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C O
2
-afgiften har som styringsmiddel to afgør ende svagheder i praksis: ufuldstændig

infor mation og manglende omkostningsef fektivitet. Muligvis kan et marked for CO
2
-

kvoter, hvor forur enerne tildeles deres CO
2
-kvoter gratis, afhjælpe disse mangler. Den

årlige maksimalpris på CO
2
-kvoter beregnes til at være 250 kr/ton, hvorved målsæt-

ningen om 20% CO
2
-reduktion maksimalt vil koste 2‰ af BNP.

1. Start.1. Start.1. Start.1. Start.1. Start.

Danmark bærer den gule CO
2
-før ertrøje i EF. Vi er gået i udbrud med en CO

2
-afgift

og kører efter målstr egen: 20% CO
2
-reduktion år 2005 i forhold til år 1988. CO

2
-

afgiftens størr else er 50 kr per ton udledt CO
2
 for momsr egistrer ede virksomheder

og 100 kr for alle andre CO
2
-udledere. Blandt de øvrige EF-lande er Holland ene om

at have indført en CO
2
-afgift, dog på et langt lavere niveau (17 kr/ton). Sverige

bærer førertrøjen uden for EF med 262 kr/ton. Norge og Finland har CO
2
-afgifter på

niveau med Holland.

Den ambitiøse danske målsætning om 20% r eduktion svarer til opfor dringen fra

Toronto-konfer encen „The Changing Atmosphere“ i 1988 1 .

Virker CO
2
-afgiften efter hensigten, eller ville et marked for køb og salg af CO

2
-kvoter være at fore-

trække? I det efterfølgende påpeger jeg, hvorfor CO
2
-kvotemarkedet bør overvejes nærmere ved dansk

solokørsel i EF. Afsnit 2 ser på målgruppen og myndighedernes informationsbyrde. Afsnit 3 kigger på

omkostningseffektivitet, dvs. opnåelse af et reduktionsmål ved lavest mulige omkostninger. Afsnit 4

uddyber CO
2
-kvotemarkedet og fastlæggelsen af dets maksimalpris. Endelig opsummerer og

perspektiverer afsnit 5 hovedresultaterne.



2. Målgruppe og informationsbyrde.

CO
2
-afgiften opkræves i praksis som en generel energiafgift ad de eksisterende statslige indtægtskanaler,

selvom der i lovens forstand er tale om en udledningsafgift. Dette kan lade sig gøre, fordi det ikke

hidtil har været teknisk muligt at rense CO
2
 på en rentabel måde, dvs. at reducere CO

2
 med et positivt

nettoresultat: mængden af udskilt og lagret CO
2
 fratrukket CO

2
-udledningen som følge af energifor-

bruget til selve rensnings- og lagringsprocessen.

Moderne teknologi gør det nu muligt at fjerne CO
2
 rentabelt fra industrielle processer, hvor CO

2
 op-

træder i koncentreret form (uddybes i afsnit 4). Vælger en udleder således at fjerne CO
2
 ad teknisk vej,

bliver det nødvendigt at kontrollere udslippet, idet der så ikke længere er proportionalitet mellem

energiafbrænding og udslip.

Kontrol af individuelle CO
2
-udledninger er dog næppe hensigtsmæssig i forhold til alle forurenere,

der kan inddeles i fire CO
2
-udledende grupper: Kraftværker, virksomheder, husholdninger og trans-

portsektoren. Kraftværker dækker over alle offentlige el- og varmeproducerende anlæg. Virksomheder

dækker over privat, industriel energianvendelse til procesformål. Husholdninger dækker over indivi-

duel opvarmning. Transport dækker over alle mobile forbrændingsanlæg.

Fordelene ved at kontrollere individuelle udledninger må afvejes over for de administrative ulemper.

Således må de administrative omkostninger ved at kontrollere f.eks. hver enkelt bilejer eller hushold-

ning ventes at overstige de samfundøkonomiske fordele. Derfor synes det mere nærliggende at bibe-

holde CO
2
-afgiften som en generel energiafgift for grupperne husholdninger og transport.

For de to øvrige grupper, kraftværker og virksomheder, gør der sig det særlige forhold gældende, at der

allerede føres tilsyn med disse ‘særligt forurenende virksomheder’ efter Miljøbeskyttelseslovens ka-

pitel 5. Det er således muligt at bygge videre på det allerede eksisterende kontrolsystem. Bl.a. er der

allerede fastsat normer for SO
2
 (svovldioxid) og NO

x
 (kvælstofoxider), der udledes samtidigt med

CO
2
 ved afbrænding af fossile brændsler. Myndighederne registrerer og kontrollerer således ændrin-

ger i SO
2
- og NO

x
-udledningen. Derfor vil det næppe være forbundet med nogen særlig ekstra admini-

strativ indsats at kontrollere CO2-udledningen.

En udledningsafgift eller et marked for udledningskvoter for CO
2
 kan følgelig bygge videre på den

eksisterende juridiske infrastruktur efter Miljøbeskyttelsesloven, hvor regler for administration og

sanktionering allerede er defineret.

Målgruppen for et potentielt CO
2
-kvotemarked eller CO

2
-udledningsafgift, hvor rensningsforan-



staltninger er mulige, afgrænses således til kraftværker og virksomheder. Disse er stationære og af en

sådan størrelse, at de allerede er gjort til genstand for individuel kontrol fra myndighedernes side.

Angående myndighedernes informationsbyrde, så er alene mængdereduktionen af CO
2
 på 20% kendt.

Derimod er afgiftens rette størrelse ukendt i udgangspositionen. Myndighederne kender ikke de en-

kelte CO
2
-udlederes reduktionsomkostninger. En præcis teknisk og produktionsmæssig bedømmelse

af samtlige virksomheder er, efter alt at dømme, en administrativt uoverkommelig opgave.

CO
2
 kan således reduceres på en række forskellige måder, og det er, for andre end udlederen selv,

yderst vanskeligt at vurdere, hvordan reduktionen sker billigst muligt. F.eks. kan udnyttelsen af brændslet

forbedres, der kan spares på energien i forskellige sammenhænge, produktionen kan omlægges, eller

måske er det rentabelt at investere i en vindmølle. Altså stilles der meget store krav til myndigheder-

nes information ved fastlæggelse af CO
2
-afgiftens korrekte størrelse for at nå en på forhånd fastlagt

mængdereduktion.

3. Omkostningseffektivitet.

Afgift og kvotemarked kan siges at skabe målopfyldelse og omkostningseffektivitet på en spejlvendt

måde: afgift er et prisinstrument, kvotemarkedet et mængdeinstrument. Afgiften påvirker mængden

indirekte via prisen. Afgiften er fast, mængden variabel. Kvotemarkedet fastlægger omvendt direkte

mængden, hvorefter prisen tilpasser sig. Mængden er fast, prisen variabel, se figur 1:

Figur 1: Pris versus mængdestyring.

—————————————————————————————————-

      Instrument      Instrument      Instrument      Instrument      Instrument MekanismeMekanismeMekanismeMekanismeMekanisme Politisk målsætningPolitisk målsætningPolitisk målsætningPolitisk målsætningPolitisk målsætning

      Afgift pris → mængde

mængdereduktion

      Kvotemarked mængde → pris

—————————————————————————————————-

Hvis afgiften, efter omhyggelige undersøgelser af udleder nes mar ginale reduktionsom-

kostninger, er ‘rigtigt’ sat i for hold til mængden, er pr oblemet, at mængden hurtigt

forskydes over tid med skiftende økonomiske konjunkturer. Afgiften skal derfor

løbende justeres i for hold til den udledte mængde CO
2
. Mængden er ikke under

direkte kontrol og økonomisk vækst med øget ener gipr oduktion vil, alt andet lige,

øge udledningen af CO
2
! Faktisk kan udlederne vælge at udlede al den CO

2
, de er



villige til at betale for. Resultatet kan meget vel blive en ukontr ollerbar forøgelse af

den samlede CO
2
-udledning!

Angående CO
2
-afgiftens størr else på henholdsvis 50 og 100 kr, er det uvist, om den

ønskede effekt opnås. Den seneste vismandsrapport fra Det Økonomiske Råd, For-

mandskabet (1993), viser således, at CO
2
-afgiften skal op i størr elsesor denen 300

kr for at have den ønskede mængdemæssige ef fekt. Løbende forhøjelser af CO
2
-

afgiften i denne størrelsesor den vil for modentlig ikke være politisk muligt at gen-

nemføre isoleret i Danmark. Da den danske CO
2
-afgift blev fr emlagt som be-

slutningsforslag i februar 1991, pr otester ede industrien voldsomt mod en forrin-

gelse af konkurr enceevnen.

Flere større danske virksomheder truede med at flytte pr oduktionen til udlandet,

og det hævdedes fra flere sider, at CO
2
-afgiften ville koste mindst 10.000 arbejds-

pladser pga. forringet konkurr enceevne. CO
2
-afgiften må således tages som udtryk

for et politisk kompromis, og r egeringen vil næppe kunne mobilisere politisk opbak-

ning til yderligere isoler ede danske afgiftsfor højelser på CO
2
-området 2 . En 6-dobling af

de nuværende 50 kr for industrien til f.eks. 300 kr må derfor anses umulig i det aktuelle politiske

klima.

Omvendt tvinger et kvotemarked virksomhederne til at tilpasse sig mængden af kvoter, uanset prisen

på disse, idet antallet af kvoter i omløb er fastlåst. Dette gælder også i dynamisk henseende med

skiftende økonomiske konjunkturer. Over tid vil kvotemarkedets pris automatisk tilpasse sig ændret

efterspørgsel og udbud og medregne inflation o.lign.

Markedet kan grundlæggende startes op på 2 måder: enten ved bortauktionering af kvoter til højestby-

dende eller ved gratis tildeling, Hjorth-Andersen (1989) samt Mortensen og Sørensen (1991). Umid-

delbart synes den mest nærliggende løsningsmodel at være et ‘grandfathered’ kvotemarked med gratis

tildeling, der kendes fra USA, Tinggård Svendsen (1992) og Andersen (1989). Tilgangen har stærk

politisk appel, fordi den bibeholder status quo med hensyn til fordeling af ejendomsretten over kvo-

terne. Idéen er at tildele udlederne deres ‘historiske’ kvoter gratis, f.eks. på baggrund af udledningen

de sidste 3 år, og derefter tillade fri handel med kvoter.

4. Maksimalpris og marked.

Hvordan markedet ser ud, og hvordan prisdannelsen vil forløbe, er et stort og hidtil uafdækket forskning-

sområde. Under hvilke prismæssige rammer vil det foregå? Her vil jeg ud fra en intuitiv betragtning

søge at fastlægge ydertilfældene, dvs. minimal- og maksimalprisen på en CO
2
-kvote.



Minimalprisen optræder i det ene ydertilfælde, hvis der ingen efterspørgsel findes efter kvoter; minimal-

prisen er nul. Maksimalprisen må derimod være teknologisk bestemt. Hvor meget vil det koste at

bygge en maskine, der indsluser atmosfærisk luft og udskiller og lagrer CO
2
? Hvis dette spørgsmål

kan besvares, gives en øvre grænse for kvoteprisens (afgiftens) størrelse, som ikke kan overskrides;

udlederne vil i så tilfælde vælge at rense CO
2
 frem for at købe en kvote (betale afgift)!

I praksis kan det ikke betale sig at bygge en sådan ‘frilufts-maskine’. Maskinen vil bruge så megen

energi, at der netto udledes langt mere CO
2
, end der kan udskilles og lagres. Grunden er, at atmosfæ-

risk luft indeholder en meget lille koncentration af CO
2
 (ca. 0,03%), som derfor er teknisk krævende at

udvinde3 . Sagen stiller sig derimod anderledes, hvis der optræder større koncentrationer af CO
2
. Dette

er normalt tilfældet i en række lukkede industrielle processer.

To nye og bemærkelsesværdige undersøgelser fra Holland har beregnet, hvor meget det koster at fjerne

og lagre CO
2
 fra sådanne processer. Beregningerne inkluderer de årlige kapital- og betjenings-/vedli-

geholdelsesudgifter og viser, hvor meget det totalt set koster at reducere ét ton CO
2
 per år. I beregnin-

gerne er anvendt en diskonteringsfaktor på 5% og en tidshorisont på 25 år. Farla, Hendriks og Blok

(1992) når således frem til følgende gennemsnitlige marginale reduktionsomkostninger for de tre stør-

ste CO
2
-udledende industrielle sektorer i Holland, se tabel 1:

Tabel 1: Omkostninger ved kemisk CO
2
-reduktion i 3 hollandske industrisektorer, 1990.

      —————————————————————————————————-Industriel sektorIndustriel sektorIndustriel sektorIndustriel sektorIndustriel sektor Å rÅ rÅ rÅ rÅ r -----
lige rlige rlige rlige rlige r eduktionsomkostningereduktionsomkostningereduktionsomkostningereduktionsomkostningereduktionsomkostninger

kr/ton COkr/ton COkr/ton COkr/ton COkr/ton CO
22222

      1. Fremstilling af kunstgødning:  51

      2. Jern og metal: 238

      3. Petr okemi: 306

—————————————————————————————————-

Kilde: Farla, Hendriks og Blok (1992).

C O
2
-reduktion i forbindelse med fr emstilling af ammoniak er specielt billig, ford i

C O
2
 aller ede udskilles som en del af selve pr oduktionspr ocessen.

Hendriks et al. (1992) har tilsvar ende undersøgt, hvor meget det koster at fjerne

C O
2
 i kraftværker. De årlige kemiske r enseomkostninger beløber sig her til 241 og

275 kr/ton for henholdsvis kulfyrede og natur gasfyr ede anlæg. Disse omkostninger

ligger altså på linie med omkostningerne for fjer nelse af CO
2
 i  jern- og metalindu-

strien. For fatterne anbefaler videre, at den udskilte CO
2
 pumpes ned i undergrun-



den og lagres dér. Disse lager omkostninger beløber sig til ekstra 4 kr/ton. I Dan-

mark kunne man eventuelt for estille sig, at den udskilte CO
2
 anvendes som drivgas

ved olie- og gasindvinding i Nor dsøen. Når en lomme i under grunden på denne

måde er fyldt med CO
2
, kan den lukkes igen som en flaske vin.

Inklusive lagring varierer maksimalprisen altså mellem 55 og 310 kr for de her

undersøgte kraftværker og virksomheder. For andre sektorer, der er mindre energ i-

intensive og muligvis ikke har tilsvar ende koncentrationer af CO
2
-udledning, er de

kemiske r eduktionsomkostninger muligvis større. Endnu for eligger ingen data her-

for.

Udleder nes størr else på kvotemarkedet afhænger dir ekte af deres CO
2
-udledning.

Kraftværkerne bidrog i 1988 med 27,6  mill. ton og virksomhederne med 9,6 mill.,

ialt 37,2 mill. ton CO
2
, svar ende til ca. 70 % af den samlede danske CO

2
-udledning,

Risø (1993). Kraftværkerne vil der med dominere markedet med 3/4 af kvoterne,

mens virksomhederne sidder tilbage med den sidste fjer dedel.

Angående antallet af markedsaktører i målgruppen anslår Miljøstyr elsen, at ca.

12.000 virksomheder kontr olleres efter den danske miljøbeskyttelseslov som følge

af SO
2
- og NO

x
-udledninger. Markedet domineres af 20 kraftværker, der pr oducerer

98,9% af den samlede of fentlige ener gipr oduktion baseret på fossile brændsler. De

rester ende 1,1% leveres af 80 mindre kraftværker under 25 MW, Danske Elværkers

Forening (1992, 21-22).

Den teknologiske maksimalpris i et hypotetisk kvotemarked vil for modentligt stabi-

lisere sig på omkring 250 kr/ton CO
2
 på årsbasis, svar ende til de kemiske

reduktionsomkostninger i et moderne kulfyret kraftværk. Dette skyldes, at de 20,

fortrinsvist kulfyr ede, kraftværker vil dominere markedet med 3/4 af kvoter ne, mens

højst forskelligartede virksomheder ligger inde med den sidste fjer dedel.

5. Opløb.5. Opløb.5. Opløb.5. Opløb.5. Opløb.

Hovedr esultaterne kan hår dhændet opsummeres i følgende punkter:

* C O
2
-afgiften bør bibeholdes som brændselsafgift for husholdninger

og transport af administrative årsager.

* Individuel CO
2
-udledningskontrol af kraftværker og virksomheder kan



bygge videre på Miljøbeskyttelseslovens kontr olsystem.

* Prisstyring påfører myndighederne større infor mationsbyrde end

mængdestyring, når r eduktionsmålet er politisk fastlagt.

* Afgiften kan vanskeligt sikre mængdestyring under økonomisk vækst.

* C O
2
-afgiften er for modentlig for lav til at ændre CO

2
-udledernes ad-

færd.

* Isoleret for højelse af CO
2
-afgiften i Danmark skønnes ikke politisk

mulig p.t.

* C O
2
 kan kemisk lagres og fjer nes til årlige omkostninger mellem 55

og 310 kr/ton.

* Maksimal årlig kvotepris for kraftværker og virksomheder ligger på

250 kr/ton.

Gennemgangen lægger således op til en nærmere overvejelse af et marked for CO
2
-

kvoter, hvor forur enerne tildeles deres historiske CO
2
-kvoter gratis. Over førslen af

ejendomsr etten over de CO
2
-kvoter, som målgruppen aller ede implicit benytter sig

af, vil i første omgang betyde en fastlåsning af den aktuelle CO
2
-kvote, medmindre

myndighederne beslutter straks at r educere og der for alene udsteder f.eks. 80% af

det historiske udslip.

Hvis r eduktionen af CO2-udledningen i stedet ønskes for etaget gradvist frem til år

2005, kan myndighederne vælge at opkøbe kvoter i markedet eller nedskrive

kvoter nes værdi med en vis procentsats, f.eks. skærpe kravene hvert 8. år, som det

aller ede sker efter den danske Miljøbeskyttelseslov. En anden mulighed er at ud-

stede kvoter med kort løbetid, f.eks. 2 år, hvor efter udlederen får tildelt nye, men

reducer ede kvoter. For at sikre tilgængelige kvoter i en eventuel opstartsfase, kan

staten eventuelt garantere opkøb til en nærmere fastsat mindstepris og/eller forbe-

holde en pulje til nye udledere. Staten kan også, med jævne mellemrum, vælge at

bortauktionere et nærmere defineret antal kvoter til højestbydende.

Maksimalprisen på 250 kr/ton gør det muligt at anslå, hvor meget det i værste fald

vil koste samfundet årligt at r educere målgruppens CO
2
-udledning med 20% i for-

hold til 1988-niveauet. Målgruppen skal da r educere de 37,4 mill. ton i 1988 med

7,4 mill. ton CO
2
. Med en maksimal r eduktionspris på 250 kr/ton, beløber de årlige



maksimale r eduktionsomkostninger sig til 1,8 mia. kr eller mindre end 2‰ af det

danske bruttonationalpr odukt på 865 mia. kr!

I forhold til elprisen vil en KWh (kilo-watt-time) maksimalt kunne stige med ca. 25

øre, hvilket åbner op for inter essante samfundsøkonomiske ber egninger mellem

kulbaseret ener gipr oduktion og andre ener giformer. Hvis f.eks. ar gumentet for ud-

bygning af vindmølleindustrien kun bygger på ønsket om CO
2
-reduktion, så måtte

de ekstra omkostninger ved vindenergi ikke overstige kulbaseret pr oduktion med

mere end 25 øre per KWh.

Kendskabet til maksimalprisen kan også vise sig nyttig i for hold til utvetydige og

ensartede retningslinier for håndhævelse af virksomheder nes udledningsno rmer.

Har en virksomhed ulovligt udledt 100 tons CO
2
 mere, end den måtte, kan bøden

udregnes i for hold til maksimalprisen på 250 kr/ton. F .eks. kan overskridelsen

ganges med maksimalprisen og en afstraf fende faktor, f.eks. en faktor 4. I dette

eksempel vil bøden beløbe sig til 100.000 kr.

En nærmere belysning af potentialet for et kvotemarked i Danmark kræver videre

forskning, og der r ejser sig umiddelbart en række spør gsmål: Er det muligt at ind-

drage of fentlige kraftværker i markedet på lige fod med industrien? Hvor dan vil

markedsdeltagerne r eagere, og hvor stor bliver markedets ligevægtspris? Fungerer

det eksister ende kontr olsystem godt nok til, at kvotemarkedet kan bygge herpå?

Hvilke handelsomkosninger må indr egnes ved køb og salg af kvoter?

Viser kvotemarkedet sig at være funktionsdygtigt, åbnes op for nogle i for hold til

afgiftsløsningen unikke styringsmuligheder. Nye eller ekspander ende virksomhe-

der, der udleder CO
2
, tvinges til at købe sig ind i markedet, hvorved miljøbeskyttelse

og økonomisk vækst for enes. Måske vil iværksættelsen af et CO
2
-kvotemarked give

Danmark etapesejren og trække hovedfeltet med op i tempo?

LitteraturLitteraturLitteraturLitteraturLitteratur .....

Andersen, M.S. (1989)Andersen, M.S. (1989)Andersen, M.S. (1989)Andersen, M.S. (1989)Andersen, M.S. (1989): „Omsættelige forur eningskvoter“. Nordisk Administrativt
Tidsskrift , nr.2, 124-32.

Andersen, PAndersen, PAndersen, PAndersen, PAndersen, P . (1987). (1987). (1987). (1987). (1987): „Miljøøkonomi - samfundsøkonomiske principper for miljøregu-



lering“. Basse, E.M. (r ed.), Erhvervsmiljøre t , 261-312, G.E.C. Gad, Kbh.

Atkinson, S.E. og TAtkinson, S.E. og TAtkinson, S.E. og TAtkinson, S.E. og TAtkinson, S.E. og T ietenberietenberietenberietenberietenber g, Tg, Tg, Tg, Tg, T .H. (1991).H. (1991).H. (1991).H. (1991).H. (1991): „Economic Implications of Emissions
Trading Rules for Local and Regional Pollutants“. Canadian Jour nal of Economics ,
20, 370-86.

Danske Elværkers ForDanske Elværkers ForDanske Elværkers ForDanske Elværkers ForDanske Elværkers For ening (1992)ening (1992)ening (1992)ening (1992)ening (1992): „Statistik 1992“.

Det Økonomiske Råd, ForDet Økonomiske Råd, ForDet Økonomiske Råd, ForDet Økonomiske Råd, ForDet Økonomiske Råd, For mandskabet (1993)mandskabet (1993)mandskabet (1993)mandskabet (1993)mandskabet (1993):  Dansk Økonomi.

Farla, J., Hendriks C. og Blok, K. (1992)Farla, J., Hendriks C. og Blok, K. (1992)Farla, J., Hendriks C. og Blok, K. (1992)Farla, J., Hendriks C. og Blok, K. (1992)Farla, J., Hendriks C. og Blok, K. (1992):  Carbon Dioxide Recovery From Industrial
Processes . Report no. 92076, Department of Science, Technology and Society, Utrecht
University, The Netherlands.

Hendriks et al. (1992)Hendriks et al. (1992)Hendriks et al. (1992)Hendriks et al. (1992)Hendriks et al. (1992):  Verwijdering en Opslag van CO
2
 bij elektriciteitsopwekking .

Report no. 92035, Department of Science, T echnology and Society, Utr echt University,
The Netherlands.

Hjorth-Andersen, ChrHjorth-Andersen, ChrHjorth-Andersen, ChrHjorth-Andersen, ChrHjorth-Andersen, Chr . (1989). (1989). (1989). (1989). (1989): „Omsættelige forur eningstilladelser“. Sam-
fundsøkonomen , nr.5, 23-30.

Jespersen, J. (1992)Jespersen, J. (1992)Jespersen, J. (1992)Jespersen, J. (1992)Jespersen, J. (1992): „CO
2
-afgift“. Samfundsøkonomen , nr.3, 33-37.

Mortensen, J.B. og SørMortensen, J.B. og SørMortensen, J.B. og SørMortensen, J.B. og SørMortensen, J.B. og Sør ensen, Pensen, Pensen, Pensen, Pensen, P .B. (1991).B. (1991).B. (1991).B. (1991).B. (1991):  Økonomiske styringsmidler i miljøpolitik-
ken . Miljøministeriet.

Risø (1993)Risø (1993)Risø (1993)Risø (1993)Risø (1993): Upubliceret datamateriale. Kontakt: Jør gen Fenhann.

TTTTT ietenberietenberietenberietenberietenber g, Tg, Tg, Tg, Tg, T .H. (1985).H. (1985).H. (1985).H. (1985).H. (1985):  Emissions T rading: An Exer cise in Refor ming Pollution Po-
l i cy. Washington, D.C.: Resour ces for the Future .

TTTTT inggåringgåringgåringgåringgår d Svendsen, G. (1992)d Svendsen, G. (1992)d Svendsen, G. (1992)d Svendsen, G. (1992)d Svendsen, G. (1992): „Omsættelige forureningstilladelser i USA“. Sam-
fundsøkonomen , nr.3, 26-31.

TTTTT inggåringgåringgåringgåringgår d Svendsen, G. (1991)d Svendsen, G. (1991)d Svendsen, G. (1991)d Svendsen, G. (1991)d Svendsen, G. (1991):  Indfør else af tilladelsesmarkeder i Danmark? - med
normstyr ede ener gipr oducenters udledning af CO

2
, SO

2
 og NO

x
 som eksempel . Speciale-

opgave ved Statskundskab, År hus Universitet.

     1 CO
2
 udledes ved afbrænding af fossile brændsler (kul, olie, natur gas) og r egnes for hovedårsag til

drivhuseffekten. Den skadelige virkning fra CO
2
 er uafhængig af kildens geografiske placering i mod-

sætning til f.eks. SO
2
- og NO

x
-udslip, der afstedkommer syrer egn i bestemte områder alt efter stoff ernes

koncentration, kildens lokalisering og meteor ologiske for hold. Dette punkt for enkler analysen, eftersom
det er yderst pr oblematisk at inddrage kildelokalisering og rumlig dimension på en omkostningsef fektiv
måde. V edrørende teor etiske arbejder om inddragelse af kildeplacering kan henvises til Tietenberg

(1985), Atkinson og T ietenberg (1991) samt T inggård Svendsen (1991).

     2 Industrien skulle i det oprindelige lovforslag betale den fulde CO
2
-afgift på 100 kr/ton uden nogen

form for r efusion. For en nærmere kritik af CO
2
-afgiftens faktiske udfor mning, se Jespersen (1992).

     3 Interview med Mogens W eel Hansen, dk-Teknik, af 16/6 1993.


