mindske 
det såkaldte kvoteoverskud. Efter reformen vil en reduktion af den 
danske kvoteefterspørgsel i et vist omfang mindske det samlede 
udbud af kvoter og dermed udledningen af CO2e i hele den europæi-
ske kvotesektor. Reduktionen i udledningen af CO2e i den samlede 
europæiske kvotesektor er dog mindre end reduktionen i efterspørgs-
len efter kvoter i Danmark. Der er derfor fortsat lækage via EU-ETS 
systemet, jf. boks II.4 i afsnit II.4. Disse effekter er beskrevet i flere 
detaljer af De Økonomiske Råds formandskab (2018) samt Beck og 
Kruse-Andersen (2018). 
 
Det kan ikke udelukkes, at CO2e-lækage også kan forekomme via 
politiske incitamenter. En strammere klimapolitik i EU, der bidrager til 
at mindske den globale opvarmning, kan f.eks. reducere incitamentet 
til at foretage klimapolitiske tiltag andre steder i verden. Omvendt kan 
man også forestille sig, at sådanne tiltag kan inspirere eller presse 
andre lande til at gøre det samme. 
 
Den sidste type CO2e-lækage virker igennem teknologiske spillover-
effekter. Hvis f.eks. klimapolitikken strammes i Europa, øges efter-
spørgslen efter klimavenlige produktionsteknologier, hvilket giver et 
større incitament til at udvikle disse teknologier. De klimavenlige 
teknologier kan imidlertid benyttes overalt i verden. En sidegevinst 
ved den europæiske politik kan derfor være, at lande udenfor Europa 
anvender flere klimavenlige produktionsteknologier, hvilket reducerer 
CO2e-lækagen.  
 
Internationale politiske aftaler kan modvirke CO2e-lækage, hvis de 
overholdes. For eksempel kan Parisaftalen forhindre lande med bin-
dende reduktionsmålsætninger i at øge deres udledninger, som reak-
tion på danske klimapolitiske tiltag. På samme måde kan EU’s krav 
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om CO2e-reduktioner i medlemslandenes ikke-kvotesektorer modvir-
ke lækage. Hvis et medlemsland i forvejen skal reducere sine CO2e-
udledninger pga. EU’s reduktionskrav, kan dette medlemsland ikke 
øge sine udledninger som reaktion på en strammere dansk politik. 

EN FORPLIGTELSE OG EN SUPPLERENDE MÅLSÆTNING 

EU har en målsætning om at reducere sine samlede CO2e-udledninger 
i ikke-kvotesektoren med 30 pct. i 2030 i forhold til udledningsniveauet i 
2005, jf. EU (2014). For at håndtere denne målsætning har EU pålagt 
alle medlemslande reduktionsmålsætninger for ikke-kvotesektoren. 
Danmark er blevet pålagt en reduktion i ikke-kvotesektoren på 39 pct. i 
forhold til udledningsniveauet i 2005, jf. EU (2018). Herudover har 
Danmark et mål om at blive klimaneutral senest i 2050. 
 
Danmarks reduktionsforpligtelse i ikke-kvotesektoren omfatter alene 
territoriale drivhusgasudledninger. Det er således underordnet i for-
hold til målopfyldelsen, hvilken effekt danske klimapolitiske tiltag har 
på de globale CO2e-udledninger. Hvis danske klimapolitiske tiltag 
giver anledning til CO2e-lækage, vil opfyldelsen af EU-forpligtelsen 
give anledning til en global reduktion, der er mindre end den inden-
landske reduktion. Det samme vil være tilfældet i forhold til opnåelse 
af målet om at blive klimaneutral senest i 2050. 
 
Hvis man ønsker at bidrage til yderligere globale CO2e-reduktioner, 
end hvad der følger af den pålagte nationale reduktionsforpligtigelse 
og den langsigtede nationale målsætning, kan dette opfattes som en 
supplerende målsætning i klimapolitikken. En supplerende målsæt-
ning vil som udgangspunkt medføre en meromkostning. Dette skyl-
des, at målsætningen kan medføre en afvigelse fra den politik, som 
sikrer den laveste omkostning ved at nå den pålagte nationale reduk-
tionsforpligtigelse og det langsigtede nationale mål om klimaneutrali-
tet. For at begrænse denne meromkostning er det vigtigt, at klimapoli-
tikken tilrettelægges omkostningseffektivt. 
 
En effektiv opfyldelse af den supplerende målsætning for globale 
CO2e-reduktioner kræver, at klimaindsatsen forskydes fra sektorer 
med store lækageeffekter til sektorer med små lækageeffekter. Der-
ved modvirkes CO2e-lækage, hvilket medfører en større global CO2e-
reduktion for en given national reduktion. 
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Et lands påvirkning på de globale CO2e-udledninger kan måles ved 
det såkaldte CO2e-aftryk, der er defineret som CO2e-indholdet i det 
nationale forbrug. Selvom der er betydeligt overlap, er en supplerede 
målsætning om globale CO2e-reduktioner ikke det samme som en 
reduktion i det nationale CO2e-aftryk. Indenlandske klimatiltag, som 
mindsker de globale CO2e-udledninger, vil således ikke nødvendigvis 
mindske det indenlandske CO2e-aftryk. Dette uddybes i boks II.1. 
 

BOKS II.1 CO2e-AFTRYK OG GLOBALE DRIVHUSGASUDLEDNINGER 

Et lands påvirkning af de globale drivhusgasudledninger kan opgøres på forskellige måder: 

 

 Nationale CO2e-udledninger: CO2e-udledninger, som finder sted på det nationale territorie. 

 Nationalt CO2e-aftryk: CO2e-udledninger, der forekommer pga. landets forbrug, jf. Aichele og 

Felbermayr (2012). 

 

Et lands CO2e-aftryk er således uafhængigt af hvor den CO2e, som forekommer pga. landets for-

brug, geografisk udledes. I modsætninger hertil måler de nationale drivhusgasudledninger alene, 

hvor CO2e-udledningerne geografisk finder sted.  

 

I det følgende beskrives det, hvordan nationale klimapolitiske tiltag påvirker det nationale CO2e-

aftryk, de globale CO2e-udledninger og verdens samlede CO2e-aftryk, samt hvilken sammenhæng 
der er til CO2e-lækage. Matematisk kan land ’s CO2e-aftryk, , beregnes som summen af de na-

tionale CO2e-udledninger, , og netto CO2e-indholdet i udenrigshandlen, : 

 
. 

 

Verden kan opdeles i to regioner: (1) indlandet og (2) udlandet. I dette tilfælde vil netto CO2e-

indholdet i udenrigshandlen for indlandet være lig netto CO2e-indholdet i udenrigshandlen for udlan-

det med omvendt fortegn: . Dette skyldes, at netto CO2e-indholdet i indlandets eksport er 

lig netto CO2e-indholdet i udlandets import og omvendt. Dermed er verdens samlede CO2e-aftryk, 

, lig verdens samlede drivhusgasudledning: . Hvis indlandet foretager en re-

duktion af de nationale udledninger, bliver den samlede effekt på verdens CO2e-aftryk svækket af 

CO2e-lækage. Matematisk er ændringen i verdens CO2e-aftryk, Δ , givet ved formlen: 

 

Δ Δ 	Δ 	Δ 1 , 
 

hvor Δ angiver absolutte ændringer, og  er lækageraten, som er lig: ΔE /Δ .  

 

Hvis lækageraten er under 100 pct., vil indenlandske CO2e-reduktioner mindske verdens samlede 

CO2e-aftryk. Dog er reduktionen i verdens CO2e-aftryk mindre end reduktionen i de indenlandske 

udledninger, hvis lækageraten er større end nul.  

 
 

Globale CO2e- 

reduktioner er ikke 

det samme som et 

mindre CO2e-aftryk 
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BOKS II.1 CO2e-AFTRYK OG GLOBALE DRIVHUSGASUDLEDNINGER, FORTSAT 

Et klimapolitisk tiltag i indlandet, som øger udlandets CO2e-udledning (ΔE ), kan både øge og re-

ducere det indenlandske CO2e-aftryk (ΔE ΔU ). Det afhænger af effekten på netto CO2e-

indholdet i udenrigshandlen (ΔU ). For eksempel kan strammere klimapolitik reducere den inden-

landske produktion af CO2e-intensive varer og øge importen af disse. Hvis reduktionen i de inden-

landske udledninger mere end opvejes af en stigning i netto CO2e-indholdet i udenrigshandlen, 

øges CO2e-aftrykket i indlandet. Dette kan også være tilfældet selvom lækagen er under 100 pct. 

 

Antag som eksempel, at der indføres en CO2e-regulering af et dansk erhverv, som udelukkende 

eksporterer sin produktion. Denne regulering antages at mindske erhvervets forbrug af fossile 

brændsler. Dette vil umiddelbart mindske den globale udledning, men vil ikke umiddelbart ændre 

CO2e-aftrykket af det nationale forbrug. På grund af faldet i forbruget af fossile brændsler i det ek-

sporterende danske erhverv vil der imidlertid være et lille afledt fald i prisen på fossile brændsler. 

Dette prisfald vil medføre en (lille) forøgelse af brugen af fossile brændsler i den udenlandske pro-

duktion. Det kan øge CO2e-indholdet i dansk forbrug, som delvist består af importerede produkter. 

Derved kan det indenlandske CO2e-aftryk forøges, selv om reguleringen har reduceret den globa-

le CO2e-udledning. 

 

I det mest plausible tilfælde, hvor lækageraten er mellem nul og 100 pct., vil en strammere klima-

politik i indlandet: (1) reducere nationale udledninger for indlandet, (2) reducere verdens samlede 

CO2e-aftryk og (3) enten øge eller reducere det indenlandske CO2e-aftryk. Der er derfor ikke en 

simpel sammenhæng mellem ændringen i den globale udledning og ændringen i det indenlandske 

CO2e-fodaftryk. Indenlandske klimapolitiske tiltag, som reducerer de globale CO2e-udledninger og 

derved reducerer det globale CO2e-aftryk, kan således godt øge det indenlandske CO2e-aftryk.  

 

Generelt finder litteraturen, at de nationale CO2-udledninger overgår CO2-aftrykket i industrialise-

rede lande, jf. Peters og Hertwich (2008) samt Wiebe og Yamano (2016). I perioden 1990-2007 

har industrialiserede lande generelt reduceret deres nationale udledninger, mens deres CO2-aftryk 

er vokset, jf. Peters mfl. (2011). OECD-landenes CO2-aftryk toppede i 2007, hvorefter CO2-

aftrykket har ligget på et lavere niveau. Omvendt er både de nationale udledninger og CO2-aftryk 

steget systematisk uden for OECD siden årtusindskiftet, jf. Wiebe og Yamano (2016). 

 

De nationale CO2e-udledninger beregnes primært på baggrund af de input (f.eks. olie og kul), der 

indgår i nationale aktiviteter. Men opgørelsen kræver også supplerende beregninger af forskellige 

aktiviteters udledninger bl.a. i landbruget. Sammenlignet med opgørelsen af de nationale CO2e-

udledninger er opgørelsen af de nationale CO2e-aftryk mere komplicerede og usikre. For at opgø-

re CO2e-indholdet i en varer, skal man kende hele den værdikæde, som varen har været igen-

nem, før det endelige forbrug. Det er derfor en stor regnskabsøvelse at beregne nationale CO2e-

aftryk, som kræver forskellige forsimplende antagelser. Ofte medregner man ikke alle typer driv-

husgasudledninger, og de underliggende data er forbundet med betydelig usikkerhed. Opgjorte 

CO2e-aftryk varierer derfor mellem studier, men de overordnede tendenser synes konsistente. 
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OMKOSTNINGSEFFEKTIV REGULERING 

Udformningen af klimapolitikken i Danmark afhænger af hvilken mål-
sætning, man ønsker at opfylde. Hvis man alene ønsker at opfylde 
Danmarks nationale reduktionsforpligtelse, opnås dette mest om-
kostningseffektivt ved en ensartet CO2e-afgift på tværs af de relevan-
te udledningskilder i Danmark, jf. Baumol og Oates (1971). Idet Dan-
mark alene er forpligtiget til at reducere sine udledninger i ikke-
kvotesektoren, vil en omkostningseffektiv målopfyldelse alene omfat-
te en ensartet afgift på tværs af udledningskilder i denne sektor.1 Et 
nationalt mål om at reducere alle udledninger i både kvote- og ikke-
kvotesektorerne opnås omkostningseffektivt ved en ensartet afgift på 
alle udledninger. 
 
Hvis der i tillæg hertil er en målsætning om at reducere de globale 
udledninger udover, hvad der følger af den pålagte nationale redukti-
onsforpligtigelse, bliver den omkostningseffektive klimapolitik mere 
kompleks, idet der også skal tages hensyn til CO2e-lækage. Der kan 
skelnes mellem to tilfælde. I det første tilfælde er målsætningen for 
globale CO2e-reduktioner tilstrækkelig ambitiøs til, at en omkost-
ningseffektiv opfyldelse af denne automatisk sikrer den pålagte natio-
nale reduktionsforpligtigelse. I dette tilfælde skal klimapolitikken alene 
tilrettelægges under hensyn til at reducere de globale CO2e-
udledninger. Det er denne situation, som litteraturen har undersøgt, 
og som diskuteres først herunder. I det andet tilfælde er den supple-
rende målsætning for globale reduktioner mindre ambitiøs, og en 
omkostningseffektiv klimapolitik er nødt til at tage hensyn til begge 
mål. Dette tilfælde diskuteres sidst i afsnittet. 
 
Hoel (1996) undersøger, hvordan afgiftssystemet kan indrettes opti-
malt, hvis et land alene har en målsætning om at reducere de globale 
udledninger af drivhusgasser. Hoel finder, at det optimale afgifts-
system i så fald indebærer en ensartet indenlandsk CO2e-afgift samt 
importafgifter og eksportsubsidier, som afspejler CO2e-indholdet i de 
im- og eksporterede varer. Den ensartede afgift i indlandet sikrer 
omkostningseffektive CO2e-reduktioner for den indenlandsk produk-
tion. Importafgifterne sikrer, at de indenlandske priser på importerede 
varer afspejler den CO2e-udledning, der er forbundet med at produ-
cere varerne i udlandet.2 Endelig sikrer eksportsubsidierne, at der 

                                                           
1) At den ensartede CO2e-afgift sikrer en omkostningseffektiv regulering forudsætter 

dog, at alle øvrige sideeffekter (f.eks. lokal luftforurening) er reguleret optimalt, jf. De 
Økonomiske Råds formandskab (2018). Hvis dette ikke er tilfældet, skal CO2e-afgiften 
for visse aktiviteter justeres derefter. 

2) Samtidig vil importafgiften øge incitamentet til at producere mere klimavenligt i udlan-
det, hvormed lækageeffekterne dæmpes. Effekten vil sandsynligvis være lille, hvis 

Omkostningseffektiv 

opfyldelse af  

EU-forpligtelse 

Komplekst at 

reducere globale 

udledninger effektivt 

Effektiv regulering 

ved målsætning om 

globale reduktioner 
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tages højde for, at eksporten fortrænger udenlandsk produktion og 
derved CO2e-udledning.3 
 
Det er imidlertid vanskeligt at indføre denne type importafgifter og ek-
sportsubsidier i Danmark på grund af lovgivningen for EU’s indre mar-
ked og de generelle WTO-regler. Derudover kan det være administra-
tivt svært at pålægge en importafgift, som svarer til varernes CO2e-
indhold, da det kræver detaljeret viden om, hvordan varerne fremstilles 
i udlandet. Endelig kan indførelsen af importafgifter og eksportsubsidier 
medføre gengældelse fra handelspartnere i form af forhøjede toldsat-
ser, hvilket reducerer politikkens omkostningseffektivitet. 
 
Hvis man ikke kan benytte importafgifter og eksportsubsidier, skal 
den indenlandske regulering afvige fra princippet om ensartede 
CO2e-afgifter. I det optimale lækagekorrigerede afgiftssystem sikrer 
importafgifter og eksportsubsidier, at der omkostningseffektivt korri-
geres for lækage. Når disse instrumenter ikke kan benyttes, skal der 
korrigeres for lækage gennem andre instrumenter, som er mulige at 
gennemføre i praksis. Én mulighed er, at indføre differentierede 
CO2e-afgifter, som afhænger af lækagen fra forskellige sektorer. 
Mere præcist skal der pålægges sektorspecifikke CO2e-afgifter, hvor 
mere lækageudsatte sektorer betaler lavere afgifter, jf. Hoel (1996). 
 
En anden mulighed er at indføre en kombination af forbrugsafgifter og 
produktionssubsidier, jf. Böhringer mfl. (2017). Under visse forudsæt-
ninger vil en kombination af forbrugsafgifter og produktionssubsidier 
opnå samme effekt som kombinationen af CO2e-korrigerede eksport-
subsidier og importafgifter.  
 
Sørensen (2018) finder i lighed med Hoel (1996), at man bør bruge 
lækagekorrigerede sektorspecifikke afgifter, hvis målet med regule-
ringen er at opnå globale CO2e-reduktioner i stedet for rent nationale 
(territoriale) reduktioner. De lækagekorrigerede afgifter skal sikre en 
ensartet afgift på globale udledninger. Udover lækagekorrigerede 
CO2e-afgifter foreslår Sørensen (2018) også yderligere instrumenter 
for at øge effekten på de globale udledninger. Disse instrumenter 
består af CO2e-differentierede forbrugsafgifter og subsidier til vedva-
rende energi. Forbrugsafgifterne vil sammen med de nedsatte (læka-
gekorrigerede) CO2e-afgifter for konkurrenceudsatte sektorer fungere 
som en indirekte importafgift: både indenlandske og udenlandske 

                                                                                                                
man betragter en lille økonomi som Danmark. Det bemærkes, at Hoel (1996) ikke har 
medtaget denne effekt i sin model. 

3) I Hoels model tager beskatningen også højde for effekter på bytteforholdet imellem 
ind- og udlandet. Denne effekt ignoreres i det følgende. 
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varer rammes af forbrugsafgiften, men omkostningen modvirkes for 
de indenlandske producenter via den nedsatte CO2e-afgift.4 Subsidiet 
til vedvarende energi skal afspejle, hvor meget den vedvarende 
energi fortrænger fossilbaseret udenlandsk elproduktion.  
 
Grundlæggende vil brugen af flere instrumenter kunne give en mere 
omkostningseffektiv regulering. Men dette skal afvejes mod den for-
øgede kompleksitet, som flere instrumenter medfører. Hertil kommer 
en afvejning af, hvorvidt man har den fornødne information til at be-
nytte forskellige instrumenter effektivt. Det er for eksempel vanskeligt 
at beregne CO2e-indholdet i forbrugsvarer, og beregnede lækagera-
ter er forbundet med usikkerhed.  
 
Endelig kan man være i en situation, hvor den omkostningseffektive 
opfyldelse af den supplerende målsætning for globale CO2e-
reduktioner ikke sikrer den internationale reduktionsforpligtigelse for 
nationale udledninger. Dermed bliver både den internationale reduk-
tionsforpligtigelse og den supplerende målsætning styrende for kli-
mapolitikken. I dette tilfælde vil den optimale regulering formentlig 
ligge et sted imellem en ensartet CO2e-afgift på tværs af udlednings-
kilder og et fuldt lækagekorrigeret afgiftssystem. 

SAMMENFATNING 

CO2e-lækage er den merudledning, som finder sted i udlandet, når et 
klimapolitisk tiltag gennemføres i indlandet. Der skal være en kausal 
sammenhæng imellem det klimapolitiske tiltag i indlandet og mer-
udledningen i udlandet, før man kan tale om CO2e-lækage. 
 
Der kan skelnes mellem fem mekanismer til CO2e-lækage: (1) læka-
ge via udenrigshandlen, (2) lækage via det internationale marked for 
fossile brændsler, (3) lækage via EU ETS, (4) lækage via politiske 
incitamenter, og (5) lækage via teknologiske spillover-effekter.  Ende-
ligt kan internationale, politiske aftaler som eksempelvis Parisaftalen 
bidrage til at modvirke lækage. Alle typer af lækage og begrænsnin-
ger kan være vigtige for en lille, åben økonomi som Danmark. 
 

                                                           
4) Samme tankegang benyttes i Sekretariatet for afgifts- og tilskudsanalysen på energi-

området (2018). Her beregnes den samfundsøkonomiske gevinst ved en afgiftsom-
lægning på energiområdet ved uændret dansk forbrug af fossile brændsler samt mer-
omkostningen ved også at sikre en uændret CO2-udledning ved dansk elforbrug via 
en elafgift og et tilskud til dansk elproduktion.  
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Danmark er af EU forpligtiget til at reducere sine drivhusgasudlednin-
ger i ikke-kvotesektoren frem mod 2030. Denne bundne opgave og 
den nationale målsætning om drivhusgasneutralitet senest i 2050 
omhandler alene nationale udledninger af drivhusgasser. Hvis man 
ønsker, at Danmark skal bidrage til globale CO2e-reduktioner ud 
over, hvad der følger af at opfylde EU-forpligtigelsen og neutralitets-
målsætningen, kan dette opfattes som en supplerende målsætning i 
klimapolitikken. Den supplerende målsætning har en omkostning, 
hvis den medfører en afvigelse fra den omkostningseffektive politik, 
der alene sikrer en opfyldelse af EU-forpligtelsen. 
 
Danmark kan opnå sin EU-forpligtelse mest omkostningseffektivt ved 
at lægge en ensartet afgift på alle CO2e-udledninger i ikke-
kvotesektoren. På samme måde kan det nationale reduktionsmål  for 
2050 opnås billigst muligt ved at lægge en ensartet afgift på alle 
CO2e-udledninger. Hvis det politisk ønskes at reducere de globale 
udledninger, udover hvad der følger af disse målsætninger, skal 
klimapolitikken også tage hensyn til CO2e-lækage. Indretningen af et 
omkostningseffektivt reguleringssystem, der reducerer de globale 
udledninger, vil afhænge af, hvilke reguleringsinstrumenter der er til 
rådighed. Et sådan system vil formodentligt betyde, at der skal an-
vendes lækagekorrigerede CO2e-afgifter. Disse CO2e-afgifter skal 
være lavere for sektorer, hvor lækageeffekterne er store. 
 

II.3 TIDLIGERE ANALYSER AF 
LÆKAGERATER 

Det er vanskeligt rent empirisk at estimere lækagerater. Dette skyl-
des, at man skal fastlægge et givent indenlandsk tiltags kausale 
effekt på både de indenlandske og udenlandske CO2e-udledninger. 
Derfor er de fleste lækagerater fra litteraturen beregnet via CGE-
modeller, dvs. store makroøkonomiske modeller, som er kalibreret ud 
fra bl.a. nationalregnskabstal. Dog understøttes de lækageeffekter, 
der forekommer via udenrigshandlen i disse modeller, af en række 
empiriske studier, jf. boks II.12. 
 
CGE-modellerne inkluderer typisk hele eller store dele af verden. 
Fordelen ved CGE-modeller er, at de tager højde for samspillet mel-
lem de klimapolitiske effekter på tværs af forskellige lande og sekto-
rer. Dette afsnit starter derfor med en diskussion af hvilke effekter, 
der kan have betydning for de beregnede lækagerater. Herefter præ-
senteres beregnede lækagerater fra litteraturen. Til sidst i afsnittet 
beskrives analyser af effekten af tiltag til at begrænse lækageraten. 
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BOKS II.2 EMPIRISKE STUDIER OM MILJØPOLITIK OG KONKURRENCEEVNE 

Generelt bekræfter den empiriske faglitteratur, at en strammere miljøpolitik har en negativ effekt 

på de regulerede virksomheders konkurrenceevne (målt på bl.a. handel, beskæftigelse og produk-

tivitet) på kort sigt. Den negative effekt er imidlertid typisk lille sammenlignet med andre faktorer, 

der påvirker handel og investeringer, som f.eks. transportomkostninger og adgang til kvalificeret 

arbejdskraft. Desuden er effekten typisk drevet af nogle få sektorer, hvor omkostningerne forbun-

det med miljøreguleringen er særligt høje, jf. Dechezleprêtre og Sato (2017). 

 

Derudover bekræfter flere studier, at de forurenede aktiviteter rent faktisk flytter til udlandet. For 

eksempel viser Ben-David mfl. (2018), at multinationale virksomheder generelt reducerer deres 

CO2-udledninger i indlandet, når miljøpolitikken strammes, mens de øger deres CO2-udledninger i 

udlandet. Endvidere finder studiet, at virksomhederne samlet set reducerer deres globale CO2-

udledninger, når miljøpolitikken strammes i indlandet. Dermed er lækageraten indenfor de under-

søgte virksomheder mindre end 100 pct. 

 

Samlet set bekræfter den empiriske litteratur, at en strammere miljøpolitik svækker konkurrenceev-

nen for især forureningsintensive virksomheder, og at denne svækkelse medfører forureningslæka-

ge. Der er evidens for mekanismen bag CO2e-lækage via udenrigshandlen, men det er ikke muligt at 

opgøre makroøkonomiske lækagerater for lande ud fra sådanne empiriske undersøgelser. 

 

FAKTORER SOM PÅVIRKER CO2e-LÆKAGE 

Burniaux og Martins (2012) undersøger, hvilke faktorer der er afgø-
rende for beregnede lækagerater på makroplan i CGE-modeller. 
Studiet er baseret på en relativt simpel CGE-model med to regioner: 
en stor koalition af industrialiserede lande med en fælles klimapolitik 
og en region bestående af lande uden klimapolitik. De finder, at resul-
taterne er sensitive overfor prisfølsomheden for kul. Des mere prisen 
på kul reagerer på en reduktion i kulefterspørgslen fra f.eks. Europa, 
des mere stiger kulforbruget i den øvrige del af verden. Prisfølsom-
heden på olie er mindre afgørende, hvilket bl.a. skyldes, at substituti-
on fra kul til olie i sig selv medfører en reduktion i CO2-udledningen. 
 
Derudover finder Burniaux og Martins (2012), at de beregnede læka-
gerater afhænger af, hvor svært det er at benytte olie i stedet for kul. 
Hvis CO2e-udledningen beskattes hårdere i f.eks. Europa, vil dette 
primært medføre et fald i disse landes efterspørgsel efter kul, idet kul 
er det mindst energieffektive fossile brændstof pr. CO2-enhed. Der-
med falder verdensmarkedsprisen på kul relativt til olie. Des lettere 
det er at substituere fra olie over til kul, des mere vil kulforbruget stige 
i den ikke-regulerede del af verden, og des større bliver lækageraten. 
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Hvis den regulerede region derimod reducerer forbruget af både olie 
og kul, og olieprisen falder mere end kulprisen, kan dette reducere 
kulforbruget og øge olieforbruget i den uregulerede region, hvilket 
kan gavne klimaet. En større prisfølsomhed for olie kan derfor redu-
cere lækagen, mens det omvendte er gældende for kul. 
 
Typisk finder studier baseret på CGE-modeller, at lækage via marke-
det for fossile brændsler står for en stor del af den samlede lækage-
effekt, jf. Kuik og Hofkes (2010). Resultaterne fra Burniaux og Martins 
(2012) bekræfter, at antagelser om markederne for kul og olie er 
afgørende for de beregnede lækagerater.5 Burniaux og Martins 
(2012) finder også, at de beregnede lækagerater ikke er særligt sen-
sitive overfor antagelser om, hvor let det er at substituere imellem 
indenlandske og udenlandske varer (Armington elasticiteter).  
 
Teknologisk udvikling kan bidrage til at reducere lækageeffekterne. 
Hvis man f.eks. strammer klimapolitikken i EU, kan dette medføre en 
øget teknologisk udvikling indenfor CO2e-besparende teknologi. 
Denne udvikling kan have positive spillover-effekter til resten af ver-
den, som derfor også gøres mere CO2e-effektiv. Teknologiske spillo-
ver-effekter medfører ifølge Gerlagh og Kuik (2014) en reduceret eller 
endda negativ lækagerate. Dog må det forventes, at sådanne spillo-
ver-effekter er beskedne, når man betragter klimapolitiske tiltag i en 
lille økonomi som Danmark, fordi effekten på den teknologiske udvik-
ling afhænger af hvor stor en del af det samlede verdensmarked, der 
pålægges regulering. 
 
En anden mekanisme virker gennem international kapitalmobilitet. 
Typisk argumenteres der for, at kapitalmobilitet forstærker lækage-
effekter, idet en højere grad af international kapitalmobilitet gør det 
lettere at flytte den regulerede produktion. Der er imidlertid også en 
modsatrettet effekt. Hvis prisen på fossile brændsler øges i indlandet, 
substituerer virksomhederne væk fra fossile brændsler og over i 
andre produktionsfaktorer som f.eks. kapital. Dette modvirker læka-
geeffekten, idet substitutionen isoleret set trækker ressourcer som 
f.eks. kapital væk fra de udenlandske industrier, hvis produktion og 
derved CO2e-udledning reduceres, jf. Baylis mfl. (2014). Burniaux og 
Martins (2012) finder, at antagelser om kapitalmobilitet imellem lande 
ikke påvirker beregnede lækagerater betydeligt i CGE-modeller. 

                                                           
5) Statiske CGE-modeller medtager ikke mekanismerne bag det såkaldte grønne para-

doks beskrevet af Sinn (2008). Hvorvidt dette under- eller overvurderer lækage via 
markedet for fossile brændsler afhænger af, hvordan klimapolitiske tiltag udvikler sig 
over tid. Generelt kræver mekanismen bag det grønne paradoks, at klimapolitikken 
strammes relativt meget over tid, jf. Jensen mfl. (2015). En forholdsvis langsom op-
stramning kan derimod svække denne mekanisme. 
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Typisk finder man, at beregnede lækagerater er højere, des strenge-
re den betragtede klimapolitik er. For eksempel beregner Elliott mfl. 
(2010) lækageraten for en større koalition af industrialiserede lande, 
som indfører en fælles CO2e-afgift. De finder en lækagerate på 15 
pct. ved lave afgiftssatser og en lækagerate på 25 pct. ved høje af-
giftssatser. Et oversigtsstudie af Carbone og Rivers (2017) indikerer 
desuden, at lækageraten generelt stiger med det politiske ambitions-
niveau på tværs af studier. 
 
Der kan være betydelig forskel på, hvor lækagefølsomme økonomi-
ens sektorer er. Her kan en række faktorer være afgørende. For det 
første må det forventes, at en sektor er relativt mere lækageudsat via 
udenrigshandlen, hvis den er CO2e-intensiv og konkurrenceudsat.6 
Des mere CO2e-intensiv en sektor er, des større bliver omkostnin-
gerne for sektoren for en given stramning af klimapolitikken. Dermed 
reduceres konkurrenceevnen relativt mere for CO2e-intensive virk-
somheder, når klimapolitikken strammes. En sektor er konkurrence-
udsat, hvis det er relativt let for forbrugerne at substituere imellem 
indenlandske og udenlandske varer produceret i sektoren. Dermed er 
forbruget mere prisfølsomt for disse sektorer, og konkurrenceevnen 
svækkes derfor relativt mere, når rammevilkårene forringes. Dette er 
typisk tilfældet for sektorer, som producerer forholdsvis homogene 
varer, og for hvilke transportomkostningerne er lave. 
 
Derudover kan det være afgørende i hvor høj grad, det teknisk er mu-
ligt for de enkelte sektorer at substituere fra fossile brændsler til andre 
produktionsfaktorer. Sektorer, som relativt let kan substituere fra fossil-
baseret energi til kapital (f.eks. i form af vedvarende energi eller mere 
energieffektive maskiner), vil have lavere omkostninger forbundet med 
klimapolitiske stramninger. Dermed vil lækageeffekten via udenrigs-
handlen alt andet lige være svagere i disse sektorer. På samme måde 
er det afgørende, hvor omkostningstungt det er at nedbringe udlednin-
gerne ved brug af teknologiske virkemidler for sektorer med store ikke-
energirelaterede CO2e-udledninger (f.eks. landbruget). 
 
Man må desuden forvente, at lækageeffekten via det internationale 
marked for fossile brændsler er relativt lille for sektorer, hvor hoved-
parten af den samlede udledning af drivhusgasser ikke opstår i for-
bindelse med brugen af fossile brændsler. Isoleret set vil dette redu-
cere lækageraten. Det danske landbrug er et eksempel på en sektor, 
hvor en stor andel af CO2e-udledningerne kommer fra andre aktivite-
ter, jf. Klimarådet (2016). 

                                                           
6) Denne intuition bakkes op ad resultaterne fra empiriske studier, jf. f.eks. Fowlie mfl. 

(2016). 
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Lækageeffekterne vil også afhænge af CO2e-intensiteten for konkur-
rerende udenlandske sektorer. En strammere klimapolitik i indlandet 
vil medføre, at en del af den indenlandske produktion af CO2e-
intensive varer erstattes af udenlandsk produktion. Des mere CO2e-
intensive de udenlandske virksomheder er i forhold til de indenland-
ske, des stærkere er lækageeffekten. 

LÆKAGERATER PÅ MAKRONIVEAU 

Litteraturen består primært af beregnede lækagerater fra CGE-
modeller, og disse beregninger er typisk foretaget på store koalitioner 
af industrialiserede lande med en fælles klimapolitik. 
 
I et oversigtsstudie af Carbone og Rivers (2017) vises det, at studier 
baseret på CGE-modeller typisk finder lækagerater på imellem 10 og 
30 pct. Et andet oversigtsstudie af Branger og Quirion (2014) viser, at 
CGE-modeller typisk finder lækagerater på imellem 5 og 25 pct. En-
kelte studier finder lækagerater, som afviger meget fra disse spænd. 
Babiker (2005) finder f.eks. lækagerater på over 100 pct., når han 
afviger fra typiske antagelser for skalaafkast og markedsstruktur.7 
Derimod finder Gerlagh og Kuik (2014), at lækageraten kan blive 
negativ, når man medtager teknologiske spillover-effekter.8 Tabel II.1 
giver et overblik over beregnede lækagerater fra udvalgte studier, der 
er publiceret i internationale, fagøkonomiske tidsskrifter siden 2010. 
 
Den videnskabelige litteratur giver på nuværende tidspunkt ikke no-
get godt bud på lækageraterne for en lille, åben økonomi som Dan-
mark via modeller med velmodellerede handelsmønstre. Bohlin 
(2010) finder via en CGE-model for Sverige lækagerater på imellem 
35 og 100 pct. Beregningerne bygger imidlertid på den forsimplende 
antagelse, at varer produceres med samme CO2-intensitet i Sverige 
og i udlandet. Derudover medtages lækage via markedet for fossile 
brændsler ikke. Copenhagen Economics (2011) finder en lækagerate 
for Danmark på 88 pct. for energiintensive industrier. Dette studie 
foretager også en relativt simpel beregning af effekten på udenland-
ske udledninger, og derudover medtager studiet ikke lækage via 
markedet for fossile brændsler. 

                                                           
7) Babiker (2005) finder meget høje lækagerater, når han antager stigende skalaafkast. 

Dette kan skyldes, at en nedskalering af produktioner i den regulerede region øger 
CO2e-udledningen pr. output enhed pga. det stigende skalaafkast. Denne effekt vil 
være fraværende under standardantagelsen om konstant skalaafkast. 

8) En negativ lækagerate implicerer, at der kommer et fald i de udenlandske CO2e-
udledninger, når den indenlandske klimapolitik strammes. 
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TABEL II.1 UDVALGTE LÆKAGERATER FRA LITTERATUREN 

Tabellen viser udvalgte beregnede lækagerater fra studier, der er publiceret i internationale tids-

skrifter siden 2010. Udgangspunktet er, at en koalition af lande indfører en fælles klimapolitik, 

mens den resterende del af verden ikke fører nogen klimapolitik. 

 

Studie Lækagerate CO2-reduktionh) Koalition 

Antimiani mfl. (2013) 12-13 pct. 14 pct. Anneks I (Kyoto-aftalen) 

Böhringer mfl. (2018) 14 pct. 20 pct. OECD 

Böhringer mfl. (2012)a) 15-21 pct. 10-30 pct. EU og EFTA-landene 

Böhringer mfl. (2010)b) 10-28 pct. 20 pct. USA og/eller EU 

Elliott mfl. (2010)c) 15-25 pct. 3-15 pct. Anneks B (Kyoto-aftalen) 

Fischer og Fox (2012)d) 7 pct. - USA (udvalgte sektorer) 

Gerlagh og Kuik (2014)e)f) 3-10 pct. 11 pct. EU 

Kuik og Hofkes (2010)g) 11 pct. - EU (kun kvotesektoren) 
 

a) En reduktion på 10 (30) pct. giver en lækagerate på 15 (21) pct. 
b) Lækageraten på 10 pct. er for USA, mens lækageraten på 28 pct. er for EU. For en koalition beståen-

de af USA og EU er lækageraten på 15 pct.  
c) Tallene for reduktionerne er skønnet ud fra figur 1 i Elliott mfl. (2010), hvor reduktionen på 3 (15) pct. 

svarer til den laveste (højeste) afgiftssats og den laveste (højeste) lækagerate. 
d) Scenariet involverer en CO2-afgift på 14 US-dollar pr. ton for energiintensive og handelsudsatte indu-

strier. Det er ikke opgivet, hvor meget denne afgift reducerer den samlede drivhusgasudledning. 
e) Lækageraterne er taget fra tabel 3 i Gerlagh og Kuik (2014), hvor lækageraterne på hhv. 3 og 10 pct. 

er med og uden teknologiske spillover-effekter. Forfatterne viser imidlertid, at lækageraten også kan 
blive negativ, hvis spillover-effekterne er stærkere. 

f) Det er ikke præcist specificeret, hvordan reduktionen opnås, blot at den marginale reduktionsomkost-
ning er den samme for kvote- og ikke-kvotesektoren. 

g) Scenariet involverer en fast kvotepris således, at prisen på at udlede CO2 bliver 20 euro pr. ton. Det er 
ikke opgivet, hvor meget denne kvotepris reducerer den samlede drivhusgasudledning. 

h) De angivne CO2-reduktioner er for koalitionen. 
Anm.: Som udgangspunkt benyttes beregnede tal fra basisscenarierne, hvor reguleringen typisk foretages 

via en ensartet CO2-afgift eller et kvotesystem. Studierne indeholder også beregnede lækagerater, 
hvor klimapolitikken indeholder lækagereducerende tiltag som f.eks. CO2-korrigerede importafgifter. 

Kilde: Antimiani mfl. (2013), Böhringer mfl. (2018), Böhringer mfl. (2012), Böhringer mfl. (2010), Elliott mfl. 
(2010), Fischer og Fox (2012), Gerlagh og Kuik (2014) samt Kuik og Hofkes (2010). 

 

 
Generelt er der en tendens til, at lækageraten bliver mindre, des 
større den regulerede region er, jf. Burniaux og Martins (2012). 
OECD (2009) finder f.eks., at lækageraten er på ca. 12 pct., hvis EU 
reducerer sit udslip med 50 pct. i 2050 ift. 2005, hvorimod lækage-
raten reduceres til under 2 pct., hvis den samme absolutte reduktion 
finder sted for Anneks I-landene fra Kyoto-aftalen.9 Intuitivt reduceres 

                                                           
9) Anneks I-landene fra Kyoto-aftalen består af Australien, Østrig, Hviderusland, Belgi-

en, Bulgarien, Canada, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, EU, Finland, 
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CO2e-lækagen, når koalitionens størrelse forøges, idet produktionen 
får færre steder at rykke hen, når klimapolitikken strammes. Man må 
derfor forvente højere lækagerater for en lille økonomi som Danmark 
sammenlignet med lækagerater for store koalitioner af lande. 
 
Derudover må det forventes, at lækageraten er større, des mere 
åben den betragtede økonomi er. CO2e-lækage er grundlæggende et 
resultat af samhandel enten via forbrugsgoder, produktionsinput eller 
i nogle tilfælde CO2-kvoter. Hvis en økonomi er relativt mere åben, 
må det forventes, at samhandlen påvirkes relativt mere af indenland-
ske klimapolitiske tiltag, hvilket øger potentialet for CO2e-lækage. 
 
Endvidere må det forventes, at det velintegrerede elmarked i Nord-
europa øger lækageeffekterne for Danmark, da elproduktionen nemt 
kan flyttes til lande med lempeligere klimaregulering. Dette understøt-
tes af et empirisk studie af Fell og Maniloff (2018), som finder store 
lækageeffekter for et velintegreret elmarked i det nordøstlige USA. 
 
Desuden vil aftalen omkring EU ETS medføre CO2e-lækage for den 
danske kvotesektor. CO2e-reduktioner i den danske kvotesektor redu-
cerer den samlede efterspørgsel efter kvoter på EU-plan, hvilket redu-
cerer kvoteprisen. Dermed reduceres omkostningerne ved at udlede 
CO2e i EU’s kvotesektor, hvilket isoleret set øger CO2e-udledningerne 
på EU-plan. EU ETS vil imidlertid ikke resultere i en lækagerate på 100 
pct. efter den seneste reform af systemet, jf. De Økonomiske Råds 
formandskab (2018) samt Beck og Kruse-Andersen (2018). 
 
Omvendt vil EU’s reduktionskrav for medlemslandenes ikke-
kvotesektorer modvirke lækage. De EU-lande, som er blevet pålagt 
bindende reduktionskrav, kan ikke øge deres udledninger i ikke-
kvotesektoren som reaktion på danske tiltag. Dog forhindrer redukti-
onskravene ikke, at danske tiltag påvirker sektorsammensætningen i 
udlandet. Hvis den danske klimapolitik f.eks. medfører en stigning i 
produktionen og derved CO2e-udledningen fra det tyske landbrug, vil 
Tyskland være nødt til at reducere sine udledninger i andre dele af 
den tyske ikke-kvotesektor for at opfylde EU’s reduktionskrav. Der-
med forskydes den tyske produktion i ikke-kvotesektoren over imod 
landbruget på bekostning af andre industrier i ikke-kvotesektoren. 
 

                                                                                                                
Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Japan, Letland, Liech-
tenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederlandene, New Zealand, Norge, 
Polen, Portugal, Romanien, Rusland, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, 
Schweiz, Tyrkiet, Ukraine, Storbritannien samt USA. 
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På samme måde vil internationale aftaler reducere lækageeffekterne 
for Danmark. Hvis Parisaftalen overholdes, sikrer aftalen, at lande 
med bindende klimamål ikke kan øge deres udledninger som reaktion 
på danske tiltag. Dermed reducerer aftalen potentialet for CO2e-
lækage. Des flere lande, som har bindende klimamål, des mere redu-
ceres lækageeffekterne. Hvis alle lande i verden havde bindende 
klimamål, ville lækageraten være nul.  

LÆKAGERATER FOR FORSKELLIGE SEKTORER 

De fleste studier, som relaterer sig til CO2e-lækage, fokuserer på 
lækage fra store politiske tiltag, som f.eks. en CO2e-afgift eller et 
kvotesystem for drivhusgasser, der dækker hele økonomien eller alle 
energiintensive industrier. I sådanne undersøgelser er det vanskeligt 
at afgøre, hvor stort bidraget fra forskellige sektorer er, samt hvor 
lækagefølsomme de enkelte sektorer er. 
 
En undtagelse er et studie af Paltsev (2001), hvor CO2e-lækagen 
dekomponeres i regioner og sektorer i en CGE-model. Udgangs-
punktet er, at en større koalition af industrialiserede lande indfører 
nationale kvotesystemer for at opfylde deres reduktionsforpligtelser. 
Studiet finder en overordnet lækagerate på 10 pct. for koalitionen 
som helhed. Dekomponeringen viser endvidere, at de to energiinten-
sive industrier, kemikalieindustrien samt jern- og stålindustrien bidra-
ger relativt meget til CO2e-lækagen. De to industrier står for ca. 17 
pct. af de samlede CO2-udledninger men over 36 pct. af lækagen. 
Den samlede lækage kan derfor være drevet af få industrier. 
 
Andre studier forsøger at estimere lækageeffekter for enkelte indu-
strier. Her varierer både de anvendte metoder og de beregnede læ-
kagerater mere henover studierne sammenlignet med den tilsvarende 
litteratur for CO2e-lækage på makroplan. Typisk er industrispecifikke 
studier baseret på mikroøkonomiske data og økonometriske metoder, 
eller også benytter de simple, partielle ligevægtsmodeller. De bereg-
nede lækagerater spænder imellem tæt på nul til omkring 75 pct. For 
eksempel undersøger Demailly og Quirion (2008) via en partiel lige-
vægtsmodel, hvordan EU ETS har påvirket den europæiske jern- og 
stålindustri. De finder, at EU ETS har haft en meget lille negativ effekt 
på konkurrenceevnen for denne sektor, og de beregner lækageraten 
til 5 pct. Derudover peger deres sensitivitetsanalyse på, at lækagera-
ten højst sandsynligt ikke overstiger 15 pct. Gielen og Moriguchi 
(2002) finder derimod langt højere lækagerater (imellem 35 og 70 
pct.) for den samlede japanske og europæiske jern- og stålindustri, 
hvis der introduceres en fælles CO2-afgift for industrien i de to regio-
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ner. Ponssard og Walker (2008) undersøger effekten af EU ETS for 
den europæiske cementindustri og finder lækagerater på ca. 70 pct.10 
 
Fowlie mfl. (2016) undersøger i et empirisk studie, hvor lækageudsat-
te forskellige industrier i Californien er. Studiet indikerer, at de sektor-
specifikke lækagerater typisk er under 20 pct. Forfatterne bemærker, 
at lækageraterne formentlig er overvurderede pga. den empiriske 
metode. Omvendt medtager studiet ikke lækage via markedet for 
fossile brændsler, hvilket trækker i den modsatte retning. 
 
I et empirisk studie undersøger Fell og Maniloff (2018) lækageeffek-
ten af et CO2-kvotesystem, som dækker elproducenter i dele af det 
nordøstlige USA. De finder en lækagerate på ca. 50 pct., men læka-
geraten er formentlig større, end den ville være i en international 
sammenhæng pga. relativt små handelsbarrierer i den betragtede 
region. I Danmark bliver el og varme i høj grad produceret sammen, 
og da varme ikke handles internationalt, er denne produktion ikke 
lækageudsat. Dermed kan lækageeffekterne i elsektoren være sva-
gere i en dansk sammenhæng. Omvendt medtager studiet kun de 
kortsigtede effekter af kvotesystemet. De langsigtede effekter kan 
være større pga. kapitalbevægelser. 

EFFEKT AF POLITIKKER TIL BEGRÆNSNING AF LÆKAGE 

CO2e-lækage afspejler grundlæggende, at der er lande, som ikke har 
bindende mål for deres udledning af CO2e. Hvis klimapolitik i Dan-
mark bidrager til at øge udledningen i et land med bindende klimamål 
er dette land således nødsaget til at indføre tiltag, som begrænser 
landets udledninger. Derfor er klimaambitionerne i andre lande vigtige 
for størrelsen af CO2e-lækage fra Danmark. En udbredelse og stram-
ning af eksisterende klimapolitiske aftaler må derfor forventes at 
modvirke lækageeffekterne fra Danmark. 
 
Lækageeffekterne kan imidlertid også svækkes via nationale tiltag. 
CO2e-lækage via udenrigshandelen skyldes, at klimapolitikken redu-
cerer de indenlandske virksomheders konkurrenceevne ved at øge 
deres omkostninger. Denne effekt kan svækkes via nationale tiltag, 
som enten øger konkurrenceevnen direkte eller reducerer virksom-
hedernes klimapolitiske omkostningsbyrde. Dette afsnit beskriver 

                                                           
10) De ovennævnte studier har tre metodemæssige begrænsninger: (1) de betragter en 

meget begrænset del af økonomien, (2) den udenlandske reaktion på klimapolitiske 
tiltag er typisk modelleret meget simpelt, og (3) de medtager ikke CO2-lækage via pri-
serne på fossile brændsler. 
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hvilke instrumenter, der kan modvirke lækage via varemarkedet, og 
hvor effektive disse instrumenter er. 
 
I den optimale lækagekorrigerede regulering er importafgifter og 
eksportsubsidier fastsat ud fra varernes CO2e-indhold. Disse instru-
menter neutraliserer i princippet de lækageeffekter, som CO2e-
reguleringen medfører gennem udenrigshandlen. 
 
Instrumenterne neutraliserer dog ikke lækageeffekterne gennem 
markedet for fossile brændsler. Som nævnt i afsnit II.2 kan det være 
vanskeligt at implementere importafgifter og/eller eksportsubsidier i 
praksis pga. internationale aftaler for frihandel. Instrumenterne synes 
derfor ikke relevante i en dansk kontekst. 
 
Böhringer mfl. (2012a) samler resultaterne fra 12 forskellige CGE-
modeller, som benyttes til at beregne effekten af CO2e-korrigerede 
importafgifter og eksportsubsidier. Det antages, at en større koalition 
af industrialiserede lande indfører en ensartet CO2-afgift samt CO2e-
korrigerede importafgifter og eksportsubsidier, som sikrer en CO2-
reduktion på 20 pct. Böhringer mfl. (2012a) finder, at lækageraten 
uden CO2e-korrigerede importafgifter og eksportsubsidier i gennem-
snit er 12 pct., mens dette tal reduceres til 8 pct., hvis man indfører 
disse afgifter og subsidier. Altså kan lækagen reduceres med en 
tredjedel via disse instrumenter. Importafgifterne og eksportsubsidi-
erne reducerer imidlertid ikke de globale omkostninger ved klimapoli-
tikken væsentligt, men omkostningsbyrden lægges i højere grad over 
på landene udenfor koalitionen. 
 
Hvor effektivt CO2e-korrigerede importafgifter og eksportsubsidier 
kan modvirke lækage afhænger af, hvor præcist CO2e-indholdet af 
diverse varer eller produktkategorier antages at kunne beregnes. Des 
mere upræcist det egentlige CO2e-indhold i de im- og eksporterede 
varer beregnes, des mindre effektivt kan politikken imødegå CO2e-
lækagen. Böhringer mfl. (2018) finder f.eks., at lækageraten ved en 
20 pct. CO2-reduktion i OECD via et fælles CO2-kvotesystem er ca. 
14 pct. Perfekte CO2-korrigerede importafgifter kan reducere lækage-
raten til ca. 5 pct., mens mere realistiske CO2-korrektioner reducerer 
lækageraten til omkring 10 pct.11 
 

                                                           
11) Hvis importafgifterne er perfekt CO2-korrigerede, vil afgiftssatsen være givet ud fra 

CO2-indholdet for den enkelte importvare, hvor der også tages højde for den indirekte 
CO2-udledning forbundet med produktionen af mellemprodukter. Böhringer mfl. 
(2018) betragter også flere mere praktisk implementerbare systemer, for eksempel 
importafgifter som kun pålægges de direkte CO2-udledninger forbundet med produkti-
onen af importerede varer. 
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En alternativ reguleringsform er at benytte CO2e-afgifter eller kvote-
systemer for drivhusgasser, hvor statens provenu fra reguleringen 
tilbageføres til virksomhederne. Når man regulerer virksomheders 
CO2e-udledninger via en CO2e-afgift eller et kvotesystem for drivhus-
gasser, vil reguleringen have to typer omkostninger for virksomhe-
derne. For det første vil virksomhederne bære en omkostning i form 
af afgiftsbetalinger eller køb af kvoter. Derudover vil virksomhederne 
forsøge at reducere deres afgiftsbetaling eller udgift til kvotekøb ved 
at omstille deres produktion således, at de udleder mindre CO2e pr. 
produceret enhed. Denne adfærdspåvirkning er selve formålet med 
reguleringen, men den har en omkostning for virksomhederne, som 
kaldes en forvridningsomkostning. 
 
Hvis man ønsker at reducere omkostningsbyrden for virksomhederne 
ved en CO2e-afgift, kan dette gøres ved at tilbageføre hele eller dele 
af afgiftsprovenuet. Reguleres virksomhederne via et kvotesystem, 
kan den samme effekt opnås ved at tildele virksomhederne kvoter 
gratis. Selvom hele afgiftsprovenuet tilbageføres eller alle kvoter 
tildeles gratis, vil virksomhederne fortsat bære forvridningsomkost-
ningen. En omkostningseffektiv regulering kræver, at tilbageførelsen 
af afgiftsprovenuet eller tildelingen af kvoter ikke påvirker virksomhe-
dernes incitament til at reducere deres CO2e-udledning. 
 
En måde at tilbageføre en del af afgiftsprovenuet er at indføre et 
bundfradrag på afgiftsbetalingen. Hvis bundfradraget fastsættes 
således, at virksomhederne fortsat skal betale afgiften på de sidste 
ton CO2e-udledning, vil de fortsat have et incitament til at reducere 
deres udledninger. Virksomhederne kan have meget forskellige stør-
relser. Det kan derfor være nødvendigt at indføre differentierede 
bundfradrag for at opnå den ønskede effekt. 
 
Litteraturen finder generelt, at en tilbageførelse af afgiftsprovenu eller 
gratis tildeling af kvoter har en begrænset effekt på lækageraten. For 
eksempel undersøger Böhringer mfl. (2010) effekten af forskellige 
politikker, som har til formål at begrænse CO2e-lækagen fra energiin-
tensive virksomheder via en CGE-model for hele verden. Udgangs-
punktet er indførelsen af et CO2-kvotesystem, hvor kvoterne auktio-
neres, for USA og/eller Europa. Böhringer mfl. (2010) finder, at en 
tilbageførelse af provenuet fra kvoteauktioneringerne reducerer læ-
kageraten for Europa fra ca. 28 pct. til ca. 24 pct., men lækageraten 
for USA reduceres fra 10 pct. til ca. 9 pct. Studiet finder således, at 
en tilbageførelse af provenuet fra kvoteauktionerne har en lille effekt 
på de beregnede lækagerater. 
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Regelregulering er et alternativ til en CO2e-afgift eller et kvotesystem, 
hvor provenuet tilbageføres. Indførsel af regelregulering vil alene give 
anledning til en forvridningsomkostning for virksomhederne. Det er dog 
vanskeligt at implementere regelregulering lige så omkostningseffektivt 
som en CO2e-afgift eller et kvotesystem, da myndighederne ikke har 
detaljeret information om den enkelte virksomheds omkostninger. 
 
Omkostningerne kan også reduceres for udvalgte industrier ved helt 
at undtage dem fra regulering. Dette vil dog typisk ikke være omkost-
ningseffektivt, da man ikke udnytter billige reduktionsmuligheder i de 
fritagne industrier. Selvom de fritagne industrier kun udgør en mindre 
del af den samlede økonomi, kan de samfundsøkonomiske omkost-
ninger ved fritagelsen være betydelige, jf. Böhringer og Rutherford 
(1997). Det skyldes, at reduktionsbyrden øges for den regulerede del 
af økonomien, hvor de billigste reduktioner allerede er opbrugt. 
 
Litteraturen bekræfter, at undtagelser er en omkostningsfuld måde at 
modvirke CO2e-lækage. I Böhringer mfl. (2012b) sammenlignes for-
skellige instrumenter til at reducere CO2e-lækage i forhold til deres 
omkostningseffektivitet og byrdefordeling. Udgangspunktet er et CO2-
kvotesystem, som opnår en given reduktion for en given koalition af 
lande. Studiet viser, at en undtagelse af energiintensive industrier fra 
regulering har en lille effekt på lækageraten, mens omkostningen ved 
at reducere det sidste ton CO2e (givet ved kvoteprisen) stiger. Gratis 
kvoteallokeringer kan typisk opnå den samme effekt på lækageraten 
til en lavere reduktionsomkostning for det sidste ton CO2e og med et 
mindre produktionstab for de energiintensive industrier. 
 
Drivhusgasreduktioner kan også opnås via subsidier til vedvarende 
energi og energibesparelser. Subsidierne reducerer CO2e-
udledningen mindre omkostningseffektivt end en CO2e-afgift. Dette 
skyldes, at subsidierne kun indirekte påvirker CO2e-udledningen, 
hvorimod en CO2e-afgift direkte øger omkostningerne ved CO2e-
udledning. For eksempel vil støtte til vedvarende energi i elsektoren 
indirekte reducere CO2e-udledningen, idet støtten øger udbuddet af 
el produceret via vedvarende energi, hvilket delvist fortrænger brugen 
af fossile brændsler i elproduktionen. Men støtten vil også øge den 
samlede elproduktion, hvormed prisen på el reduceres. Dermed øges 
forbruget af el, som produceres både af vedvarende energi og fossilt-
baseret energi. Dermed reduceres den samlede effekt på CO2e-
udledningen af støtten til vedvarende energi. 
 
Subsidier til vedvarende energi og energibesparelser medfører desu-
den en direkte omkostning for staten. Subsidierne vil derfor lægge 
omkostningsbyrden over på skatteyderne. 
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SAMMENFATNING 

Den internationale litteratur om CO2e-lækage fokuserer primært på 
store koalitioner af industrialiserede lande. For disse koalitioner ligger 
lækageraterne typisk på mellem 10 og 30 pct. Endvidere indikerer 
litteraturen, at de sektorspecifikke lækagerater kan variere betydeligt. 
 
Litteraturen giver derimod ikke noget klart svar på hvilke lækagerater, 
man kan forvente for en lille, åben økonomi som Danmark. Dog peger 
litteraturen på, at lækageeffekterne er større, des mindre den regulere-
de region er. Samtidig forstærkes lækageeffekterne i EU-lande af EU 
ETS. Omvendt må Parisaftalen og EU’s reduktionskrav for medlems-
landenes ikke-kvotesektorer forventes at modvirke CO2e-lækage. 
 
Overordnet set tyder litteraturen på, at indenlandske tiltag, der har til 
formål at reducere lækageeffekter, har forholdsvis små effekter på de 
beregnede lækagerater. De eneste undtagelser er importafgifter og 
eksportsubsidier, som kan have betydelige effekter, men som også er 
vanskelige at benytte i praksis. En væsentlig grund til, at det er van-
skeligt at modvirke lækage er formodentligt, at de instrumenter, der er 
til rådighed, ikke kan modvirke den lækage, der foregår via det inter-
nationale marked for fossile brændsler. 
 

II.4 DATA OG METODE 

I dette afsnit beskrives den model, GTAP-E, der i de følgende afsnit 
II.5 og II.6 anvendes til at beregne lækagerater for dansk økonomi 
som følge af indførelse af CO2e-afgifter. I det følgende beskrives først 
GTAP-E-modellen i sin oprindelige form. Herefter beskrives en række 
ændringer til modellen, som gør modellen mere velegnet i forhold til 
at beregne lækagerater for dansk økonomi. Blandt andet medtages 
udledninger af andre drivhusgasser end CO2 fra eksempelvis land-
bruget. Slutteligt beskrives relevant data fra GTAP-databasen, og 
disse data sammenlignes med data fra Danmarks Statistik. 
 
GTAP-E-modellen er en global, generel ligevægtsmodel (CGE mo-
del), som har et særligt fokus på modellering af energiforbrug samt 
de dertil hørende udledninger af drivhusgasser, jf. boks II.3. De en-
kelte lande i modellen er bundet sammen igennem international han-
del, og ændringer i dansk klimapolitik påvirker derfor de andre lande 
gennem udenrigshandlen. Ændringer i handelsmønsteret giver an-
ledning til forskydninger af produktion og forbrug i udlandet, hvilket 
igen påvirker de enkelte landes CO2-udledninger. 
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BOKS II.3 GTAP-E-MODELLEN 

Denne boks beskriver GTAP-E-modellen uden de ændringer, der er foretaget til nærværende ka-

pitel. GTAP-E er en komparativ statisk ligevægtsmodel, der beskriver produktion og forbrug i for-

skellige lande, og som har en udbygget modellering af energiforbrug og de dertilhørende drivhus-

gasudledninger (McDougall 2003a og 2003b; Truong m.fl. 2007; Corong m.fl. 2017).  
 

GTAP-E beskriver ændringen i de forskellige landes kapitalapparat, produktion og forbrug, der 

følger af ændret politik. Dermed kan de relaterede ændringer i indenlandske og udenlandske 

CO2e-udledninger beregnes. I GTAP-E beskrives de enkelte lande af relativt simple modeller. I 

hvert land er økonomien inddelt i forskellige sektorer, der hver især producerer en enkelt vare. I 

produktionen indgår både primære produktionsfaktorer og materialeinput fra de andre sektorer. I 

den oprindelige version af GTAP-E er udledning af drivhusgasser udelukkende knyttet til forbrug 

af fossile brændsler i virksomheder samt i det private og offentlige forbrug. I modellen indgår et 

marked for fossile brændsler, så den globale markedspris på fossile brændsler påvirkes af efter-

spørgslen i de enkelte lande. Udenrigshandel og muligheden for at påvirke markedsprisen på fos-

sile brændsler udgør de centrale kanaler, hvorigennem dansk klimapolitik kan påvirke udlednin-

gen af drivhusgasser i udlandet. 
 

Den samlede mængde af arbejdskraft, jord og naturressourcer i hvert land er eksogent givet, men 

kan i nogen grad flytte på tværs af sektorer. Størrelsen af kapitalapparatet og fordelingen heraf 

mellem sektorerne bestemmes, så nettoafkastet på kapital er ens på tværs af lande og sektorer.  
 

Modellen er statisk, og beskriver dermed ikke tilpasningsstien fra én ligevægt til en anden. Der-

med indgår de tilpasningsomkostninger, der må forventes, når arbejdskraft og kapital skal skifte 

fra en sektor til en anden, heller ikke i modellens velfærdsmål. Modellen tager heller ikke højde for 

de midlertidige gevinster eller omkostninger, der fremkommer, hvis det samlede kapitalapparat i 

den nye ligevægt er forskelligt fra den oprindelige ligevægt. Hvis kapitalapparatet eksempelvis er 

mindre i den nye ligevægt, må der i virkeligheden være en periode, hvor investeringer er lavere, 

og forbruget dermed kan være større. Udeladelsen af disse effekter gør, at man skal være påpas-

selig med at fortolke velfærdseffekterne i modellen. 
 

Databasen, der ligger bag modellen, indeholder en konsistent opgørelse af produktion, forbrug og 

handelsstrømme for størstedelen af verden for 2011 (Aguiar m.fl. 2016). I de foretagne analyser 

benyttes den nyeste version af GTAP-databasen, version 9, som har 2011 som basisår. GTAP-

databasen indeholder 120 lande og herudover 20 landeaggregater. Disse 140 regioner dækker til-

sammen 98 pct. af verdens BNP og 92 pct. af verdens befolkning. Hver regions økonomi er opdelt 

i 57 sektorer. Til den foretagne analyse er der foretaget en aggregering af GTAP-databasen til i alt 

30 regioner og 18 sektorer. Aggregeringen er foretaget med henblik på at reducere modellens 

løsningstid og stadig bibeholde de vigtigste forskelle i sektorstruktur såvel som en høj detalje-

ringsgrad i forhold til Danmarks vigtigste samhandelspartnere.  
 

En yderligere beskrivelse af GTAP-E-modellen, herunder de tilpasninger, der er foretaget til ana-

lyserne i dette kapitel, samt databasen, kan findes i dokumentationsnotatet til kapitlet. 
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Udenrigshandlen er dermed en vigtig kanal for CO2-lækage, som 
indgår i GTAP-E. En anden kanal til CO2-lækage er markedet for 
fossile brændsler, som også indgår i GTAP-E, jf. boksen. I sin oprin-
delige form indeholder GTAP-E således to vigtige kanaler til CO2-
lækage. I den version, der anvendes til beregningerne i dette kapitel, 
er der tilføjet en tredje kanal, der relaterer til klimapolitikken i EU og 
resten af verden. Denne tilføjelse beskrives senere. Lækage via 
politiske incitamenter og teknologiske spillover-effekter indgår ikke i 
beregningerne i dette kapitel.  
 
GTAP-E-modellen er bygget op omkring en global database, som 
indeholder data for størstedelen af verdens lande. Databasen afspej-
ler de økonomiske forhold i 2011 og er opgjort konsistent på tværs af 
landene. Databasen indeholder blandt andet data for produktions- og 
forbrugssammensætning, virksomhedernes forbrug af produktions-
faktorer samt im- og eksport mellem landene i modellen. Herudover 
er der data for CO2e-udledningerne forbundet med forbrug af fossile 
brændsler i virksomhederne samt i den offentlige og private sektor.  
 
En ulempe ved at bruge GTAP-E-modellen til nærværende analyse 
er, at den har en relativt simpel beskrivelse af de enkelte landes 
institutionelle forhold, hvilket også gør sig gældende for Danmark. 
Fortolkningen af modellens resultater skal tages med det forbehold. 
Til denne analyse er en model med globale handelsstrømme nød-
vendig, og man må derfor leve med den mindre detaljerede beskri-
velse af dansk økonomi.  
 
Den simple beskrivelse af dansk økonomi i GTAP-E-modellen afspej-
ler sig blandt andet ved, at faldet i BNP ved indførelse af en CO2e-
afgift er større end ved indførelse af en tilsvarende afgift i den såkald-
te REFORM-model.12 REFORM-modellen er udviklet specielt for 
Danmark, og er ligesom GTAP-E-modellen en statisk komparativ 
generel ligevægtsmodel, jf. Stephensen mfl. (2015). De to modeller 
adskiller sig på en række punkter. REFORM-modellens beskrivelse af 
dansk økonomi er mere detaljeret og afstemt danske forhold. Om-

                                                           
12) I GTAP-E-modellen falder Danmarks BNP med 0,5 pct. ved indførelse af en afgift på 

100 kr. pr. ton CO2e, jf. afsnit II.5. I REFORM-modellen fås et fald i BNP på 0,1 pct., 
når der indføres en tilsvarende afgift. I en tidligere analyse blev der foretaget en be-
regning af de samfundsøkonomiske effekter af at blive fossilfri i 2050, jf. De Økono-
miske Råds formandskab (2016). Her blev det fundet, at fossilfrihed i 2050 ville med-
føre et fald i BNP på 0,4 pct. Til denne beregning blev REFORM-modellen anvendt til 
analysen. Det er årsagen til den relativt lave effekt på BNP sammenlignet med analy-
serne i dette kapitel, hvor GTAP-E modellen er anvendt. I analyserne af effekterne 
ved omlægning til fossilfrihed i 2050 blev der endvidere taget højde for, at teknologi-
ske fremskridt inden for vedvarende energi frem mod 2050 bidrager til at sænke om-
kostningen ved fossilfrihed. 
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vendt opererer REFORM-modellen kun med ét samlet udland, mens 
GTAP-E har en detaljeret beskrivelse af samhandelen mellem alle 
lande og en modellering af prisdannelsen for fossile brændsler. Da 
der skal tages højde for klimapolitikken i andre lande, er REFORM-
modellen ikke velegnet til at opgøre lækageraten for Danmark.  
 
Fokus i kapitlet er på opgørelse af lækageraten og ikke på de abso-
lutte ændringer i produktionen og udledningerne af drivhusgasser. 
Selvom produktionen reagerer mere på indførelsen af CO2e-afgifter i 
GTAP-E end i REFORM, er det ikke afgørende for den beregnede 
lækagerate. Lækageraten ser på det relative forhold mellem stignin-
gen i udledningen af drivhusgasser i udlandet for et givet fald i udled-
ningen i Danmark, jf. afsnit II.2. En væsentlig del af forskellen i effek-
ten på BNP kan tilskrives, at der sker et væsentlig større fald i kapi-
talapparatet i GTAP-E- end i REFORM-modellen.13 Selvom lækage-
raten ikke er følsom overfor denne forskel, illustrerer dette, at bereg-
ningerne i kapitlet er behæftet med usikkerhed.  
 
GTAP-E-modellen omfatter størstedelen af verdens lande, hvilket 
muliggør analyse af globale handelsstrømme, som er essentielle for 
at beregne CO2e-lækage. Samtidig medtager modellen effekterne af, 
at dansk klimapolitik kan have en lille påvirkning på verdensmarkeds-
prisen på fossile brændsler, hvilket ifølge litteraturen kan være en 
potentielt vigtig kanal, jf. afsnit II.3. I modellens datagrundlag tages 
højde for, at CO2e-intensiteterne varierer på tværs af lande, således 
at produktion kan være mere eller mindre forurenende i udlandet i 
forhold til Danmark.  
 
I sin oprindelige form tager GTAP-E-modellen højde for to typer 
CO2e-lækage; lækage igennem udenrigshandlen og lækage via mar-
kedet for fossile brændsler. Lækage igennem udenrigshandlen af-
spejles i modellen ved, at virksomheder og forbrugere har mulighed 
for at skifte mellem forbrug af indenlandsk producerede varer og 
importerede varer, afhængigt af de relative priser. En CO2e-afgift i 
Danmark vil give anledning til en forøget import af især CO2e-
intensive varer, hvilket vil øge udledningerne i udlandet. Lækage via 
markedet for fossile brændsler opstår, fordi verdensmarkedsprisen på 
fossile brændsler falder, når efterspørgslen efter disse mindskes i 
Danmark. Det vil som udgangspunkt øge forbruget af fossile brænds-
ler i udlandet og dermed give anledning til CO2e-lækage. 
 

                                                           
13) Hvis det i GTAP-E-modellen antages, at kapitalapparatet ikke ændres, fås et fald i 

BNP på 0,2 pct. 

… betyder ikke, 

 at de beregnede 

lækagerater er 

forkerte 

Globalt perspektiv 

har også en række 

fordele 

Lækage opstår 

igennem udenrigs-

handel og marked 

for fossile brændsler 
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Til beregning af lækagerater i en dansk kontekst er der imidlertid 
nogle mangler i den oprindelige GTAP-E model. For det første er der 
ikke taget højde for eksistensen og effekterne af EU’s CO2-
kvotesystem (EU ETS). For det andet er der ikke taget højde for, at 
nogle lande har klimapolitiske begrænsninger på deres udledninger. 
For det tredje er der i modellen ikke udledninger af andre drivhusgas-
ser end CO2.  
 
For at gøre modellen bedre egnet til at besvare spørgsmål om læka-
ge i relation til dansk klimapolitik, er det i analyserne søgt at tage 
højde for disse umiddelbare svagheder på forskellig vis. For det før-
ste er modellen udvidet til at tage højde for, hvordan dansk klimapoli-
tik i kvotesektoren påvirker mængden af kvoter i EU’s CO2-
kvotesystem, jf. boks II.4. For det andet inkluderes muligheden for, at 
nogle lande har bindende udledningsbegrænsninger, således at 
udledningerne herfra ikke kan stige, når der indføres CO2e-afgifter i 
Danmark. Disse begrænsninger relaterer sig til regulering af ikke-
kvotesektorerne i EU samt til målsætningerne i Parisaftalen. For det 
tredje er modellen blevet udvidet til at tage højde for udledningerne af 
andre drivhusgasser end CO2. Dermed afspejler lækageraterne ikke 
blot ændringer i CO2-udledningerne forbundet med afbrænding af 
fossile brændsler, men eksempelvis også udledninger af metan og 
lattergas fra landbruget. 
 

Standard-modellen 

har mangler ift. 

dansk kontekst 

Udvidelser:  

• EU’s kvotemarked 

• Non-ETS og Paris 

• Metan, lattergas 

mv.  
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BOKS II.4 UDVIDELSER TIL GTAP-E-MODELLEN 

Til denne analyse er der foretaget tre udvidelser og modifikationer af GTAP-E-modellen. Formålet 

med disse udvidelser er at få modellen til at afspejle forhold, som kan have betydning for opgørel-

sen af lækageraten for Danmark. Udvidelserne gør det muligt at tage højde for effekter via EU’s 

kvotesystem, bindende reduktionsmål for CO2e-udledninger i andre lande og udledninger af andre 

drivhusgasser end CO2. Udvidelserne er yderligere beskrevet i dokumentationsnotatet til kapitlet.  

 

Effekter i EU’s kvotesystem (EU ETS) 

Modellen er modificeret til at tage højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for de sekto-

rer – de såkaldte kvotesektorer – der er underlagt EU’s kvotesystem (EU ETS). Tidligere var 

mængden af kvoter i EU ETS givet på forhånd. En reduktion af udledningerne fra de danske kvo-

tesektorer ville dermed reducere kvoteprisen, mens det langsigtede forbrug af kvoter ville være gi-

vet ved det fastsatte udbud af kvoter. På lang sigt ville den danske reduktion af udledninger fra 

kvotesektorerne ikke påvirke udledningerne fra EU ETS, og dermed ville lækageraten igennem 

EU ETS være 100 pct.  

 

I starten af 2018 blev dette ændret ved en reform, som havde til formål at reducere det såkaldte 

kvoteoverskud. Reformen ændrer de oprindelige principper for EU ETS, idet den samlede mæng-

de af kvoter på lang sigt ikke længere er bestemt på forhånd. Det medfører, at en dansk reduktion 

af udledninger fra kvotesektorerne i et vist omfang kan reducere det samlede forbrug af kvoter, og 

dermed udledning af drivhusgasser, i EU ETS. Hvor stor en effekt danske reduktioner har på det 

samlede forbrug af kvoter afhænger i høj grad af to forhold.  

 

For det første afhænger effekten på det samlede forbrug af kvoter af, om man anskuer den kort- 

eller langsigtede effekt. På kort sigt giver danske reduktioner anledning til et større fald i de sam-

lede udledninger i EU ETS, end det er tilfældet på lang sigt. Dette skyldes regler knyttet til den så-

kaldte markedsstabilitetsreserve.  

 

For det andet har det betydning, hvornår reduktionen fra de danske kvotesektorer finder sted. Det 

skyldes, at en del af kvoterne annulleres, hvis kvoteoverskuddet er højt. De kommende år vurde-

res kvoteoverskuddet at være højt, og derfor giver danske reduktioner i disse år anledning til, at 

en stor del af de overskydende kvoter annulleres. Fra slutningen af 2030’erne vurderes kvote-

overskuddet ikke at være højt, og reduktioner herefter vil ikke give anledning til kvoteannulleringer. 

Dermed vil reduktioner i de danske kvotesektorer efter slutningen af 2030’erne resultere i 100 pct. 

lækage igennem EU ETS. Derfor vil klimapolitik, der midlertidigt reducerer udledningerne fra de 

danske kvotesektorer i de kommende år, mindske udledningerne i EU ETS mere end regulering, 

der permanent reducerer udledningerne fra de danske kvotesektorer. Disse effekter er beskrevet i 

flere detaljer af De Økonomiske Råds formandskab (2018) samt Beck og Kruse-Andersen (2018). 
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BOKS II.4 UDVIDELSER TIL GTAP-E-MODELLEN, FORTSAT 

I grundscenariet, der præsenteres i afsnit II.5 og II.6, tages der udgangspunkt i den langsigtede 

effekt af en klimapolitik, der reducerer udledningerne fra de danske kvotesektorer permanent. I 

disse beregninger lægges det til grund, at den samlede mængde af kvoter i EU ETS reduceres 

med 17 pct. af reduktionen i de danske kvotesektorer. I afsnittene præsenteres også en alternativ 

beregning, hvor det antages, at der gennemføres danske tiltag, der midlertidigt reducerer de dan-

ske udledninger fra kvotesektoren. I dette tilfælde vurderes den samlede kvotemængde i EU ETS 

at blive reduceret med 57 pct. af reduktionen i de danske kvotesektorer. Denne beregning medfø-

rer derfor, at reduktioner i de danske kvotesektorer i højere grad bidrager til at reducere udlednin-

gerne i EU, end det er tilfældet i grundscenariet.a 

 

Udledningsbegrænsninger i nogle lande 

Modellen er modificeret til at kunne tage højde for, at nogle lande har bindende udledningsbe-

grænsninger, enten for landet som helhed eller i dele af økonomien. Denne egenskab benyttes 

både til ikke-kvotesektorerne i nogle EU-lande og for lande udenfor EU i scenariet omkring Paris-

aftalen. For disse lande holdes udledninger konstante, når der indføres CO2e-afgifter i Danmark. 

Begrænsningerne for ikke-kvotesektorerne påføres Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, 

Italien, Holland, Polen, Sverige, Storbritannien og Østrig. I scenariet omkring Parisaftalen pålæg-

ges begrænsninger på alle lande udenfor EU med undtagelse af Kina, Indien, USA og Rusland. 

 

Inklusion af andre drivhusgasser end CO2 

Modellen er udvidet til at inkludere udledninger af andre drivhusgasser end CO2 fra et supplerende 

datasæt i GTAP-databasen. Udledninger af metan, lattergas og flourgasser er inkluderet. Disse ud-

ledninger er knyttet til forbrug af forskellige inputs (bl.a. brug af kunstgødning i landbruget) og til den 

producerede mængde (bl.a. i det animalske landbrug og visse kemiske produktionsprocesser). 

a) De anvendte 17 pct. og 57 pct. er baseret på beregninger ud fra en model for EU ETS, der blev benyttet i 
De Økonomiske Råds formandskab (2018), jf. Beck og Kruse-Andersen (2018). I beregningerne indtræ-
der et permanent og et midlertidigt stød i 2020, der reducerer den årlige kvoteefterspørgsel med 1,2 mio. 
ton. I denne model er der ikke flere EU ETS udledninger efter 2060, hvormed det permanente stød kan 
opfattes som et 41-årigt stød. Det midlertidige stød fortsætter i 20 år. 

 

DATASAMMENLIGNING: GTAP-E OG DANMARKS STATISTIK 

GTAP-databasen dækker konsistent størstedelen af verdens lande 
og de internationale handelsmønstre. Udgangspunktet for GTAP-
databasen er de enkelte landes nationalregnskaber, men hertil fore-
tages der en række justeringer for at afstemme handelsstrømme og 
andre forhold. Justeringerne kan give anledning til afvigelser mellem 
GTAP-databasen og opgørelserne fra Danmarks Statistik. 
 

Der kan være forskel 

mellem GTAP-E og 

Danmarks Statistik 

… 
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Overordnet set er der dog en høj grad af konsistens imellem GTAP-
databasens og Danmarks Statistiks opgørelse af Danmarks samlede 
produktionsværdi, mens der er nogle forskelle, når sammenligningen 
opgøres på enkelte sektorer, jf. boks II.5. For drivhusgasudledninger-
ne er der større afvigelser både for Danmarks samlede udledninger 
og for udledninger fordelt på sektorer. Det skal blandt andet ses i 
lyset af, at GTAP-databasen hverken medtager de såkaldte LULUCF-
udledninger eller CO2-udledninger forbundet med kalkopvarmning i 
cementproduktionen. Betydningen af nogle af disse forskelle under-
søges i følsomhedsanalyserne i afsnit II.6. 
 

BOKS II.5 SAMMENLIGNING AF GTAP-DATABASEN OG DANMARKS STATISTIK 

I denne boks sammenlignes GTAP-databasens opgørelse af produktion og udledninger af driv-

husgasser for Danmark for 2011 med opgørelserne i Danmarks Statistik.a)  

 

GTAP-databasen tager udgangspunkt i hvert lands nationalregnskab. Der foretages dog en række 

justeringer, der sikrer, at de enkelte landes BNP er konsistent med Verdensbankens database, og 

at verdenshandlen balancerer. Herudover benyttes et særligt input-output-datasæt fra det Interna-

tionale Energiagentur til at overskrive data for energiproduktion og forbrug af energi. Samtidigt re-

viderer Danmarks Statistik jævnligt nationalregnskabet, og den nuværende opgørelse kan derfor 

være forskellig fra dengang, da GTAP-databasen blev konstrueret. Sammenligningen mellem 

Danmarks Statistik og GTAP-databasen på sektorniveau kompliceres samtidig af definitoriske for-

skelle i sektorinddelingen. Forskellene mellem det nationale data fra Danmarks Statistik og tallene 

i GTAP-databasen diskuteres nærmere i dokumentationsnotatet til kapitlet. 
 

En sammenligning med det danske nationalregnskab viser, 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 produktions-

værdi for Danmark. På sektorniveau er der dog i nogle tilfælde lidt større forskelle. 

 

Der er forskelle mellem Danmarks Statistiks og GTAP-databasens opgørelser af udledninger af 

drivhusgasser. Disse forskelle kan i høj grad forklares af definitoriske forskelle i sektorinddelingen 

og forskelle i opgørelsesmetoder. De primære forskelle er, at Danmarks Statistiks Grønne Natio-

nalregnskab bruger en anden opgørelse af udledninger forbundet med bunkring i luft-og vand-

transportsektorerne, og at GTAP-databasen henregner alle ikke-private udledninger fra landtrans-

port, inkl. erhvervenes transportbehov, til transportydelsessektoren. Når der korrigeres for disse 

definitionsforskelle, er GTAP-databasens udledninger 4 pct. højere end Danmarks Statistiks. 

a) Værdien af produktionen tages fra nationalregnskabet (NABP117) og udledningerne af drivhusgasser ta-

ges fra emissionsregnskabet (MRU1) i Statistikbanken. 

 
 

… men overordnet 

høj grad af 

konsistens 
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BOKS II.5 SAMMENLIGNING AF GTAP-DATABASEN OG DANMARKS STATISTIK, 
FORTSAT 

Der er to mangler ved GTAP-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 udledninger opstår ved opvarmning af kalk i forbindelse med pro-

duktionen af cement. I 2011 blev der udledt 0,9 mio. ton CO2 fra kalkopvarmning i Danmark, jf. Ni-

elsen 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 netto-

udledning fra LULUCF på 2,4 mio. ton, jf. Nielsen m.fl. (2018).  
 

BESKRIVELSE AF DATA I GTAP-DATABASEN 

I de næste afsnit præsenteres beregninger af både en generel læka-
gerate og sektorspecifikke lækagerater. Det følgende beskriver cen-
trale forhold i GTAP-databasen, som påvirker beregningerne. I be-
skrivelsen fokuseres primært på CO2e-intensiteter, handelsandele og 
klimapolitiske forhold. 
 
Til beregning af de sektorspecifikke lækagerater pålægges syv over-
ordnede sektorer i dansk økonomi skiftevis en afgift. Seks af de over-
ordnede sektorer består af egentlige produktionssektorer. Den sy-
vende sektor består af det private og offentlige forbrug. Person-
bilstransport indgår i det private forbrug, mens virksomhedernes 
transportbrug indgår i sektoren for transportydelser. Inddelingen af 
sektorer forsøger at afspejle, hvordan man meningsfyldt kan indrette 
dansk regulering af drivhusgasser. Eksempelvis forsøger inddelingen 
at tage højde for opdelingen mellem kvote- og ikke-kvotesektorer, 
som ofte behandles forskelligt på grund af EU ETS. Udskillelsen af en 
separat forbrugssektor skyldes, at husholdningerne og den offentlige 
sektor i praksis ofte reguleres anderledes end virksomhederne. 
 
Der er stor forskel på sektorernes karakteristika, og dermed hvordan 
reaktionen er i Danmark og udlandet, når der indføres en CO2e-afgift 
i Danmark. En vigtig faktor for størrelsen på lækageraterne er produk-
tionssektorernes CO2e-intensiteter. For de sektorspecifikke lækage-
rater har det betydning, hvor CO2e-intensiv sektoren er i forhold til de 
øvrige danske sektorer. I Danmark har el- og varmeproduktionen den 
største CO2e-intensitet, målt i ton CO2e pr. BVT, jf. figur II.1. Land-
brug og transportydelser har også relativt høje CO2e-intensiteter. 
Omvendt har handel og service, øvrig industri og energiintensiv indu-
stri relativt lave CO2e-intensiteter. 

Beskrivelse af 

centrale forhold i 

GTAP-databasen 

Syv overordnede 

sektorer pålægges 

skiftevis en afgift 

Store forskelle i 

CO2e-intensitet 

mellem sektorer 
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FIGUR II.1 CO2e-INTENSITETER PÅ SEKTORER 

Figuren viser CO2e-intensiteterne i 2011 fra GTAP-databasen 

opdelt på syv sektorer opdelt for Danmark, resten af EU og re-

sten af verden. 

 

 
 
a) CO2e-intensiteten for resten af verdens el- og varmeproduktion 

er 3,42 ton CO2e pr. 1000 kr. bruttoværditilvækst (BVT). 
b) Transportydelser består af landtransport forbundet med produk-

tion. Dette indbefatter bl.a. logistik, taxikørsel såvel som anden 
transport, der finder sted som en integreret del af anden produk-
tion 

Anm.: CO2e-intensiteten måles som ton CO2e pr. 1000 kr. bruttoværdi-
tilvækst (BVT), og er udregnet som et gennemsnit for EU ekskl. 
DK og RaV, hvor RaV (Resten af Verden) står for alle lande 
udenfor EU. Land- og vandtransport samt udvinding af olie og 
gas i Nordsøen indgår ikke i nogen af de syv sektorer.  

Kilde: GTAP-databasen og egne beregninger. 
 

 
Både den generelle lækagerate og de sektorspecifikke lækagerater 
påvirkes også af, hvor CO2e-intensiv produktionssektorerne er i for-
hold til de samme sektorer i udlandet. En høj CO2e-intensitet i udlan-
det i forhold til Danmark vil isoleret set give anledning til en høj læka-
gerate. I stort set alle sektorer har Danmark lavere CO2e-intensitet 
end udlandet, og generelt er der lavere CO2e-intensiteter i EU-
landene end i resten af verden.  
 
CO2e-intensiteten for hver af de syv sektorer afspejler et vægtet gen-
nemsnit af CO2e-intensiteterne i de underliggende erhverv, der indgår 
i den givne sektor. CO2e-intensiteten i de syv sektorer kan være høj, 
hvis en stor del af produktionen i sektoren består af erhverv, der 

Lækagerate påvirkes 

af CO2e-intensitet i 

forhold til udlandet, 

…  

… som kan variere 

på grund af branche-

sammensætning 
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producerer varer, som har et stort energiforbrug. Forskelle i CO2e-
intensiteterne imellem landene er derfor ikke nødvendigvis et udtryk 
for, at virksomhederne indenfor den givne sektorer er mere eller 
mindre CO2e-effektive i produktionen af de enkelte varer.  
 
I landbruget som helhed er der kun begrænsede forskelle i CO2e-
intensiteten mellem landene. Det dækker over, at den vegetabilske 
produktion i Danmark er lidt mere CO2e-intensivt end i EU, mens den 
danske animalske produktion er lidt mindre CO2e-intensivt end den 
europæiske animalske produktion. I forhold til lande udenfor EU er 
CO2e-intensiteterne i det vegetabilske landbrug omtrent de samme 
som i Danmark. Anderledes er det for det animalske landbrug, hvor 
Danmark er ca. halvt så CO2e-intensivt som landene udenfor EU. 
 
CO2e-lækage afhænger også af, i hvor høj grad produktionen i udlan-
det påvirkes, når klimapolitikken strammes i Danmark. Dette afhænger 
blandt andet af, hvor eksponeret sektoren er overfor udenlandsk kon-
kurrence, hvilket i nogen grad kan forklares ud fra sektorens eksport- 
og importandele. Den energiintensive industri har de højeste eksport- 
og importandele på hhv. ca. 51 pct. og 54 pct., mens de er lavest i el- 
og varmeproduktionen med hhv. ca. 10 pct. og 9 pct., jf. tabel II.2. De 
lave eksport- og importandele i el- og varmesektoren skal ses i lyset af, 
at fjernvarme ikke eksporteres eller importeres.14  
 
Endelig påvirkes lækageraten også af den klimapolitik, der føres i 
udlandet. Således er den energiintensive industri samt el- og varme-
sektoren underlagt EU ETS, hvor antallet af kvoter som udgangs-
punkt er bestemt på EU-niveau, men hvor dansk klimapolitik i be-
grænset omfang kan påvirke mængden, jf. boks II.4. For den øvrige 
del af økonomen, den del af økonomien, der ikke er en del af kvote-
systemet, har EU pålagt de enkelte lande begrænsninger på de sam-
lede udledninger, således at udledningerne herfra ikke kan øges, når 
der indføres klimapolitik i Danmark. 
 
 
 

                                                           
14) Import- og eksportandelene for landbruget afspejler, hvor stor udenrigshandlen er for 

produktionen i landbruget. Disse tager ikke højde for, hvor meget der handles med 
forarbejdede fødevarer, som i stedet er indeholdt i import- og eksporten for den øvrige 
industri. 
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TABEL II.2 CENTRALE STØRRELSER FOR SYV DANSKE SEKTORER 

Tabellen viser deskriptiv statistik i 2011 fra GTAP-databasen opdelt på syv sektorer. 
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BVT, pct. af total 2 6 2 3 64 20 - 96 

Udledninger, mio. ton CO2e 11 3 16 12 4 4 8 58 

Eksportandel, pct. 31 51 10 15 16 35 - - 

Importandel, pct. 26 54 9 24 14 40 - - 

Omfattet af EU ETSa) Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej - 
 

a) Sektorerne i GTAP-databasen er ikke fuldt kompatible med opdelingen i EU’s kvote- og ikke-
kvotesektorer. Opdelingen på ETS og non-ETS er foretaget, så det bedst muligt afspejler denne opde-
ling. 

Anm.: BVT-andelene summerer ikke til 100, da luft- og vandtransport samt udvinding af olie og gas indgår i 
totalen men ikke i nogle af de syv sektorer. Eksportandelen måler, hvor stor en del af sektorens pro-
duktion der eksporteres, mens importandelen måler, hvor stor en del af det danske forbrug af sekto-
rens varer og tjenester, der importeres. 

Kilde: GTAP-databasen og egne beregninger. 
 

 
 

II.5 SAMLET LÆKAGERATE FOR 
DANMARK 

Dette afsnit præsenterer opgørelser af en samlet lækagerate, som 
beregnes ved indførelse af en ensartet CO2e-afgift i Danmark. Den 
beregnede lækagerate afhænger af klimapolitikken i andre lande. Af-
snittet afsluttes derfor med en undersøgelse af lækageratens følsom-
hed overfor centrale forudsætninger omkring klimapolitik i udlandet.  
 
Konkret beregnes lækageraten, når der pålægges en CO2e-afgift på 
100 kr. pr. ton på udledninger af drivhusgasser relateret til privat og 
offentligt forbrug samt udledninger forbundet med virksomhedernes 
produktion. Afgiften pålægges stort set alle danske aktiviteter og 

Afsnittet analyserer 

den samlede 

lækagerate for 

dansk økonomi … 

… ved at pålægge en 

generel CO2e-afgift  



Lækage af drivhusgasudledninger og dansk klimapolitik - Samlet lækagerate for Danmark II.5 

 Økonomi og Miljø, 2019            123
 

sektorer.15 Der er i forvejen CO2-afgifter og energiafgifter på fossile 
brændsler i Danmark, mens der ikke er afgifter på f.eks. udledninger 
af metan og lattergas fra landbruget. Den indførte CO2e-afgift lægges 
ovenpå de allerede eksisterende skatter. Afgiften giver derfor en 
ensartet stigning i prisen på CO2e-udledninger men ikke et ensartet 
afgiftsniveau på CO2e-udledninger mellem sektorer. 
 
Det er i praksis ikke muligt at indføre CO2e-afgifter på den faktiske 
udledning af ikke-energirelaterede udledninger fra landbruget, jf. De 
Økonomiske Råds formandskab (2018). Det skyldes, at det eksem-
pelvis ikke er muligt at måle udledninger af metan fra den enkelte ko. 
I stedet kan det vælges at lægge en afgift på den beregnede udled-
ning fra aktiviteterne i landbruget, som f.eks. den gennemsnitlige 
udledning pr. ko. Denne tilgang anvendes til beregningerne i dette 
kapitel ved at lægge afgifter på produktionen af animalske og vegeta-
bilske produkter svarende til deres gennemsnitlige udledninger af 
ikke-energirelaterede emissioner. 
 
Beregningerne af lækageraterne bygger på GTAP-databasen, som er 
opgjort for 2011. Dermed afspejler GTAP-databasen ikke nødvendig-
vis de aktuelle eller fremtidige økonomiske forhold i Danmark eller 
resten af verden, som kan have betydning for danske lækagerater. 
Eksempelvis kan det have betydning for lækageraterne, hvis CO2e-
intensiteter i forskellige lande og sektorer er anderledes, end hvad 
der er indeholdt i GTAP-databasen. Såfremt ændringerne sker for-
holdsvist symmetrisk på tværs af sektorer og lande, vurderes det dog 
ikke at have stor betydning for lækageraternes størrelser. Siden 2011 
er CO2e-udledningerne faldet betydeligt i den danske el- og varme-
produktion. Betydningen af den lavere CO2e-intensitet i denne sektor 
analyseres i afsnit II.6. 
 
I beregningerne er der medtaget effekter af klimapolitikken i EU, jf. 
boks II.4 i afsnit II.4. For en række EU-lande pålægges en restriktion 
på udledningerne fra de dele af økonomien, som ikke er omfattet af 
EU’s kvotesystem, de såkaldte ikke-kvotesektorer. Baggrunden her-
for er, at EU-kommissionen har foreslået landespecifikke udlednings-
reduktioner for alle EU-landes udledninger fra ikke-kvotesektorerne. 
Der er dog forskel på, hvor ambitiøse disse reduktionskrav er for 
forskellige EU-lande. I analyserne lægges til grund, at der en binden-

                                                           
15) Det er kun indenlandsk brændselsforbrug, som afgiftspålægges. Afgiften pålægges 

ikke udledninger fra luft- og vandtransport, fordi de i praksis er vanskelige at afgiftspå-
lægge. Det skyldes, at disse udledninger opgøres i GTAP-databasen som udlednin-
ger forbundet med danske virksomheders forbrug af fossile brændsler i Danmark og i 
udlandet. Udledninger forbundet med udvinding af olie og gas i Danmark pålægges 
heller ikke afgiften. 
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de begrænsning på udledningerne fra i alt 11 EU-lande, jf. Klimarådet 
(2016). Det er primært østeuropæiske lande samt Spanien, som ikke 
skønnes at have bindende begrænsninger. Restriktionen påføres 
således, at de samlede udledninger fra ikke-kvotesektorerne i disse 
lande er uændrede, når CO2e-afgiften indføres i Danmark. Herudover 
medtages effekterne af, at udledningsreduktioner i de danske kvote-
sektorer kun i begrænset omfang vurderes at mindske den samlede 
mængde af kvoter i EU. Det medfører, at en stor del af CO2e-
reduktionerne fra de danske kvotesektorer modsvares af stigninger i 
udledningerne i de øvrige EU-landes kvotesektorer. 
 
CO2e-afgiften medfører, at omkostningen på brug af fossile brænds-
ler 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-
intensive brændsler. Dette er ikke tilfældet med beskatningen af 
udledninger i forbindelse med virksomhedernes produktion, hvor 
virksomhederne må mindske produktionen for at mindske afgiftsbeta-
lingerne. Eksempelvis er en stor del af udledningerne i det animalske 
landbrug forbundet med udledninger fra køer, og beregningerne 
forudsætter, at udledninger herfra kun kan mindskes ved at mindske 
produktionen i det animalske landbrug. Hvis der er mulighed for re-
duktioner gennem skift i sammensætningen af inputs, vil omkostnin-
gerne og produktionsfaldet som følge af reguleringen blive mindre og 
CO2e-reduktionerne større. 
 
Indførelse af den ensartede CO2e-afgift giver i beregningerne et fald i 
de danske CO2e-udledninger på ca. 4,5 mio. ton, svarende til ca. 5,7 
pct. af de samlede danske udledninger, jf. figur II.2. Faldet modsva-
res i nogen grad af en stigning i CO2e-udledninger i EU på ca. 2,3 
mio. ton, mens udledningerne i landene udenfor EU er omtrent uæn-
drede. Samlet set giver det en lækagerate på ca. 52 pct.  
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FIGUR II.2 ÆNDRING I CO2E-UDLEDNINGER VED 
ENSARTET STIGNING I CO2e-AFGIFT 

Figuren viser ændringer i CO2e-udledninger fra forskellige sekto-

rer i Danmark, EU og resten af verden som følge af en ensartet 

CO2e-afgift i Danmark på 100 kr. pr. ton. 

 

 
 
Anm.: Figuren viser ændringer i udledninger fra forskellige dele øko-

nomien i Danmark, EU og resten af verden (RaV). Kategorien 
“Øvrig” dækker over energiintensiv industri, handel og service, 
øvrig industri samt privat og offentligt forbrug, som er beskrevet i 
afsnit II.4. Herudover indeholder denne kategori også indvinding 
af olie, gas og kul samt luft- og vandtransport. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
El- og varmesektoren bidrager med over halvdelen af CO2e-
reduktionerne i Danmark, hvilket blandt andet skyldes, at denne sek-
tor har de største udledninger i udgangspunktet. Det store fald i ud-
ledningerne fra el- og varmesektoren skal også ses i lyset af, at der i 
denne sektor sker en substitution væk fra fossile brændsler over mod 
kapital. Dette kan fortolkes som en større andel af vedvarende energi 
i produktionen. Samtidig sker der også et skift i brugen af fossile 
brændsler, hvor produktionen i mindre grad baseres på afbrænding af 
kul, som er relativt CO2e-intensivt, og i højere grad benytter benzin- 
og dieselprodukter, som er mindre CO2e-intensive. 
 
Herudover bidrager landbruget og sektoren for transportydelser også  
betydeligt til faldet i de danske CO2e-udledninger. Disse sektorer har 
ligesom el- og varmesektoren relativt store udledninger i udgangs-
punktet. Landbruget har ikke samme mulighed for at substituere væk 
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fra forurenende input i produktionen, fordi en betydelig del af udled-
ningerne finder sted i forbindelse med den animalske produktion. 
Derfor medfører faldet i udledninger fra denne sektor i højere grad et 
fald i produktionen, end det er tilfældet for el- og varmesektoren. 
 
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 igennem udenrigshandlen kommer fra, at produktionen af 
varer gennemsnitligt er mere CO2e-intensiv i udlandet end i Danmark. 
Beregningerne viser, at højere CO2e-indhold i udlandets produktion 
bidrager med ca. 9 pct.point til 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. 
 
I EU stiger CO2e-udledningerne primært i el- og varmesektoren, hvil-
ket blandt andet skyldes, at den danske import af el og varme stiger. 
Importen af el og varme øges i Danmark for at kompensere for faldet 
i den danske produktion. Samtidig substituerer virksomheder og 
forbrugere over mod input fra denne sektor og væk fra fossile 
brændsler. Den forholdsvis store stigning i udledningerne fra kvote-
sektorerne i EU kan også tilskrives effekterne igennem EU ETS. Det 
skyldes, at faldet i udledningerne fra de danske kvotesektorer i høj 
grad vil blive modsvaret af en stigning i udledningerne fra kvotesekto-
rerne i resten af EU. 
 
De samlede udledninger fra ikke-kvotesektorerne i EU er relativt 
upåvirkede af den danske CO2e-afgift. Det skyldes, at målene om 
reduktion i mange EU-landes ikke-kvotesektorer bidrager til at be-
grænse lækagen. Dermed begrænses udflytningen af CO2e-intensiv 
produktion til nogle af Danmarks største samhandelspartnere inden-
for EU. Udledningerne kan dog godt stige indenfor nogle af ikke-
kvotesektorerne, så længe dette modsvares af et fald i udledningerne 
fra andre dele af ikke-kvotesektoren.  
 
I landene udenfor EU er de samlede udledninger omtrent uændrede, 
hvilket dækker over stigninger i landbrugets udledninger og fald i 
udledninger fra udvinding af olie, gas og kul. Stigningen i landbrugets 
CO2e-udledninger skyldes blandt andet, at forbruget af landbrugspro-
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dukter er relativt upåvirket af ændringer i priser og indkomst. Produk-
tionsfaldet i Danmark skal derfor i rimelig høj grad modsvares af 
produktionsstigninger i udlandet. Landbrugsproduktionen er delvist 
begrænset i EU på grund af klimapolitikken for ikke-kvotesektorerne. 
Derfor forekommer størstedelen af produktionsstigningen, og de 
heraf afledte udledninger, i landene udenfor EU. Faldet i udlednin-
gerne i forbindelse med indvinding af olie, gas og kul i landene uden-
for EU skal ses i lyset af, at efterspørgslen efter fossile brændsler 
samlet set falder i verden, inklusiv Danmark. Det medfører et fald i 
produktionen af fossile brændsler udenfor EU. 
 
Indførelsen af CO2e-afgiften fører i GTAP-E-modellen til, at dansk 
BNP falder med ca. 0,5 pct. Dette skyldes primært, at virksomheder-
nes produktionsomkostninger forøges, hvilket giver et fald i kapitalaf-
kastet og et deraf følgende fald i kapitalapparatet i Danmark. Dette 
skal ikke tolkes som en vurdering af størrelsesordenen af effekterne 
af en CO2e-afgift på dansk økonomi, jf. diskussionen om GTAP-E-
modellen i afsnit II.4.  
 
Faldet i BNP ved brug af GTAP-E dækker over betydelig forskel på, 
hvor stor en produktionsnedgang, de enkelte sektorer oplever. Pro-
duktionen falder mest i de sektorer, hvor CO2e-intensiteten er høj, og 
hvor CO2e-afgiften derfor udgør en relativt større del af virksomhe-
dernes samlede omkostninger, jf. figur II.3.16 Det bliver derfor attrak-
tivt at flytte kapital og arbejdskraft over i de sektorer, hvor der er 
relativt få udledninger forbundet med produktionen, og hvor afgiften 
dermed ikke udgør så stor en omkostning. Der er dog ikke nogen 
sektorer, der oplever en stigning i produktionen, hvilket blandt andet 
afspejler et generelt fald i kapitalapparatet og indkomsten.  
 

                                                           
16) Landbrugssektoren er delt op i animalsk og vegetabilsk landbrug i denne figur for at 

fremhæve forskelle i CO2e-intensitet og produktionsreaktion mellem de to.  

CO2e-afgift mindsker 

dansk BNP 

Produktion falder 

mest i CO2e-

intensive 

virksomheder 



Lækage af drivhusgasudledninger og dansk klimapolitik - Samlet lækagerate for Danmark II.5 

 128            Økonomi og Miljø, 2019 

FIGUR II.3 PRODUKTIONSÆNDRINGER OG CO2e-
INTENSITET 

Figuren viser sammenhængen mellem de danske produktions-

sektorers CO2e-intensitet i GTAP-databasen og den procentvise 

produktionsændring ved indførelsen af den ensartede CO2e-

afgift. 

 

 
Anm.: Produktionsændringen måles som den mængdemæssige pro-

centvise ændring i produktionen i de danske sektorer. CO2e-
intensiteten måles som ton CO2e pr. 1000 kr. BVT. 

Kilde: GTAP-databasen og egne beregninger. 
 

EFFEKT PÅ LÆKAGERATEN AF KLIMAPOLITIK I UDLANDET 

Det kan potentielt have stor betydning for lækageraten, hvad der 
antages om klimapolitikken for Danmarks samhandelspartnere både i 
og udenfor EU. I det følgende opstilles derfor fem alternativscenarier, 
som undersøger, hvordan forskellige forudsætninger om klimapolitik-
ken påvirker lækagerater for dansk økonomi, jf. tabel II.3.  
 
Lækageraterne sammenlignes med grundscenariet, som blev præ-
senteret i figur II.2. Som beskrevet tidligere forudsættes det i grund-
scenariet, at en række EU-lande har begrænsninger på udledninger-
ne fra deres ikke-kvotesektorer, og at dansk klimapolitik kun i be-
grænset omfang mindsker kvotemængden i EU ETS på lang sigt. I 
fire alternativscenarier undersøges derfor, hvordan antagelserne om 
EU’s klimapolitik påvirker den danske lækagerate. 
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TABEL II.3 FORUDSÆTNINGER I SCENARIER OM UDLANDETS KLIMAPOLITIK 

Tabellen beskriver forskelle i forudsætningerne i grundscenariet og i følsomhedsanalyserne for-

bundet med udlandets klimapolitik. 

 

Scenarie  Beskrivelse 

Grund-

scenarie 

 EU ETS: 

 

 

Non-ETS: 

Parisaftalen: 

Permanent reduktion af udledningerne fra de danske kvotesektorer 

bruges til at bestemme den langsigtede effekt på kvotemængden, sva-

rende til en effekt på 17 pct., jf. boks II.4 i afsnit II.4. 

Begrænsninger på udledninger fra ikke-kvotesektorerne i 11 EU-lande.  

Ingen begrænsning på udledningerne fra lande udenfor EU. 

Uden non-

ETS 

 EU ETS: 

Non-ETS: 

Parisaftalen: 

Langsigtet effekt på kvotemængden af en permanent reduktion (17 pct.). 

Ingen begrænsninger på udledninger fra ikke-kvotesektorerne i EU. 

Ingen begrænsning på udledningerne fra lande udenfor EU. 

Uden ETS  EU ETS: 

Non-ETS: 

Parisaftalen: 

Ingen kvoteregulering i EU.  

Begrænsninger på udledninger fra ikke-kvotesektorerne i 11 EU-lande. 

Ingen begrænsning på udledningerne fra lande udenfor EU. 

Midlertidig 

ETS effekt 

 EU ETS: 

 

 

 

Non-ETS: 

Parisaftalen: 

Midlertidig reduktion (i årene 2020-2039) i udledningerne fra de danske 

kvotesektorer bruges til at bestemme effekten på kvotemængden i EU 

ETS på lang sigt. Effekten på den langsigtede kvotemængde er 57 pct., 

jf. boks II.4 i afsnit II.4.  

Begrænsninger på udledninger fra ikke-kvotesektorerne i 11 EU-lande. 

Ingen begrænsning på udledningerne fra lande udenfor EU. 

Uden EU 

politik 

 EU ETS: 

Non-ETS: 

Parisaftalen: 

Ingen kvoteregulering i EU.  

Ingen begrænsninger på udledninger fra ikke-kvotesektorerne i EU. 

Ingen begrænsning på udledningerne fra lande udenfor EU. 

Parisaftale  EU ETS: 

Non-ETS: 

Parisaftalen: 

Langsigtet effekt på kvotemængden af en permanent reduktion (17 pct.). 

Begrænsninger på udledninger fra ikke-kvotesektorerne i 11 EU-lande. 

Alle lande udenfor EU forudsættes at have begrænsninger på de samle-

de udledninger med undtagelse af Kina, Rusland, Indien og USA. 
 

 

 
Et af scenarierne undersøger, hvordan lækageraten påvirkes af, at 
danske reduktioner i kvotesektorerne har en større effekt på den 
langsigtede mængde af kvoter i EU ETS. Dette scenarie illustrerer 
konsekvensen af, at den danske klimapolitik midlertidigt reducerer 
danske udledninger fra kvotesektorerne i årene fra 2020 til 2039 i 
stedet for den permanente reduktion, der danner grundlag for effek-
ten i grundscenariet. Med denne forudsætning er den langsigtede 
effekt på mængden af kvoter i EU ETS 57 pct. i stedet for en effekt på 
17 pct. i grundscenariet, jf. boks II.4 i afsnit II.4.  
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I et scenarie om den såkaldte Parisaftale undersøges effekterne af, at 
nogle lande udenfor EU har bindende begrænsninger på udlednin-
gerne. I denne illustrative beregning forudsættes det, at alle lande 
udenfor EU, med undtagelse af Kina, Rusland, Indien og USA, har en 
sådan begrænsning i henhold til deres indmeldinger til Parisaftalen.  
 
I scenariet Uden non-ETS forudsættes, at der ikke er udledningsre-
striktioner i ikke-kvotesektorerne i EU. Herved stiger lækageraten til 
godt 58 pct., når den ensartede CO2e-afgift på 100 kr. pr. ton indføres 
i Danmark, jf. tabel II.4. Når ikke-kvotesektorerne i andre EU-lande 
ikke er underlagt denne klimapolitiske begrænsning, kan de i højere 
grad øge produktionen som reaktion på, at CO2e-afgiften forværrer 
danske CO2e-intensive virksomheders konkurrenceevne. Det medfø-
rer derfor, at de samlede udledninger i ikke-kvotesektorerne i EU 
stiger, hvilket øger lækageraten. 
 

TABEL II.4 BETYDNING AF UDLANDETS KLIMAPOLITIK FOR LÆKAGERATEN 

Tabellen præsenterer de beregnede lækagerater for en ensartet afgift under forskellige forudsæt-

ninger om udlandets klimapolitik. 

 

  
Grund-

scenarie 
Uden 

non-ETS 
Uden  
ETS 

Midlertidig 
ETS effekt 

Uden EU 
politik 

Paris- 
aftale 

Lækagerate, pct. 52 58 14 30 19 53 

Forudsætninger i modellen 

Permanent ETS effekt ja ja nej nej nej ja 
Midlertidig ETS effekt nej nej nej ja nej nej 
Non-ETS begrænsninger ja nej ja ja nej ja 
Parisaftale-begrænsninger nej nej nej nej nej ja 
 

Anm.: Under forudsætninger i modellen angiver “ja”, at politikken er medtaget i modellen, mens “nej” betyder, 
at det er udeladt fra det givne scenarie. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
I scenariet Uden ETS, hvor effekten på kvotemængden i EU ETS ikke 
modelleres, falder lækageraten betydeligt til ca. 14 pct. Det viser, at 
størstedelen af Danmarks CO2e-lækage skyldes effekter igennem 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 grund-
scenariet. Den mindre stigning i udledningerne i EU er næsten ude-
lukkende et resultat af, at den europæiske produktion af el og varme 
stiger mindre end i grundscenariet.  
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I scenariet Midlertidig ETS effekt beregnes den langsigtede effekt på 
kvotemængden i EU ETS på baggrund af en midlertidig reduktion i 
udledningerne fra de danske kvotesektorer. Herved reduceres læka-
geraten for Danmark til 30 pct. Det skyldes, at udledningerne i de 
øvrige EU-landes kvotesektorer ikke stiger i samme grad, når udled-
ningerne reduceres i de danske kvotesektorer.  
 
I scenariet Uden EU politik falder lækageraten til ca. 19 pct. Faldet i 
lækageraten er et resultat af de to modsatrettede effekter fra forud-
sætningerne omkring EU ETS og ikke-kvotesektorerne. Resultatet 
indikerer dermed, at effekten fra EU ETS er stærkere end effekterne 
fra begrænsningerne i ikke-kvotesektorerne.  
 
Med Parisaftalen fra 2015 forpligtede 196 lande sig til at fremlægge 
nationale reduktionsbidrag, der skal bidrage til at reducere de globale 
drivhusgasudledninger. Det har betydning for Danmarks lækagerate, 
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 bin-
dende, betyder det, at landet kan øge udledninger i nogle sektorer, 
som reaktion på indførslen af en strammere regulering i Danmark, 
uden at skulle begrænse udledningerne andre steder i økonomien.  
 
Til brug for denne analyse er det antaget hvilke lande, der har bin-
dende målsætninger på baggrund af UN Environment (2018). Kon-
kret forudsættes i scenariet Parisaftale, at alle lande udenfor EU har 
en bindende begrænsning med undtagelse af Kina, Indien, USA og 
Rusland.17 EU’s indmelding til Parisaftalen antages at udgøre en 
bindende begrænsning på EU’s samlede udledninger. Det forud-
sættes i dette scenarie, at EU’s kvotesystem samt reglerne om ud-
ledninger i hvert lands ikke-kvotesektorer opfylder EU’s reduktions-
målsætning i Parisaftalen. På den baggrund lægges der ikke yderli-
gere begrænsninger på EU-landene end i grundscenariet. 
 
Indførsel af udledningsrestriktioner på landene udenfor EU i henhold 
til Parisaftalen, giver i beregningerne en lille stigning i lækageraten til 
53 pct. Det er umiddelbart kontraintuitivt, at en strammere klimapolitik 
i landene udenfor EU bidrager til at øge lækageraten. Forklaringen er, 

                                                           
17) Forudsætningen kan indebære, at begrænsningerne pålægges lande, som reelt ikke 

er bundet af Parisaftalen, og beregningerne skal derfor betragtes som illustrative. Ki-
na, Indien og Rusland har alle indmeldt udledningsmål for 2030 som er højere end 
deres udledninger i 2015. Da det ikke har været muligt at få et estimat for deres ud-
ledninger i et “business-as-usual” scenarie i 2030, beror vurderingen af, at de ikke har 
bindende begrænsninger i henhold til Paris-aftalen, på sammenligning mellem deres 
indmeldte reduktionsmål og udledningerne i 2015.  
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at der i grundscenariet er en samlet reduktion i udledningerne fra 
disse lande, og derfor er lækageraten større i scenariet med Parisaf-
talen, hvor disse udledninger holdes konstante. I grundscenariet 
forbedres konkurrencedygtigheden for virksomheder i EU ETS, og 
derfor flytter produktion til de kvoteomfattede sektorer i EU fra lande 
udenfor EU.18 Kvotesektorerne i EU er mindre CO2e-intensive, end 
de er udenfor EU. Derfor falder de globale udledninger indenfor disse 
sektorer i grundscenariet, hvilket giver anledning til det samlede fald i 
udledningerne fra gruppen af lande udenfor EU, som har bindende 
begrænsninger under Parisaftalen. I scenariet Parisaftale holdes de 
samlede udledninger uændrede for de lande udenfor EU, der forud-
sættes at have bindende begrænsninger, fordi det antages, at disse 
lande gennemfører klimapolitik, så de netop når deres indmeldte 
målsætninger.19  Overordnet afspejler den lille ændring i lækagera-
ten, at restriktioner i andre lande end EU som følge af Parisaftalen 
har en begrænset effekt på den samlede lækagerate i Danmark.  
 
Den lille stigning i lækageraten for Danmark i scenariet med Parisaf-
talen gælder ikke, hvis der i beregningen indføres bindende be-
grænsninger på udledninger i alle verdens lande. I dette tilfælde fås 
en lækagerate på nul, dvs. det resultat, man logisk må forvente.20  
 
Beregningerne af den samlede lækagerate i grundscenariet indikerer, 
at lækageraten er højere for Danmark, end hvad der oftest findes i 
litteraturen for andre lande, jf. afsnit II.3. Lækageraten minder dog 
mere om tidligere analyser, når man ligesom i disse analyser ikke 
tager højde for klimapolitik i udlandet. Beregningerne viser også, at 
det specielt er inddragelse af EU ETS, der bidrager til den høje læka-
gerate. Dette er ikke en effekt, der tidligere er belyst i litteraturen. 
Endeligt viser beregningerne, at klimapolitikken for ikke-kvote- 
sektorerne i EU bidrager til at mindske lækageraten.  
 

                                                           
18) Dette skyldes, at stigningen i udledningerne fra kvotesektorerne i resten af EU bereg-

ningsteknisk opnås ved at give et subsidium til CO2e-udledninger i disse sektorer. Det 
kan fortolkes som et fald i kvoteprisen, hvilket øger konkurrenceevnen for kvotesekto-
rerne i resten af EU i forhold til resten af verden. 

19) Beregningsteknisk holdes udledningerne uændrede ved at pålægge en CO2e-afgift. I 
dette scenarie pålægges en række lande udenfor EU en negativ afgift, altså et subsi-
dium, hvilket tilskynder til at øge udledningerne i forhold til grundscenariet. Hvis der 
kun pålægges en positiv afgift på de lande, som skal begrænse udledningerne, vil læ-
kageraten være lavere. 

20) Lækageraten på nul fås i et scenarie, som ikke medtager effekter via EU ETS. Hvis 
effekter via EU ETS medtages, vil der fortsat være en positiv lækagerate for Dan-
mark, da danske reduktioner i kvotesektoren delvist vil blive flyttet til kvotesektorerne i 
andre EU-lande. 
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II.6 SEKTORSPECIFIKKE 
LÆKAGERATER 

I beregningen af den generelle lækagerate for Danmark er der bety-
delig forskel på, hvordan udledningerne påvirkes i forskellige dele af 
økonomien i både Danmark og udlandet. Det gør det relevant at 
beregne sektorspecifikke lækagerater, som præsenteres i dette af-
snit. Afsnittet præsenterer først resultater fra et grundscenarie, som 
bygger på de samme forudsætninger som grundscenariet for den 
generelle lækagerate. Herefter præsenteres følsomhedsanalyser, der 
belyser effekterne af centrale forudsætninger i modellen. 
 
De sektorspecifikke lækagerater beregnes ved skiftevis at pålægge en 
afgift på syv overordnede sektorer, som blev beskrevet i afsnit II.4. 
Sektoropdelingen forsøger at afspejle, hvordan man meningsfyldt kan 
indrette dansk regulering af drivhusgasser for at tage højde for lækage.  
 
I det foregående afsnit blev den generelle lækagerate beregnet ved 
at lægge en ensartet afgift på 100 kr. pr. ton CO2e på stort set alle 
udledninger i Danmark, dvs. alle sektorer blev pålagt afgiften samti-
digt. I dette afsnit beregnes de sektorspecifikke lækagerater ved 
skiftevis at lægge afgiften på én sektor ad gangen. For produktions-
sektorerne pålægges afgiften alle udledninger forbundet med produk-
tionen, dvs. både udledninger forbundet med forbrug af fossile 
brændsler og øvrige udledninger forbundet med produktionen. De 
øvrige udledninger kan eksempelvis være metan og lattergas fra den 
animalske landbrugsproduktion. For forbrugssektoren afgiftspålæg-
ges alle udledninger forbundet med det private og offentlige forbrug 
af fossile brændsler. Lækageraterne udregnes på baggrund af æn-
dringen i de samlede udledninger i Danmark og udlandet, uanset om 
ændringerne forekommer i den afgiftspålagte sektor eller andre sek-
torer, for at tage højde for generelle ligevægtseffekter i modellen. 

SEKTORSPECIFIKKE LÆKAGERATER I GRUNDSCENARIET 

Beregningerne indikerer, at der er store forskelle i lækageraterne på 
tværs af de syv sektorer. Den øvrige industri har den laveste lækage-
rate på -15 pct., mens landbruget har den højeste på 75 pct. med de 
antagelser, der er brugt i grundscenariet, jf. tabel II.5.  
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TABEL II.5 SEKTORSPECIFIKKE LÆKAGERATER 

Tabellen angiver resultater fra beregningerne, hvor der skiftevis indføres en CO2e-afgift på hver af 

de syv sektorer. 
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Lækagerate, pct. 75 72 68 11 1 -15 14 

- heraf bidrag fra forskelle i CO2e-intensitet, 

pct.point 
31 20 10 -7 0 -10 3 

Samlede CO2e-udledninger, pct. -0,7 -0,1 -3,3 -0,7 -0,4 -0,2 -0,3 

Sektorens produktion, pct. -3,3 -0,4 -6,0 -1,3 -0,0 -0,1 - 
 

Anm.: De samlede CO2e-udledninger angiver den procentvise ændring i Danmarks samlede udledninger. 
Sektorens produktion angiver den procentvise produktionsændring i den danske sektor, hvor afgiften 
indføres. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
Sektorspecifikke CO2e-afgifter mindsker i alle tilfælde de samlede 
udledninger af drivhusgasser i Danmark. Afgifter på de sektorer, der 
har de største initiale udledninger, giver størst reduktion i de danske 
udledninger. Det skyldes, at mængden af udledninger, der beskattes, 
er relativt større. Ved en afgift på el- og varmesektoren, som initialt 
har de største udledninger på 16,3 mio. ton, jf. tabel II.2 i afsnit II.4, 
ses således det største fald på 3,3 pct. af de samlede danske udled-
ninger. 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 
sektorens produktionsændring, som måler den procentvise ændring i 
produktionen fra den danske sektor, hvor afgiften pålægges. Produk-
tionsnedgangen er i høj grad relateret til sektorernes CO2e-intensitet. 
Det skyldes, at indførelse af CO2e-afgiften medfører en større stig-
ning i omkostningerne pr. produceret enhed i de virksomheder, hvor 
CO2e-intensiteten er høj. Omvendt påvirkes produktionsomkostnin-
gerne i sektorer med lav CO2e-intensitet i begrænset omfang af afgif-
ten. Derfor mindskes produktionen mest i el- og varmesektoren, 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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Faldet i produktionen afspejler blandt andet, i hvor høj grad virksom-
hederne kan mindske deres udledninger ved at substituere væk fra 
CO2e-intensive input i produktionen. Eksempelvis er mange af udled-
ningerne fra landbruget forbundet med produktionsmængden af f.eks. 
animalske produkter, og derfor kan man i mindre grad skifte fra 
CO2e-intensive produktionsinput til mindre CO2e-intensive input i 
landbruget. Det er blandt andet derfor, at produktionen falder betyde-
ligt mere i landbruget, end det er tilfældet for sektoren for transport-
ydelser, selvom reduktionen i de samlede udledninger er omtrent ens 
for de to afgifter.  
 
Energiintensiv industri samt el- og varmesektoren tilhører kvotesekto-
ren. Reduktioner af udledningen af drivhusgasser i Danmark mind-
sker kun i begrænset omfang den langsigtede mængde af kvoter i EU 
ETS. Effekten er beregnet på baggrund af modellen for EU ETS i De 
Økonomiske Råds formandsskab (2018). Det betyder, at størstedelen 
af reduktionerne i kvotesektorerne i Danmark modsvares af stigninger 
i udledninger indenfor EU ETS i de øvrige EU-lande. Det er den pri-
mære grund til, at lækageraterne er høje, på hhv. 72 pct. og 68 pct., 
for den energiintensive industri samt el- og varmesektoren. 
 
De fleste ikke-kvotesektorer har lave lækagerater. De lave lækagera-
ter afspejler blandt andet, at nogle EU lande har bindende begræns-
ninger på deres udledninger fra ikke-kvotesektorerne. Begrænsnin-
gen bevirker, at de samlede udledninger fra hvert af disse landes 
ikke-kvotesektorer ikke kan stige, når CO2e-afgiften indføres i Dan-
mark. Denne begrænsning for nogle af Danmarks største samhan-
delspartnere trækker i retning af at begrænse lækageraterne for ikke-
kvotesektorerne. 
 
Landbruget har imidlertid en høj lækagerate, selvom landbruget er en 
del af ikke-kvotesektoren. Det skyldes primært tre forhold. For det 
første er forbruget af landbrugsprodukter på verdensplan relativt lidt 
følsomt overfor ændringer i pris og indkomst. Det gør, at den globale 
produktion af fødevarer i mindre grad påvirkes af afgiften, end det er 
tilfældet for andre sektorer. For det andet falder produktionen i det 
danske landbrug relativt meget i forhold til, hvor meget de danske 
udledninger reduceres med. Det skyldes, at landbruget ikke i samme 
grad kan substituere over mod andre inputs for at mindske udlednin-
gerne. Når det danske produktionstab i høj grad skal modsvares af 
en produktionsstigning i udlandet for at tilfredsstille efterspørgslen 
giver dette i højere grad anledning til lækage end det er tilfældet for 
andre sektorer. For det tredje er CO2e-intensiteten i den animalske 
landbrugsproduktion udenfor EU ca. dobbelt så høj som i Danmark. 
CO2e-afgiften rammer især det danske animalske landbrug, så når 
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denne produktion udflyttes til lande udenfor EU, trækker forskelle i 
CO2e-intensitet i retning af en høj lækagerate. Beregningerne viser, 
at 31 pct.point af lækageraten kan tilskrives, at CO2e-intensiteterne er 
større i udlandet end i Danmark. Det har til gengæld en dæmpende 
effekt på lækageraten, at der er begrænsninger på udledningerne i 
ikke-kvotesektorerne i nogle EU-lande. For landbruget er der også en 
begrænset substitution væk fra energiinputs. Derfor er lækagen gen-
nem markedet for fossile brændsler mindre end for andre sektorer. 
 
Handels- og servicesektoren har en relativt begrænset lækagerate på 
1 pct. Den primære forklaring herpå er, at serviceydelser i beskedent 
omfang handles internationalt. Sektoren er dermed ikke i samme 
omfang som de andre sektorer udsat for international konkurrence, 
og dermed vil produktionen ikke i samme grad flytte til udlandet, når 
afgiften indføres i Danmark.  
 
Analyserne tyder på, at lækageraten er negativ for den øvrige indu-
stri. Dette skyldes, at de samlede udledninger i udlandet reduceres. 
CO2e-afgiften i Danmark giver øvrig industri i udlandet en komparativ 
fordel relativt til Danmark. Produktionen øges derfor i den øvrige 
industri i udlandet, hvilket isoleret set øger CO2e-udledningerne i 
udlandet. Stigningen i produktionen i den øvrige industri i udlandet 
lægger imidlertid beslag på en større del af den tilgængelige kapital 
og arbejdskraft i udlandet, og produktionen reduceres derfor i den 
resterende del af økonomien i udlandet. Det medfører isoleret set et 
fald i CO2e-udledningerne i udlandet. Da CO2e-intensiteten i resten af 
økonomien er højere end i øvrig industri, er faldet i CO2e-
udledningerne i resten af økonomien større end stigningen i udled-
ningerne i øvrig industri. Resultatet er et fald i de samlede udenland-
ske udledninger og dermed en negativ lækagerate. 
 
Lækageraten beregnes til 14 pct., når CO2e-afgiften pålægges ud-
ledninger forbundet med privat og offentligt forbrug af fossile brænds-
ler. Stigningen i udlandets udledninger forårsages igennem markedet 
for fossile brændsler, hvor prisen falder på grund af en efterspørg-
selsreduktion i Danmark. Det tilskynder virksomheder og husholdnin-
ger i udlandet til at efterspørge flere fossile brændsler.  
 
Der argumenteres ofte for, at en afgift på brug af benzin i Danmark vil 
kunne give anledning til øget grænsehandel i form af køb af benzin i 
Tyskland og Sverige, jf. f.eks. Skatteministeriet (2017). En stigning i 
danskeres køb af benzin i Tyskland og Sverige vil implicere, at ud-
ledningerne i disse lande stiger. GTAP-E-modellen tager ikke ekspli-
cit højde for grænsehandel. Det er dog ikke oplagt, at udeladelsen af 
grænsehandlen har nævneværdig betydning for de beregnede læka-
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gerater. Det skyldes, at både Sverige og Tyskland er underlagt bin-
dende begrænsninger for deres samlede udledninger i ikke-
kvotesektoren frem mod 2030. Det betyder, at der ikke i praksis kan 
forventes at finde en merudledning sted i disse lande som følge af 
øget grænsehandel.21 Hvis danskere øger deres køb af benzin i 
Tyskland og Sverige, er disse lande nødt til at indføre andre tiltag, der 
mindsker deres udledninger, for at nå deres aftalte målsætning. 

FØLSOMHEDSANALYSER PÅ UDLANDETS KLIMAPOLITIK 

Ligesom med den generelle lækagerate kan forudsætningerne om-
kring klimapolitikken i udlandet have betydning for de sektorspecifikke 
lækagerater. I det følgende undersøges derfor effekten af, at Parisaf-
talen lægger en bindende begrænsning på udledningerne fra lande 
udenfor EU. Herudover beregnes lækageraterne, når effekten igen-
nem EU ETS beregnes på baggrund af en midlertidig reduktion i 
udledningerne fra de danske kvotesektorer. Antagelserne bag de to 
følsomhedsanalyser er de samme som for den generelle lækagerate. 
 
I scenariet Midlertidig ETS effekt falder lækageraterne betragteligt for 
kvotesektorerne, mens effekten er begrænset for ikke-kvote-
sektorerne. Scenariet illustrerer konsekvensen af, at den danske 
klimapolitik midlertidigt reducerer danske udledninger fra kvotesekto-
rerne i årene 2020-2039. Det giver anledning til et større fald i 
mængden af kvoter i EU ETS, end det er tilfældet i grundscenariet, 
hvor reduktionen forudsættes at være permanent, jf. boks II.4 i afsnit 
II.4. Dermed kan udledningerne fra kvotesektorerne i de øvrige EU-
lande ikke stige i samme grad, når udledningerne mindskes fra kvo-
tesektoren i Danmark. Beregningerne indikerer dermed, at en reduk-
tion af udledningerne fra kvotesektorerne på kort sigt i mindre grad 
giver anledning til lækage. 
 
For ikke-kvotesektorerne er der forskel på, hvordan scenariet omkring 
Parisaftalen påvirker de sektorspecifikke lækagerater. Lækageraten 
for landbruget er betydeligt mindre i dette scenarie end i grundscena-
riet, 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, jf. tabel II.6.  
                                                           
21) Der kan dog være effekter af grænsehandel igennem en ændring i skatteprovenuet, 

som ikke tages højde for i nærværende analyser. Isoleret set trækker udeladelsen af 
disse i retning af en overvurdering af lækageraten, fordi indkomsten i Danmark over-
vurderes. En lavere indkomst vil umiddelbart trække i retning af lavere forbrug og og-
så dermed lavere udledninger. 
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TABEL II.6 FØLSOMHEDSANALYSER FOR SEKTOR-
SPECIFIKKE LÆKAGERATER 

Tabellen viser sektorspecifikke lækagerater under forskellige anta-

gelser omkring udlandets klimapolitik. 
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 ----------------------------- pct. ----------------------------- 

Grundscenarie 75 72 68 11 1 -15 14 

Midlertidig 

ETS effekt 
74 47 31 11 4 -14 15 

Parisaftale 27 76 79 12 -2 -7 9 
 

Anm.: Tabellen viser sektorspecifikke lækagerater under forskellige anta-
gelser om udlandets klimapolitik. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
Den store reduktion af landbrugets lækagerate under Parisaftalen 
skal blandt andet ses i lyset af, at landbrugets lækagerate er betyde-
ligt større, end den er for de øvrige ikke-kvotesektorer i grundscena-
riet. Når udledningerne i de fleste EU landes ikke-kvotesektorer er 
begrænset af den europæiske klimapolitik, er udledningsstigninger i 
ikke-kvotesektorerne udenfor EU den primære kilde til lækage. Når 
udledningerne fra mange af disse lande holdes konstante i scenariet 
med Parisaftalen, giver det et betragteligt fald i lækageraten for land-
bruget. Det indikerer, at der er en betydelig usikkerhed forbundet med 
lækageraten for landbruget, som afhænger af reduktionsmålsætnin-
gerne i resten af verden.  
 
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 II.5 er årsa-
gen til dette kontraintuitive resultat, at udledningerne falder i grund-
scenariet fra gruppen af lande udenfor EU, som antages at få bin-
dende begrænsninger i henhold til Parisaftalen. I scenariet med Pa-
risaftalen, hvor udledningerne fra disse lande holdes konstante, er de 
samlede udledninger fra denne gruppe lande derfor større end i 
grundscenariet, hvilket giver højere lækagerater.  
 

Lækagerate 
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Den øvrige industris lækagerate falder til -7 pct. i scenariet med Pa-
risaftalen. Dermed er lækageraten større for denne sektor under 
Parisaftalen end i grundscenariet, ligesom det er tilfældet for kvote-
sektorerne. Grunden hertil er ligeledes, at udledningerne fra Parisaf-
tale-landene falder i grundscenariet men fastholdes i scenariet med 
Parisaftalen, hvor udledningerne skal være uændrede.  

FØLSOMHEDSANALYSER PÅ GTAP’S OPGØRELSE AF 
UDLEDNINGER 

For enkelte sektorer er der nogle udledninger, som ikke er medtaget i 
GTAP-databasens opgørelse. Herudover er der sektorer, hvor der er 
sket væsentlige ændringer i udledningerne siden 2011, som er basis-
året for GTAP-databasen. Forholdene drejer sig især om udledninger 
fra landbruget, cementproduktionen samt el- og varmesektoren. Det 
følgende præsenterer følsomhedsanalyser, som illustrerer effekterne 
af disse forhold på de sektorspecifikke lækagerater samt på den 
generelle lækagerate.  
 
Følsomhedsanalyserne bygger i flere tilfælde på justeringer af GTAP-
databasen, hvilket medfører brud med det sæt af indbyrdes princip-
per, som ligger bag konstruktionen af GTAP-databasen. Af denne 
grund er justeringerne ikke medtaget i grundscenariet, men præsen-
teres i stedet som følsomhedsanalyser, der indikerer en retning og en 
størrelsesorden på den usikkerhed, som er forbundet med de identifi-
cerede mangler i GTAP-databasen. 
 
Der er to forhold vedrørende landbrugets udledninger, hvis effekt 
forsøges vurderet gennem en følsomhedsanalyse. For det første er 
landbrugets udledninger fra ændringer i jordens kulstofbalance, de 
såkaldte LULUCF-udledninger, ikke er medtaget i GTAP-databasens 
opgørelse, jf. tabel II.7. For det andet er udledningerne af lattergas 
(N2O) fra dansk landbrug lavere i GTAP-databasen end i Danmarks 
Statistiks opgørelse. I følsomhedsanalysen beregnes lækagerater, 
når der korrigeres for disse to forhold. LULUCF-udledningerne inklu-
deres for både Danmark og udland, og justeringen kan dermed give 
mere realistiske lækageeffekter for landbruget i modellen. Omvendt 
justeres udledningerne af lattergas kun for Danmark. Såfremt udled-
ningerne af lattergas i GTAP-databasen også afviger fra de nationale 
opgørelser i andre lande, giver dette ikke nødvendigvis mere realisti-
ske lækageeffekter for landbruget. 
 

Lækagerate for øvrig 

industri stiger 

Mangler i GTAP-

databasens 

opgørelse af CO2e 

for nogle sektorer 

Følsomhedsanalyser 

med justeringer af 

GTAP-databasen 

To forhold 

undersøges for 

landbruget 



Lækage af drivhusgasudledninger og dansk klimapolitik - Sektorspecifikke lækagerater II.6 

 140            Økonomi og Miljø, 2019 

TABEL II.7 FORUDSÆTNINGER I FØLSOMHEDSANALYSER 

Tabellen beskriver forudsætningerne bag følsomhedsanalyser på GTAP’s opgørelse af CO2e-

udledninger. 

 

Scenarie Beskrivelse  Korrektion 

Følsomhedsanalyse for landbrug 

Inklusiv LULUCF 

og øgede latter-

gasudledninger 

CO2e-udledningerne forbundet med produktionen i dansk land-

brug øges med ca. 3,3 mio. ton i henhold til opgørelsen af LU-

LUCF-udledninger, jf. Nielsen m.fl. (2018). Udledningerne forde-

les proportionalt mellem vegetabilsk og animalsk landbrug med 

deres brug af landbrugsjord. Herudover øges udledningerne i 

resten af verden med skøn for deres LULUCF-udledninger på 

baggrund af data fra FAOSTAT-databasen. 

Udledningerne af lattergas (N2O) fra dansk landbrug øges, så de 

svarer til opgørelsen i Danmarks Statistik. De danske udlednin-

ger af lattergas i landbruget er ca. 20 pct. lavere i GTAP’s data-

base end i Danmarks Statistiks opgørelse for 2011. 

 Danmark og 

udland 

(LULUCF)  

 

 

 

 

Kun  

Danmark  

(lattergas) 

Følsomhedsanalyse for energiintensiv industri (cementproduktion) 

Øgede udled-

ninger i cement-

produktion 

CO2-udledningerne forbundet med cement- og kalkstensproduk-

tion i Danmark øges med ca. 0,9 mio. ton. I udlandet øges ud-

ledningerne under forudsætning af, at udledningsintensiteterne 

forbundet med denne produktion er de samme i udlandet som i 

Danmark. I den anvendte GTAP-aggregering indgår cementpro-

duktion som en del af den energiintensive industri. 

 Danmark og 

udland 

Følsomhedsanalyse for el- og varmesektoren 

Lavere CO2e-

intensitet i el og 

varme 

Udledningerne mindskes med 44 pct. i den danske el- og varme-

sektor, mens produktionen holdes uændret. Faldet i udlednin-

gerne svarer til det fald, der ifølge Danmarks Statistik har været 

fra sektoren fra 2011 til 2015. Det gøres ved at give et subsidie 

til kapital i sektoren og pålægge en afgift på brugen af kul. Mo-

delleringen kan fortolkes som en kortsigtet effekt, hvor en større 

VE-andel opnås igennem VE-støtte.  

 Kun  

Danmark 

 

Anm.: Følsomhedsanalyserne er nærmere beskrevet i dokumentationsnotatet til kapitlet, hvor der også er 
præsenteret supplerende følsomhedsanalyser. 

 
Følsomhedsanalyserne indikerer, at den generelle lækagerate ikke 
påvirkes af antagelserne om LULUCF- og lattergasudledninger fra 
landbruget, jf. tabel II.8. Intuitionen bag resultatet er, at landbrugets 
udledninger udgør en relativt lille andel (ca. 14 pct.) af Danmarks 
samlede udledninger. Derfor har de en begrænset effekt på den 
generelle lækagerate. 

Landbrugets 

udledninger har 

begrænset effekt på 

generel lækagerate 
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TABEL II.8 FØLSOMHEDSANALYSER PÅ GTAP’S OP-
GØRELSE AF UDLEDNINGER 

Tabellen viser beregnede generelle og sektorspecifikke lækagerater 

for følsomhedsanalyser på GTAP’s opgørelse af udledninger for 

udvalgte sektorer. 
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 ----------------- pct. -----------------  

Grundscenarie 52 75 72 68 

Følsomhedsanalyse for landbrug 

Inklusiv LULUCF og øgede latter-

gasudledninger  

52 65 - - 

Følsomhedsanalyse for energiintensiv industri  

Øgede udledninger i cementpro-

duktion 

52 - 84 - 

Følsomhedsanalyse for el- og varmesektoren 

Lavere CO2e-intensitet i el og 

varme 

45 - - 95 

 

Anm.: Forudsætningerne bag scenarierne er beskrevet i tabel II.7. 

Kilde: Egne beregninger. 

 

 
Den sektorspecifikke lækagerate for landbruget påvirkes imidlertid i 
højere grad af forudsætningerne omkring LULUCF- og N2O-
udledninger. Lækageraten for landbruget falder til 65 pct., hvis man 
medtager LULUCF-udledninger i både Danmark og udlandet samt 
opjusterer udledningerne af lattergas for Danmark. Faldet i lækagera-
ten skyldes, at det danske landbrug i denne beregning er mere CO2e-
intensivt end i grundscenariet. Det leder til, at en given dansk produk-
tionsændring nu fører til en større ændring i de danske udledninger. 
Det trækker i retning af en lavere lækagerate. Denne effekt modgås 
dog i nogen grad af, at CO2e-intensiteten også øges i udlandet.  
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GTAP-databasens opgørelse indeholder ikke CO2-udledninger, der 
opstår i forbindelse med opvarmning af kalksten i cementproduktio-
nen, som i modellen indgår i den energiintensive industri. Følsom-
hedsanalysen beregner derfor lækagerater, når disse udledninger 
inkluderes for Danmark og udlandet. Udlandets udledninger justeres 
under forudsætning af, at udledningsintensiteterne forbundet med 
denne produktion er de samme som i Danmark. Såfremt denne for-
udsætning ikke er retvisende, giver beregningen ikke nødvendigvis 
mere realistiske lækageeffekter for den energiintensive industri. In-
klusion af udledningerne ved cementproduktion påvirker kun i mindre 
grad den generelle lækagerate, hvilket ligesom med landbruget skal 
ses i lyset af, at udledningerne fra den energiintensive industri udgør 
en relativt beskeden andel af Danmarks samlede udledninger. 
 
Når udledningerne tillægges cementproduktionen i Danmark og ud-
landet, stiger den sektorspecifikke lækagerate for den energiintensive 
industri fra 72 pct. i grundscenariet til 84 pct. Dette kan synes kontra-
intuitivt, idet en tilsvarende inklusion af flere udledninger i landbruget 
gav anledning til et fald i lækageraten. Forklaringen på dette er, at de 
ekstra udledninger er pålagt produktionsmængden, hvorimod de 
fleste andre udledninger fra den energiintensive industri stammer fra 
afbrænding af fossile brændsler. De ekstra udledninger kan derfor 
kun reduceres i Danmark, hvis sektoren mindsker produktionen. Det 
giver anledning til, at den danske produktion i den energiintensive 
industri falder mere, end det er tilfældet i grundscenariet. Isoleret set 
trækker det i retning af en højere lækagerate, fordi produktionen i 
højere grad foregår i udlandet. Samtidig bidrager den øgede CO2e-
intensitet i resten af verden til, at lækageraten øges for denne sektor. 
 
Følsomhedsanalysen for el- og varmesektoren motiveres af, at der er 
et fald på 44 pct. i udledningerne fra den danske el- og varmesektor 
fra 2011, som er basisåret i GTAP-databasen, til 2015 i Danmarks 
Statistiks opgørelse. Faldet i udledninger af drivhusgasser afspejler 
blandt andet en gradvis udfasning af kul og en højere andel af vedva-
rende energi (VE), blandt andet forårsaget af teknologisk modning af 
VE-teknologier såvel som støtte til disse teknologier. Den væsentlig 
større CO2e-intensitet i 2011 for el- og varmesektoren i forhold til 
senere år kan have betydning for lækageraten.  
 
Lækageraterne er derfor beregnet i en følsomhedsanalyse, hvor der i 
udgangspunktet er opnået en øget VE-andel igennem støtte til VE, og 
hvor der er opnået et mindsket kulforbrug igennem en afgift herpå. 
Det bemærkes, at der ikke ændres på produktion, udledninger, tekno-
logi eller tilskudsordninger udenfor Danmark. I realiteten må det for-
ventes, at teknologiske fremskridt indenfor VE også på sigt kan bi-
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drage til at sænke CO2e-intensiteten i andre landes el- og varmesek-
torer. Såfremt udledningsintensiteterne i udlandet også er faldet siden 
2011, giver dette scenarie ikke nødvendigvis mere retvisende læka-
geeffekter for el- og varmesektoren. 
 
I dette scenarie mindskes den generelle lækagerate til 45 pct. Intuiti-
onen bag faldet er, at udledningerne i el- og varmesektoren i dette 
scenarie udgør en mindre andel af Danmarks samlede udledninger. 
El- og varmesektoren er en af de sektorer, der har en høj lækagerate, 
og bidrager til at trække den generelle lækagerate op. Når udledning-
erne fra denne sektor mindskes, bliver sektorens “andel” af den sam-
lede lækagerate mindre, hvilket får den generelle lækagerate til at 
falde. Den sektorspecifikke lækagerate for el- og varmesektoren øges 
til 95 pct. fra 68 pct. i grundscenariet.22 Forklaringen herpå er, at den 
lavere CO2e-intensitet i Danmark giver en større forskel imellem 
CO2e-intensiteterne i Danmark og udlandet. For en given produkti-
onsforøgelse i udlandet øges udledningerne derfor mere i forhold til 
det danske udledningsfald, end det er tilfældet i grundscenariet. 

SAMMENFATNING 

Beregningerne i dette kapitel angiver en række skøn for den generel-
le lækagerate og de sektorspecifikke lækagerater for Danmark. Stør-
relsen på lækageraterne afhænger af forudsætninger om udlandets 
klimapolitik og datamæssige justeringer af GTAP-databasen. De 
forskellige forudsætninger giver derfor anledning til spænd for læka-
geraternes størrelser, jf. tabel II.9. 
 
I spændene indgår de beregnede lækagerater i scenariet om Parisaf-
talen. Lækageraterne beregnet i scenarierne med alternative forud-
sætninger om EU ETS og uden restriktionerne på udledningerne fra 
ikke-kvotesektorerne medtages ikke i spændene. Det skyldes, at 
disse scenarier alene var medtaget for at illustrere betydningen af 
EU’s klimapolitik. Spændene inkluderer til gengæld de beregnede 
lækagerater fra de netop præsenterede scenarier, hvor der foretages 
justeringer til GTAP-databasen. Justeringerne af GTAP-databasen 
har den fordel, at udledningerne i højere grad er i overensstemmelse 
med andre opgørelser fra blandt andet Danmarks Statistik. Ulempen 

                                                           
22) Dette kan opfattes som et scenarie, hvor en større VE-andel er opnået igennem VE-

støtte. Hvis man i stedet har opnået faldet i el- og varmesektorens udledninger på 44 
pct. igennem et forøgelse af kapitalapparatet, øges den sektorspecifikke lækagerate 
til 87 pct. i stedet for 95 pct. Dette scenarie kan opfattes som en langsigtet effekt, hvor 
VE-teknologi er blevet mere produktiv relativt til teknologier, der bruger fossile 
brændsler.  
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herved er imidlertid, at justeringerne bryder med de indbyrdes prin-
cipper, som skaber konsistens i GTAP-databasen. Det er derfor ikke 
entydigt, om justeringerne af GTAP-databasen fører til mere realisti-
ske lækagerater for Danmark.  
 

TABEL II.9 SPÆND FOR LÆKAGERATER 

Tabellen viser spænd for den generelle og de sektorspecifikke lækagerater. 
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 ----------------------------------- pct. ----------------------------------- 

Lav 45 27 72 68 11 -2 -15 9 

Grundscenarie 52 75 72 68 11 1 -15 14 

Høj 53 75 84 95 12 1 -7 14 
 

Anm.: Lav og høj viser resultaterne fra udvalgte scenarier, som danner det mest realistiske spænd for danske 
lækagerater. Spændene inkluderer beregningerne i grundscenariet, scenariet om Parisaftalen og sce-
narierne, hvor der foretages justeringer af GTAP-databasen. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
Beregningerne indikerer, at lækageraten for Danmark er højere, end 
hvad der ofte er fundet i litteraturen for andre lande. Beregningerne 
tyder på, at den generelle lækagerate for Danmark er mellem 45 pct. 
53 pct. Beregningerne viser også store forskelle i lækageraterne for 
forskellige sektorer i dansk økonomi. Lækageraterne beregnes til at 
være høje for de to kvotesektorer (energiintensiv industri samt el- og 
varmeproduktionen) og formentlig også for landbruget. Omvendt 
peger resultaterne på, at lækageraterne er relativt lave for de øvrige 
ikke-kvotesektorer. Der er betydeligt usikkerhed omkring størrelsen 
på lækageraten for landbruget, hvilket især skyldes usikkerhed om, 
hvor ambitiøs klimapolitikken forventes at blive i landene udenfor EU. 
For kvotesektorerne er der også en vis usikkerhed omkring lækagera-
terne. Det skyldes primært, at GTAP-databasen i nogle aspekter 
afviger fra opgørelserne i andre datakilder, og at GTAP-databasens 
opgørelse af 2011 ikke afspejler nuværende danske forhold. 
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II.7 BEGRÆNSNING AF LÆKAGE 
FRA IKKE-KVOTESEKTOREN 

Modelberegningerne i de foregående afsnit tyder på, at der er betyde-
lige forskelle i lækageraterne på tværs af forskellige sektorer i Dan-
mark. Dermed vil de globale udledninger reduceres mere, når udled-
ningerne reduceres i danske sektorer med lave lækagerater, end når 
udledningerne reduceres i danske sektorer med høje lækagerater. 
Hvis der i Danmark er et ønske om at reducere de globale udlednin-
ger mere, end hvad der følger af den pålagte nationale reduktionsfor-
pligtigelse og den langsigtede nationale målsætning, kan dette opfat-
tes som en supplerende målsætning i klimapolitikken. En sådan sup-
plerende målsætning gør det relevant at vurdere, om et afgiftssystem, 
som tager højde for de store forskelle i lækage i forskellige danske 
sektorer, kan øge effekten på de globale udledninger. Det er også 
relevant at vurdere, hvad meromkostningen er ved en sådan politik. 
 
I dette afsnit præsenteres derfor beregninger, som illustrerer forskel-
len på de globale udledninger og de samfundsøkonomiske omkost-
ninger ved dansk klimapolitik, som enten ignorerer eller tager højde 
for forskelle i lækagerater for forskellige sektorer. Konkret ses på 
omkostningen ved øget reduktion af globale drivhusgasudledninger i 
forbindelse med opnåelse af 2030-målet for udledning af drivhusgas-
ser fra den danske ikke-kvotesektor.  

METODE 

Der skelnes i analysen mellem to typer af regulering af udledninger af 
CO2e fra Danmark. Den ene type regulering har alene fokus på at 
minimere de danske omkostninger ved at opnå en given national 
målsætning om (eller internationalt aftalt forpligtelse til) at mindske 
udledningen af drivhusgasser fra dansk territorium. Den anden type 
regulering sigter mod omkostningseffektivt at opnå globale reduktio-
ner, samtidig med at Danmark opnår den givne nationale målsætning 
for reduktionen af sine nationale udledninger af drivhusgasser. 
 
Grundlæggende opnås de billigste nationale reduktioner ved at sikre 
ensartede marginale omkostninger på nationale udledninger på tværs 
af forskellige sektorer. Denne regulering tager dermed ikke højde for 
forskelle i lækage mellem forskellige sektorer. Tilsvarende kan der 
argumenteres for, at de billigste globale reduktioner opnås ved at 
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sikre, at de marginale omkostninger ved globale reduktioner er ens 
på tværs af sektorer, jf. afsnit II.2. Det betyder i praksis, at afgiften på 
udledning af CO2e skal være mindre i sektorer med høj lækage, 
mens der tilsvarende skal være højere afgifter i sektorer med lavere 
lækage.23 Samfundsøkonomisk vil det være dyrere at opnå en natio-
nal målsætning med lækagekorrigerede afgifter. Til gengæld opnås 
en større endelig effekt på de globale udledninger. I boks II.6 er der 
en illustration af effekten af de to typer regulering. 
 
I det følgende vurderes effekten på globale udledninger og sam-
fundsøkonomiske omkostninger ved at nå målet om en 39 pct. reduk-
tion i udledningen af drivhusgasser i ikke-kvotesektoren i 2030 i for-
hold til 2015. Der skelnes mellem politik, hvor målet alene er at mini-
mere omkostningerne ved at reducere nationale udledninger (sva-
rende til punkt a i figuren i boks II.6), og politik, der som supplerende 
målsætning ønsker at reducere de globale udledninger omkostnings-
effektivt (svarende til punkt b i figuren). 
 
De præsenterede beregninger bygger videre på en analyse i De 
Økonomiske Råds formandskab (2018). I denne analyse blev der 
foretaget beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved 
at opfylde Danmarks forpligtelse for udledningsreduktioner i ikke-
kvotesektoren frem mod 2030 på den samfundsøkonomisk billigste 
måde (svarende til punktet a i figuren i boks II.6).  
 
Til dette formål blev de samfundsøkonomiske omkostninger ved at 
reducere udledningerne af CO2e i 2030 for de forskellige dele af ikke-
kvotesektoren beregnet. Konkret blev de marginale samfundsøkono-
miske reduktionsomkostninger opgjort for personbiler, landbruget og 
den øvrige del af ikke-kvotesektoren, jf. figur II.4. De forbehold for 
omkostningskurverne, som er beskrevet i De Økonomiske Råds 
formandskab (2018) gælder også for den nærværende analyse.24  

                                                           
23) I en generel model er dette instrumentsæt ikke nok, jf. afsnit II.2 og Sørensen (2018). 

Således kræves der typisk også afgifter på CO2e-indholdet i importerede varer (her-
under 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. 

24) De marginale reduktionsomkostninger for landbrug og personbiler var baseret på nye 
beregninger, mens de marginale reduktionsomkostninger for den øvrige del af ikke-
kvotesektoren var baseret på tidligere undersøgelser. Den øvrige del af ikke-
kvotesektoren omfatter boligopvarmning, tung transport samt erhverv, som ikke er 
omfattet af kvotesektoren.  
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BOKS II.6 REGULERING MED OG UDEN KORREKTION FOR LÆKAGE 

Der kan skelnes mellem afgifter, som alene sigter mod at mindske den samfundsøkonomiske om-

kostning ved at opnå reduktion af udledningerne i Danmark, og danske afgifter, som mindsker 

omkostningen ved at opnå globale reduktioner.  

 

Principperne bag disse to typer regulering er vist i figur A. I figuren angiver X-aksen reduktioner i 

udledningen fra Danmark, mens Y-aksen viser de hertil knyttede globale reduktioner. Den grønne 

kurve illustrerer en klimapolitik, der billigst reducerer de nationale udledninger. Dette opnås gen-

nem en ensartet afgift, der sikrer ensartede omkostninger pr. indenlandsk reduceret udledning. 

Grundet lækage vil effekten på de globale udledninger være lavere end effekten på de danske ud-

ledninger. Hvis man igennem indenlandske reduktioner i ikke-kvotesektoren i stedet vil reducere 

de globale udledninger på en omkostningseffektiv måde, gøres dette ved at bruge lækagekorrige-

rede afgifter, der sikrer ensartede omkostninger pr. global reduktion. Dette er illustreret ved den 

røde kurve i figuren. Et sådant afgiftssystem vil i et vist omfang mindske lækagen og giver dermed 

større globale reduktioner pr. ton dansk CO2-reduktion. Der vil dog fortsat være nogen grad af læ-

kage, hvorfor de globale reduktioner fortsat vil være mindre end de danske udledningsreduktioner. 

FIGUR A BETYDNINGEN AF LÆKAGEKORRIGEREDE 
AFGIFTER 

 

Den billigste opnåelse af en given national målsætning for danske reduktioner er i figuren illustre-

ret ved punktet a. Hvis man ønsker at reducere de globale udledninger mere, end hvad der opnås 

ved denne politik, samtidig med at den nationale reduktionsmålsætning opfyldes, kan man indføre 

lækagekorrigerede afgifter, svarende til punktet b. Ved denne politik opnås større globale redukti-

oner, men den vil samtidig medføre en større samfundsøkonomisk omkostning for en given dansk 

reduktion, jf. afsnit II.2. Hvis det ønskes at opnå større 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. 
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FIGUR II.4 SAMFUNDSØKONOMISK OMKOSTNING 
VED AT MINDSKE UDLEDNINGEN AF 
CO2e 

Figuren viser de marginale samfundsøkonomiske omkostninger 

ved at mindske udledningen af CO2e i 2030 i forskellige dele af 

ikke-kvotesektoren. 

 

 
 
Anm.: De marginale reduktionsomkostninger er i starten negative for 

landbrug og den øvrige del af ikke-kvotesektoren på grund af 
sidegevinster i form af bl.a. reduceret luftforurening. 

Kilde: De Økonomiske Råds formandskab (2018). 
 

 
Det fremgår, at den samfundsøkonomiske omkostning ved at mind-
ske udledningen fra personbiler er væsentlig højere end for landbru-
get og den øvrige del af ikke-kvotesektoren. Den høje samfundsøko-
nomiske omkostning for personbilerne afspejler bl.a., at personbilerne 
i forvejen er underlagt en omfattende beskatning. Den generelt lavere 
og i starten negative samfundsøkonomiske omkostning ved at mind-
ske udledningen fra landbruget afspejler dels, at landbrugets udled-
ning af drivhusgasser ikke er direkte reguleret, og dels at der er afled-
te miljøgevinster af CO2e-reduktioner i landbruget i form af bedre 
vandmiljø og mindre luftforurening.25 

                                                           
25) For luftforurening medregnes konkret sundhedsgevinster i Danmark af lavere udled-

ninger af ammoniak fra landbruget som følge af øgede CO2e-afgifter på landbruget. 
Når landbrugsproduktionen stiger i udlandet som følge af lækage, kan det medføre en 
øget ”tilbagetransport” til Danmark af ammoniakrelateret luftforurening, der i et vist 
omfang er grænseoverskridende. Denne ”tilbagetransport” indgår ikke i beregninger-
ne. Dette vil isoleret set medføre en overvurdering af gevinsten fra reduceret ammo-
niakudledning som følge af øgede CO2e-afgifter. Analyserne i GTAP-E tyder imidlertid 
på, at kun en mindre del af stigningen i landbrugsproduktionen sker i lande, som lig-
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Den oprindelige analyse blev foretaget for skøn for den nødvendige 
reduktion i CO2e – den såkaldte manko – på 1 mio. ton, 2,5 mio. ton 
og 4 mio. ton i 2030. Det centrale skøn for den nødvendige reduktion 
var 2,5 mio. ton. Efter offentliggørelsen af De Økonomiske Råds 
formandskab (2018) er der blevet offentliggjort en ny basisfremskriv-
ning af dansk energiforbrug og CO2e-udledning, der peger i retning af 
en øget manko i ikke-kvotesektoren, jf. Energistyrelsen (2018). Der er 
derfor regnet på omkostningerne ved lækagekorrektion ved en man-
ko på hhv. 2,5 og 4 mio. ton i 2030. 
 
Ud over at mindske udledningen af CO2e i de tre dele af ikke-
kvotesektoren vist i figur II.4 er det også muligt at annullere CO2-kvoter 
svarende til i alt 0,8 mio. ton CO2e årligt, som del af målopfyldelsen i 
ikke-kvotesektoren. Dette er en af de såkaldte fleksibilitetsmekanismer.  
 
Ud fra en økonomisk betragtning bør man anvende denne fleksibili-
tetsmekanisme, hvis omkostningen ved at annullere kvoter – dvs. den 
forventede fremtidige kvotepris – er lav i forhold til omkostningen ved 
at mindske udledningen i ikke-kvotesektoren. I løbet af 2018 er kvo-
teprisen steget væsentligt. Der anvendes derfor en højere kvotepris i 
analysen i forhold til de præsenterede beregninger i De Økonomiske 
Råds formandskab (2018).26 
 
I analysen benyttes de sektorspecifikke lækagerater fra grundscena-
riet beregnet i afsnit II.6. Landbruget har således den største lækage-
rate på 75 pct., mens de er betydeligt lavere for personbiler og de 
øvrige ikke-kvotesektorer på hhv. 13 pct. og 7 pct.27  
 
For kvoteannulleringer anvendt til målopfyldelse i ikke-kvotesektoren 
er anvendt en negativ lækagerate på -53 pct. Den negative lækagera-
te afspejler, at pågældende type kvoteannulleringer på langt sigt 
medfører en ekstra reduktion i den samlede mængde af kvoter på 
grund af mekanismer knyttet til reformen af kvotemarkedet fra starten 
af 2018, jf. De Økonomiske Råds formandskab (2018). 
 

                                                                                                                
ger tæt på Danmark. Dette peger i retning af, at tilbagetransporten af luftforurening er 
begrænset, og det vurderes derfor ikke at påvirke beregningsresultatet nævneværdigt. 

26) Prisen på at bruge kvoteannulleringer beror på Finansministeriets skøn for kvotepri-
sen på 189 kr. pr. ton i 2030, jf. Energistyrelsen (2018). I De Økonomiske Råds for-
mandskab (2018) blev der brugt en kvotepris på 88 kr. pr. ton i 2030. 

27) Konkret tages udgangspunkt i lækageraterne i det såkaldte grundscenarie. Lækage-
raten for personbiler er sat lig den sektorspecifikke lækagerate for det private forbrug, 
hvor den private personbilstransport indgår. Lækageraten for de øvrige ikke-
kvotesektorer er sammenvejet af de sektorspecifikke lækagerater for transportydel-
ser, opvarmning, handel og service og øvrig industri. 
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Givet de marginale reduktionsomkostningskurver og de ovennævnte 
lækagerater for de forskellige dele af ikke-kvotesektoren samt for 
kvoteannullering findes de ønskede reduktioner ved at lækagekorri-
gere de marginale reduktionsomkostninger og prisen på kvoter. Der-
efter findes den kombination af reduktioner og annullering af kvoter, 
som giver en ensartet reduktionsomkostning pr. globalt reduceret ton 
CO2e i ikke-kvotesektoren i 2030.  
 
Beregningen er illustrativ og ser alene på en supplerende målsætning 
om øget global CO2e-reduktion i forbindelse med opfyldelse af reduk-
tionsmålet i ikke-kvotesektoren for 2030. Beregningerne viser, hvor-
dan man med en lækagekorrigeret regulering omkostningseffektivt 
skal fordele indsatsen mellem sektorer. Beregningerne skal ikke ses 
som en optimal politik til at mindske de globale udledninger igennem 
dansk klimapolitik som helhed. Det skyldes blandt andet, at bereg-
ningerne alene inkluderer regulering i form af afgifter og kvoteannulle-
ringer. En omkostningseffektiv reduktion af globale udledninger i 
forbindelse med opnåelse af det langsigtede mål om klimaneutralitet 
senest i 2050 kræver mere omfattende beregninger, der også tager 
højde for reguleringsformer som eksempelvis forbrugsafgifter og 
støtte til vedvarende energi. Beregningerne er nærmere beskrevet i 
dokumentationsnotatet til kapitlet. 

RESULTATER 

Når der tages udgangspunkt i en manko på 2,5 mio. ton CO2e i 2030, 
og hvis man alene ønsker at mindske de samfundsøkonomiske om-
kostninger ved den nationale reduktion, skal 43 pct. af reduktionerne 
foretages i landbruget, mens de resterende reduktioner skal foreta-
ges i den øvrige del af kvotesektoren, jf. tabel II.10. Der skal således 
ikke foretages reduktioner for personbiler, hvor den samfundsøkono-
miske omkostning ved yderligere reduktioner er meget høj. Ligeledes 
skal der ikke anvendes kvoteannulleringer. Det afspejler, at kvotepri-
sen er høj i forhold til omkostningerne ved at mindske udledningen af 
drivhusgasser i landbruget og i den øvrige ikke-kvotesektor.28  
  

                                                           
28) I den tilsvarende beregning præsenteret i De Økonomiske Råds formandskab (2018) 

skulle kvoteannulleringer stå for 17 pct. af reduktionen på 2,5 mio. ton CO2e. Dette 
afspejler, at der i daværende analyse blev anvendt en forventet kvotepris i 2030 på 88 
kr. pr. ton, mens der her anvendes en forventet kvotepris på 189 kr. pr. ton baseret på 
skøn fra Finansministeriet.  
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TABEL II.10 LÆKAGEKORRIGERET POLITIK I IKKE-KVOTESEKTOREN 

Tabellen viser effekterne på den globale reduktion, de samfundsøkonomisk omkostninger og for-

delingen af reduktionerne i ikke-kvotesektoren med og uden lækagekorrektion. 

 

 Uden lækagekorrektion Med lækagekorrektion 

 -------------------- Mio. tons CO2e i 2030 ----------------- 

Indenlandsk reduktionsmål i 2030 2,5 4,0 2,5 4,0 

Global reduktion 1,6 3,2 2,0 3,4 

Global merreduktion ved lækagekorrektiona) - - 0,4 0,2 

Andel af samlede reduktioner ------------------------- Pct. ----------------------------------- 

- Landbrug 43 37 33 29 

- Personbiler 0 0 0 0 

- Øvrig ikke-kvotesektor 57 43 50 51 

- Kvoteannullering 0 20 17 20 

 ------------------------- Mia. kr. pr. år ------------------------ 

Omkostning -0,36 0,05 -0,27 0,19 

Meromkostning ved lækagekorrektion a) - - 0,09 0,13 

 ----------------------- Kr. pr. ton CO2e ---------------------- 

Gns. meromkostning pr. global merreduktion a) - - 220 660 
 

a) Angiver merreduktion på global udledning og meromkostning ved lækagekorrektion i forhold til samme 
reduktionsmål uden lækagekorrektion. 

Anm.: En nærmere beskrivelse af beregningerne findes i dokumentationsnotatet til kapitlet. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af lækagerater beregnet i afsnit II.6 og reduktionsomkostninger bereg-
net i De Økonomiske Råds formandskab (2018). 

 

 
Ifølge beregningerne er der en samfundsøkonomisk gevinst på 0,36 
mio. kr. pr. år ved at opnå reduktionen på 2,5 mio. ton i 2030. At der 
er en gevinst i stedet for en omkostning afspejler, at reduktionen af 
drivhusgasser i landbruget og øvrig ikke-kvotesektor giver sidegevin-
ster i form af bedre vandmiljø og renere luft. 
 
Hvis mankoen i 2030 i stedet er på 4 mio. ton, er det økonomisk fordel-
agtigt at annullere kvoter svarende til 20 pct. af de 4 mio. ton. Det sva-
rer til den maksimale årlige annullering på 0,8 mio. ton. De resterende 
reduktioner skal ske i landbruget og i den øvrige ikke-kvotesektor. 
 
Den negative lækagerate gør kvoteannulleringer mere attraktive med 
lækagekorrektion. Når mankoen er 2,5 mio. ton skal en del af målop-
fyldelsen således ske ved kvoteannulleringer. Kvoteannulleringer 
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bliver også mere fordelagtige med lækagekorrektion, når mankoen er 
på 4 mio. ton, men her bruges det maksimalt tilladte antal kvoteannul-
leringer allerede, selv når der ikke tages højde for lækage. 
 
I beregningerne i afsnit II.6 er lækageraten højere for landbruget end 
for de øvrige dele af ikke-kvotesektoren. Når der lækagekorrigeres, 
skal landbruget derfor stå for en mindre del af reduktionerne sam-
menlignet med en situation, hvor der ikke lækagekorrigeres.  
 
Som det fremgår af tabel II.10, skal landbruget fortsat stå for en væ-
sentlig del af reduktionerne (29-33 pct.), hvis man ønsker at opnå 
globale reduktioner mest omkostningseffektivt. Grunden til, at land-
bruget stadig skal stå for en væsentlig del af reduktionerne på trods 
af den høje lækagerate er, at den samfundsøkonomiske omkostning 
ved at mindske udledningerne af drivhusgasser fra landbruget er lav. 
 
Selv hvis lækageraten i landbruget er 100 pct. i stedet for de beregne-
de 75 pct. i grundscenariet, skal landbruget fortsat stå for ca. en tredje-
del af reduktionerne med en manko på 2,5 mio. ton. At landbrugets 
andel af reduktionerne er stort set uændret trods den højere lækagera-
te afspejler, at der er en afledt gevinst fra bedre vandmiljø og mindre 
luftforurening ved små reduktioner i landbrugets udledninger. 
 
Billedet ændrer sig imidlertid for større reduktioner. Med en manko på 
4 mio. ton skal landbrugets andel af reduktionerne 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 derimod kun er 27 pct. svarende til 
landbrugets lækagerate i scenariet, hvor Parisaftalen lægger en bin-
dende begrænsning på udledningerne fra lande udenfor EU, jf. tabel 
II.6 i afsnit II.6, skal landbruget stå for en større del af reduktionerne. I 
dette tilfælde øges landbrugets andel af reduktionerne 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. 
 
Lækage betyder, at den globale reduktion er mindre end reduktioner-
ne i Danmark. Ved en ensartet afgift vil en dansk reduktion på 4 mio. 
ton medføre en global reduktion på 3,2 mio. ton. Med lækagekorrek-
tion stiger den globale reduktion blot til 3,4 mio. ton, svarende til en 
forøgelse på ca. 6 pct. Dette harmonerer med tidligere analyser, som 
har fundet, at tiltag til begrænsning af lækage generelt har en relativ 
lille effekt på lækageraten, jf. afsnit II.3. Forskellen i den globale ud-
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ledning med og uden lækagekorrektion er dog større, hvis mankoen i 
2030 kun er 2,5 mio. ton. Den større forskel afspejler, at kvoteannul-
leringer medtages som virkemiddel, når der lækagekorrigeres. Det 
har relativ stor effekt på de globale udledninger på grund af den ne-
gative lækagerate ved kvoteannulleringer. Bemærk, at den negative 
lækagerate alene gælder for kvoteannulleringer foretaget til opfyldel-
se af mål i ikke-kvotesektoren. 
 
Der er en yderligere samfundsøkonomisk omkostning i Danmark ved 
at opnå reduktionerne på 2,5 og 4 mio. ton i 2030 ved lækagekorrige-
ret politik på henholdsvis 0,09 og 0,13 mia. kr. pr. år, jf. tabel II.10. 
Det svarer til, at den gennemsnitlige meromkostning ved yderligere 
globale reduktioner er på ca. 660 kr. pr. ton, når den lækagekorrige-
rede politik indføres for en manko på 4 mio. ton. Når mankoen er 2,5 
mio. ton, er den gennemsnitlige meromkostning ved lækagekorrekti-
on kun på ca. 220 kr. pr. yderligere reduceret globalt ton CO2e. 
 
Når man politisk beslutter hvor store omkostninger, den danske sam-
fundsøkonomi skal pålægges for at reducere de globale CO2e-
udledninger, kan det være relevant at kende størrelsesordenen af 
gevinsterne for verdensøkonomien ved denne reduktion. Gevinsterne 
for verdensøkonomien af reduktioner i Danmark kan udtrykkes ved 
den globale marginale skadesomkostning af et ton CO2e-udledning – 
den såkaldte social cost of carbon. De 220-660 kr. pr. ton er i samme 
størrelsesorden som litteraturens bud på social cost of carbon. Base-
ret på et oversigtsstudie af Tol (2013) angives 563 kr. pr. ton CO2e 
(2017-priser) som et godt bud på social cost of carbon, jf. De Øko-
nomiske Råds formandskab (2017 og 2018). Det skal dog understre-
ges, at der er stor usikkerhed om størrelsen af social cost of carbon. 
 
Lækageraten for kvoteannulleringer foretaget via fleksibilitetsmeka-
nismen afhænger i høj grad af hvilket tidsperspektiv, der anskues. 
Lækageraten på -53 pct. i ovenstående beregninger afspejler effekter 
på kvotemarkedet, som også forekommer efter 2050. Hvis man i 
stedet alene anskuer effekten på udledningerne i EU ETS frem til 
2050, er lækageraten for dette instrument -14 pct. i stedet for -53 pct. 
Hvis denne lækagerate benyttes i beregningerne, ændrer det ikke det 
overordnede billede i forhold til tabel II.10. Dog skal kvoteannullerin-
ger under lækagekorrektion kun bidrage med 9 pct. af reduktionen, 
når mankoen er 2,5 mio. ton. Samtidig vil de globale reduktioner 
være mindre for alle scenarier, hvor der bruges kvoteannulleringer. 
Dette skyldes, at kvoteannulleringer i mindre grad mindsker de globa-
le udledninger frem til 2050.29 
                                                           
29) Effekten af kvoteannulleringer (brugt som fleksibilitetsmekanisme) over tid er beskre-

vet i tabel III.4 i De Økonomiske Råds formandskab (2018).   
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Alt i alt peger beregningerne i afsnittet på, at kvoteannulleringer er 
fordelagtige, hvis man ønsker at mindske de globale udledninger i 
stedet for alene at opnå nationale målsætninger. Hvis man ønsker 
globale reduktioner, skal landbruget stå for en mindre andel af reduk-
tionerne i ikke-kvotesektoren. Landbruget skal dog stadig stå for en 
betydelig del – knap ⅓ – af reduktionerne i ikke-kvotesektoren. Da 
omkostningskurverne for landbruget og den øvrige ikke-kvotesektor 
ligger tæt på hinanden, jf. figur II.4, kan ændringer i disse kurver dog i 
et vist omfang give anledning til forskydninger mellem landbrugets 
andel og den øvrige ikke-kvotesektors andel af reduktionerne i ikke-
kvotesektoren. Selvom lækageraten er lav for personbiler, skal der i 
ingen af beregningerne foretages yderligere reduktioner af CO2e fra 
personbiler. Det skyldes, at der er høje samfundsøkonomiske om-
kostninger ved yderligere reduktioner for personbiler. 
 
 

II.8 SAMMENFATNING OG 
DISKUSSION 

Danmark har forskellige målsætninger relateret til fremtidige udled-
ninger af drivhusgasser. Efter aftale med EU skal Danmark frem mod 
2030 reducere sine nationale CO2e-udledninger i ikke-kvotesektoren 
med 39 pct. i forhold til udledningsniveauet i 2005. Herudover har 
Danmark en målsætning om at være klimaneutral senest i 2050, 
hvilket betyder, at nettoudledningen fra Danmark skal være nul. 
 
Klimapolitikken i Danmark fører til en reduktion af de danske CO2e-
udledninger, men kan samtidig betyde, at udledningerne stiger i ud-
landet – et fænomen der betegnes CO2e-lækage. CO2e-lækage be-
tyder, at opfyldelsen af de nationale målsætninger medfører en global 
reduktion, der er mindre end den indenlandske reduktion. 
 
I den offentlige debat benyttes CO2e-lækage som argument imod 
visse former for regulering. Hvis der er et politisk ønske om, at Dan-
mark skal bidrage til globale CO2e-reduktioner, som ligger udover de 
reduktioner, der følger af de nuværende danske målsætninger, kan 
det opfattes som en supplerende målsætning. Hvis en sådan supple-
rende målsætning skal forfølges omkostningseffektivt, skal klimaind-
satsen i et vist omfang forskydes fra sektorer med store lækageeffek-
ter over til sektorer med små lækageeffekter. De nuværende danske 
forpligtelser og målsætninger henholder sig dog alene til de udlednin-
ger, der finder sted fra dansk territorium. 
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Lækageraten for Danmark er i kapitlet beregnet med udgangspunkt i 
GTAP-E-modellen. GTAP-E-modellen er en global model, som beskri-
ver handelsstrømme mellem verdens lande. Samtidig har modellen et 
særligt fokus på energiforbrug og de dertilhørende udledninger af driv-
husgas. Modellen er derfor et godt redskab til at beskrive, hvordan 
dansk klimaregulering påvirker udledninger i Danmark og i udlandet. 
 
Lækageraten for Danmark er konkret beregnet ved at lægge en afgift 
på 100 kr. pr. ton CO2e på udledninger fra Danmark. Denne afgift 
omfatter også udledninger af drivhusgas fra landbruget. I praksis er 
det svært direkte at lægge afgifter på udledningen af drivhusgasser i 
landbruget. Imidlertid kan man i stedet lægge afgifter på de aktiviteter 
i landbruget, der forårsager udledning af drivhusgasser. Dette er 
nærmere beskrevet i De Økonomiske Råds formandskab (2018).  
 
Der er flere forskellige kanaler, hvorigennem der kan opstå lækage. 
Lækage kan forekomme gennem udenrigshandlen. Når klimapolitiske 
stramninger gør det dyrere at producere CO2e-intensive varer i Dan-
mark, kan udlandets produktion af disse varer stige. Lækage kan 
også opstå igennem det internationale marked for fossile brændsler, 
såfremt et fald i den danske efterspørgsel efter fossile brændsler 
medfører et øget forbrug af disse i udlandet. Der opstår også lækage 
ved dansk klimapolitik i kvotesektoren, fordi en mindre dansk efter-
spørgsel efter kvoter i høj grad vil blive opvejet af øget brug af kvoter 
i andre EU-lande. Omfanget af lækage vil også blive påvirket af, om 
andre lande har bindende klimamål eller ej, idet bindende klimamål-
sætninger i andre lande vil reducere lækagen ved dansk klimapolitik. 
Alle disse kanaler og effekter er der taget højde for i beregningerne. 
 
Nogle mulige kanaler indgår imidlertid ikke i beregningerne. Hvis en 
strammere dansk klimapolitik giver anledning til, at andre lande også 
øger deres reduktionsmålsætninger (det såkaldte foregangslands-
argument), kan dette øge effekten af dansk klimapolitik på de globale 
udledninger. En strammere klimapolitik i f.eks. EU kan dog også 
tænkes at mindske incitamentet til at foretage klimapolitiske tiltag 
andre steder i verden. Strammere klimapolitik kan også medføre 
teknologisk udvikling, som gør det nemmere at mindske udledningen 
i andre lande. Det vil trække i retning af lavere lækagerater, selv om 
en sådan teknologisk effekt formentlig er lille for rent danske tiltag. 
Disse effekter indgår ikke i den anvendte GTAP-E model.  
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LÆKAGERATER FOR DANMARK 

Analyserne i kapitlet peger på, at den samlede lækagerate for Dan-
mark er mellem 45 pct. og 53 pct. Det vil sige, at en national CO2e-
reduktion på 1 mio. ton resulterer i en global CO2e-reduktion på ca. 
0,5 mio. ton.  
 
Lækageraten for Danmark påvirkes i høj grad af klimapolitikken i EU. 
Indretningen af EU’s kvotesystem (EU ETS) betyder, at tiltag, der 
reducerer udledningerne i de danske kvotesektorer, kun har en be-
grænset effekt på de samlede udledninger fra EU på lang sigt. Dette 
bidrager til, at Danmarks lækagerate er høj. Omvendt peger bereg-
ningerne på, at EU’s klimapolitik mindsker den danske CO2e-lækage i 
den del af økonomien, der ikke er omfattet af EU’s kvotesystem.  
 
En høj lækagerate for Danmark mindsker effektiviteten af dansk 
klimapolitik i forhold til at reducere de globale udledninger. Det un-
derstreger vigtigheden af at lave internationale aftaler, som søger 
mod at begrænse de globale udledninger.  
 
Da EU’s klimapolitik er vigtig for størrelsen af lækageraten for Dan-
mark, har antagelserne om effekterne i EU ETS også stor betydning 
for den opgjorte lækagerate. I starten af 2018 blev der vedtaget en 
reform af EU ETS, som medfører, at den samlede mængde af CO2-
kvoter ikke længere kan antages at være bestemt på forhånd. Refor-
men gør det komplekst at vurdere effekten af dansk klimapolitik i 
kvotesektoren og dermed i sidste ende også lækageraten for Dan-
mark. Hvor stor effekt danske reduktioner i kvotesektoren har på det 
samlede forbrug af kvoter i EU – og dermed den samlede udledte 
mængde drivhusgasser – afhænger i høj grad af to forhold.  
 
For det første afhænger effekten på det samlede forbrug af kvoter i 
EU af, om man ser på det samlede forbrug af kvoter i EU på kort eller 
langt sigt. På lang sigt giver danske reduktioner i brugen af kvoter 
anledning til et mindre fald i det samlede forbrug af kvoter i EU end 
på kort sigt. For det andet har det betydning, hvornår reduktionen i 
efterspørgslen af kvoter i Danmark finder sted. Det skyldes, at en del 
af kvoterne annulleres, når det samlede kvoteoverskud er stort. I de 
kommende år er kvoteoverskuddet stort. Derfor giver danske redukti-
oner i efterspørgslen i de kommende år anledning til, at en relativ stor 
mængde kvoter annulleres, hvilket medfører en stor reduktion i det 
samlede forbrug af kvoter i EU på lang sigt. Fra slutningen af 
2030’erne vurderes kvoteoverskuddet i EU at være så lavt, at danske 
reduktioner i efterspørgslen efter kvoter ikke vil bidrage til at mindske 
det samlede forbrug af kvoter i EU. 
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I beregningen af lækagerater er taget udgangspunkt i den langsigte-
de effekt på forbruget af kvoter af tiltag i Danmark, som permanent 
reducerer efterspørgslen efter kvoter. Dette leder frem til den anførte 
lækagerate for Danmark på 45 til 53 pct. Ses i stedet på en midlerti-
dig politik, som mindsker efterspørgslen efter kvoter i Danmark i en 
periode, hvor det vil give anledning til en stor reduktion i forbruget af 
kvoter i EU, vil man få en lavere samlet lækagerate for Danmark. Det 
samme er tilfældet, hvis man alene ser på forbruget af kvoter på 
kortere sigt (f.eks. år 2030) i stedet for langt sigt. 
 
Modelberegningerne tyder på, at der er store forskelle på lækagera-
terne i forskellige sektorer i dansk økonomi. Lækageraterne i forskel-
lige sektorer er vist i figur II.15.30 
 

FIGUR II.5 LÆKAGERATER FOR SEKTORER 

Der er stor forskel i lækageraten for forskellige sektorer. 

 

 
 
Anm.: Figuren viser lækageraterne for forskellige sektorer og (privat og 

offentligt) forbrug i grundscenariet. Der er usikkerhed om størrel-
sen af lækageraterne, hvilket er belyst i en række forskellige 
scenarier og følsomhedsanalyser, jf. afsnit II.6. Sektoren “Trans-
portydelser” består af købte transportydelser. Forbrug af f.eks. 
benzin til privat bilkørsel indgår under “Forbrug”. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 

                                                           
30) Figuren viser lækageraterne med antagelserne i grundscenariet. Som beskrevet i 

afsnit II.6 og dokumentationsnotatet giver forskellige antagelser og justeringer af da-
tagrundlaget anledning til forskelle i de beregnede lækagerater. 
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Lækageraterne er høje for den energiintensive industri samt el- og 
varmesektorerne, som er underlagt EU ETS. De relativt høje lækage-
rater for disse sektorer skal blandt andet ses i sammenhæng med, at 
reduktioner i udledningerne fra disse sektorer kun i begrænset om-
fang mindsker den langsigtede mængde af kvoter i EU ETS. Dermed 
vil et fald i udledningerne fra de danske kvoteomfattede sektorer i høj 
grad blive modsvaret af en stigning i de langsigtede udledninger af 
drivhusgasser i kvotesektorerne i resten af EU. 
 
Lækageraterne er generelt lavere for de danske sektorer, som ikke er 
omfattet af EU ETS. Det skyldes blandt andet, at mange EU-lande 
forventes at skulle reducere deres udledninger fra ikke-kvote-
sektorerne frem mod 2030. Dermed kan disse lande ikke øge deres 
udledninger i denne del af økonomien som reaktion på en strammere 
klimapolitik i Danmark. For handels- og servicesektoren findes læka-
gerater, som er tæt på nul. Det afspejler, at denne sektor kun i be-
grænset omfang er udsat for international konkurrence. 
 
Det danske landbrug har en højere lækagerate end de resterende 
ikke-kvotesektorer. De relativt høje lækagerater for landbruget skyl-
des bl.a., at den globale landbrugsproduktion er mindre påvirket af 
CO2e-afgiften, end det er tilfældet for andre sektorer. Det afspejler, at 
forbruget af fødevarer i mindre grad påvirkes af ændringer i indkomst 
og priser. Derfor stiger udledningerne mere fra de udenlandske pro-
duktionssektorer, når landbrugsproduktionen mindskes i Danmark. 
Lækageraten for landbruget begrænses dog samtidig af, at mange 
EU-lande også skal reducere deres udledninger i ikke-kvotesektoren 
frem mod 2030, jf. ovenfor. 
 
Beregningerne tyder dog på, at der er betydelig usikkerhed forbundet 
med beregning af lækageraten for landbruget, som i høj grad afhæn-
ger af, hvordan klimapolitikken udenfor EU er tilrettelagt. Hvis der er 
bindende klimamål i mange lande udenfor EU, tyder en følsomheds-
analyse på, at landbrugets lækagerate mere end halveres, mens 
lækageraterne i andre sektorer kun ændres relativ lidt.31   
 

                                                           
31 I pågældende følsomhedsanalyse er det antaget, at alle lande bortset fra store øko-

nomier som Kina, Rusland, Indien og USA har bindende mål, så de ikke kan øge de-
res udledninger. Det skal understreges, at der er stor usikkerhed om, hvorvidt forskel-
lige lande har bindende klimamål i henhold til “business-as-usual”. Som eksempel er 
det i nærværende analyse antaget, at USA ikke har bindende klimamål. USA’s ind-
meldinger knyttet til Paris-aftalen vurderes af nogle som bindende, men USA har 
samtidig tilkendegivet en intention om at melde sig ud af Paris-aftalen. 
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Der findes i beregningerne en lille negativ lækagerate for den ikke-
energiintensive del af industrien. Dette afspejler, at der i beregninger-
ne er afledte forskydninger i sammensætningen af produktionen i 
udlandet, der giver anledning til et lille fald i de samlede udenlandske 
udledninger – og dermed til en negativ lækagerate. 

LÆKAGE OG DANSK KLIMAPOLITIK 

Indretning af et omkostningseffektivt reguleringssystem til at reducere 
udledninger af drivhusgasser afhænger af den politiske målsætning. 
Hvis formålet med dansk klimapolitik er at leve op til målsætningerne 
om reduktion af CO2e-udledninger på dansk territorium, opnås dette 
mest omkostningseffektivt ved en ensartet CO2e-afgift på tværs af 
udledningskilder. Denne målsætning vil i nogen grad også mindske 
de globale udledninger, afhængigt af graden af CO2e-lækage.  
 
Hvis det politisk ønskes at reducere de globale udledninger udover, 
hvad der følger af de internationale forpligtigelser eller nationale 
reduktionsmålsætninger, skal klimapolitikken i Danmark indrettes, så 
der tages hensyn CO2e-lækagen. Det teoretisk optimale afgiftssy-
stem til at mindske CO2e-lækage omfatter en ensartet indenlandsk 
CO2e-afgift samt importafgifter og eksportsubsidier, som afspejler 
CO2e-indholdet i de importerede og eksporterede varer. Det er dog i 
praksis næppe muligt for Danmark at indføre importafgifter og ek-
sportsubsidier. Når disse ikke kan benyttes, er der en række andre 
instrumenter, som kan indgå i et omkostningseffektivt reguleringssy-
stem, der begrænser CO2e-lækage. Således er der i litteraturen pe-
get på, at CO2e-afgiften kan være differentieret, så lækageudsatte 
sektorer betaler lavere “lækagekorrigerede” afgifter. Derudover kan 
en lækagebegrænsende politik formentlig også omfatte tilskud til 
vedvarende energi og differentierede afgifter på varer, der afspejler 
CO2e-indholdet i forskellige varer, jf. Hoel (1996) og Sørensen 
(2018). En lækagekorrigeret klimapolitik vil uundgåeligt øge de sam-
lede omkostninger i forhold til en klimapolitik, der alene sikrer opfyl-
delsen af de rent nationale målsætninger.  
 
De store forskelle i de sektorspecifikke lækagerater peger i retning af, 
at den omkostningseffektive klimapolitik ved en global reduktionsmål-
sætning potentielt kan afvige betydeligt fra den omkostningseffektive 
opfyldelse af rent nationale reduktionsmålsætninger. Beregningerne 
tyder således på, at de lækagekorrigerede CO2e-afgifter generelt skal 
være lavere for kvotesektorerne end for ikke-kvotesektorerne. Endvi-
dere indikerer beregningerne, at den lækagekorrigerede afgift skal 
være lavere for landbruget end for de øvrige ikke-kvotesektorer. En 
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lækagekorrigeret afgift for landbruget skal dog være større, end der 
er lagt til grund i beregningen, hvis Parisaftalen bliver en succes, så 
flere lande får bindende mål. 
 
Selvom en sektor er forholdsvis lækagefølsom, bør sektoren som ud-
gangspunkt, ikke fritages fra regulering. Man må her opveje omkost-
ningerne ved at reducere CO2e-udledninger i sektoren imod den effekt, 
reguleringen har på både de indenlandske og globale CO2e-
udledninger. I De Økonomiske Råds formandskab (2018) blev det 
undersøgt, hvordan Danmark bedst opfylder sine forpligtelser indenfor 
ikke-kvotesektoren i 2030, hvis målet er billigst muligt at reducere 
Danmarks udledninger uden at tage højde for de afledte effekter på de 
globale udledninger. I nærværende kapitel er det undersøgt, hvordan 
disse resultater ændrer sig, når reguleringen tager højde for CO2e-
lækage, dvs. regulering ud fra en målsætning om globale reduktioner. 
 
Beregningerne korrigerer de marginale omkostningskurver for land-
bruget, personbiler og den øvrige ikke-kvotesektor med deres respek-
tive lækagerater fra grundscenariet, som fremgik af figur II.5. Herud-
fra findes, hvor stor en andel af det samlede reduktionsbehov i ikke-
kvotesektoren i 2030, den såkaldte manko, som skal komme fra hver 
sektor. Der kan være usikkerhed omkring den præcise størrelse på 
denne manko, hvorfor beregningerne er udført for en manko på både 
2,5 og 4,0 mio. ton CO2e i 2030. 
 
Danmark kan også opfylde en del af mankoen ved årligt at annullere 
kvoter svarende til 0,8 mio. ton. Beregninger ved brug af en model for 
kvotemarkedet tyder på, at der på lang sigt er en negativ lækagerate 
af pågældende type kvoteannulleringer på ca. -53 pct. Kvoteannulle-
ringerne har således en mere end en-til-en effekt på de globale ud-
ledninger på lang sigt. Det skyldes mekanismer knyttet til reformen af 
kvotemarkedet fra starten af 2018, jf. De Økonomiske Råds formand-
skab (2018) og Beck og Kruse-Andersen (2018).32  
 
Beregningerne tyder på, at sammensætningen af de forskellige sek-
torers bidrag ikke ændres markant ved lækagekorrigerede afgifter i 
stedet for en ensartet afgift, jf. figur II.6. På trods af en relativ høj 
lækagerate for landbruget på 75 pct. skal denne sektor fortsat bidra-
ge til at opfylde mankoen, når afgifterne lækagekorrigeres. Den høje 
lækagerate mindsker dog reduktionerne i landbruget ved lækagekor-
rigeret politik i forhold til en ensartet afgift.  

                                                           
32) Den negative lækagerate ved kvoteannulleringer på -53 pct. gælder på meget langt 

sigt. Ses alene på effekten frem til 2050 vil den negative lækagerate af kvoteannulle-
ringer ud fra beregninger ved brug af modellen i Beck og Kruse-Andersen (2018) væ-
re på -14 pct., dvs. noget mindre, men stadig negativ. 
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FIGUR II.6 ENSARTET OG LÆKAGEKORRIGERET 
REGULERING I IKKE-KVOTESEKTOREN 

Figuren viser reduktionsbidragene ved at opfylde en reduktions-

forpligtelse i ikke-kvotesektoren i 2030 på hhv. 2,5 og 4,0 mio. 

ton CO2e ved en ensartet hhv. en lækagekorrigeret klimapolitik. 

 

 
 
Anm.: De sorte vandrette linjer angiver den globale reduktion, som er 

mindre end den indenlandske reduktion på grund af lækage. Bi-
dragene for hver sektor er beregnet med udgangspunkt i de 
marginale omkostningskurver i De Økonomiske Råds formand-
skab (2018). I forhold til lignende beregninger præsenteret i på-
gældende rapport er her anvendt en højere kvotepris på 189 kr. 
pr. ton i 2030. 

Kilde: Egne beregninger og De Økonomiske Råds formandskab (2018). 
 

 
Den forholdsvis beskedne effekt på landbrugets andel af reduktioner-
ne ved at anvende lækagekorrigerede afgifter fremfor en ensartet 
afgift afspejler, at der er en samfundsøkonomiske gevinst ved at 
mindske udledningen af drivhusgasser fra denne sektor. Det skyldes, 
at der er sidegevinster ved at mindske udledningerne af drivhusgas-
ser fra landbruget i form af bedre vandmiljø og mindre luftforurening. 
Selv hvis lækageraten for landbruget havde været 100 pct., skulle der 
fortsat være en reduktion af drivhusgasudledningerne fra landbruget. 
En anden måde at anskue dette på er, at man automatisk får de 
fleste af reduktionerne i landbruget, hvis man lever op til de fastlagte 
mål for reduktion af kvælstofudledningen fra landbruget. Nogle føl-
somhedsanalyser viser lavere lækagerater for landbruget end de 75 
pct. Det vil mindske effekten af lækagekorrektion, hvis der anvendes 
en lavere lækagerate for landbruget. 
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Med en manko på 4 mio. ton CO2e, viser beregningerne, at det fulde 
potentiale for kvoteannulleringer bør udnyttes, hvad enten der benyt-
tes en ensartet eller lækagekorrigeret afgiftspolitik. Med en manko på 
2,5 mio. ton CO2e indgår kvoteannulleringer kun i den omkostningsef-
fektive løsning, såfremt man benytter en lækagekorrigeret politik. 
Forskellen mellem den ensartede og lækagekorrigerede politik kan 
tilskrives den negative lækagerate for dette instrument.  
 
Der er ikke nogen af scenarierne, hvor øgede afgifter på brug af 
personbiler indgår i den omkostningseffektive opfyldelse af makoen. 
Det skyldes, at biler allerede i udgangspunktet er kraftigt reguleret, og 
at de marginale samfundsøkonomiske omkostninger ved yderligere 
reduktioner derfor er relativt høje.  
 
På grund af lækagen vil reduktioner i udledningen af drivhusgasser i 
Danmark i et vist omfang blive modsvaret af øgede udledninger i 
øvrige lande. Reduktion af udledningen af drivhusgasser i ikke-
kvotesektoren i Danmark i 2030 på 2,5 og 4 mio. ton CO2e giver 
således anledning til en mindre reduktion på globalt plan. Den opgjor-
te reduktion i de globale udledninger er angivet ved de vandrette 
sorte streger i figur II.6. Det fremgår, at der er relativ begrænset effekt 
på de globale udledninger af at indføre lækagekorrigerede afgifter i 
stedet for ensartede afgifter. Med en manko på 4 mio. ton i 2030 er 
der et fald i den globale udledning på 3,2 mio. ton med ensartede 
afgifter. Med lækagekorrigerede afgifter er faldet i den globale udled-
ning på 3,4 mio. ton. Udenlandske undersøgelser tyder ligeledes på, 
at der er relativ beskeden effekt på lækagen af at indføre regulering, 
som søger at begrænse lækagen. Samtidig viser analyserne for ikke-
kvotesektoren, at omkostningerne ved at opfylde mankoen stiger ved 
den lækagekorrigerede politik. Den samfundsøkonomiske omkost-
ning ved den ekstra globale reduktion er opgjort til 660 kr. per ton ved 
en manko i ikke-kvotesektoren på 4,0 mio. ton i 2030. 
 
De præsenterede beregninger er ikke nødvendigvis udtryk for en 
omkostningseffektiv regulering af Danmarks drivhusgasudledninger 
under en global reduktionsmålsætning. Dette skyldes, at beregning-
erne kun er baseret på CO2e-afgifter som regulering. Det er muligt, at 
et optimalt lækagekorrigeret reguleringssystem også skal indeholde 
andre instrumenter end CO2e-afgifter, såsom støtte til vedvarende 
energi og forbrugsafgifter. Disse elementer er ikke medtaget i nær-
værende kapitel, hvilket potentielt kan overvurdere omkostningerne 
ved lækagekorrigeret politik. På den anden side er der risiko for, at et 
reguleringssystem med mange instrumenter kan lede til en forkert 
dosering af de forskellige instrumenter. I så fald kan dette undervur-
dere omkostningerne ved lækagekorrigeret politik. 
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DISKUSSION 

Et forpligtigende internationalt samarbejde mellem lande, der påtager 
sig at reducere deres udledninger af drivhusgasser, er afgørende, 
hvis klimaforandringerne reelt skal modvirkes. Parisaftalen og EU’s 
klimapolitik, der omfatter regulering gennem det fælles kvotemarked 
og aftaler om reduktioner i landenes ikke-kvotesektorer, er eksempler 
på internationale samarbejder. Det bør være en hovedopgave for 
dansk klimapolitik at understøtte og udbygge sådanne samarbejder.  
 
Som følge af det internationale samarbejde har Danmark påtaget sig 
en reduktionsforpligtigelse frem mod 2030 i ikke-kvotesektoren. Re-
duktionsforpligtelsen vedrører udledninger fra dansk område. Samti-
dig har alle partier i Folketinget tilsluttet sig en målsætning om, at 
Danmark skal være drivhusgasneutral senest i 2050.  
 
I princippet vil ensartede CO2e-afgifter på alle udledninger kunne 
sikre en omkostningseffektiv implementering af den nationale mål-
sætning om drivhusgasneutralitet. I praksis kan et omkostningseffek-
tivt forløb frem mod 2050 understøttes af en troværdig annoncering 
af, at der bliver indført ensartede CO2e-afgifter på tværs af alle sekto-
rer, som stiger mod 2050. Det vil reducere usikkerheden om de frem-
tidige klimapolitiske rammer og dermed mindske risikoen for, at virk-
somheder, landmænd og bilejere kommer til at foretage langsigtede 
investeringer, der fordyrer omstillingen til klimaneutralitet i 2050. 
 
Målet om drivhusgasneutralitet senest i 2050 omfatter også udlednin-
ger fra kvotesektoren, som i forvejen er reguleret på EU-niveau. En 
eventuel CO2-afgift i kvotesektoren bør derfor udformes, så den tager 
hensyn til kvoteprisen.  
 
Indeværende kapitel har belyst størrelsen af lækage af drivhusgasser 
ved dansk klimapolitik og illustreret konsekvenserne ved at opfylde 
2030-målet for ikke-kvotesektoren ved brug af lækagekorrigerede 
afgifter, hvor der lægges lavere afgifter end ellers på de mest læka-
geudsatte sektorer. 
 
Beregningerne i kapitlet viser, at der er betydelig lækage i forbindelse 
med reduktion af danske CO2e-udledninger. For nogle sektorer kan 
det forventes, at lækageraten ændrer sig frem mod 2050. Beregnin-
gerne tyder på, at der aktuelt er betydelig lækage i forbindelse med 
udledningsreduktioner i dansk landbrug. Lækagen ved danske tiltag i 
landbruget må dog ventes at blive mindre, hvis et stigende antal 
lande påtager sig bindende reduktionsforpligtigelser som følge af 
Parisaftalen. For sektorer omfattet af kvotesystemet gør det modsatte 
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forhold sig gældende. Her må det forventes, at lækageraterne stiger i 
takt med, kvoteoverskuddet mindskes, og at den automatiske udtag-
ning af kvoter, der gælder, når kvoteoverskuddet er stort, bortfalder. 
Når kvoteoverskuddet forsvinder, vil national klimapolitik i kvotesekto-
ren primært påvirke fordelingen af udledningerne mellem de forskelli-
ge EU-lande. 
  
Hvis der er et politisk ønske om at tage hensyn til lækage, når de 
nationale udledningsreduktioner tilrettelægges, peger kapitlet på, at 
dette kan gøres ved at justere den politik, der omkostningseffektivt 
implementerer de nationale målsætninger. I kapitlet analyseres kon-
sekvenserne af lækagekorrigerede afgifter. Denne analyse er af-
grænset til målsætningen for ikke-kvotesektoren for 2030. Det er ikke 
analyseret, hvordan hensynet til lækage vil påvirke den politik, der 
giver omkostningseffektive incitamenter til opnåelse af målsætningen 
om et drivhusgasneutralt Danmark frem mod 2050. Det er nødvendigt 
at inddrage alle relevante instrumenter, herunder forbrugsafgifter og 
f.eks. reduktion af indvindingen i Nordsøen, for at kunne komme med 
anbefalinger til dette. Analyserne i kapitlet peger dog på, at lækagen 
indenfor kvotesektoren er betydelig, især på længere sigt, hvor kvo-
teoverskuddet må forventes at være mindre. 
 
Der er ingen tvivl om, at det vil være dyrere at opnå en national mål-
sætning med en lækagekorrigeret klimapolitik. Det følger logisk af, at 
man med en lækagekorrigeret klimapolitik skal have CO2e-afgifter, 
som varierer mellem sektorer. Det fremgår af beregningerne for ikke-
kvotesektoren, at det samfundsøkonomisk er dyrere at opnå redukti-
onsmålet for 2030 med lækagekorrigerede fremfor ensartede afgifter. 
 
En høj lækagerate er ikke i sig selv et tilstrækkeligt argument for at 
fritage en sektor for regulering. Således finder beregningerne i kapit-
let, at der bør ske betydelige reduktioner i landbruget, selv når det 
lægges til grund, at lækageraten i landbruget er høj. Det fremgår 
også af beregningerne for ikke-kvotesektoren, at der er en relativ 
begrænset mereffekt på de globale reduktioner af drivhusgasser af at 
anvende lækagekorrigerede afgifter i stedet for ensartede afgifter. 
Lignende resultater er fundet i andre undersøgelser. Dette er ikke i 
sig selv et argument for at undlade at anvende en lækagekorrigeret 
klimapolitik, men det er vigtigt ikke at have urealistiske forventninger 
til effekten på de globale udledninger. 
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