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SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER 
 
Sammenfatning og anbefalinger giver overblik over konklu-
sionerne i de to kapitler i rapporten om økonomi og miljø 
fra 2019. 
 
Det første kapitel i rapporten undersøger, om personer 
med lav indkomst i højere grad er udsat for miljøbelastning 
end personer med høj indkomst.  
 
Det undersøges også, om det er personer med særlige 
socioøkonomiske karakteristika, som bor steder, hvor der 
er højest miljøbelastning. 
 
Det andet kapitel fokuserer på, hvordan dansk klimapolitik 
kan lede til øget udledning af drivhusgasser i udlandet – et 
fænomen der kaldes lækage. 
 
Lækage mindsker effekten på den globale udledning af 
drivhusgasser af dansk klimapolitik. I kapitlet præsenteres 
beregninger af lækageraten for Danmark som helhed og 
for forskellige dele af dansk økonomi. 
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SAMMENFATNING OG 
ANBEFALINGER 

Dette års rapport fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab inde-
holder følgende to kapitler: 
 

• Miljøpåvirkning og fordeling 
• Lækage af drivhusgasudledninger og dansk klimapolitik 

 
Rapporten er udarbejdet til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 30. 
april 2019. Vurderinger og anbefalinger er alene formandskabets. I 
slutningen af rapporten er rådsmedlemmernes skriftlige kommentarer 
optrykt. I forhold til diskussionsoplægget, som blev diskuteret på 
rådsmødet, er der kun foretaget korrekturrettelser og mindre præcise-
ringer af teksten. 

KAPITEL I: MILJØPÅVIRKNING OG FORDELING 

Der er i den danske debat om miljø og fordeling ofte fokus på de 
fordelingsmæssige effekter af grønne afgifter. Der har imidlertid ikke i 
Danmark været tilsvarende fokus på fordelingsmæssige aspekter af 
selve miljøbelastningen. I udlandet er der lavet flere undersøgelser 
af, om personer med lav indkomst i højere grad er udsat for miljøbe-
lastning end personer med høj indkomst. Der er ikke gennemført 
tilsvarende analyser af dette på nationalt plan for Danmark. 
 
Kapitel I belyser forskellige aspekter af miljøbelastning og fordeling. 
For det første undersøges det, hvor store forskelle der er i den miljø-
belastning, som personer i Danmark udsættes for. For det andet 
undersøges det, om der også i Danmark er en sammenhæng mellem 
graden af miljøbelastning og personers indkomst. For det tredje er 
det undersøgt, om det er personer med særlige socioøkonomiske 
karakteristika, som bor i boliger med højest miljøbelastning. 
 
Konkret er der foretaget analyser af miljøbelastning ved støj fra vej-
trafik og luftforurening i form af partikler (PM2,5) og kvælstofdioxid 
(NO2). Derudover er foretaget analyser af gevinsten ved at bo tæt på 
attraktiv natur (skov, sø og kyst). Der findes landsdækkende data for 
disse miljøpåvirkninger, som kan knyttes til alle boliger i Danmark. 
Data om miljøpåvirkninger er via adresser koblet med oplysninger om 
befolkningens indkomst og andre socioøkonomiske karakteristika. 

Fordelingsmæssige 
aspekter af selve 
miljøpåvirkningen 

Analyser i kapitlet 

Luftforurening, støj 
og nærhed til natur  
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Resultaterne i kapitel I kan ikke generaliseres til at omfatte miljøbelastnin-
ger, som ikke indgår i analysen. Tilgængeligheden af geografisk detaljere-
de landsdækkende data, der kan knyttes til personer, har været med til at 
afgrænse, hvilke miljøpåvirkninger som er medtaget i analysen. Mange 
tilsvarende udenlandske analyser ser kun på en enkelt type miljøbelast-
ning. Analysen i kapitlet er således mere bredt dækkende end mange 
udenlandske analyser. 

FORDELING AF MILJØPÅVIRKNINGER 

I analyser af ulighed anvendes ofte Lorenz-kurver til at illustrere graden 
af ulighed i fordelingen af indkomst. Lorenz-kurver kan også bruges til 
at belyse graden af ulighed i miljøbelastningen mellem personer. Figur 
A viser Lorenz-kurverne for luftforurening (PM2,5 og NO2), støj og nær-
heden til natur. Til sammenligning er i figuren også vist Lorenz-kurven 
for fordeling af indkomst. Jo tættere Lorenz-kurven er på 45-grader 
linjen, jo mere lige er fordelingen af den pågældende miljøpåvirkning 
eller indkomsten. 
 
Det ses, at der er stor forskel på graden af ulighed for de forskellige typer 
miljøbelastning og nærheden til natur. Der er relativt lille forskel i miljøpå-
virkning fra PM2,5 mellem forskellige personer, og uligheden i fordelingen af 
PM2,5 er således væsentligt mindre end uligheden i fordelingen af indkomst. 
 
Der er også relativt små forskelle i koncentrationerne af NO2 mellem 
personer. Uligheden i fordelingen af NO2 er dog større end for PM2,5, 
idet uligheden i fordelingen af NO2 svarer nogenlunde til uligheden i 
fordelingen af indkomst. Den større ulighed for NO2 i forhold til PM2,5 

afspejler, at koncentrationen af NO2 i højere grad varierer med lokale 
kilder, som f.eks. kraftværker, trafik og skibsfart, mens PM2,5 har mere 
regional karakter. 
 
Sammenlignet med de to typer luftforurening er der væsentligt større 
forskelle i støjforureningen og i nærheden til natur mellem forskellige 
personer. Dette afspejler, at støj og nærhed til natur har meget lokal 
karakter.  
 
Uligheden i nærheden til natur kan dog være overvurderet. Nærhed til 
natur indgår i analysen, hvis bopælen er indenfor bestemte afstande til 
naturen (0,6 til 1 km afhængig af naturtype). Hvis personer også har en 
værdi af naturområder, som ligger længere væk end disse afstands-
grænser, overdriver den viste Lorenz-kurve uligheden. Små naturom-
råder indgår heller ikke i analysen, hvilket også kan give en overvurde-
ring af forskelle i nærheden til natur mellem forskellige personer. 

Flere 
miljøpåvirkninger 
end i tilsvarende 
udenlandske 
analyser 

Lorenz-kurve kan 
bruges til at 
illustrere ulighed i 
miljøbelastning 

Lille ulighed i 
fordeling af PM2,5 

Lidt større ulighed i 
fordeling af NO2 

Endnu større 
ulighed i støj og 
nærhed til natur 

… men ulighed i 
nærhed til natur kan 
være overvurderet 
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FIGUR A ULIGHED I MILJØBELASTNING  

 
Uligheden er illustreret ved Lorenz-kurver for PM2,5, NO2, 
støj, nærhed til natur og indkomst. 
 

 

 

 
Anm.: Lorenz-kurverne er baseret på oplysninger om koncentration af 

luftforurening, støj over 50 dB samt nærhed til natur indenfor 1 
eller 0,6 km (afhængig af naturtype). Lorenz-kurven for indkomst 
er beregnet ud fra ækvivaleret disponibel indkomst i 2016.  

Kilde: Egne beregninger. 
 

MILJØPÅVIRKNING OG INDKOMST 

I udlandet er foretaget flere analyser af sammenhængen mellem 
personers indkomst og miljøbelastning. Disse analyser viser typisk, at 
personer med lav indkomst er mere udsat for miljøbelastning end 
personer med høj indkomst.  
 
Ud fra danske data synes sammenhængen mellem miljøbelastning 
og indkomst at være svag. Der er til gengæld relativ store forskelle i 
niveauet af de forskellige typer miljøpåvirkninger for personer med 
samme indkomstniveau. Det fremgår således af figurerne i boks A, at 
der er meget større forskel i miljøbelastning mellem personer med 
samme indkomst, end der er i den gennemsnitlige miljøbelastning 
mellem personer med de højeste og de laveste indkomster. Det tyder 
på, at forskelle i indkomst kun spiller en mindre rolle i forhold til at 
forklare forskelle i miljøbelastning og nærhed til natur. 
 

Litteraturen tyder på 
en sammenhæng 
mellem lav indkomst 
og dårligt miljø 

Stor variation i 
miljøbelastning 
mellem personer 
med samme 
indkomst 
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Selvom sammenhængen mellem miljøpåvirkninger og indkomst i 
Danmark er svag, er der dog en tendens til, at personer med lav 
indkomst er lidt mere belastet af dårligt miljø, mens personer med høj 
indkomst har lidt bedre miljø, jf. boks A. Beregninger i kapitlet viser 
således, at personer, som har en ækvivaleret disponibel indkomst, 
der er 100.000 kr. højere i gennemsnit, har en mindre miljøbelastning 
svarende til en værdi på 30 kr. for PM2,5, 30 kr. for NO2 og 5 kr. for 
støj. 

PERSONER MED HØJEST MILJØBELASTNING 

Det er i kapitel I også undersøgt, hvad der karakteriserer de mest 
miljøbelastede boliger i Danmark, og hvad der karakteriserer de per-
soner, der bor i disse boliger. De mest miljøbelastede boliger er her 
defineret som boliger, hvor de 10 pct. af befolkningen, som er mest 
udsat for luftforurening og støj, bor. Nærhed til natur indgår således 
ikke i udvælgelsen af de mest miljøbelastede boliger. 
 
De fleste af de mest miljøbelastede boliger ligger i hovedstadsområ-
det eller i større byer. Omvendt er boliger med lavest miljøbelastning i 
højere grad lokaliseret i mindre byer eller på landet. 
 
Miljøbelastningen knyttet til de enkelte boliger kan omregnes til en 
samlet, årlig omkostning opgjort i kroner baseret på såkaldte enheds-
priser. Enhedsomkostningerne afspejler både geneomkostninger, 
f.eks. ved støj, og alvorlige helbredseffekter, herunder for tidlig død. 
Den beregnede årlige omkostning ved luftforurening og støj er ca. 
4.100 kr. større i de mest miljøbelastede boliger sammenlignet med 
omkostningen i en bolig med gennemsnitlig miljøbelastning. Dette 
svarer til ca. 1,5 pct. af den gennemsnitlige ækvivalerede disponible 
indkomst pr. person. En stor del af den højere omkostning ved miljø-
belastning skyldes en øget risiko for at få forkortet levetiden på grund 
af sygdom. Størrelsen af den øgede helbredsrisiko svarer til en for-
ventning om 40 timers tidligere død ved at bo et år i en af de mest 
miljøbelastede boliger i forhold til en bolig med gennemsnitlig miljøbe-
lastning. 
 

Personer med lav 
indkomst har 
dårligere miljø, men 
forskellen er 
beskeden 

De mest miljø-
belastede boliger i 
forhold til luft-
forurening og støj 

Mest miljøbelastede 
boliger er især i 
hovedstadsområdet 

Ekstra årlig 
omkostning på 
4.100 kr. pr. år 
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BOKS A BESKRIVELSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM INDKOMST OG MILJØ 

 
Der vises to figurer, som illustrerer sammenhængen mellem indkomst og henholdsvis koncentrati-
onen af NO2 og trafikstøj.  
 
I figurerne er X-aksen den ækvivalerede disponible indkomst inddelt i percentiler. Det vil sige, at 
det første punkt på X-aksen består af den ene procent af befolkningen med lavest indkomst, mens 
punktet længst til højre repræsenterer den ene procent af befolkningen med de højeste indkom-
ster. De grønne kurve viser det gennemsnitlige niveau af hhv. NO2 og støj for alle personer i hver 
af de 100 indkomstgrupper.a) 
 
Det fremgår, at der er en tendens til, at koncentrationen af NO2 og støjbelastningen er højere for 
personer med lav indkomst og gradvist aftager i takt med stigende indkomst. 
 

FIGUR A NO2 OG INDKOMST  FIGUR B STØJ OG INDKOMST 

 

 

 
 
Anm.: Indkomstpercentiler er opgjort ud fra den ækvivalerede disponible indkomst i 2016. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata og data for luftforurening og støj fra henholdsvis Aar-
hus Universitet og MOE I Tetraplan. 

 
De stiplede linjer i figurerne illustrerer variationen i NO2 og støj for hver indkomstgruppe. De sti-
plede linjer viser 5 og 95 pct. fraktiler for NO2 og støj, dvs. at 90 pct. af personerne i hver ind-
komstgruppe har et niveau af NO2 og støj mellem de stiplede linjer. Det fremgår dermed, at der er 
større forskel i miljøbelastning mellem personer med samme indkomst, end der er i den gennem-
snitlige miljøbelastning mellem personer med de højeste og de laveste indkomster. 

 
Figurer, som beskriver sammenhæng mellem indkomst og hhv. koncentration af PM2,5 og nærhed 
til natur, leder til samme konklusioner, jf. rapportens afsnit I.4. 

 

a) Kurverne viser sammenhængen mellem indkomst og hhv. NO2 og støj korrigeret for niveauforskelle i ind-
komst, NO2 og støj i forskellige dele af Danmark (opgjort ud fra pendlingsoplande). 
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Der er relativt flere lejligheder, andelsboliger og private lejeboliger i 
de mest miljøbelastede områder. Til gengæld er der færre almennyt-
tige boliger i de mest miljøbelastede områder. Det vil sige, at almen-
nyttige boliger i relativt mindre grad er blandt de mest miljøbelastede 
boliger. 
 
Analyser i kapitlet viser, at der overordnet er beskedne forskelle i de 
socioøkonomiske karakteristika af beboere i de mest miljøbelastede 
boliger sammenlignet med alle boliger, når der kontrolleres for geo-
grafiske forskelle mellem pendlingsoplande. Der er dog lidt flere enli-
ge og familier uden børn i de mest miljøbelastede boliger sammenlig-
net med beboerne i alle boliger. Der er også relativt flere personer 
med videregående uddannelser i de mest miljøbelastede boliger. Til 
gengæld er der færre pensionister i de mest miljøbelastede boliger i 
forhold til alle boliger. Endelig er der en lidt højere andel af indvandre-
re og efterkommere i de mest miljøbelastede boliger i forhold til alle 
boliger.  
 
Børn kan betragtes som en sårbar gruppe. Derfor er det undersøgt, 
om børn, der er vokset op i de mest miljøbelastede boliger, har for-
ældre med andre socioøkonomiske karakteristika end andre børn. 
Overordnet set er der kun små forskelle mellem forældre til børn, der 
er vokset op i de mest miljøbelastede boliger, og børn i almindelig-
hed. Der er dog forholdsvis lidt flere børn af forældre med en videre-
gående uddannelse, som er vokset op i de mest miljøbelastede boli-
ger. 
 
Udenlandske undersøgelser har fundet, at det i høj grad er personer 
med lav uddannelse, som bor i de mest miljøbelastede boliger. Nær-
værende analyse finder, at det ikke er tilfældet i Danmark. Tværtimod 
er der lidt flere med en videregående uddannelse, som bor i de mest 
miljøbelastede boliger i Danmark sammenlignet med alle boliger. Der 
er også relativt lidt flere børn, der vokser op i de mest miljøbelastede 
boliger, som har forældre med videregående uddannelse. 

KAPITEL II: LÆKAGE AF DRIVHUSGASUDLEDNINGER OG 
DANSK KLIMAPOLITIK 

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. 
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højtuddannede 
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i de mest miljø-
belastede boliger 
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nationale CO2e-
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Forpligtelsen for ikke-kvotesekten frem mod 2030 og formuleringen af 
målet om klimaneutralitet i 2050 vedrører alene udledninger, der 
finder sted fra dansk territorium. I den offentlige debat om dansk 
klimapolitik argumenteres imidlertid ofte for, at klimapolitikken skal 
indrettes på en måde, som sikrer stor effekt på de globale udlednin-
ger af drivhusgasser. 
 
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. Hvis der er CO2e-
lækage, vil reduktioner i udledningerne af drivhusgasser i Danmark 
føre til en mindre reduktion i de globale udledninger end den inden-
landske reduktion. Den såkaldte lækagerate udtrykker, hvor stor en 
andel af den CO2e, som udledningerne reduceres med indenlandsk, 
der erstattes af øgede udledninger i udlandet. Hvis lækageraten 
eksempelvis er på 50 pct., vil halvdelen af den indenlandske redukti-
on i CO2e blive modsvaret af øgede udledninger i udlandet. 
 
Formålet med kapitel II er at opgøre lækageraten for Danmark. Der 
beregnes en samlet lækagerate for Danmark som helhed og lækage-
rater for forskellige sektorer. Derudover diskuteres en række konse-
kvenser af at tage højde for tilstedeværelse af lækage i dansk klima-
politik. 

LÆKAGERATER FOR DANMARK 

Analyserne i kapitel II tyder 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.  
 
Til beregning af lækageraten for Danmark er den såkaldte GTAP-E 
model anvendt. GTAP-E er en global model, som beskriver handels-
strømme mellem verdens lande. Samtidig har modellen særligt fokus 
på energiforbrug og de dertilhørende drivhusgasudledninger. Model-
len er derfor et godt redskab til at beskrive, hvordan dansk klimaregu-
lering påvirker udledninger i Danmark og udlandet.  
 
Lækageraten for Danmark er konkret beregnet ved at lægge en afgift 
på 100 kr. pr. ton CO2e på alle udledninger fra Danmark, herunder 
udledninger af drivhusgasser fra landbruget. I praksis er det svært 
direkte at lægge afgifter på udledningerne i landbruget, men det er 
muligt at lægge afgifter på de aktiviteter i landbruget, der forårsager 

Skal dansk 
klimapolitik i stedet 
have fokus på global 
udledning? 

CO2e-lækage på-
virker effekt af dansk 
klimapolitik på 
globale udledninger 

Formål med kapitlet 

Lækagerate på 45-53 
pct. for Danmark 

Lækage beregnes 
med global 
handelsmodel … 

… ved at lægge en 
afgift på dansk CO2e 
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udledning af drivhusgasser. Dette er nærmere beskrevet i De Øko-
nomiske Råds formandskab (2018). 
 
Der er flere forskellige kanaler, hvorigennem der kan opstå lækage. 
Nogle af disse mekanismer indgår direkte i GTAP-E modellen. Men 
der er også foretaget en række udvidelser af modellen for at tage 
højde for effekten på lækageraten af EU’s klimapolitik og det europæ-
iske CO2-kvotesystem. De forskellige kanaler for lækage er beskrevet 
i boks B.  
 
Lækageraten for Danmark påvirkes i høj grad af klimapolitikken i EU. 
Indretningen af EU’s kvotesystem betyder, at tiltag, der reducerer de 
danske kvoteomfattede udledninger, har en begrænset effekt på de 
samlede udledninger fra EU’s kvotesystem på lang sigt. Dette bidra-
ger til, at lækageraten er relativt høj for Danmark.  
 
Omvendt bidrager EU’s klimapolitik til at mindske den danske CO2e-
lækage i den del af økonomien, der ikke er omfattet af EU’s kvotesy-
stem. Det skyldes, at mange af de andre EU-lande har bindende mål 
for udledningerne fra deres ikke-kvotesektorer. Det mindsker læka-
gen ved dansk klimapolitik i ikke-kvotesektoren. Effekterne via EU’s 
kvotesystem har dog samlet set større betydning for Danmarks sam-
lede lækagerate end effekterne via EU’s bindende mål for ikke-
kvotesektoren. 
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andre EU-lande 
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 Sammenfatning og anbefalinger  

 Økonomi og Miljø, 2019            11 
 

BOKS B MEKANISMER AF BETYDNING FOR LÆKAGERATEN 

 
I beregningerne tages højde for en række mekanismer, der giver anledning til lækage, eller som 
påvirker størrelsen af lækage: 
 
Udenrigshandel: Danske afgifter på CO2e gør det dyrere for især CO2e-intensive virksomheder at 
producere i Danmark. Det svækker de pågældende virksomheders konkurrenceevne, og en del af 
den CO2e-udledende produktion, der i dag finder sted i Danmark, flytter til udlandet. 
 
Prisen på fossile brændsler: Danske afgifter på CO2e reducerer den danske efterspørgsel efter 
fossile brændsler, hvilket leder til en (lille) reduktion i verdensmarkedsprisen på fossile brændsler. 
Den lavere pris øger forbruget af fossile brændsler i udlandet. 
 
Det europæiske CO2-kvotesystem: Danske afgifter på CO2e reducerer efterspørgslen efter kvoter i 
Danmark. Dette mindsker kvoteprisen, således at der udledes mere CO2 i andre EU-landes kvote-
sektorer. I kraft af en reform af kvotesystemet i 2018 vil danske afgifter dog også bidrage til, at det 
såkaldte kvoteoverskud øges, og at der derfor permanent fjernes nogle kvoter. Dette reducerer 
isoleret set lækagen via kvotesystemet. 
 
Bindende mål i andre EU-lande: Ligesom Danmark har andre EU-lande bindende mål for udled-
ningen af drivhusgasser i deres ikke-kvotesektorer. Hvis strammere dansk klimapolitik øger den 
danske efterspørgsel efter CO2-intensive varer fra ikke-kvotesektorer i andre lande med bindende 
mål, er disse lande nødsaget til at indføre en strammere klimapolitik for at leve op til sine mål. 
Størrelsen af lækage fra Danmark vil på samme måde afhænge af, om andre lande udenfor EU 
også antages at have bindende klimamål, eksempelvis forankret i Paris-aftalen.  
 
Der er imidlertid også nogle mekanismer, der kan påvirke lækageraten, som ikke indgår i bereg-
ningerne. For eksempel kan strammere klimapolitik i Danmark bidrage til teknologisk udvikling, 
som gør det nemmere at mindske udledningen i andre lande. Dette vil trække i retning af en lave-
re lækagerate. Hvis en strammere dansk klimapolitik giver anledning til, at andre lande også øger 
deres reduktionsmålsætninger (det såkaldte foregangslands-argument), vil det også trække i ret-
ning af lavere lækagerate. En strammere klimapolitik kan dog også tænkes at mindske incitamen-
tet til at foretage klimapolitiske tiltag andre steder i verden, hvilket i givet fald vil trække i retning af 
større lækage. 
 

LÆKAGERATER FOR FORSKELLIGE SEKTORER 

Beregningerne tyder på, at der er store forskelle i lækagen for forskel-
lige sektorer i dansk økonomi. Der er foretaget beregninger af læka-
gen ved at pålægge CO2e-afgifter på seks forskellige sektorer samt 
for privat og offentligt forbrug af fossile brændsler (inklusiv benzin og 
diesel til transport), jf. figur B. 

Stor variation i 
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lækagerater 
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FIGUR B LÆKAGERATER FOR SEKTORER 

 
Lækageraterne er generelt lave for sektorer, der ikke er omfattet 
af EU’s kvotesystem. Det gælder dog ikke for landbruget. 
 

 

 

 
Anm.: Figuren viser lækagerater i et såkaldt grundscenarie. I kapitlet er 

lavet beregninger af lækagerater under forskellige antagelser og 
justeringer i den anvendte model. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
Lækageraterne er, som det fremgår af figuren, høje for den energiin-
tensive industri samt el- og varmesektorerne, som alle er underlagt 
EU’s kvotesystem. De relativt høje lækagerater for disse sektorer skal 
blandt andet ses i sammenhæng med, at reduktioner i udledningerne 
fra disse sektorer kun i begrænset omfang mindsker den langsigtede 
mængde af kvoter i EU’s kvotesystem. Dermed vil et fald i udlednin-
gerne fra de danske kvoteomfattede sektorer i høj grad blive modsva-
ret af en stigning i udledningerne af drivhusgasser i resten af EU i 
fremtiden. 
 
Lækageraterne er generelt lavere for de sektorer, som ikke er omfat-
tet af EU’s kvotesystem. Det skyldes blandt andet, at mange EU-
lande forventes at skulle reducere deres udledninger fra ikke-kvote-
sektorerne frem mod 2030. Dermed har disse lande ikke mulighed for 
at øge deres udledninger i den del af økonomien som reaktion på en 
strammere klimapolitik i Danmark.  
 
Det danske landbrug har en højere lækagerate end de resterende 
ikke-kvotesektorer. Den relativt høje lækagerate for landbruget af-
spejler blandt andet, at forbruget af fødevarer er relativt ufølsomt 

Høje lækagerater for 
danske 
kvotesektorer … 
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for mange ikke-
kvotesektorer 

Højere lækagerate 
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overfor ændringer i indkomst og priser. Når landbrugsproduktionen 
mindskes i Danmark som følge af regulering, vil landbrugsproduktio-
nen og dertil hørende udledninger derfor stige relativt meget i udlan-
det. Lækageraten for landbruget begrænses dog samtidig af, at man-
ge EU-lande også skal reducere deres udledninger i ikke-
kvotesektoren frem mod 2030, jf. ovenfor. 
 
Der er betydelig usikkerhed forbundet med beregningen af lækagera-
ten ikke mindst for landbruget. Det skyldes, at landbrugets lækagera-
te i høj grad afhænger af, hvordan klimapolitikken udenfor EU er 
tilrettelagt. Hvis det lægges til grund, at der er bindende klimamål i en 
række lande udenfor EU, viser en følsomhedsanalyse, at landbrugets 
lækagerate mere end halveres, mens lækageraterne i andre sektorer 
kun ændres lidt.1  

LÆKAGE OG DANSK KLIMAPOLITIK 

En høj lækagerate for Danmark mindsker effektiviteten af dansk 
klimapolitik i forhold til at reducere de globale udledninger. Det un-
derstreger vigtigheden af brede internationale aftaler, som søger mod 
at begrænse de globale udledninger. 
 
Et forpligtende 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.  
 

                                                           
1) I følsomhedsanalysen antages, at alle lande bortset fra store økonomier som Kina, 

Rusland, Indien og USA har bindende mål, så de ikke kan øge deres udledninger. Det 
skal understreges, at der er stor usikkerhed om, hvorvidt forskellige lande har binden-
de klimamål i henhold til ‟business-as-usual”. Som eksempel er det i analyserne an-
taget, at USA ikke har bindende klimamål. USA’s indmeldinger knyttet til Paris-aftalen 
vurderes af nogle som bindende, men USA har samtidig tilkendegivet en intention om 
at melde sig ud af Paris-aftalen. 

Landbrugets 
lækagerate bliver 
lavere med klimamål 
i flere lande 
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om internationalt 
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Mål om drivhusgas-
neutralitet i 2050  
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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 i 2050 omfatter også udledninger 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.  
 
I den offentlige debat benyttes høj CO2e-lækage undertiden som 
argument for lempeligere regulering af nogle sektorer, således at 
klimaindsatsen i et vist omfang forskydes fra sektorer med store 
lækagerater over til sektorer med små lækagerater.  
 
Indretning af et omkostningseffektivt reguleringssystem til at reducere 
udledninger af drivhusgasser afhænger grundlæggende af den politi-
ske målsætning med reguleringen. Hvis formålet med dansk klima-
politik er at leve op til målsætningerne om reduktion af CO2e-
udledninger på dansk territorium, opnås dette, som nævnt, mest 
omkostningseffektivt ved en (stigende) ensartet CO2e-afgift på tværs 
af alle udledningskilder. Der skal således ikke tages hensyn til for-
skelle i lækagerater mellem forskellige sektorer. 
 
Hvis det politisk ønskes at reducere de globale udledninger udover, 
hvad der følger af de internationale forpligtigelser eller nationale 
reduktionsmålsætninger, bør klimapolitikken i Danmark indrettes, så 
den tager højde for CO2e-lækage. Hensynet til de globale udlednin-
ger kan opfattes som en supplerende målsætning. Hvis en sådan 
supplerende målsætning skal forfølges omkostningseffektivt, skal 
klimaindsatsen i et vist omfang forskydes fra sektorer med store 
lækageeffekter over til sektorer med små lækageeffekter. En sådan 
tilpasning af den danske klimapolitik vil øge de samfundsøkonomiske 
omkostninger. 
 
I litteraturen er peget på, at det teoretisk optimale afgiftssystem til at 
mindske CO2e-lækage omfatter en ensartet indenlandsk CO2e-afgift 
kombineret med 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 eksportsubsidier.  
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En anden mulighed er at indføre en form for lækagekorrigerede afgif-
ter på CO2e, som er lavere for sektorer, hvor lækageraten er høj. 
Lækagekorrigerede afgifter vil gøre det samfundsøkonomisk dyrere 
at opfylde de rent nationale forpligtelser og målsætninger. Til gen-
gæld kan opnås en større global reduktion af CO2e for denne mer-
pris. 
 
For at illustrere betydningen af regulering med ensartede hhv. læka-
gekorrigerede afgifter er det i kapitel II undersøgt, hvor stor betydning 
lækagekorrektion har, hvis man i 2030 skal opnå en reduktion (man-
ko) i udledningen i ikke-kvotesektoren på 4,0 mio. ton for at leve op til 
2030-målet aftalt med EU.2 Beregningen kan dog ikke ses som et 
forslag til en optimal politik til at mindske de globale udledninger 
gennem dansk klimapolitik. Det skyldes, at f.eks. brug af klimadiffe-
rentierede forbrugsafgifter eller reduktion af indvindingen af olie og 
gas fra Nordsøen potentielt også kan indgå i en optimal lækagekorri-
geret dansk klimapolitik. 
 
I beregningen tages udgangspunkt i en opgørelse af de samfunds-
økonomiske reduktionsomkostninger i 2030 i forskellige dele af ikke-
kvotesektoren, som blev præsenteret i De Økonomiske Råds for-
mandskab (2018). Her blev det fundet, at de marginale samfunds-
økonomiske reduktionsomkostninger var højere for personbiler end 
for landbruget og den øvrige del af ikke-kvotesektoren. 
 
Danmark kan i henhold til aftale med EU også opfylde mankoen ved 
årligt at annullere kvoter svarende til 0,8 mio. ton. Beregninger tyder på, 
at der på lang sigt er en negativ lækagerate af pågældende type kvote-
annulleringer på ca. -53 pct. Kvoteannulleringer har således en effekt på 
de globale udledninger, der er større end en-til-en. Den negative lækage-
rate afspejler, at der på lang sigt er en ekstra reduktion i den samlede 
mængde af kvoter i EU på grund af mekanismer knyttet til reformen af 
kvotemarkedet fra starten af 2018. 
 
Beregningerne viser, at de forskellige sektorers bidrag til opfyldelse af 
mankoen ikke ændres markant med lækagekorrigerede afgifter i stedet 
for en ensartet afgift, jf. figur C. På trods af at lækageraten er højere i 
landbruget end for andre dele af ikke-kvotesektoren, skal denne sektor 
fortsat bidrage væsentligt, selv om der lækagekorrigeres. Den høje læ-
kagerate bidrager dog til, at reduktionerne i landbruget skal være lidt 
mindre ved den lækagekorrigerede politik end ved den ensartede afgift.  
                                                           
2) Beregningen illustrerer den yderligere indsats (manko), der er nødvendig for at opfyl-

de reduktionsbehovet i ikke-kvotesektoren i 2030. Der er usikkerhed om den præcise 
størrelse af mankoen, så i kapitlet er også udført beregninger for en manko på 2,5 
mio. ton. CO2e i 2030. 

Lækagekorrigerede 
afgifter er lavere i 
sektorer med høj 
lækage 

Betydningen af 
lækagekorrektion 
ved målopfyldelse i 
ikke-kvotesektoren 

Lave omkostninger 
ved reduktioner i 
landbruget – høje 
omkostninger for 
personbiler  

 
Negativ lækagerate 
ved annullering af 
kvoter 

Lille forskel på 
ensartet og 
lækagekorrigeret 
politik 



Sammenfatning og anbefalinger 

 16            Økonomi og Miljø, 2019 

FIGUR C ENSARTET OG LÆKAGEKORRIGERET 
REGULERING I IKKE-KVOTESEKTOREN 

 
Figuren viser fordelingen af reduktioner ved at opfylde en reduk-
tionsforpligtelse i ikke-kvotesektoren i 2030 på 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 fra 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 i udgangspunktet er en samfundsøkonomisk 
gevinst ved at mindske udledningen af drivhusgasser for denne sek-
tor. Det skyldes, at der er sidegevinster ved at mindske udledningen 
af drivhusgasser fra landbruget i form af bedre vandmiljø og mindre 
luftforurening. En anden måde at anskue dette på er, at man automa-
tisk får de fleste af CO2e-reduktionerne i landbruget, hvis man lever 
op til de fastlagte mål for reduktion af kvælstofudledningen fra land-
bruget. 
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reduktionerne 
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Selvom lækageraten er meget lille for forbrug af transportbrændsler, 
indgår øgede afgifter på CO2 fra personbiler ikke i den lækagekorri-
gerede afgiftspolitik. Det skyldes, at de marginale samfundsøkonomi-
ske omkostninger ved yderligere reduktioner er relativt høje, da per-
sonbiler allerede i udgangspunktet er kraftigt reguleret. Beregninger-
ne viser også, at kvoteannulleringer bør udnyttes, hvis mankoen i 
2030 er 4,0 mio. ton CO2e, uanset om der benyttes en ensartet eller 
lækagekorrigeret afgiftspolitik. Hvis mankoen i stedet kun er 2,5 mio. 
ton CO2e skal kvoteannulleringer kun anvendes, hvis der tages højde 
for lækagekorrektion. 
 
På grund af lækagen vil reduktioner i udledningen af drivhusgasser i 
ikke-kvotesektoren i Danmark i et vist omfang blive modsvaret af 
øgede udledninger i øvrige lande. Reduktionen i de globale udlednin-
ger er angivet ved de vandrette sorte streger i figur C. 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 
reduceres de globale udledninger med 3,4 mio. ton.  
 
Der er en samfundsøkonomisk merpris ved at bruge lækagekorrige-
rede afgifter. Den samfundsøkonomiske merpris ved den ekstra glo-
bale reduktion er i beregningerne opgjort til hhv. 220 og 660 kr. pr. 
ton. ved en manko i ikke-kvotesektoren på hhv. 2,5 og 4,0 mio. ton i 
2030. Dette er i nogenlunde samme størrelsesorden som bud på den 
globale marginale skadesomkostning for et ton CO2e-udledning – den 
såkaldte social cost of carbon.3  
 
Udenlandske undersøgelser tyder ligeledes på, at der er relativ be-
grænset effekt af at indføre regulering, som søger at begrænse læ-
kagen. Dette er ikke i sig selv et argument for at undlade at anvende 
en lækagekorrigeret klimapolitik, men det er vigtigt ikke at have urea-
listiske forventninger til effekten på de globale udledninger. 

                                                           
3) I De Økonomiske Råds formandskab (2017 og 2018) angives 563 kr. pr. ton CO2e 

(2017-priser) som et godt bud på social cost of carbon baseret på et oversigtsstudie 
af Tol (2013). Det skal dog understreges, at der er stor usikkerhed om størrelsen af 
social cost of carbon. 
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