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Reduktionsmål i 2030 kan nås med en ensartet afgift på alle drivhusgasser 
I 2030 skal nettoudledningerne af drivhusgasser være reduceret med 70 pct.  Analyser i den seneste 

miljøøkonomiske vismandsrapport peger på, at den samfundsøkonomisk billigste måde at nå reduk-

tionsmålet er at pålægge alle drivhusgasudledninger en ensartet afgift på 1.200 kr. pr. ton CO2e. De 

forventede samfundsøkonomiske omkostninger vurderes at udgøre knap 4 mia. kr. pr. år, svarende til 

et permanent årligt tab på ca. 0,15 pct. af BNP fra 2030. 

 

Miljøøkonomisk vismand, Lars Gårn Hansen udtaler: 

“En ensartet drivhusgasafgift er den samfundsøkonomsk billigste måde at nå 2030-målet. En 

drivhusgasafgift giver forbrugere og virksomheder tilskyndelse til at gennemføre de billigste 

reduktioner først, og dermed bliver de samfundsøkonomiske omkostninger lavest mulige.” 

 

Jo længere tid, der går, inden afgiftssatsen meldes ud, jo dyrere bliver det 
Den nuværende klima- og energipolitik indebærer en beskatning af fossile brændsler og støtte til ved-

varende energi. Afgifts- og støttesatser varierer imidlertid på tværs af brancher, anvendelser og tekno-

logier, og vi er derfor langt fra at have en ensartet beskatning af udledninger fra fossile brændsler. Hertil 

kommer, at en række udledninger, herunder landbrugets udledninger af metan og lattergas, i dag slet 

ikke er beskattet. 

 

En ensartet beskatning af CO2 fra afbrænding af fossile brændsler og industrielle processer er et vigtigt 

skridt i retning af en ensartet beskatning af alle udledninger. Da områderne i forvejen beskattes, bør en 

harmonisering af disse afgifter ud fra CO2-indholdet være en administrativ overkommelig opgave. 

 

Det er afgørende, at virksomhederne så hurtigt som muligt får klarhed om rammerne for klimapolitikken 

frem mod 2030. Det vil mindske usikkerheden for virksomhederne om hvilke mål og instrumenter, der 

vil blive taget i brug de kommende år – og det vil gøre, at virksomhedernes villighed til at iværksætte 

grønne investeringer øges, og at risikoen for fejlinvesteringer reduceres. 

 

Miljøøkonomisk vismand, Lars Gårn Hansen udtaler: 

’’Et første skridt bør være sikre en harmonisering af de nuværende afgifter, så der sikres en ensartet 

beskatning af industrielle processer og energi. Det må være en overkommelig opgave, hvor løsningen 

næsten kun kan gå for langsomt.” 

 

’’Vanskeligheder med at fastlægge en drivhusgasafgift på andre områder bør ikke forsinke 

annoncering af en ensartet CO2-afgift for energi og industri.” 

Den nye rapport fra formandskabet for Det Miljøøkonomiske Råd, årets miljøøkonomiske 
vismandsrapport, indeholder en analyse af: 
 

• Dansk klimapolitik frem mod 2030 
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’’Ved troværdigt og hurtigt at annoncere en afgiftsti på CO2-udledninger, som vurderes at være 

tilstrækkelig høj til at nå 2030-målet, vil usikkerheden om fremtidens klimapolitiske tiltag blive 

reduceret, og virksomhederne vil med større sikkerhed kunne foretage de grønne investeringer, som 

er nødvendige og hensigtsmæssige.” 

 

Tilskud vil gøre omstillingen dyrere for samfundet 
De klimaaftaler, der er indgået gennem det seneste års tid, har fokuseret på tilskud, regler og sektor-

specifikke mål. Modelberegninger viser, at hvis 2030-målsætningen skal nås gennem tilskud er de 

samfundsøkonomiske omkostninger mindst tre til fire gange større end ved brug af afgifter. De sam-

fundsøkonomiske reduktionsomkostninger stiger således fra knap 4 mia. kr. om året ved en ensartet 

drivhusgasafgift til mindst 18 mia. kr. om året ved tilskud, der er maksimalt effektivt implementeret. I 

praksis vil meromkostningen ved at gå tilskudsvejen blive større, da det er forbundet med store 

udfordringer at designe, administrere og kontrollere tilskud og regler. 

 

Miljøøkonomisk vismand, Lars Gårn Hansen udtaler: 

“Tilskud er i forhold til afgifter en samfundsøkonomisk væsentligt dyrere måde at nå reduktionsmålet.” 

 

“Et af problemerne ved at bruge tilskud er, at drivhusgasintensive varer ikke bliver dyrere.  

Dermed bliver markedet ikke vores allierede i den grønne omstilling, hvilket gør det 

samfundsøkonomisk dyrere at nå reduktionsmålet.” 

 

Fritagelse for nogle erhverv øger omkostningen for samfundet 
En ensartet drivhusgasafgift vil ramme de drivhusgasintensive erhverv hårdest. Et af de erhverv, der vil 

blive ramt relativt hårdt er landbruget, der blandt andet udleder metan og lattergas. Begrænses afgiften 

til udelukkende at dække CO2, reduceres landbrugets afgiftsbetalinger, men afgiften på de resterende 

udledninger skal så øges for at reduktionsmålet nås. Den højere afgift afspejler, at der er brug for dyrere 

reduktioner, når landbruget ikke i samme grad bidrager til at reducere udslippet, og det øger derfor de 

samfundsøkonomiske omkostninger. 

 

Miljøøkonomisk vismand, Lars Gårn Hansen udtaler: 

“Friholdes udledninger af metan og lattergas øges de samfundsøkonomiske omkostninger fra knap 4 

mia. kr. til godt 12 mia. kr. hvert år. Beregningerne illustrerer, at mange af de billige 

reduktionsmuligheder ligger i landbruget.” 

 

“Der er behov for at konkretisere afgiftsmodellen for landbrugets udledninger af metan og lattergas. Vi 

har for flere år siden beskrevet principperne for en sådan afgiftsmodel, der bygger på landmandens 

husdyr og afgrøder - oplysninger som myndighederne indsamler i dag, og som det vil være let for den 

enkelte landmand at reagere på.” 

 

 

 Den miljøøkonomiske vismandsrapport, Økonomi og Miljø, 2020 er udarbejdet forud for mødet i Det Miljøøkonomiske 
Råd den 9 marts. Vurderinger og anbefalinger i rapporten og i denne pressemeddelelse er alene formandskabets. 
 
De Økonomiske Råds formandskab består af: Carl-Johan Dalgaard, Nabanita Datta Gupta, Lars Gårn Hansen og 
Jakob Roland Munch. 
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