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Forord  

Denne rapport er udarbejdet ved Center for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning,
Aarhus Universitet, efter en samarbejdsaftale med Nordisk Ministerråds
embedsmandsgruppe for miljøøkonomi.

Repræsentanterne for de nordiske økonomi- og miljøministerier har været behjælpelige
med at identificere nationale studier af de grønne afgifters effekter. Udkast til rapporten
har desuden været diskuteret på to møder i embedsmandsgruppen, henholdsvis i
Helsinki i oktober 1999 og i København i maj 2000.

Rapportens forfattere har påtaget sig det faglige og indholdsmæssige ansvar for den
endelige udformning af rapporten. Nordisk Ministerråd og embedsmandsgruppen kan
således ikke nødvendigvis tages til indtægt for rapportens betragtninger og
konklusioner.

Århus, maj 2000.

Mikael Skou Andersen, lektor.
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Sammendrag  

Grønne afgifter har igennem de sidste 10 år vundet indpas i miljøreguleringen i de
nordiske lande. Nærværende rapport er et litteraturstudium af effekterne af grønne
afgifter på CO2- og pesticid-området. Der er identificeret ialt 68 studier af CO2-
afgifterne og 20 studier af pesticid-afgifterne. I rapporten foretages en sammenfatning af
resultaterne fra disse studier og en vurdering af de anvendte metoder til at belyse
effekterne af de grønne afgifter. Størstedelen af studierne er såkaldte ex-ante studier,
som er gennemført forud for afgifternes implementering, og som ofte baserer sig på
forenklede økonomiske modeller. Ex-post studier, som baserer sig på de faktiske
historiske data for tilpasningen til afgifterne, er der forholdsvis få af. Der er identificeret
ialt 20 ex-post studier af CO2-afgifterne, mens der ikke findes egentlige ex-post studier
af pesticid-afgifterne. Når det gælder miljøeffekterne af grønne afgifter må ex-post
studierne vurderes til at kunne generere de mest præcise data for effekterne af grønne
afgifter.

De gennemførte ex-post studier af CO2-afgifterne giver ikke entydige resultater, da
fokus og metoder varierer meget. De fleste studier er partielle og omhandler én eller
flere sektorer i økonomien. En del af studierne er gennemført få år efter afgifternes
introduktion, og giver således ikke en opdateret vurdering af afgifternes effekter. For så
vidt som det er muligt at sammenfatte den eksisterende viden om effekterne af CO2-
afgifterne, synes der at være indikationer for, at specielt den danske CO2-afgifts effekter
er markante i forhold til resultaterne i de andre nordiske lande, idet Danmark er det
eneste land, hvis afgiftsbelagte CO2-udslip er reduceret markant i absolutte mængder.
Med hensyn til Norge og Sverige kan der dog også udpeges effekter af CO2-afgifterne i
bestemte sektorer i forhold til "business-as-usual" scenarier. Finlands CO2-afgift er ikke
evalueret ex-post, men har dog nået et niveau, der giver forventninger om målelige
effekter. Forklaringen på de markante effekter særligt i dansk industri er dels
brændselsskift bort fra kul, dels det forhold, at provenuet fra den danske afgift
tilbageføres til energieffektiviseringer. Med hensyn til pesticidafgifterne er der i midten
af 1990'erne foretaget betydelige reformer af afgiftssystemerne, således at det er for
tidligt at vurdere disse ex-post. Forekomsten af pesticid-hamstring blandt landmændene
i alle de nordiske lande forud for afgiftsforhøjelserne vidner om en ikke ubetydelig
prisfølsomhed på markedet.

Rapporten giver endvidere en vurdering af forskellige metoder til evaluering af grønne
afgifter. Med hensyn til brugen af økonomiske modelværktøjer peges der på en række
grundlæggende antagelser i disse, som begrænser mulighederne for at vurdere de
dynamiske effekter af afgifter. Det er specielt problematisk, at modellerne ikke for alvor
kan håndtere teknologisk udvikling og fornyelse, samt at modellerne antager økonomisk
rationalitet blandt aktørerne forud for afgifternes indførelse. Rapporten gennemgår
fordele og ulemper ved en række andre evalueringsmetoder, som er kendte fra
politologien og sociologien. Der peges på, at det kan være nødvendigt at kombinere
flere forskellige metoder for at kunne belyse effekterne af de grønne afgifter
tilfredsstillende. Endvidere peges der specielt på, at opbygning af omfattende panel-
databaser med disaggregerede tidsseriedata på aktørniveau, må vurderes at give de
bedste muligheder for at vurdere effekterne af de grønne afgifter over tid.
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Summary  

Green taxes have over the past 10 years become a significant part of environmental
regulation in the Nordic countries. The present report is a literature study of the effects
of green taxes with regard to CO2 and pesticides. The authors have identified 68 studies
of CO2-taxes and 20 studies of the pesticide taxes. The report presents a summary of the
results from these studies and assesses the methodologies employed for examining the
effects of the green taxes. The majority of the reviewed studies are ex-ante studies,
which have been carried out in advance of the implementation of the taxes, and which
are often based on simplified economic models. Ex-post studies, which are based on the
actual historical data for the adjustment to the taxes, are relatively few. 20 ex-post
studies of the CO2-taxes have been identified, while there are not any ex-post studies of
the pesticide taxes. With regard to the environmental effects of green taxes, the ex-post
studies can be relied on for the procurement of the most reliable data.

The completed ex-post studies of the CO2-taxes do not present unambiguous results,
because focus and methodology differ. Most studies are partial in their focus and relate
to one or more sectors of the economy. Some studies have been carried out few years
after the introduction of the taxes, and do not present an updated assessment of the
effects of the taxes. To the extent that it is possible to summarise the present knowledge
about the effects of the CO2-taxes, there seems to be indications for relatively marked
effects in Denmark as compared to the other Nordic countries, since Denmark is the
only country whose taxed CO2-emissions have been reduced in absolute figures. With
regard to Norway and Sweden, effects of the CO2-taxes can be identified in particular
sectors in relation to business-as-usual scenarios. Finland’s CO2-tax has not been
comprehensively evaluated ex-post, but has reached a tax level which gives
expectations of measurable effects. The explanations for the marked effects in Danish
industry are partly fuel switch away from coal, partly the recycling of tax revenue for
energy efficiency investments. With regard to the pesticide taxes substantial reforms of
tax bases and tax levels have been implemented in the mid-1990’s, and therefore they
cannot be evaluated ex-post yet. However, the occurrence in several countries of
pesticide hoarding among farmers in response to tax increases seems to indicate that
price sensitivity is not trivial.

The present report also presents an assessment of the different methodologies employed
for the evaluations of green taxes. With regard to the economic models, some
fundamental assumptions, which constrain the possibilities for an assessment of the
dynamic efficiency of the green taxes, are pointed out. It seems particularly problematic
that the models not sufficiently can handle technological innovations and developments,
and that the models assume full economic rationality among the target groups also in
advance of the introduction of the green taxes. The report reviews advantages and
disadvantages of some other evaluation methods, known primarily from political
science and sociology. It is pointed out that different methods may be needed to be
combined in order to analyse the effects of the green taxes. It is also pointed out that
comprehensive panel data bases, with disaggregated data at actor level, can be expected
to provide the best basis for an assessment of the effects of green taxes.
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Tiivistelmä suomeksi  

Viimeisen kymmenen vuoden aikana ympäristömaksut ovat tulleet hyväksytyiksi
ympäristöhallinnossa Pohjoismaissa. Käsillä oleva raportti on kirjallisuustutkimus
ympäristömaksujen vaikutuksista CO2 ja kasvintorjunta-aine aloilla. Raportissa
käsitellään 68:aa CO2 ja 20:tä kasvintorjunta-aine maksuista tehtyä tutkimusta.
Raportissa tehdään yhteenveto näiden tutkimusten tuloksista sekä arvioidaan käytettyjä
menetelmiä ympäristömaksujen valoittumiseksi. Suurin osa tutkimuksista on nk. ex-
ante tutkimuksia, jotka on tehty ennen maksujen voimaansaattamista, ja jotka usein
perustuvat yksinkertaistettuihin ekonomisiin malleihin. Ex-post tutkimukset, jotka
pohjautuvat todelliseen historialliseen aineistoon, siitä miten maksuihin on sopeuduttu,
ovat suhteellisen harvassa. Raportti luonnehtii kaikkiaan 20 ex-post tutkimusta CO2 –
maksuista, mutta kasvinsuojeluaineiden maksuista ei löydy varsinaisia ex-post
tutkimuksia. Tarkasteltaessa näiden nk. vihreiden maksujen ympäristövaikutuksia,
arvioidaan ex-post tutkimusten tuottavan tarkinta tietoa maksujen vaikutuksista.

Tehdyt ex-post tutkimukset CO2 -maksuista eivät anna yksiselitteisiä tuloksia, sillä
tutkimusten painopiste ja menetelmät vaihtelevat paljon. Useimmat tutkimukset ovat
osittaisia ja käsittelevät yhtä tai useampaa talouden sektoria. Osa tutkimuksista on tehty
muutama vuosi maksujen käyttöönoton jälkeen, ja ne eivät täten anna päivitettyä
arviointia maksujen vaikutuksista. Siinä määrin kun on mahdollista tehdä yhteenveto
olemassa olevan tiedon pohjalta, viittaavat CO2  maksujen tutkimustulokset siihen, että
erityisesti tanskalaisten CO2  -maksujen vaikutukset ovat merkittäviä verrattuna muihin
Pohjoismaihin, sillä Tanska on ainoa maa, jonka maksujenalaiset CO2 -päästöt ovat
vähentyneet huomattavina absoluuttisina määrinä. Norjan ja Ruotsin kohdalla voidaan
kuitenkin osoittaa CO2 -maksujen vaikutus tietyillä sektoreilla ”business-as-usual”
skenaarioon verrattuna. Suomen CO2  maksujen vaikutuksia ei ole arvioitu ex-post,
mutta on saavutettu taso, joka antaa toiveita tavoitteiden mukaisista vaikutuksista.
Selitys huomattaville vaikutuksille erityisesti Tanskan teollisuudessa on osittain se, että
on siirrytty hiilestä muihin polttoaineisiin ja osittain se, että Tanskassa maksuista saadut
verotulot ohjataan takaisin energiateollisuudelle sen tehostamista varten.
Kasvintorjunta-ainemaksuja koskien merkittävät uudistukset tehtiin vasta 1990- luvun
puolivälissä, ja siksi ex-post arvioinnit ovat liian varhaisia. Maanviljelijöiden
keskuudessa esiintynyt kasvintorjunta-ainehamstraus kaikissa Pohjoismaissa ennen
maksujen korotusta todistaa kuitenkin markkinoiden hintaherkkyyden puolesta.

Lisäksi raportti antaa arvion erilaisten menetelmien käytöstä ympäristömaksuja
evaluoitaessa. Taloudellisten mallityökalujen käytön suhteen raportti osoittaa joukon
perustavanlaatuisia olettamuksia, jotka rajoittavat mahdollisuuksia arvioida maksujen
dynaamisia vaikutuksia. Erityisen ongelmalliseksi koetaan se, etteivät mallit voi
vakavasti käsitellä teknologista kehitystä ja uudistuksia. Lisäksi mallit olettavat
taloudellista rationaalisuutta osallisten kesken ennen maksujen käyttöönottoa. Raportti
käy läpi mallien edut ja haitat, sekä joukon muita arviointimenetelmiä, jotka ovat tuttuja
valtiotieteistä ja sosiologista. Raportti osoittaa tarpeen yhdistää useampia erilaisia
menetelmiä ympäristömaksujen vaikutusten tyydyttäväksi arvioimiseksi. Erityisesti
voidaan arvioida, että laajan paneelitietokannan rakentaminen, eritellyn ja yksilötason
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aikasarjadatan kanssa, antaa ajan myötä parhaat mahdollisuudet ympäristömaksujen
vaikutusten evaluoinnissa.
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Útdráttur  

Á síðustu 10 árum hafa grænir skattar orðið mikilvægur þáttur í umhverfisstjórnum á
Norðurlöndum. Þessi skýrsla byggist á yfirlitskönnun heimilda sem lúta að áhrifum
grænna skatta á CO2-losun og notkun skordýraeiturs. Höfundarnir hafa fundið 68
rannsóknir sem fjalla um CO2-skatta og 20 rannsóknir um skattlagningu skordýraeiturs.
Skýrslan tekur niðurstöður þessara rannsókna saman og metur jafnframt þá aðferðafræði
sem beitt hefur verið til að kanna áhrif grænna skatta. Meirihluti þeirra rannsókna sem
hér eru tekin til skoðunar eru ”ex-ante” rannsóknir sem gerðar hafa verið áður en
skattarnir komu til framkvæmda og sem oft eru byggðar á einfölduðum hagfræðilegum
líkönum. ”Ex-post” rannsóknir, sem byggðar eru á raunverulegum sögulegum gögnum
um aðlögun að skattabreytingunum, eru hlutfallslega fáar. 20 ������� rannsóknir á CO2-
sköttunum hafa fundist, en hinsvegar fundust engar slíkar rannsóknir í hópi þeirra sem
vörðuðu eiturskattana. ������� rannsóknir eru þær rannsóknir sem vænta má að skili af
sér traustustu gögnum um umhverfisáhrif grænna skatta.

Niðurstöður þeirra ������� rannsókna á CO2-sköttum sem þegar er lokið eru ekki
einhlítar þar sem nálgun og aðferðafræði er breytileg á milli rannsókna. Flestar
rannsókninar eru takmarkaður að vöxtum og ná til eins eða fáeinna geira hagkerfisins.
Sumar rannsóknirnar voru framkvæmdar fáeinum árum eftir að skattarnir komust á og
gefa því ekki rétta mynd af stöðu mála í dag varðandi áhrif skattanna. Að svo miklu
leyti sem hægt er að draga saman þá þekkingu sem nú er til staðar um áhrif CO2-
skattana, þá má greina vísbendingar um að áhrifin hafi verið mjög mikil í Danmörku í
samanburði við hin Norðurlöndin, þar sem Danmörk er eina landið þar sem skattlögð
Co2-losun hefur dregist saman að raungildi. Hvað Noreg og Svíþjóð varðar, þá eru áhrif
CO2-skattana þar greinanleg á afmörkuðum sviðum, í tengslum við ”	
���������
�
�”
kringumstæður. Áhrif CO2-skattsins í Finnlandi hafa ekki verið ítarlega rannsakaður ���
���� en skatturinn hefur nú náð þrepi sem gefur fyrirheit um mælanlega áhrif. Þau miklu
áhrifa sem komið hafa fram í Danmörku skýrast að hluta til af því að vægi kola í
orkuframleiðslu hefur minnkað samfara hlutfallslegri aukningu í notkun annarra
eldsneytisgjafa og að hluta til af því að skatttekjur hafa verið nýttar til fjárfestingar í
tækni og búnaði til að ná fram auknu hagræði í orkunotkun. Hvað eiturskattana varðar
þá fór fyrst að bera á verulegum endurbótum á skattagrunni og skattþrepi um miðjan
tíunda áratuginn og því er enn of snemmt að meta þessar endurbætur �������. Hinsvegar
bendir það hamstur á skordýraeitri sem orðið hefur vart meðal bænda í mörgum ríkjum
eftir að skattarnir voru hækkaðir til þess að áhrif slíkra verðbreytinga séu umtalsverð.

Í þessari skýrslu er einnig lagt mat á þá ólíku aðferðarfræði sem beitt hefur verið til að
rannsaka áhrif grænna skatta. Hvað hagfræðilegu líkönin snertir, þá er hér bent á þann
galla að ýmsar grunnforsendur sem rannsóknir þessar gefa sér dragi úr möguleikum
þeirra á að meta hina dýnamísku skilvirkni grænna skatta. Vandinn birtist bæði í því að
líkönin geta ekki tekið nægilegt tillit til tækninýjunga og – þróunar, og jafnframt að
líkönin geri ráð fyrir fullkominni hagsýni (������������������) meðal markhópanna,
bæði fyrir og eftir að skattarnir voru settir á. Skýrslan greinir frá kostum og göllum
ýmissa annarra matsaðferða sem einkum hafa verið notaðar af stjórnmálafræðingum og
félagsfræðingum. Bent er á það að samtvinnun ólíkra aðferða kunni að vera þörf í þeim
tilgangi að meta áhrif grænna skatta. Einnig er bent á það að vænta má að ítarlegir
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����-gagnagrunnar, þar sem uppleyst gögn (����������������eru athuguð á
grundvelli einstakra viðfanga yfir tíma, bjóði upp á bestu undirstöðuna fyrir mat á
áhrifum grænna skatta.
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1. Indledning  

Formålet med denne rapport er dels at give et overblik over vurderinger og evalueringer
af grønne afgifter m.v., der er gennemført i de nordiske lande, dels at diskutere nogle af
de metodemæssige problemer, som knytter sig til sådanne evalueringer.

Økonomiske styringsmidler begyndte for alvor at vinde indpas i miljøreguleringen i
sidste halvdel af 1980'erne. Betydelig interesse har samlet sig om CO2-afgifterne, som
indførtes i 1991-92, og det er især dem, der har været genstand for vurderinger og eva-
lueringer, selvom tidsserierne stadig er forholdsvis korte. I denne rapport gives der et
overblik over de gennemførte studier i de nordiske lande. Fra det egentlige miljøområde
gennemgås desuden vurderinger og evalueringer vedrørende pesticidafgifter.

Begrebet evaluering opfattes intuitivt meget rummeligt, og det er desværre en udbredt
misforståelse at forveksle evaluering (utvärdering) med vurdering af al slags offentlig
politik. "Utvärdering är etterhandsbedömming" fastslår den svenske evalueringsekspert,
E. Vedung (1994: 18). At der er tale om en efterfølgende vurdering betyder ikke, at
politikken eller reguleringen skal være afsluttet, kun at vurderingen tidsmæssigt følger
efter beslutningen om at etablere eller revidere, i dette tilfælde en miljø- eller ressource-
afgift.

OECD sondrer mellem ������ og ������� vurderinger af økonomiske styringsmidler i
miljøpolitikken. Ex-ante vurderinger er forudgående vurderinger, som ofte er baseret på
modelberegninger eller andre skematiske fremskrivninger af effekterne. Der er reelt tale
om prognoser, eller mere præcist betingede scenarier. Ex-post vurderinger er derimod
efterfølgende analyser, det vil sige egentlige evalueringer. Ifølge forfatterne til en
OECD-rapport om evaluering af økonomiske styringsmidler har ex-post analyser nogle
særlige kvaliteter, idet:

"Ex-post analysis of the performance of economic instruments in environ-
mental policy is able to provide more firmly based evidence about key
responses affecting the environmental and economic effectiveness of economic
instruments than can be obtained on the basis of considering theoretical
arguments or ex-ante forecasts alone”. (OECD, 1997a: 32).

Ved ex-post vurderinger er der et bredere sæt af metoder til rådighed, fordi det er muligt
at basere analysen på faktiske, historiske data. Ex-post vurderinger baseres hyppigt på
interviews, tidsserieanalyser etc. I praksis er grænsen mellem ex-ante og ex-post
metoder dog ikke helt klar; i de senere år er økonomiske modeller også taget i
anvendelse ved ex-post vurderinger.

I rapporten gives et overblik over både ex-ante og ex-post vurderinger af CO2- og
pesticidafgifter i de nordiske lande. Gennemgangen fokuserer på resultaterne af disse
vurderinger, og de metoder der ligger bag resultaterne. I rapportens afsluttende kapitel
diskuteres metodeproblematikken ved ex-post vurderinger. Gennemgangen af de
gennemførte evalueringer viser, at metoderne spænder fra anvendelse af økonomiske
modeller til mere sociologisk prægede interview undersøgelser. De enkelte metoder har
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hver deres styrker og svagheder, men de gennemførte studier kendetegnes dog ved
forholdsvis begrænsede diskussioner af disse.

Økonomiske styringsmidler anvendes typisk i kombination med andre styringsmidler.
Emissionsprofilerne udvikler sig som bekendt ikke kun under hensyn til styrings-
tiltagene, da der også pågår en autonom udvikling, bestemt af makroøkonomiske og
strukturelle variable. Evaluering kan derfor kræve ganske omfattende datamængder,
især hvis man ønsker at belyse den helt præcise effekt af en afgift i forhold til en række
andre variable.

Ifølge de miljøøkonomiske lærebøger er en af de centrale fordele ved anvendelse af
økonomiske styringsmidler, at reguleringsmyndigheden ikke behøver at besidde
detaljeret information om produktionsforholdene m.v. hos de regulerede, fordi afgiften
giver forurenerne et incitament til at nedbringe emissionerne til samme marginale om-
kostning per reduceret enhed. Det kan derfor forekomme paradoksalt, at myndighederne
for at gennemføre evalueringer, der kan besvare spørgsmål om afgiftens effekt, alligevel
ofte nødsages til at indsamle ganske detaljerede oplysninger om forurenerne og fx. deres
kontrolomkostninger.

Sådanne informationer gør det imidlertid nemmere at vurdere afgifternes præcise
effekter, herunder hvilke barrierer der kan være for at opnå den ønskede miljøeffekt.
Informationerne er også nødvendige for at kunne vurdere, hvordan afgifterne i praksis
påvirker konkurrenceevnen samt andre samfundsøkonomiske og fordelingsmæssige
variable.
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2. Vurderinger vedrørende effekterne af  
CO2  -afgifter    

De nordiske lande er foregangslande, hvad angår bekæmpelse af CO2-forureningen ved
hjælp af økonomiske instrumenter. Således indførte Danmark, Finland, Norge og
Sverige, i selskab med Holland1, verdens første CO2-afgifter i perioden 1990-92. Da
afgifterne nu har fungeret i snart et helt årti, er det naturligt, at forsøge at drage ved lære
af de gennemførte evalueringer i de enkelte lande, så der kan skabes lidt større klarhed
omkring metoderne.

Gennemgangen er struktureret således, at analyserne – både ex-ante og ex-post –
præsenteres i kronologisk rækkefølge i afsnit for de enkelte lande. I enkelte tilfælde er
medtaget analyser af aftaler og tilskud på CO2-området, da disse kan have en nær
sammenhæng med afgifterne.

Der vil i indledningen af hvert enkelt afsnit være en kort beskrivelse af CO2-afgiftens
design i det pågældende land. CO2-afgifterne er meget forskelligt designede fra land til
land – der findes ikke nogen ensartet “nordisk model” på energiafgiftsområdet (Malaska
m.fl. 1997:21,64). Desuden er afgifterne løbende blevet ændret, og satserne justeret, og
derfor vil vi afstå fra at udføre en egentlig komparativ analyse af afgiftssystemerne, da
det vil være temmelig pladskrævende2. Beskrivelsen af de enkelte analyser er bygget op
omkring korte resuméer centreret omkring fire hovedspørgsmål:

1) Hvilken/hvilke CO2-afgifter er genstand for evalueringen?

2) Hvilken effekt forsøger man at måle – økonomisk effekt eller miljømæssig effekt?

3) Hvilken metode anvendes – har man f.eks. valgt ex-post at udføre en evaluering
baseret på interviews eller udføres måske i stedet en modelanalyse ex-ante?

4) Hvilke resultater når evalueringen frem til?

I slutningen af hvert enkelt afsnit er der en tabel, som ridser hovedtrækkene i de
forskellige analyser op.

De enkelte nordiske landes CO2-udslip fremgår af tabel 2.1.

                                                
1 Holland indførte en CO2-afgift 1990 som en komponent i energiafgiften. Den hollandske afgift
har mere haft karakter af et sekundært instrument, idet man indtil fornyligt primært satsede på at
opnå CO2-reduktioner via indgåelse af aftaler (Enevoldsen 1998:20-24). Afgiften er dog blevet
væsentligt mere omfattende i 1999 (Ministry of Housing, Spatial Planning, and the Environment
1998).
2 Se Brännlund & Kriström 1999:54ff; Nordisk Ministerråd 1999; se evt. også Paul Ekins’ &
Stefan Specks, ����	��������������������������������� jf.
http://www.keele.ac.uk/depts/ge/envtaxes/SUMMARY.HTM. For en indgående beskrivelse af
afgiftssystemerne i de fire lande indtil 1993 - se Haugland 1993.
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Tabel 2.1 Faktisk CO2-emission

�����������	
�����
�	�� �����������	
��	�
���
������
��	���� 60 (1998) 11,6
��	��	� 58 (1997) 11,6
����	� 2,5 (1997) 9,8
����� 41 (1997) 9,8
������� 57 (1998) 6,7
�� 3301 (1995) 8,8
���� 12086 (1995) 11,1

* Befolkningstal for 1993. 1995-tal for OECD og EU.

Kilder: Energistyrelsen 1999c; Ministry of the Environment 1998:58; Statistics Iceland 1999; Statistisk
sentralbyrå 2000a; Naturvårdsverket 1999; Energimyndigheten 1998b:28

2.1 Danmark
Danmark har en målsætning om 20% reduktion i CO2-udslippet for perioden 1988-2005
(Energiministeriet 1990:91). Samtidig har Danmark ifølge Kyoto-aftalen påtaget sig at
reducere udslippet af drivhusgasser, hvor CO2 er klart den mest almindelige, med 21%
frem til perioden 2008-12 målt i forhold til 1990 (Finansministeriet 1999b:kap.4.2).
Målsætningerne skal ses i lyset af, at Danmark, sammen med Finland, har det højeste
CO2-udslip pr. capita i Norden, og da det danske energisystem i høj grad er baseret på
fossile brændsler, er der relativt store muligheder for at substituere bort fra kul og over
mod mindre CO2-holdige energiformer (Energimyndigheten 1998a:33; Nordisk
Ministerråd 1994:24).

Det danske energiafgiftssystem består af en elektricitetsafgift, en forbrugsafgift på
energi og en CO2-afgift på visse fossile brændsler (benzin er undtaget). Industrien har,
indtil 1996, i praksis været fritaget for energiafgiften og elektricitetsafgiften og betalte
kun en CO2-sats svarende til ca. 30-50% af husholdningernes sats grundet diverse
reduktions- og tilbageføringsordninger (Nordisk Ministerråd 1999:42). Da CO2-afgiften
indførtes 1992 betalte husholdningerne 100 DKK/ton CO2.

Den såkaldte ���������� reformerede CO2-afgiften ret vidtgående fra og med 1996,
idet virksomhedernes satser blev justeret op – visse virksomheder kan dog opnå en
reduceret sats, hvis de indgår en treårig bindende aftale om at nedbringe udslippet.
Industriens satser er desuden blevet differentierede: I år 2000 betales der for tunge
processer 25 DKK/ton CO2, for lette processer 90 DKK/ton og for rumopvarmning 600
DKK/ton. Husholdningerne betaler ligeledes 600 DKK/ton CO2, når energiafgifterne
omregnes. De mest udsatte virksomheder kan som nævnt få en væsentligt mindre sats
ved frivilligt at indgå en bindende aftale, idet der i så fald kun skal betales 3 DKK/ton
for tunge processer og 68 DKK/ton for lette processer. Pakken indeholdt også en SO2-
afgift på 10 DKK/kg SO2. Statens merprovenu fra erhvervenes afgifter tilbageføres fuldt
ud – det foregår især via mindre arbejdsmarkedsbidrag (Pedersen 2000; se også Larsen
1999).

I 1997 havde staten et provenu fra CO2-afgifterne på 1,7 mia. DKK fra husholdningerne
og 2,2 mia. DKK fra erhvervene (Danmarks Statistik 1999b:152).
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Det faktiske danske CO2-udslip steg ifølge OECD med hele 37% i perioden 1990-96 –
en stor del af stigningen kan dog forklares med eleksport (OECD 1999:85). Desuden er
det vigtigt at være opmærksom på, at 1990 var et helt ekstremt varmt år i Danmark
(målt på graddage), mens 1996 var meget koldt3. Korrigeret for nettoeleksport og
klimaudsving faldt det danske CO2-udslip rent faktisk med godt 4% i perioden. I
perioden 1990-98 er det korrigerede udslip faldet med knapt 8% (Energistyrelsen
1999c). De foreløbige opgørelser viser et yderligere fald i udslippene på 1,2% i 1999
(Energistyrelsen 2000).

Det tværministerielle energiafgiftsudvalg 1991

Inden CO2-afgifterne indførtes i Danmark, blev der udarbejdet forskellige ex-ante
analyser, således også af det underudvalg, som arbejdede med en omlægning af
energiafgiftssystemet. Udvalget analyserede effekterne i industrisektoren af en række
afgiftssatser med den forudsætning, at afgifterne ikke blev godtgjort på samme måde
som de daværende energiafgifter. Udvalget blev bedt om at være særligt opmærksom på
konkurrenceevneeffekter (Det tværministerielle energiafgiftsudvalg 1991:4).

I første omgang analyserede man effekten af en generel CO2-afgift på 100 DKK/ton og
en SO2-afgift på 15 DKK/kg (ibid:38ff). Under forudsætning af et uændret forbrug ville
CO2-afgiften indbringe et provenu på 2,75 mia. DKK; man forventede dog en væsentlig
substitution væk fra de mest CO2-holdige brændsler over mod gasolie og naturgas. På
baggrund af overslag fra forskellige kilder skønnede man – med meget stor usikkerhed
– at der ville være 15% mindre CO2-udslip ved denne model. Ca. halvdelen af faldet
forventedes at komme via mindsket energiforbrug, mens den anden halvdel vurderedes
til at opstå grundet substitution fra CO2-rige til CO2-fattige brændsler. Udvalget
konstaterede, at en afgift i den angivne størrelsesorden ville ramme de forskellige
erhverv meget forskelligt (ibid:41ff). De energiintensive jern- og stålværker og
metalstøberier ville eksempelvis med de to afgifter i gennemsnit blive påført en
belastning svarende til hele 10% af virksomhedernes lønsum (ibid:47). Udvalget var
dog opmærksom på, at virksomhederne havde mulighed for at vælte en del af afgiften
over i højere priser. Under antagelse af at de primære erhverv kunne overvælte 5% af
omkostningsstigningerne, fremstillingserhvervene 35% og handels- og serviceerhverv-
ene 100%, nåede man frem til, at halvdelen af erhvervsbelastningen kunne overvæltes
(ibid:48f). Ikke overraskende konkluderedes det, at de energitunge erhverv ville få en
forværret konkurrenceevne, hvilket kunne resultere i, at visse virksomheder ville flytte
til udlandet. Derfor vurderede udvalget, at generelle kompensationsordninger var
nødvendige, men udvalget fandt det umuligt at finde en kompensationsordning, som
både kompenserede nogenlunde præcist og ikke var svært administrerbar (ibid:51). Man
analyserede derfor også en gradvis indførelse af en CO2-afgift på 50 DKK/ton, men
også den ville kræve fritagelsesordninger for de energiintensive og konkurrenceudsatte
virksomheder omend effekten på konkurrenceevnen naturligvis var mindre end i det
første scenario (ibid:11, 61). Den bedste løsning var ifølge udvalget en koordineret
indførelse af en afgift på EF-niveau (ibid:13).

                                                
3 Jf. Dansk Teknologisk Instituts oversigt over solkorrigerede graddage og skyggegraddage.
Målt på skyggegraddage, er 1990 det varmeste år i perioden 1936-1998, mens 1996 er det
koldeste år siden 1963.
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Rapporten er meget lidt eksplicit med hensyn til hvilke forudsætninger, der ligger til
grund for analyserne; eksempelvis kan man læse: “På baggrund i overslag fra forskel-
lige kilder skønnes det med meget stor usikkerhed, at der vil blive udledt ca. 15 pct.
mindre SO2 og CO2.” (ibid:41).

Det Økonomiske Råd 1993

Det Økonomiske Råd udarbejdede en ex-ante analyse af de samfundsøkonomiske
omkostninger ved at opfylde den danske målsætning under forskellige antagelser.
Scenariet var en generel CO2-afgift på alle sektorer på 300 DKK/ton CO2, som var
provenuneutral, idet den tilbageførtes til husholdninger og virksomheder via skattelet-
telser og indkomstoverførsler. Simuleringen gennemførtes i en generel ligevægtsmodel
– GESMEC4 – bestående af 21 virksomhedssektorer (heraf 5 energierhverv, én hushold-
ningssektor og én offentlig sektor (Det Økonomiske Råd 1993:117f)). Det Økonomiske
Råd sammenlignede dette scenario med et ret urealistisk scenario, hvor man gennem
tvang (administrativt virkemiddel) gennemfører ensartede reduktioner i alle anvendelser
og sektorer, så alle nedsætter deres forbrug af alle typer CO2-holdige brændsler med
25%.

Ikke overraskende var resultatet, at afgifterne vurderes som værende samfundsøkono-
misk langt mere optimale end det administrative virkemiddel, ligesom det mest optima-
le ville være en international afgift (ibid:120,125).

Lægges afgiften kun på husholdningerne forsvinder en del af de negative samfundsøko-
nomiske omkostninger, men til gengæld giver det også kun 5,3% reduktion i Danmarks
CO2-udslip (ibid:126).

Mæng (1995) har sammenlignet Det Økonomiske Råds forventning om de samfunds-
økonomiske omkostninger ved en CO2-reduktion med de forventninger, man havde i
handlingsplanen ��������    (Energiministeriet 1990). Det viser sig, at Det Økono-
miske Råd med deres top-down-model nåede frem til, at der ville være negative
samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med en CO2-reduktion, mens ������
�   , ved hjælp af deres bottom-up-model, fandt, at der ville være en samfundsøko-
nomisk gevinst (Mæng 1995:2f). Det illustrerer den usikkerhed, som er forbundet med
ex-ante analyser.

Gørtz 1993

Mette Gørtz udfærdigede en ex-ante analyse af de regionale virkninger af en forhøjet
CO2-afgift på erhvervene med Amternes og Kommunernes Forskningsinstituts regio-
nale makroøkonomiske model5 EMIL med hovedvægt på konkurrenceevneeffekten i
forhold til udlandet. EMILs hovedstruktur er en keynesiansk indkomst-multiplikator-
model med en indbygget regional input-output-model, og modellen er opdelt på 21
erhverv. Scenariet var i første omgang en forhøjelse af afgiften fra 50 til 100 DKK uden
reduktionsordninger, d.v.s. en CO2-afgift svarende til den forbrugerne betalte (Gørtz
1993:7f, 57ff).

                                                
4 For en detaljeret gennemgang af modellen, se Frandsen m.fl. 1993
5 For en generel beskrivelse af makroøkonomiske modellers fordele og begrænsninger, se Det
Økonomiske Råd (1990:3-10).
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Resultatet var, at de danske regioners eksport til udlandet ville falde med en samlet
nedgang i beskæftigelsen på 1.650 jobs til følge. Der forventedes dog en vis variation
mellem regionerne, idet især de jyske amter (minus Århus Amt) ville blive relativt hårdt
ramte, fordi disse amter havde en stor udlandsefterspørgsel efter deres produktion –
værst så det ud for Ringkøbing Amt og Vejle Amt, fordi eksporten her tillige var ret
energiintensiv (ibid:8ff). Valgte man i stedet at tilbageføre provenuet via et fald i den
statslige indkomstskat, ville der sammenlagt være en lille positiv beskæftigelseseffekt.
Tre amter ville dog fortsat netto opleve en negativ beskæftigelseseffekt, mens amter
med mere lønintensive erhverv ville få en positiv effekt (ibid:16ff). Den samlede
økonomiske effekt på erhvervene vurderedes til at være beskeden. Miljømæssigt
regnede Gørtz sig frem til en effekt på ca. 2,5% mindre udslip som følge af mindsket
energiefterspørgsel (ibid:46f).

Finansministeriet 1994

Da en ny dansk regering kom til i 1993, besluttede man at nedsætte et udvalg – det
såkaldte Dithmer-udvalg – med henblik på at øge erhvervslivets miljøafgifter. Dette
skulle ske under hensyntagen til, at konkurrenceevnen ikke forringedes, og regeringen
forventede at udvalget belyste de miljømæssige og de erhvervs- og samfundsøkono-
miske konsekvenser ved forskellige alternativer (Finansministeriet 1994a:2f).

Udvalget skønnede ud fra en række antagelser om bl.a. den fremtidige økonomiske
aktivitet, udviklingen i de internationale energipriser, stigende energieffektivitet og
omlægninger i energiforsyningen, at de daværende tiltag ville give en CO2-reduktion på
15% i perioden 1988-2005. Dermed ville der være en manko på 5 procentpoint i at nå
den danske målsætning om 20% reduktion i perioden, og den billigste måde at hente de
5 procentpoint på var via en øget CO2-afgift på erhvervene (ibid:11, 50f). Helt konkret
foreslog udvalget, at en afgift på 200 DKK/ton CO2 indfasedes i perioden 1996-2000,
og at provenuet tilbageførtes til erhvervene, ligesom visse særligt energikrævende
processer kunne opnå fritagelse (ibid:35). Effekterne af forslaget analyseredes med den
makroøkonomiske model ADAM – modellen kan betegnes som en lille åben økonomi
med flad LM-kurve, hvori der på langt sigt er fuld crowding-out via konkurrenceevnen
(Danmarks Statistik 1996a:kap.3). Udvalget fastslog flere gange, at der var usikkerheder
forbundet med ex-ante analysen, fordi det var svært at spå om substitutionselasticitet-
erne, men man foretog et forsigtigt skøn og derfor kunne CO2-reduktionen godt vise sig
at være større end de forventede 5%6 (Finansministeriet 1994a:106). Statens provenu
beregnedes til ca. 7-8 mia. DKK. Den store usikkerhed i ex-ante beregninger kan
illustreres med, at Det Økonomiske Råd på samme tid regnede med, at en afgiftsbelast-
ning på 18 mia. DKK gav en CO2-reduktion på 25%; mens EU-Kommissionen omvendt
regnede med en effekt på 3-4% reduktion ved en afgiftsbelastning på 9 mia. DKK.
Dithmer-udvalget nåede altså frem til en effekt, som lå et sted imellem disse (ibid:105f).
Forskellene skyldes bl.a. forskellige antagelser om substitutionselasticiteter; da antagel-
serne varierer en del fra analyse til analyse og samtidig er af væsentlig betydning for
den samfundsøkonomiske effekt, vil resultaterne nødvendigvis blive ret forskellige.
Eksempelvis anvendte Det Økonomiske Råd og Nationalbanken modeller (SMEC og
MONA), hvor udenrigshandelselasticiteterne var 50% større end i ADAM (ibid:117,
122).

                                                
6 For en detaljeret gennemgang af beregningerne, antagelserne og forudsætningerne som leder
frem til de 5%: Se Finansministeriet 1994b:bilag 1.
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Angående de samlede effekter på beskæftigelse og BFI skønnede udvalget, at disse ville
være beskedne og sandsynligvis positive, hvis provenuet tilbageførtes til erhvervene
(ibid:106ff; se også Finansministeriet 1994b:bilag 2). Udvalget forventede dog, at der
kunne opstå problemer for visse særligt udsatte brancher, hvor det kunne blive nødven-
digt at indføre afgiftsfritagelser/-lettelser, så virksomheder i disse brancher ikke lukkede
eller flyttede til udlandet (Finansministeriet 1994a:149ff).

Finansministeriet 1995

Da regeringen var klar med et endeligt forslag til ny CO2-beskatning, var der ændret
meget på satserne, fordi man nu satsede på at hente 5%-mankoen (jf. ovenfor) via en
kombination af forhøjede CO2-afgifter for erhvervene og bindende aftaler om CO2-
reduktioner. Afgifterne var differentierede efter energianvendelse og erhvervene kunne
få nedsat afgiften, hvis de indgik bindende aftaler om reduktioner. Afgifterne
tilbageførtes især via investeringstilskud og nedsat arbejdsmarkedsbidrag (Finansmini-
steriet 1995).

Ex-ante beregnede man sig frem til, at tiltagene ville give en effekt på 4,6% CO2-
reduktion. Heraf vurderedes 0,8 procentpoint at komme fra den meget høje afgift på
rumopvarmning, 0,8 procentpoint fra afgifter på processer, 1,8 procentpoint fra de
bindende aftaler og investeringstilskuddene, 1,0 procentpoint var en afledt effekt af
SO2-afgiften, mens 0,2 procentpoint hidrørte fra brændstofafgiften på fly og færger
(ibid:16f). Forslaget var meget lidt eksplicit med hensyn til, hvilke overvejelser og
beregninger der lå til grund for de anslåede effekter. Omkostningseffekterne ansloges at
være meget begrænsede grundet tilbageføringsordningen, mens man regnede med en
positiv beskæftigelseseffekt på 2.000 jobs i år 2000 (ibid:19ff). Også for de enkelte
brancher var der tale om beskedne effekter, således var ændringerne i størrelsesordenen
0,1-0,2% af de enkelte sektorers indkomst; de mest energiintensive virksomheder
indenfor sten-, ler- og glasindustrien, nærings- og nydelsesmiddelindustrien, råstofud-
vinding samt jern- og metalindustrien ville dog blive belastet med ca. 1% af værditil-
væksten7 (ibid:23ff).

Shopley & Brasseur 1996

Shopley & Brasseur analyserede ex-post effekten af investeringstilskud til miljøforbed-
rende tiltag og fokuserede her på det danske energistøtteprojekt fra 1993, som kunne
give op til 50% støtte til private virksomheders investeringer i energiefficient udstyr og
teknologi (Shopley & Brasseur 1996:2f). På basis af telefoninterviews med fem store og
to små virksomheder, som havde investeret mellem 25.000 og 500.000 ECU i projek-
terne og typisk fået et tilskud på 30% af beløbet, nåede man frem til, at der ikke var
nogen beskæftigelseseffekt på mikroplan (ibid:4ff). Det hang sandsynligvis sammen
med, at projekterne typisk gik ud på, at erstatte lavteknologisk udstyr med mere effi-
cient udstyr, hvilket ikke krævede de store ændringer i arbejdsgangen. Desuden fik
virksomhederne konsulenter udefra til at stå for implementeringen. På makroplan var
der derimod indikationer på en lille positiv beskæftigelseseffekt netop p.g.a. flere
konsulentjobs og via merbeskæftigelse i Energistyrelsen (ibid:6f). Projekterne havde en

                                                
7 Værditilvæksten er forskellen mellem produktionsværdi og udgift til rå- og hjælpestoffer. Med
andre ord den værdi, der skabes i produktionsleddet ved forædling (Danmarks Statistik
1996b:145).
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positiv miljøeffekt, idet seks af de syv virksomheder havde reduceret energiforbruget
med mere end 20%. Hvad angik CO2-udledninger havde én af virksomhederne reduce-
ret disse med mere end 4.500 tons/år, en anden havde reduceret med ca. 800 tons/år,
mens de fem andre havde ret moderate reduktioner (ibid:8f). Projekterne havde også
mikroøkonomiske benefits – eksempelvis grundet det mindre energiforbrug (ibid:10ff).
Shopley & Brasseur konkluderede endelig, at virksomhederne havde taget ordningen til
sig, idet antallet af ansøgere fordobledes, og budgettet tredobledes fra 1993 til 1996
(ibid:12f).

Frost & Jørgensen 1996

Frost & Jørgensen (1996) så, efter ønske fra Foreningen for Danmarks Fiskemel- og
Fiskeolieindustri, ex-ante på de nye grønne afgifters effekt på fiskemelsindustriens
rentabilitet. Fiskemelsindustrien var ifølge forfatterne ret sårbar overfor de højere
grønne afgifter, selvom tilbageføringen samtidig generelt øgedes via bl.a. mindre
personbeskatning, fordi, for det første, en meget stor del af branchens produktion
eksporteredes – dermed kunne den ikke overvæltes på forbrugerne. For det andet var
realpriserne på fiskemel og -olie faldende. For det tredje var branchen meget kapital-
intensiv og fik derfor relativt lidt ud af mindre personbeskatning (ibid:3). I analysen
antog man, at afgifterne i fuldt omfang kunne overvæltes på fiskerne i industriflåden
(ibid:8).

Metodisk beregnede man konsekvenserne af de grønne afgifter ud fra et forbrug af
energivarer svarende til forbruget i 1994/95 (ibid:16). Resultatet var, at energi- og CO2-
afgifterne, når de er fuldt indfasede i år 2000, vil betyde en meromkostning på 13,6 mio.
DKK pr. år for fiskemelsfabrikkerne, svarende til 0,9% af omsætningen. Heraf ville 9
mio. DKK blive båret i form af mindre overskud i industriflåden, som fik en stigning i
underskuddet i forhold til omsætningen på 1%. Fiskernes pris pr. kg fisk forventedes at
falde med 1,4% som følge af energi- og CO2-afgifterne (ibid:8ff). Da industrien samti-
dig havde udgifter til miljøforbedrende investeringer, vandudledningsafgift og ny
spildevandsafgift vurderede Frost og Jørgensen, at den ville få svært ved at klare de nye
afgifter, da de som nævnt ikke kunne overvæltes på forbrugerne.

Munksgaard & Pedersen 1997

Forfatterne udviklede en samfundsøkonomisk optimeringsmodel (EMOP), som kan
bruges til at analysere sammenhængen mellem samfundsøkonomi, energiforbrug og
miljømål. Modellen er en statisk input-outputmodel, som kan udarbejde en ex-ante
analyse af, hvilke konsekvenser et givent miljømål har, hvis det skal opfyldes. Den
består af 314 enkeltrelationer og 256 endogene variabler (Munksgaard & Pedersen
1997:7f).

Munksgaard og Pedersen illustrerer modellens anvendelsesmuligheder ved at simulere
to scenarier: Et referencescenario uden miljømål (baseret på 1992-data) og et miljøsce-
nario med de gældende mål for CO2, NOx og SO2, baseret på en række antagelser om
bl.a. vækst i det private forbrug og substitutionsmuligheder i energisystemet. I miljøsce-
nariet udpeger modellen den optimale forbrugs- og produktionssammensætning og
vælger i hvilke sektorer det er mest hensigtsmæssigt at substituere til mindre miljøbelas-
tende energityper (ibid:7ff). Resultatet af analysen er bl.a., at en optimal implemen-
tering af de angivne miljømål vil betyde, at den offentlige sektor, tjenesteydelser og
fremstillingsvirksomhed øger deres andel af CO2-udslippet, mens agrosektoren og el-,
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gas- og fjernvarmesektoren mindsker deres andel (ibid:49). Således viste analysen, at
hvis man tillader disse forskelle mellem sektorerne påvirkes BFI i langt mindre grad,
end hvis alle sektorer skal reducere udslippet lige meget (ibid:67).

Finansministeriet 1997

Fire ministerier tegnede i denne rapport et overordnet billede af udviklingen i det
danske erhvervslivs vilkår. Målt som procent af lønsummen skønnede Skatteministeriet,
at energiafgifterne er minimale8 for erhvervslivet generelt set. Således skønnedes det, at
energiafgifterne, efter tilbageføring,  ville belaste erhvervslivet med 0,25% af
lønsummen i 1998. Den endelige belastning er endda endnu mindre, idet virksomhed-
erne har mulighed for at vælte en del af afgiften over på forbrugerne. Enkelte virksom-
heder kan dog godt være hårdere udsat. Regneeksempler foretaget med den makroøko-
nomiske model ADAM tyder på, at servicesektoren kan overvælte ca. 70% af de grønne
afgifter, mens fremstillingssektoren kan overvælte ca. 35% (Finansministeriet
1997:24f).

Krarup, Togeby & Johannsen 1997

Krarup, Togeby & Johannsen så ex-post nærmere på de 30 energitunge virksomheder,
som i 1996 havde indgået aftaler om reduktioner af CO2-udslippet og gennemførte
dybdeinterviews med 7 af disse. Af dybdeinterviewene fremgik det bl.a., at virksom-
hederne opfattede den tredelte afgiftssats som ulogisk, tilfældig og noget bureaukratisk
(Krarup, Togeby & Johannsen 1997:12). De 30 virksomheder stod for 32% af industri-
ens samlede (netto) energiforbrug og den gennemsnitlige rabat på CO2-afgiften for den
enkelte virksomhed grundet aftaler blev 1,9 mio. DKK over en 3-årig periode (1996-
98). Der var stor spredning på rabatten, idet nogle store virksomheder fik mere end 10
mio. DKK, mens andre fik under 500.000 DKK. Aftalerabatten bliver endnu større
efterhånden som den fulde CO2-afgiftssats indfases. Ud over de 30 virksomheder havde
28 virksomheder udarbejdet hensigtserklæringer om energibesparelser, som de trak
tilbage, måske fordi aftalerabatten var for lille, måske fordi de kunne få større tilskud til
energibesparelser uden at underskrive en aftale. De 30 aftalevirksomheder indgik i alt
aftaler om 135 energibesparende tiltag – gennemføres de alle, giver det en reduktion i
deres samlede energiforbrug på 1,4%. Det kan dog kun omsættes til en CO2-reduktion
på 1,1%, da der skæres relativt mere i naturgas og biomasse  end i kul og fuelolie
(ibid:2-5). Af et paper forfattet af Johannsen & Togeby (1998) fremgår det, at hele 75%
af nedskæringen kan henføres til kun 5 af virksomhederne, og at de fleste projekter
sandsynligvis ville være blevet gennemført, selvom der ikke havde været noget aftale-
system, det havde blot taget lidt længere tid. Det fremgår også, at Finansministeriet
regner med, at aftaler og investeringstilskud i år 2005 vil give en CO2-reduktion på 1,1
mio. tons/år – 1996-aftalerne, som altså er med nogle af de største energiforbrugere,
giver kun en reduktion på ca. 50.000 tons/år (Johannsen & Togeby 1998:6), så der er
lang vej igen. Incitamentet til at indgå  aftaler bliver dog større i løbet af de næste år, når
CO2-afgiften er fuldt indfaset, fordi der så kan hentes større afgiftsreduktioner ved at
indgå aftaler.
                                                
8 Der er gengivet to forskellige udgaver af tabel 6 i henholdsvis den trykte udgave af
publikationen og i internetversionen (jf. http://www.fm.dk/udgivelser/publikationer/erhverv97-
1/Erhvervvilk.htm#direkte). Internetversionen har den korrekte tabel, men teksten passer til
gengæld ikke til tabellen (e-mail fra Mikkel Pødenphant, Finansministeriet, 31-8-99).
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Clasen 1998

Clasen fokuserede på CO2-afgiftens effekt i forhold til den enkelte virksomhed ved
hjælp af dybdegående kvalitative interviews med virksomhedsledere fra syv forskellige
virksomheder (store og små – energiintensive og ikke-energiintensive) indenfor de
vigtigste industrier. Clasen udvalgte bevidst “best case scenarios” – d.v.s. virksomheder,
som havde udvist interesse i miljøspørgsmål og energiefficiens (Clasen 1998:25,37).
Interessen koncentreredes om afgifternes faktiske effekt (ibid:VII) – altså en ex-post
analyse – for som det konstateredes, er det sjældent, at det miljømæssige og økono-
miske outcome af faktisk anvendte miljøafgifter, og i særdeleshed energi-/ CO2-afgifter,
evalueres (ibid:1).

Resultatet af analysen var, at alle respondenterne nævnte CO2-afgiften som en
indflydelsesfaktor i deres beslutningsproces omkring energieffektiviseringer (fire mente
den havde haft stor effekt), men den var kun én blandt flere variable, som havde
indflydelse på processen – eksempelvis var også energiintensitet en vigtig faktor – og
virksomhederne ville have haft energieffektiviseringer som mål under alle omstændig-
heder (ibid:58ff). På den positive side påpegedes det, at afgiften gav incitament til at
reducere ressourceforbruget, samtidig med at den havde en positiv effekt på inve-
steringsberegninger. På den negative side fremførtes det, at det differentierede afgifts-
system var for kompliceret og der var for mange slidsomme diskussioner med embeds-
mændene. Det blev specifikt problematiseret, at embedsmændene fra Skatteministeriet
mangler teknisk viden om de forskellige processer i de enkelte virksomheder, ligesom
beskatningen af spildvarme betragtedes som et disincitament til at forbedre energieffek-
tiviteten. Virksomhederne fandt, at det var effektivt at kombinere afgifterne med aftaler
og tilskud (ibid:62).

Man skal være meget varsom med at generalisere ud fra en så lille undersøgelses
resultater – eksempelvis er det kun tre af de syv virksomheder, som beklager sig over
embedsmændene, og det er de samme tre virksomheder plus én af de andre, som synes,
at systemet er for kompliceret (jf. ibid:59). Generaliseringsmulighederne besværliggøres
desuden af, at der er tale om “best case scenarios”. Clasens plan var da også sidenhen at
bruge analysen på et bredere udvalg af virksomheder (ibid:37). Analysen viser dog, at
det kan være klogeligt at skelne ret detaljeret mellem forskellige typer af virksomheder,
når effekten af en afgift skal evalueres, da de reagerer ret forskelligt. Dette resultat
understøttes af Energistyrelsens (1999a) analyser.

Munksgaard, Pedersen & Wier 1998

Det er ret sporadisk, hvad der findes af analyser af de danske husholdningers indvirken
på CO2-udslippet og derfor fortjener denne rapport omtale, selvom den ikke evaluerer
direkte på en afgift. Rapporten analyserer ex-post CO2-effekten af de danske hushold-
ningers energiforbrug i perioden 1966-92 – d.v.s. analysen slutter ved CO2-afgifternes
indførelse. Der skelnes mellem direkte forbrug – den energi som forbruges i hushold-
ningerne – og indirekte forbrug – den energi som erhvervene anvender til produktion af
de vare- og tjenesteydelser, som husholdningerne forbruger (Munksgaard m.fl. 1998:7).
Metodisk anvendes en input-outputmodel på basis af historiske data fra perioden, og der
gøres brug af en såkaldt dekomponeringsmetode, hvor man opsplitter effekten på
forskellige variable (ibid:49ff).

Hovedresultaterne af analysen er, at hvis ikke erhvervslivet havde gennemført
energieffektiviseringer og substitution til mere energivenlige brændsler, ville
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husholdningerne have udledt 16% mere CO2 end tilfældet var. Husholdningernes
forbrug er i faste priser vokset med 58% i perioden 1966-92, men energiforbruget
(direkte og indirekte) er kun steget med 14% og CO2-udledningen kun med 7%. Den
største kilde til CO2-forureningen fra sektoren er forbruget af fødevarer, som medfører
en CO2-udledning på 5-6 mio. tons/år, hvilket ca. svarer til 10% af den samlede udled-
ning i Danmark. Spredt ud på enkeltfaktorer konstateres det vedrørende det direkte
forbrug, at stigningen i energiforbruget har forøget udledningen med 3,9 mio. ton,
ændringer i energisammensætningen har mindsket udslippet med 2,6 mio. ton og
ændringer i emissionsfaktorerne har reduceret udslippet med 0,9 mio. ton. Med hensyn
til det indirekte forbrug har væksten i forbruget betydet en stigning i udslippet på 8,4
mio. ton, mens et fald i erhvervenes energiintensitet har betydet en reduktion på 5,7
mio. ton (ibid:8ff).

Det kunne være interessant at se en opfølgning på rapporten, hvor der er taget højde for
CO2-afgiften, så den kan indgå som en komponent blandt forklaringsfaktorerne.

Boom 1998

Boom undersøgte tre tiltag, som i løbet af 1970’erne var blevet implementeret, med
henblik på at begrænse energiforbruget. To af tiltagene var rettet mod husholdningerne:
Subsidier til energibesparende tiltag i boligerne og energiafgifter. Deres effekt på
energiforbruget analyseredes ex-post med en økonometrisk model i en “cointegrated
approach”, hvis fordel bl.a. er, at både kort- og langsigtede elasticiteter kan estimeres
(Boom 1998:1). Rent praktisk beregnede Boom effekten ved at foretage en simulering
af, hvordan udviklingen havde været, hvis instrumentet ikke var blevet indført.

Resultatet af analysen var, at tiltagene havde haft stor effekt. Subsidierne havde haft en
stor effekt på energiforbruget, idet de havde formindsket energiforbruget til opvarmning
med 20% 1975-91. Besparelsen var blevet opnået med udgifter på 3,3 mia. DKK til
subsidier (ibid:135). Energiafgifterne gav  en reduktion på 15% 1977-91. Sammenlagt
gav de to instrumenter en energibesparelse på 560.000 Tj 1975-91 (ibid:136f).

Krarup & Larsen 1998

I denne bog analyseres bl.a. aftalers effekt. Der er tale om en komparativ analyse – af
Danmark, England, Finland, Holland og Sverige – baseret på interviews, som mest har
karakter af ex-ante, idet den primært baseres på interviewpersonernes forventninger til
aftalerne (Krarup & Larsen 1998; se også Krarup 1999).

Resultatet af undersøgelsen var (ibid:94), at ingen af de fem lande endnu havde nået
aftalernes mål, men forventningerne var alt overvejende, at man ville nå målet. Med
hensyn til CO2-effekt forventedes de danske 1996-aftaler at bidrage med en reduktion
på 1% af CO2-udledningen; i Finland forventedes meget beskedne effekter grundet et
lavt ambitionsniveau, mens de svenske effekter ikke lod sig opgøre. Konklusionen på
om aftalernes mål ville være nået uden aftaler var, at det delvis ville være nået i Dan-
mark og Sverige og sandsynligvis være nået i Finland. I alle de tre nordiske lande var
der positive sideeffekter i og med, at aftalerne var med til at sætte energi på dagsord-
enen og har givet øget information om energibesparelsespotentialer.
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Bjørner, Togeby & Christensen 1998

Denne analyse fokuserede på, hvordan danske policy-instrumenter påvirkede
industriens energiforbrug. Rent praktisk udfærdiges der en meget omfattende
økonometrisk analyse via en panel-database med data fra 5.605 forskellige danske
virksomheder fra perioden 1983-96 – alle virksomheder med mere end 20 ansatte er
således omfattet. Omfanget kan illustreres med, at hele 90% af industriens energi-
forbrug er repræsenteret i databasen. Databasen er blevet fodret med mikroniveau-
oplysninger – næsten alle andre analyser af industriens energiforbrug anvender
aggregerede data – om energiforbrug, produktion, omsætning, antal beskæftigede,
energipriser, skatter og afgifter, subsidier og tilbageføring m.m.m. Alt i alt er der ca.
300 primære variable i databasen. Fordelen er, at man får meget mere nuancerede data
at arbejde med, end hvis man anvender aggregerede data. Modellen når eksempelvis
frem til meget anderledes elasticitetsestimater for elektricitet og energi end dem som
fremkommer ved såkaldt “pooled estimation”; forskellen skyldes formentlig, at mikro-
panel-databasen tager højde for forskellige virksomhedstyper (Bjørner m.fl. 1998:7ff).

Rapporten beskriver de første resultater af de omfattende analyser9. Vedrørende
effekten af aftalerne om energisyn indgået indtil 1993 når forfatterne i en ex-post
analyse frem til, at de begrænser elforbruget med 7% og totalt energiforbrug med 13%,
men resultatet er baseret på meget få data om aftaler. Andre undersøgelser indikerer, at
effekten kan være mindre (ibid:10,64ff). Havde aftalevirksomhederne i stedet betalt
afgiften tyder elasticiteterne på, at effekten ville have været en reduktion på 8% i
elforbruget (Bjørner & Togeby 1999:kap.7).

Det bliver meget interessant at følge det videre arbejde med databasen, da dens data er
langt mere vidtgående end tidligere set i danske ex-post evalueringer.

Møllenberg & Pedersen 1998

I denne ex-ante analyse, initieret og finansieret af Dansk Erhvervsgartnerforening, var
det CO2- og SO2-afgifterne i den grønne afgiftspakke, som vurderedes med hensyn til
deres effekt på gartnerierhvervets økonomi og struktur10.

Beregningerne blev foretaget med udgangspunkt i gartneriregnskabsstatistikker med
korrektion af energiforbruget til en normalvinter og med en række forudsætninger om
priser og afgifter på energi. Forfatterne gjorde eksplicit opmærksom på, at
datamaterialet på flere områder var spinkelt, hvilket gjorde beregningerne mindre sikre
(Møllenberg & Pedersen 1998:3).

Den beregnede effekt af den grønne afgiftspakke var udgifter på 40 mio. DKK i år 2000
(ibid:15f). Nettobelastningen forventedes dog at blive mindre, da chancerne for at få
reduceret afgift på energi til opvarmning og vækstlys vurderedes som værende gode.
Man forventede desuden en effekt på erhvervets struktur, fordi der især ydes tilskud til
de gasfyrede KV-anlæg. KV-anlæg kræver, at gartneriet har en vis størrelse og derfor
favoriserer tilskudsordningen store gartnerier (en anden skævvridende effekt var at

                                                
9 Flere evalueringer via paneldatabasen er planlagt i løbet af år 2000.
10 Analysen er en opdatering af et arbejdsnotat lavet af Jensen 1996 på foranledning af
Landbrugs- og Fiskeriministeriet. De to analyser når næsten frem til samme økonomiske effekt
for sektoren som helhed. For visse undergrupper er der dog tale om større forskydninger
(Møllenberg & Pedersen 1998:5).
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gartnerier i fjernvarmeområder ikke kunne få tilskud til KV-anlæg). I forvejen rammes
de små gartnerier hårdest, da de typisk bruger kul og/eller olie, hvor afgiftssatserne er
høje. Endelig har de små gartnerier færre incitamenter til at gennemføre energisyn/-
aftaler, fordi aftalerabatten ikke omfatter de første 10.000 DKK. Der forventes også
strukturelle ændringer mellem forskellige typer af gartnerier, fordi tilskudsordningerne
er mere relevante for potteplantegartnerierne end for grøntsagsgartnerierne.
Konklusionen er, at der sker en omfordeling indenfor erhvervet, idet de små rammes
hårdest, det har dog ikke så stor en negativ effekt, idet en del af disse små gartnerier
alligevel ville ophøre indenfor en overskuelig årrække på grund af ejerens alder.
Afgifterne øger enhedsomkostningerne, men bl.a. den mere effektive udnyttelse af
energien og stigende virksomhedsstørrelse giver omvendt en positiv økonomisk effekt,
så nogle af gartnerierne kan faktisk blive mere konkurrencedygtige overfor udlandet.

Enevoldsen 1998

Enevoldsen gennemførte en komparativ ex-post analyse af policystrategier overfor
industrien på CO2-området i Holland, Østrig og Danmark, som bl.a. baseredes på en
lang række kvalitative interviews (Enevoldsen 1998; se også Enevoldsen 2000).
Enevoldsen så dels på politisk effektivitet – producerede instrumentet effekter, som var
i overensstemmelse med det mål, som var opstillet for det? – dels på hvilken konkret
effekt instrumentet havde på CO2-udslippet (Enevoldsen 1998:57).

For Danmarks vedkommende konstaterede Enevoldsen, at industriens udslip faldt
stabilt i perioden 1991-97 (fra 14,7 mio. tons til 13,7 mio. tons), på trods af at produkti-
onsvolumen voksede kraftigt med 27%, men fandt i øvrigt, at det er for tidligt at sige
noget om, hvorvidt det vil lykkes Danmark at opfylde målsætningen om at hente 5%-
mankoen (jf. Finansministeriet 1994 ovenfor). I perioden 1988-97 har der kun været en
reduktion på 3,4% i udslippene fra industrisektoren og det kan indikere, at det bliver
svært at nå Danmarks overordnede målsætning om 20% reduktion 1988-2005 (ibid:66).

Enevoldsen så dernæst nærmere på, om industriens CO2-reduktioner 1991-97 forårsage-
des af CO2-instrumenterne. Frem til 1996 var der ret lave afgifter for industrien og store
muligheder for subsidier, mens afgifterne i 1996 blev væsentligt forøget og suppleret
med muligheden for frivilligt at indgå bindende aftaler. Enevoldsen refererede Shopley
& Brasseurs undersøgelse (1996, jf. ovenfor), som viste, at den øremærkede tilbagefø-
ring på mikroplanet havde en gavnlig effekt på CO2-udslippene og på den økonomiske
efficiens (Enevoldsen 1998:67). Fra og med 1996 suppleredes subsidierne med højere
afgifter og muligheden for at indgå aftaler og i 1997 faldt de produktionskorrigerede
CO2-udslip med 5%. Energipriserne var samtidigt ret stabile i 1990’erne og derfor har
de kun ringe forklaringskraft i forhold til reduktionen (ibid:67f). Andre faktorer kan
derimod have spillet ind: Der skete en omlægning i den decentrale elproduktion, hvor
kul blev udskiftet med andre brændsler, hvilket nedbragte industriens CO2-udslip fra
elforbrug; samtidig blev brugen af naturgas fremmet – derfor skal man være varsom
med ikke at overvurdere CO2-instrumenternes effekt (ibid:68,74). Hovedformålet med
de danske instrumenter er at skabe incitament til innovation omkring energiforbruget,
men virksomhedernes vurdering var, at CO2-instrumenterne ikke havde haft nogen
særlig effekt på virksomhedernes investeringer i begyndelsen af 90’erne. Det er ændret
med de nye instrumenter fra 1996, idet virksomhederne nu påpeger, at afgifterne har en
stærkt motiverende effekt på energibeslutninger (ibid:68f). Den store fordel ved de
danske afgifter – i modsætning til de hollandske – er, at afgifterne er differentierede
efter carbonindhold og derfor er der et incitament til at skifte brændsel, hvilket afspejler
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sig i, at olie-, kul- og koksandelene af industriens energiforbrug er faldet 1991-97, mens
andelen af naturgas er steget (ibid:69).

Angående innovationer er undersøgelsen interessant derved, at den skelner mellem
forskellige typer. Eksempelvis påpegede Enevoldsen, at det er et problem, at de danske
afgifter stort set ikke kan skabe “produktions-teknologi innovationer”, idet danske
virksomheder typisk investerer i udenlandsk produktionsteknologi. Et andet problem er,
at der kun er en lille teknologispredningseffekt mellem de danske virksomheder, idet
man hovedsageligt kommunikerer med søsterselskaber og derfor vil det være gavnligt at
styrke de fælles informationskanaler (ibid:71ff).

Enevoldsens konklusion på det komparative plan var, at den danske strategi på
industriområdet siden 1994 har været mere effektiv end den hollandske og den
østrigske, fordi den giver større incitament til at nedbringe udslippet på virksom-
hedsniveauet. For 1990’erne som helhed har den østrigske informationsbaserede strategi
dog været ligeså effektiv som den danske.

Finansministeriet 1998

I Finansministeriets miljøvurdering af finansloven for 1999, foretog man en ex-ante
analyse af CO2-udslippet i år 2005 med de makroøkonomiske modeller EMMA og
ADAM, hvor man fremskrev udviklingen i perioden 1996-2005.

Miljøeffekten blev vurderet ved hjælp af EMMA – en makroøkonometrisk model over
det danske energisystem. EMMA er udviklet til at estimere CO2-, SO2- og NOx-
emissioner, som en integreret del af en makroøkonomisk fremskrivning med ADAM-
modellen (Jespersen m.fl. 1999:16ff).

Simuleringen viser – under forudsætning af  at der ikke gennemføres nye initiativer ud
over de allerede vedtagne – at Danmark opnår en CO2-reduktion i størrelsesordenen 15-
16% i perioden 1988-2005 (Finansministeriet 1998:30ff). Årsagen til, at man ikke når
målsætningen om 20% reduktion, er den meget høje vækst i transportsektoren. Delmål-
sætningen for denne sektor er en stabilisering 1988-2005, men simuleringen viser en
vækst på 25%. Skal delmålsætningen nås for trafikområdet, kræves brændstofafgifter
og/eller roadpricing svarende til en afgiftssats på ca. 2000 DKK/ton CO2. Det svarer ca.
til en fordobling af de nuværende benzinafgifter11 (ibid:9ff, 74).

Finansministeriet 1999a

Med vedtagelsen af energipakken i 1995 blev det slået fast, at man i 1998 skulle vurdere
effekten af de nye afgiftssatser og aftaleinstrumentet (Finansministeriet 1995:5). Resul-
tatet af dette arbejde foreligger i Finansministeriets evaluering af de grønne afgifters
betydning for erhvervene (Finansministeriet 1999a). Opgaven var at opgøre de nye
instrumenters effekt på mankoen (jf. ovenfor Finansministeriet 1994) og samtidig kunne
man eventuelt vurdere effekten af instrumenterne fra før ændringen i 1995; udviklingen
indenfor transportsektoren skulle også inddrages. Evalueringens målsætning var en
forenkling af afgiftssystemet (Finansministeriet 1999a:8).

                                                
11 Der er dog store usikkerheder forbundet med at lave ex-ante analyser af bilisternes reaktion på
økonomiske instrumenter (se !�����"��� nr.51 1999, s.8f).
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Analysen blev foretaget med de makroøkonomiske modeller ADAM og EMMA.
Rapporten havde mest karakter af en ex-ante analyse, idet den hovedsageligt beskæfti-
gede sig med fremskrivninger af udviklingen frem til 2005 – der var dog også elementer
af ex-post analyse. Forfatterne gjorde eksplicit opmærksom på, at virkningen af afgift-
erne kun kan vurderes meningsfyldt ved hjælp af modelanalyse (ibid:43), hvilket LO i
et høringssvar til rapporten fandt besynderligt, idet Finansministeriet i en tidligere
publikation har fremført, at en statistisk analyse stort set aldrig vil kunne stå alene, men
bør suppleres med mere kvalitative vurderinger (LO 1999:1).

Som LO også påpegede, resulterede det i, at evalueringen i meget begrænset omfang
vurderede miljøeffekter. Efter EMMA-analysen konstateredes det, at ændringen i
industriens afgifter 1995 sammen med aftaler og tilskud nu estimeres til at give en
reduceret CO2-udledning på 3,8% i 2005, hvoraf afgiftsinstrumentet stod for de 2
procentpoint. I 1995 forventede man 3,9% reduktion i 2005 (Finansministeriet
1999a:42). Dermed lever industrien op til planen. Til gengæld er der store problemer i
transportsektoren, hvor der forventes en 25% stigning i CO2-udslippet 1988-2005,
hvilket er problematisk, da sektorens delmålsætning i perioden er en stabilisering
(ibid:83). Forventningen vedrørende de samlede danske udslip er en reduktion på 15-
16% 1988-2005 (ibid:92), hvilket indebærer, at der igen er opstået en manko, idet
målsætningen er 20% reduktion.

At der er store usikkerheder forbundet med modelanalyserne illustreres ved, at
forskningscenter RISØ med deres økonometriske model INDUS III når frem til en
samlet effekt af energipakken 1995 på 7% reduktion, AKFs mikropanel dataanalyse (jf.
Bjørner m.fl. 1998 ovenfor) når frem til 10%, mens EMMA kommer frem til 5%.
Forskellene kan i store træk henføres til forskelle i priselasticiteter (Finansministeriet
1999a:44f).

Endvidere er det interessant, at Finansministeriet både i 1998-publikationen og 1999a-
publikationen når frem til 15-16% reduktion 1988-2005, for antagelserne om produktion
og energiteknologi er forskellige. Eksempelvis regner Finansministeriet i 1998 med en
trend i energibesparende fremskridt på 1,1% p.a. i perioden 1997-2005, mens man et
halvt år senere i 1999 regner med 0,8% p.a. 1997-2005. Denne forskel opvejes af andre
modsatrettede ændringer – f.eks. regnes der i 1998 med en vækst i det private forbrug
på 2,6% p.a. 1997-2005, mens der i 1999 kun regnes med 2,1% p.a. i samme periode.
Der er enighed om vækstraten i importprisen på råolie (1,3% p.a.)(Finansministeriet
1998:34, 1999a:94). I en tredje publikation – Finansministeriet 1999b – regnes der med
1,9% vækst i det private forbrug 1998-2005; altså endnu mindre end de i to foregående
analyser. Endvidere regnes der med stærke stigninger i oliepriserne i perioden (5,7%
p.a.), men til gengæld mindre vækst i de energibesparende tiltag (0,5% p.a.)
(Finansministeriet 1999b:kap. 4,7). Eksemplerne viser, hvor store usikkerheder
antagelserne i ex-ante analyser er baseret på.

Analysen af de samfundsøkonomiske virkninger pegede på, at energipakken øger
erhvervenes omkostninger til energi med 0,2% af BNP i år 2000, men det hele
tilbageføres via reducerede omkostninger til arbejdskraft, investeringer m.m. – den
makroøkonomiske effekt er dermed ubetydelig (Finansministeriet 1999a:48f).
Belastningen ved CO2-afgifterne er blevet større end forventet, men omvendt er også
tilbageføringen større end forventet (ibid:53f). De differentierede satser, som justerer for
stort energiforbrug og konkurrenceevnebevarelse, betyder, at de 20% af erhvervene som
tegner sig for 70% af energiforbruget, betaler 40% af afgifterne (ibid:58f). Opgørelsen
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viser også, at fremstillingserhvervene – før udbetaling af investeringstilskud og
selvstændig-ydelse – belastes hårdere end forventet (ibid:64). Rapporten anbefaler, at
det nuværende afgiftssystems struktur og reale satsniveau bibeholdes i hovedtræk
(ibid:12) og derfor kan målsætningen om en forenkling af afgiftssystemet ikke opfyldes.

Finansministeriet er ikke ret informativ om, hvilke metoder man har anvendt til at
beregne de administrative omkostninger for virksomheder og myndigheder, men der er
tilsyneladende tale om en analyse i grænselandet mellem ex post og ex ante, idet man
analyserer ændringer i årene 1996-2005 (ibid:71ff).12

Analysen viste overordnet, at størrelsen af de administrative omkostninger for virksom-
hederne varierer meget fra virksomhed til virksomhed, og at engangsudgifterne i
forbindelse med selve afgiftssystemet har været væsentligt større end de løbende
udgifter.

Gennemgangen viste også, at virksomhedernes administrative omkostninger pr. ton
reduceret CO2 varierede mellem forskellige instrumenter. For afgiftsinstrumentet var
omkostningen 9-50 DKK/ton, for investeringstilskud 10-30 DKK/ton og for aftaler 30-
60 DKK/ton. Der er dermed de højeste administrative omkostninger forbundet med
aftalesystemet, når man måler pr. ton reduceret CO2.

Finansministeriet refererede desuden en undersøgelse foretaget af Rigsrevisionen, hvor
man undersøgte de årlige forventede administrative virkninger af energipakken for de
offentlige myndigheder. Undersøgelsen er baseret på overslag foretaget af selvsamme
myndigheder (Rigsrevisionen 1998: kap.4). Omkostningerne havde et samlet omfang på
49,6 mio. DKK/år; fordelt med 15,1 mio. DKK hos Told & Skat, 29,5 mio. DKK hos
Energistyrelsen og 5 mio. DKK hos Energiklagenævnet. 30 mio. DKK af
virksomhedernes afgiftsindbetalinger tilbageførtes til myndighederne pr. år – erhverv-
ene bidrager således ikke fuldt ud til at dække de administrative omkostninger i det
offentlige (ibid; Finansministeriet 1999a:70). Rigsrevisionens undersøgelse viste i
øvrigt, at hverken Told & Skat eller Energistyrelsen foretog en løbende registrering af
omkostningerne ved administrationen af den grønne afgiftspakke, hvilket affødte en ret
kraftig kritik fra Rigsrevisionen (Rigsrevisionen 1998:kap.4). Det er da også uheldigt, at
de faktiske omkostninger ikke opgøres, da det besværliggør en eventuel ex post
evaluering. Rigsrevisionen kritiserede på en række andre punkter myndighedernes
opgavevaretagelse vedrørende den grønne afgiftspakke (ibid:kap.1).

OECD 1999

Da OECD også regnede eleksporten med i det danske CO2-regnskab – i modsætning til
eksempelvis Energistyrelsen 1999b og Finansministeriets analyser – viste OECDs ex-
ante analyse, at Danmark havde store problemer med at nå målene. Ifølge rapporten steg
Danmarks CO2-udslip med hele 37% 1990-96 (OECD 1999:85). OECD medgav, at en
væsentlig del af stigningen skyldes eleksport/-import, som kan variere meget fra år til
år, men OECD konkluderede, at Danmark vil få mere end svært ved at nå 20%-målet
for perioden 1988-2005. OECD anbefalede Danmark at bruge OECDs
beregningsmetode vedrørende CO2-udslip (ibid:33) og videre anbefalede man, at
afgiften blev gjort enklere og stærkere (ibid:21). Endelig fandt OECD, at det ville være
klogt at evaluere den nedsatte afgift for aftalevirksomheder – OECD forventede ikke, at

                                                
12 Se i øvrigt gennemgangen  under Enevoldsen & Brendstrup 2000 (jf. nedenfor).
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nedsættelsen var særligt miljømæssig effektiv, idet de fleste af disse virksomheder
allerede havde iværksat aktuelle energibesparelsesprojeter (ibid:151).

Finansministeriet 1999b

I Finansministeriets #��$"�
���������������������������������    fremgår problema-
tikken omkring eleksporten tydeligt. Fremskrivninger via EMMA-modellen viser, at
Danmark, korrigeret for eleksport, vil reducere udslippet af drivhusgasser med 18% i
perioden 1990-2010, hvor reduktioner i udslippet af CO2 isoleret set bidrager med ca.
14 procentpoint. Tages eleksporten derimod med i regnskabet, står Danmark kun til en
beskeden reduktion i klimagasserne på 3%, hvilket især skyldes en forventning om
kraftige stigninger i eleksporten efter 2005 (Finansministeriet 1999b:kap.4.7). En mulig
løsning på problemet kunne være at hindre eksporten på længere sigt, hvilket ifølge
Finansministeriets skøn vil koste ca. 100 DKK/ton CO2 i 2010, hvilket svarer til et
samfundsøkonomisk tab på 1,2 mia. DKK/år i 2010. Omkostningerne ved denne løsning
er dermed væsentligt mindre, end hvis man forsøgte at nå målet ved at hæve hushold-
ningernes CO2-afgifter eller ved at købe kvoter i udlandet. Finansministeriet finder dog
ikke, at det ud fra et globalt miljømæssigt synspunkt er hensigtsmæssigt at begrænse
elsektorens udslip (ibid).

Jespersen, Mortensen & Rummel 1999

Denne analyse var en ex-ante analyse udført med de makroøkonometriske modeller
ADAM og EMMA, hvor man vurderede de makroøkonomiske virkninger af målene om
20% reduktion 2005 og 50% reduktion 2030. Med anvendelsen af ADAM og EMMA
ligger analysen tæt på Finansministeriets (1998; 1999a; 1999b) analyser, hvor Finans-
ministeriet, når frem til 15-16% reduktion 1988-2005 (Finansministeriet 1998; 1999a),
men der er forskelle i antagelserne. Finansministeriet (1998) regner med, at trenden i
energibesparende tekniske fremskridt fortsætter med 1,1% p.a. (p.34), hvilket svarer til
den historiske stigningstakt for perioden 1988-96. Et halvt år senere (Finansministeriet
1999a:94) regner man med 0,8% p.a. Jespersen, Mortensen og Rummel opererer med et
scenario, som langt fra er ligeså optimistisk med hensyn til udviklingen, idet øget
energieffektivitet “ikke kommer af sig selv”. De forventer kun fremskridt på f.eks. 0,3%
i erhvervssektoren og 0,5% i husholdningssektoren p.a. (Jespersen m.fl. 1999:8,25).
Forfatterne er sig meget bevidst om de store usikkerheder ved modelanalyser og skriver
bl.a., at “. . . . . modelscenarier er 	���������������%�����������&���������������
���������” (Ibid, forfatternes kursivering og understregning).

Nogle af de resultater, man nåede frem til i modelanalyserne, var at fortsætter Danmark
den nuværende politik uden yderligere initiativer, vil landet kun opnå en CO2-reduktion
på 1,5% i perioden 1988-2005, hvilket står i skarp kontrast til Finansministeriets
forventning om 15-16% reduktion13 (Jespersen m.fl. 1999:25; Finansministeriet 1998;
1999a). Ingen af disse analyser medregner eleksport i CO2-regnskabet. Den ekstremt

                                                
13 En stor del af forskellen skyldes som nævnt den store variation i antagelserne om de tekniske
fremskridt. Den samme observervation gøres i et OECD-studie, hvor man sammenligner 6
globale modellers fremskrivning af CO2-udledningerne til år 2100. Modellernes antagelse om
den autonome energiefficiens-forbedring varierer fra 0 til 1% p.a. En afvigelse på blot 0.5
procentpoint kan medføre en afvigelse i CO2-udslippet på hele 20 mia. tons i år 2100 (Dean &
Hoeller 1992:7).
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store variation i analysernes resultater skyldes dels de nævnte forskelle i antagelserne
om trenden i energibesparende fremskridt, dels forskelle i antagelserne om efterspørg-
selskomponenternes udvikling – Jespersen m.fl. forventer f.eks. større vækst i det
private forbrug (Jespersen m.fl. 1999:9,25).

Skal målet om 20% reduktion 2005 nås via afgiftsinstrumentet, så kræver det ifølge
Jespersen m.fl., at CO2-afgiften stiger med 600 DKK/ton CO2 for alle erhverv og
husholdninger frem mod 2005. En sådan stigning vil resultere i en afgift på 1200
DKK/ton CO2 for husholdningerne og 690 DKK/ton CO2 for erhvervenes lette
processer (ibid:21f).

Kombineres afgiftsinstrumentet derimod med en udbygning af vindmølleparken, kræves
blot en forhøjelse på 100 DKK/ton. Forfatterne konkluderer videre, at det ikke er
samfundsøkonomien, som sætter grænser for opfyldelsen af CO2-målsætningen, da
eksempelvis konkurrenceevnen ikke behøver at forringes, hvis der gives tilskud til
energiomlægninger og -besparelser. Visse udsatte erhvervssektorer og elementer i det
private forbrug kan dog rammes hårdt (ibid:6ff).

Gørtz, Hansen & Larsen 1999

Forfatterne konstruerede en syntese, kaldet ��'(#��, af to generelle ligevægts-
modeller: Erhvervsministeriets #�	��) og Det Økonomiske Råds *�(#��, som de
brugte til en ex-ante analyse af CO2-afgifter+ ECOSMEC's grundstruktur baseredes på
MobiDK, som er en statiskkomparativ model, der beskriver en stationær ligevægt uden
nettoinvesteringer. Fra GESMEC hentede man beskrivelser af produktionsstrukturerne i
erhvervene, modelleringer af det private forbrug og elasticiteter i udenrigshandelen.
Modellen kalibreredes med 1992 som basisår. ECOSMEC beskriver en lille åben
økonomi, delt op på 35 erhvervssektorer, med samhandel med udlandet under antagelse
om fuld konkurrence (Gørtz, Hansen & Larsen 1999:2,5).

Resultatet af analysen var, at opfyldelse af 20%-målsætningen implicerer beskedne
makroøkonomiske og velfærdsmæssige omkostninger – til gengæld rammes forskellige
erhverv og forskellige typer af husholdninger vidt forskelligt (ibid:59f). Velfærdstabet
kan delvis modvirkes, hvis man anvender provenuet til at mindske andre forvridende
skatter.

Energistyrelsen 1999a

Energistyrelsen har fået udarbejdet en meget interessant ex-post evaluering af de aftaler,
som blev indgået 1996-9814 (Energistyrelsen 1999a). Først gennemførte man detaljere-
de case- studies af 12 virksomheder baseret på en række interviews og her håbede man
at danne sig et indtryk af, hvordan aftalesystemet blev modtaget ude i virksomhederne.
Dernæst udfærdigede man en undersøgelse baseret på 150 standardiserede telefoninter-
views (med 50 spørgsmål) med forskellige virksomheder – heraf 91 som frivilligt havde
indgået en bindende aftale. Hensigten med undersøgelsen var, at isolere aftalernes
uafhængige indflydelse på energiefficiens-aktiviteten. Altså en evaluering af output
(energiefficiens-aktivitet) frem for outcome (energiefficiens), fordi det var for tidligt ex-
post at vurdere outcome (ibid:11ff). Rent praktisk blev analysen foretaget med en

                                                
14 For en detaljeret gennemgang af undersøgelserne: Se Togeby m.fl. 1999; og Energistyrelsen
1998.
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regressionsmodel, hvor seks uafhængige variable vedrørende virksomhedskarakteristika
og policyinstrumenter analyseredes. Angående den afhængige variabel – energieffici-
ens-aktiviteten – udregnede man et mål for aktiviteten ved hjælp af en faktoranalyse,
hvorefter virksomhederne rangeredes på en skala fra 1 til 5.

Status for energiaftalerne 1996-98 var, at der var 136 aftaler med virksomheder i
industrisektoren og 100 aftaler med erhvervsgartnerier. Alene aftalerne for 1996-97 var
indgået med virksomheder, som dækkede 45% af industriens totale energiforbrug. I
løbet af de næste år regner man med, at dette tal vil stige yderligere, fordi incitamentet
til at indgå en aftale bliver større efterhånden som højere CO2-afgifter indfases
(ibid:10f).

I de detaljerede case-studies nåede Energistyrelsen frem til, at konsulenternes energisyn
på virksomhederne ikke rigtig bidrog med nye idéer vedrørende energibesparelse, men
besøgene  var med til at sætte energiefficiens på dagsordenen, hvilket absolut havde en
positiv effekt, bl.a. fordi det satte fokus på rentabiliteten ved investeringer (ibid:12f).
Det er dog et problem, at energisynene er relativt bekostelige (Togeby m.fl. 1999:259).
Vurderingen af de såkaldte specialundersøgelser, hvor man går mere i dybden med et
projekt, var positiv, ligesom vurderingen af energiledelsessystemerne, selvom imple-
menteringen af sidstnævnte gik noget trægt (Energistyrelsen 1999a:12f).

Regressionsanalysen viste, at fire virksomhedskarakteristika var signifikant forklarende
i forhold til den afhængige variabel: Store virksomheder tenderede mod at være mere
aktive, ligesom virksomheder med høj energiintensitet, virksomheder placeret i føde-
varesektoren og virksomheder med høj prioritering af forskning og udvikling. Vedrø-
rende instrument-karakteristika viste analysen, at virksomheder med aftaler var signifi-
kant mere aktive end virksomheder uden, mens virksomheder under den såkaldte
godkendelsesordning, men uden aftaler havde en middel aktivitet (ibid:15; se også
Togeby m.fl. 1999:254ff). 27% af variationen i aktivitetsindekset kunne forklares med
de seks nævnte variable, mens ni andre variable viste sig insignifikante, når der
kontrolleredes for de andre seks  (Togeby m.fl. 1999:256f). Af øvrige resultater kan
nævnes (Energistyrelsen 1999a:15ff), at aftalerne har givet et fald i energiforbruget på
1,4% – 34% af dette ville dog være gennemført også uden aftaler. I 1999 regner man
med en effekt på 1,7% fald i energiforbruget som følge af 1996-97 aftalerne. CO2-
effekten er beregnet til 1,2 procentpoint af dette, da nogle projekter ville være gennem-
ført også uden aftaler. Det estimeres, at CO2-effekten af 1996-97 aftalerne øges til 2,7%
i år 2005, mens der estimeres en effekt af 1996-2000 aftalerne på 6,3% i 2005. Det slås
eksplicit fast i undersøgelsen, at den intet siger om, hvorvidt aftaler er mere effektive
end afgifter, men resultaterne indikerer, at aftalerne i hvert fald har en positiv effekt
(ibid:15).

Energistyrelsen 1999b

Hovedformålet med denne rapport var at vise, hvordan det gik med at nå Danmarks mål
om 20% CO2-reduktion i perioden 1988-2005. Samtidig præsenteredes de forskellige
initiativer, som var iværksat i forlængelse af de forskellige energihandlingsplaner
(Energistyrelsen 1999b:5). Rapporten indeholdt både en ex-post vurdering af CO2-
udslippet 1988-97 og ex-ante analyser af udviklingen frem til 2005 og 2012.
Energistyrelsen var meget lidt eksplicit, hvad angik metodebeskrivelsen.

Resultatet af ex-post evalueringen var, at CO2-udledningen, vurderet på baggrund af
energiforbrugstal korrigeret for temperaturudsving og import/eksport af elektricitet (som
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det fremgik ovenfor, korrigerer OECD ikke for import/eksport), faldt med godt 6% i
perioden 1988-97, hvilket var interessant, da der var en vækst i den danske økonomi på
mere end 20% i samme periode (ibid:10ff). En udkrystallisering på enkeltområder viste
bl.a., at energiintensiteten i den danske økonomi faldt, hvilket gav et bidrag på –1,4%
CO2/år. Stigende energieffektivitet bidrog med –0,9%/år og faldende CO2-intensitet i
energiforbruget bidrog –0,8%/år15. Omvendt trak den uventet store vækst i BNP i den
modsatte retning, hvilket har betydet, at faldet i CO2-udledninger pr. år ikke har været
så stort som forventet (ibid:11f).

Fremskrivningen til 2005 er foretaget under forudsætning af, at der ikke iværksættes
nye initiativer, samtidig har man været tvunget til at gøre en række antagelser vedrø-
rende elreformaftalens forløb efter 2003 (ibid:14). Energistyrelsens fremskrivning viser,
at der vil være en manko på 3,6 procentpoint i 2005 målt i forhold til 20%-målsætnin-
gen (ibid:16). Det er interessant, idet Finansministeriets fremskrivning, udarbejdet fire
måneder tidligere, som beskrevet ovenfor viste en manko på 5 procentpoint. Forskellen
i disse to næsten samtidige fremskrivninger må betragtes som væsentlig og illustrerer
meget godt den store usikkerhed, som er forbundet med ex-ante analyser. Energistyrel-
sens manko er mindre, fordi der regnes med en lidt mindre vækst i erhvervene og
samtidig forventer man større udbygninger med vedvarende energi (ibid:16). Energi-
styrelsen når, ligesom Finansministeriet frem til, at det er trafiksektoren, som er
synderen. Delmålet for sektoren er status quo i udslippene 1988-2005, men fremskriv-
ningen viser en vækst på 27%, hvilket bl.a. kan henføres til den høje økonomiske vækst
(ibid:16,44). Energisektoren klarer sig derimod en anelse bedre end krævet (ibid:16).
Det er i øvrigt interessant, at effekten af energiafgifterne på husholdningsområdet ikke
er opgjort (jf. Energistyrelsen 1999b bilag:37).

Danmark har i Kyoto-protokollen, forpligtet sig til en gennemsnitlig reduktion af
klimagasser på 21% 1990-2012. Her har Danmark problemer med at holde målet på
CO2-området isoleret set, fordi eleksporten her regnes med i opgørelsen (ibid:21f).

Skatteministeriet 1999

Det danske skatteministerium har foretaget en interessant sammenligning, hvor man ser
på, hvad det danske erhvervsliv betaler i energiafgifter, sammenlignet med hvad  det
danske erhvervsliv skulle have betalt, hvis det havde været underlagt fem andre landes
energiafgiftssystemer. Skatteministeriet gør opmærksom på, at der ikke er taget højde
for tilbageføringer, men man har dog forsøgt at indregne fritagelser og lempelser. Der er
ikke justeret for, at branchesammensætningen og brændselssammensætningen er ret
forskellig landene imellem (Skatteministeriet 1999 kap. 7.2).

Resultatet er, at det danske erhvervsliv forventes at betale mest under det danske system
i 1999 før eventuel tilbageføring (ca. 3 mia. DKK fraregnet motorbrændstof); det
svenske system ville være lidt billigere for de danske virksomheder (ca. 2,5 mia. DKK),
mens det norske ville være meget billigere (ca. 1,8 mia. DKK) og eksempelvis det
engelske nærmest ubetydeligt (0,3 mia. DKK). Ser man bort fra elafgiften, er det danske
system dog billigere for det danske erhvervsliv end det svenske og norske system.
Angående motorbrændstoffer betaler det danske erhvervsliv mindre i afgift (6,3 mia.

                                                
15 De mange initiativer på området er indgående beskrevet i Energistyrelsen 1999b kap.4-10 +
bilaget.
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DKK) end man ville gøre under det svenske (6,8 mia. DKK) og det norske (8,8 mia.
DKK) afgiftssystem (ibid:tabel 7.2).

Tabellen er en interessant retningspil, men da der ikke er taget højde for branche-
sammensætning og tilbageføring, kan det ikke konkluderes, at det danske erhvervsliv er
hårdere belastet af afgifterne end de fem andre landes erhvervsliv.

Enevoldsen & Brendstrup 2000

Denne analyse så ex-post dels på, hvilke administrations- og implementeringsomkost-
ninger CO2-instrumenterne overfor industrien påførte de offentlige og private parter;
dels på, hvordan transaktionsomkostningerne ved informations og teknologioverførsel
påvirkede energibesparelse og -omlægning. Undersøgelsen blev baseret på interviews
og på Finansministeriets beregninger (1999a, jf.ovenfor) (Enevoldsen & Brendstrup
2000:20).

Et af resultaterne var, at de offentlige administrationsomkostninger vedrørende aftaler
og subsidier har været mindre end forventet. Oprindeligt regnede Energistyrelsen med,
at administrationen ville kræve 43 årsværk, men det viste sig, at man kunne nøjes med
26 årsværk, hvilket skal ses i lyset af, at der rent faktisk var indgået relativt mange
aftaler (ibid:20f). Virksomhederne havde i forbindelse med de differentierede afgifter
haft udgifter til måling af forskellige kilders udslip. Disse udgifter estimerede Finansmi-
nisteriet til 7-40 mio. DKK, men man glemte at indregne de benefits virksomhederne får
ud af den specialiserede måling og derfor estimerede Enevoldsen & Brendstrup udgift-
erne til kun at ligge i et interval mellem 7-15 mio. DKK (ibid:21f). Omvendt var
virksomhedernes administrationsomkostninger omkring aftalerne, ifølge interviewene,
større end estimeret af Finansministeriet. Enevoldsen og Brendstrup regnede sig frem til
12-25 mio. DKK, mens de officielle beregninger sagde 7-15 mio. DKK (ibid:22f).
Endelig regnede forfatterne med omkostninger i forbindelse med klager og sanktioner
på 5-10 mio. DKK. Dermed kom de frem til, at samlede offentlige og private admini-
strations- og implementeringsomkostninger er i størrelsesordenen 69-105 mio. DKK/år.
Giver CO2-pakken den ønskede effekt på 1,5 mio. tons reduktion pr. år, bliver prisen på
1 ton CO2-reduktion dermed 45-70 DKK, hvilket er mindre end forventet. Årsagen er
bl.a., at der er mulighed for at sanktionere genstridige virksomheder med højere afgifter
(ibid:23f). Med hensyn til aftaler er der omvendt så høje søgetransaktionsomkostninger
forbundet med investeringerne i ny teknologi, at de udgør en barriere. Dette skyldes, at
der mangler et samarbejdsorgan, som kan kommunikere information om energirelateret
knowledge ud til virksomhederne, hvilket medfører, at virksomhederne må hente
information på markedet, hvilket er mere besværligt og bekosteligt. De interviewede
danske virksomheder overvandt nogle af barriererne, ved at gennemføre intern bench
marking med søsterselskaber i udlandet. Det er tvivlsomt, om en ren afgift ville have
fungeret bedre end det danske instrumentmix (ibid:26ff).

2.1.1 Sammenfatning

Hovedtrækkene i analyserne af de danske afgifter præsenteres i tabel 2.2.
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Tabel 2.2. Analyser af CO2-afgifterne i Danmark

�� �!""� #�"��� ��$"� %�&�� ���'"!"
Det
tværministerielle
afgiftsudvalg
1991

Ex-ante-beregninger Industri Generel CO2-afgift på 100 DKK/ton
og SO2-afgift på 15 DKK/kg kan give
15% CO2-reduktion. Allerede ved
CO2-afgift på 50 DKK/ton er det
nødvendigt med en kompensation til
de mest energitunge for at sikre
konkurrenceevnen.

Det Økonomiske
Råd 1993

Ex-ante analyse med
generel ligevægtsmodel.

Alle Generel CO2-afgift på 300 DKK/ton
kan give 25% reduktion. En
international afgift vil være mere
samfundsøkonomisk optimal, mens et
administrativt virkemiddel vil være
mindre optimalt.

Gørtz 1993 Ex-ante analyse med
den regionale
makroøkonomiske
input-output-model
EMIL

Erhvervene En fordoblet afgift rammer amternes
erhvervsliv forskelligt – den samlede
økonomiske effekt er beskeden.
Energiefterspørgslen mindskes samlet
med 2,5%.

Finansmini-
steriet 1994

Ex-ante analyser.
Bl.a. med den
makroøkonomiske
model ADAM

Erhvervene Et skøn viser, at Danmark overordnet
har en manko på 5 procentpoint i.f.t.
målsætningen om 20% reduktion
1988-2005. En erhvervsafgift på 200
DKK/ton er en mulighed, men kræver
nok kompensationsordninger.

Finansmini-
steriet 1995

Ex-ante
modelberegninger

Erhvervene Kombineret afgifts- og aftalesystem
kan give 4,6% reduktion. Begrænsede
makroøkonomiske effekter. Positiv
beskæftigelseseffekt på 2.000 jobs.

Shopley &
Brasseur 1996

Ex-post.

Telefoninterviews med
7 virksomheder

Erhvervene Investeringstilskuddene har haft en
positiv miljøeffekt

Frost &
Jørgensen 1996

Ex-ante beregning ud
fra forbrug af
energivarer 1994/95

Fiskemelsindustrien Energi-/ CO2-afgifter koster
fiskemelsfabrikkerne 13,6 mio.
DKK/år i år 2000. Branchen kan få
svært ved at klare det, da afgifterne
ikke kan overvæltes på forbrugerne.

Munksgaard &
Pedersen 1997

Ex-ante analyse med
statisk input-
outputmodel (EMOP)

Alle Optimal implementering af danske
miljømål betyder, at den offentlige
sektor, tjenesteydelser og
fremstillingsvirksomheder kan øge
deres udslip, mens agrosektoren og el-
/gas-/fjernvarmesektoren mindsker.

Finansmini-
steriet 1997

Ex-ante.
Bl.a. med den
makroøkonomiske
model ADAM.

Erhvervene Målt som procent af lønsum belaster
energiafgifterne generelt erhvervene
minimalt.

Krarup, Togeby
& Johannsen
1997

Ex-post.
Fokus på 30 virks.
Dybdeinterviews med 7.

Energitunge
virksomheder

Gennemføres de 30 virksomheders
135 tiltag giver det 1,4% mindre
energiforbrug og CO2-reduktion på
1,1%. De fleste tiltag ville være
gennemført selv uden en aftale, men
det havde taget længere tid.

Clasen 1998 Ex-post.
Dybdeinterviews med 7
udvalgte “best cases”

Industrien
("best cases")

CO2-afgiften er én blandt flere variab-
le, som har haft indflydelse på beslut-
ninger om energieffektiviseringer.



40

�� �!""� #�"��� ��$"� %�&�� ���'"!"
Munksgaard,
Pedersen &
Wier 1998

Ex-post måles CO2-
effekten af energifor–
brugsændringer med en
input/output-model.

Husholdningerne Det direkte og indirekte energiforbrug
vokset med 14% 1966-92, men CO2-
udslippene kun med 7%, hvilket
skyldes omlægninger i industrien.

Boom 1998 Ex-post effekt af subsi–
dier til energibesparelse
og af energiafgifter.
Økonometrisk model.
Cointegrated approach

Husholdningerne Subsidierne mindskede
energiforbruget til opvarmning med
20% 1975-91. Energiafgifterne gav en
reduktion i energiforbruget på 15%
1977-91.

Krarup &
Larsen 1998

Komparativ ex-ante
analyse af aftalers
effekt. Baseret på
interviews om
forventninger.

Industrien Man regner i store træk med at nå
målene. I både Finland, Sverige og
Danmark har aftalerne haft en positiv
sideeffekt, idet de har været med til at
sætte energi på dagsordenen.

Bjørner, Togeby
& Christensen
1998

Ex-post med
paneldatabase med
omfattende
mikroniveaudata

Industrien Aftaler indgået 1993 begrænser
elforbrug med 7% og totalt
energiforbrug med 13%. Havde de i
stedet betalt afgiften var elforbruget
reduceret med 8%.

Møllenberg &
Pedersen 1998

Ex-ante. Gartnerierhvervet Den grønne pakke koster erhvervet 40
mio. DKK år 2000. Den har omfor-
delende effekter indenfor erhvervet,
idet de store favoriseres. Men pakken
har også positive elementer.

Enevoldsen
1998

Ex-post.
Bl.a. kvalitative
interviews.
Komparationer med
Holland og Østrig.

Industrien Dansk industris udslip er faldende,
men det skyldes ikke udelukkende
CO2-instrumenterne. 1996-
instrumenterne har en noget mere
motiverende effekt end de gamle.

Finansmini-
steriet 1998

Ex-ante med
makroøkonomiske
modeller (EMMA og
ADAM)

Alle Transportsektoren lever ikke op til
målsætningen, derfor får Danmark kun
15-16% reduktion 1988-2005 (hvis
eleksport ikke regnes med). Målet kan
nås med en fordobling af
benzinafgifterne.

Finansmini-
steriet 1999a

Ex-ante med
makroøkonomiske
modeller (EMMA og
ADAM).
Visse ex-post
elementer.

Alle
(dog mest industri
og transport)

Industrien lever op til målsætningen,
men det gør transportsektoren ikke.
Derfor er der fortsat en manko i 2005 -
Danmark får kun en reduktion på 15-
16% 1988-2005 (hvis eleksport ikke
regnes med). En fortsættelse med
industriens afgifter anbefales.
Der laves flere interessante målinger
af de administrative omkostninger.

OECD 1999 Ex-ante Alle Danmark får meget svært ved at nå
målet i 2005. Danske myndigheder
bruger forkert beregningsmetode
vedrørende CO2-udslip.

Finansmini-
steriet 1999b

Ex-ante med
makroøkonomiske
modeller (EMMA og
ADAM)

Alle 18% reduktion af drivhusgasser 1990-
2010, hvis eleksport ikke regnes med.
3% reduktion 1990-2010, hvis den
regnes med.
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�� �!""� #�"��� ��$"� %�&�� ���'"!"
Jespersen,
Mortensen &
Rummel 1999

Ex-ante med
makroøkonomiske
modeller (EMMA og
ADAM)

Alle 1,5% reduktion 1988-2005 (hvis
eleksport ikke regnes med).
CO2-afgifterne må forhøjes med 600
kr/ton for erhverv og husholdninger,
hvis målet skal nås. De makroøkono-
miske effekter vil være små. Alterna-
tiv: En generel afgiftsstigning på 100
DKK/ton kombineres med en
udbygning af vindmøllerne.

Gørtz, Hansen &
Larsen 1999

Ex-ante med syntese-
model (ECOSMEC) af
to generelle
ligevægtsmodeller.

Energisektoren Opfyldelse af målsætningen om 20%
reduktion implicerer beskedne
makroøkonomiske og velfærdsmæs-
sige omkostninger, men der sker om-
fordelinger indenfor husholdningerne
og indenfor erhvervene.

Energistyrelsen
1999a

Ex-post.
12 case-studies.
150 standardiserede
telefoninterviews.
Regressionsanalyse.

Industrien. Analyserede virksomhedernes
energiefficiensaktivitet vedrørende
aftalerne. Forskellige typer af
virksomheder agerer forskelligt.
Aftalerne har givet et fald i energi-
forbruget på 1,4%; 34% af dette ville
være gennemført også uden aftaler.

Energistyrelsen
1999b

Ex-post og ex-ante Alle Korrigerede tal viser at CO2-udslippet
faldt med 6% 1988-97 - samtidig med
en vækst i den danske økonomi på
20%. En fremskrivning viser, at der er
en manko på 3,6 procentpoint i.f.t.
målsætningen. Trafiksektoren er
synderen.

Skatteministeriet
1999

Komparativ analyse af
det danske erhvervslivs
indbetalinger til
energiafgifter
sammenlignet med,
hvad de danske erhverv
skulle have betalt i
andre landes
afgiftssystemer.

Erhvervene Det danske erhvervsliv betaler mere i
afgifter under de danske energiafgifter,
end det skulle have betalt i fem andre
landes energiafgiftssystemer.

Enevoldsen &
Brendstrup 2000

Ex-post.
Interviews.

Industrien Samlede adm.- og
implementeringsomk. er 69-105 mio.
DKK - det er mindre end forventet.
Der mangler et samarbejdsorgan, som
kan kommunikere informationer om
teknologi ud.

Der er udarbejdet mange ex-ante analyser i Danmark og de er spændende tankeeks-
perimenter, men skal de grønne afgifters effekt evalueres, er det nødvendigt at foretage
ex-post analyser. Som det fremgår af tabellen, findes der da også en håndfuld ex-post
evalueringer af CO2-afgifter og CO2-aftaler i Danmark og de er ret forskellige, hvad
angår metodeanvendelsen:

Shopley & Brasseur (1996), Clasen (1998), Krarup m.fl. (1997), Enevoldsen (1998),
Energistyrelsen (1999a) og Enevoldsen & Brendstrup (2000) er eksempler på den vel
nok mest almindelige evalueringsform, hvor der anvendes kvalitative dybdeinterviews.
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Bjørner m.fl. (1998) er et interessant eksempel på anvendelse af mere kvantitative data.
Arbejdet skal efter planen munde ud i en meget omfattende panel-database i en tidsserie
for 1983-96. Materialets omfang gør det muligt at anvende regressionsanalyser og det
kunne derfor være gavnligt, hvis man fortsætter med at indsamle data for perioden efter
1996. Energistyrelsen (1999a) er et andet eksempel på anvendelse af
regressionsanalyser.

Enevoldsens (1998) analyse er et eksempel på den komparative metode, idet Enevold-
sen sammenligner udviklingen i industriens CO2-udledninger under forskellige policy-
strategier i Danmark, Holland og Østrig. Skatteministeriet (1999) er en anden interes-
sant komparativ analyse, omend der ikke er tale om en ex-post analyse; her analyseres,
hvad konkrete danske virksomheder ville skulle betale, hvis de var underlagt andre
landes energiafgiftssystemer.

Endelig er der et par evalueringer, som gør brug af økonomiske modeller i en ex-post
analyse, hvor man udarbejder simuleringer af, hvad der var sket, hvis instrumentet ikke
var blevet indført (Munksgaard m.fl. 1998; Boom 1998).

2.2 Finland
Finland har et højt energiforbrug, hvilket hænger sammen med det kolde klima, en
erhvervsstruktur med megen tung industri og store transportafstande. På trods af at A-
kraft og vandkraft er vigtige energikilder, som i 1997 stod for henholdsvis 27 og 19% af
det totale elektricitetsforbrug, har Finland et relativt højt udslip af CO2 pr. capita
(Ministry of the Environment 1998:32; Energimyndigheten 1998a:33; se også tabel
2.3). Finland havde en målsætning om stabilisering af CO2-udslippet 1990-2000 (OECD
1997b:176), men i dag forsøger man at leve op til den finske målsætning i Kyoto-
protokollen, som er en stabilisering af udslippet af klimagasser i år 2008-12, målt i
forhold til 1990-niveauet (Honkatukia 1999a). Klimagasudslippet er steget med 5.5% i
perioden 1990-97 (�,�(����������������� 8-4-1998).

Finland introducerede verdens første CO2-afgift i 1990 på baggrund af den såkaldte
#��$-��������������.'s anbefaling (Miljöekonomikommittén 1989). Energi produceres
til komparativt lave omkostninger i Finland og er derfor et godt beskatningsobjekt
(Andersen & Liefferink 1996:127). International luft- og søfart og raffinaderierne, som
stod for 4% af de finske udslip, var undtaget for afgiften (Nordisk Ministerråd 1994:28).
Tørv, som er en ikke uvæsentlig energikilde i Finland16, var undtaget med den begrun-
delse, at det er en fornyelig energikilde (Malaska m.fl. 1997:13), omend fornyelsestiden
er meget lang. Alligevel var den finske CO2-afgift den mest ensartede  blandt de nor-
diske lande, hvilket dels hang sammen med dens lave niveau (7 FIM/ton ved indførel-
sen), dels det faktum at industrien havde en meget lavere generel energiafgift  end
husholdningerne og transportsektoren (Haugland m.fl. 1992:10; Haugland 1993:16ff).

I 1993 fordobledes CO2-afgiften til 14 FIM/ton som led i en række afgiftsforhøjelser;
hovedsigtet var fiskalt, idet hensigten var at forbedre Finlands økonomiske situation og
man forventede således ikke nogen stor effekt på energiforbruget og CO2-emissionerne.
I 1993 fik staten et provenu på CO2-afgiften på ca. 1.5 mia. FIM og 6.5 mia. FIM på
energiafgiften (Sairinen 1997:9ff). Sammenlagt betød energi- og CO2-afgifterne, at
transportsektorens sats øgedes fra 422 FIM/ton CO2 i 1990 til 648 FIM/ton CO2 i 1993;

                                                
16 Stod for 7% af energiforbruget 1997 jf. Ministry of the Environment 1998:32.
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i industrisektoren øgedes den sammenlagte sats i samme periode fra 8 til 18 FIM/ton
CO2 (Haugland 1993:16).

I 1994 foretog man igen ændringer, idet afgiften nu blev en såkaldt /0��0������.
Energiafgifterne skulle målrettes mod primære energikilder fremfor slutproduktet (el og
varme) og 75% af af afgiften skulle stamme fra energikildens CO2-indhold og 25% fra
kildens energiindhold. Tørv foresloges undtaget af regionale, beskæftigelsesmæssige og
sikkerhedspolitiske årsager, men pålagdes alligevel en lille afgift (Sairinen 1997:10f;
Malaska m.fl. 1997:12f).

Det finske afgiftsniveau hævedes i 1994 og 1995, hvorved afgiften blev højere end den
af EU foreslåede afgift – der var dog undtagelsesordninger for tørv, naturgas og træ
(Sairinen 1997:11). Men EU Kommissionen kritiserede den finske afgift, fordi Finland
lagde en afgift på importeret elektricitet, mens man ikke havde nogen afgift på den
indenlandsk genererede elektricitet (ibid:16). Resultatet blev, at Finland ændrede
afgiftssystemet radikalt.

I 1997-98 ændrede man således afgiftssystemet, så afgiften på fossilt brændsel til
elektricitetsproduktionen fra at være en brændselsafgift, nu blev til en afgift på
elektricitetsforbruget. Satsen for husholdningerne blev fra begyndelsen 0,033 FIM pr.
kWh, satsen for industrien var knapt halvt så stor. Samtidig er ekstraafgiften på
varmeenergi blevet lagt om, så den nu er en rendyrket CO2-afgift, hvor satsen pr. 1-9-98
lyder på 102 FIM/ton CO2, hvilket er en stigning i forhold til tidligere – afgiften for
naturgas er dog kun 51 FIM, mens afgiften på tørv også er noget lavere (Ministry of the
Environment 1998:40; Nordisk Ministerråd 1999:43; Honkatukia 1997a:13; se også
Teir 1999).

Der er meget få elementer af ex-post evalueringer af CO2-afgifter i de finske analyser,
hvilket er overraskende, når man nu var det første land til at indføre afgifterne. Der
findes flere oversigter over miljøudviklingen i Finland, men der evalueres ikke direkte
på afgiften.

Miljøministeriet har eksempelvis beskrevet udviklingen i CO2-udledninger fra fossile
brændstoffer og tørv (Ministry of the Environment 1998:56). I 1990 udledte Finland 54
mio. tons CO2, mens der i 1997 udledtes 58 mio. tons – udslippene varierer meget i
perioden, således var udslippet 52 mio. tons 1992 og 61 mio. tons 1996. Hele variati-
onen på 9 mio. tons i perioden 1992-96 kan henføres til kraft-varme-sektoren, hvis
udslip steg fra 30 til 39 mio. tons CO2, mens udslippene fra industrien og trafik-
/maskinsektoren var konstante. Det er en ret kraftig stigning, som det kunne være
interessant at kende baggrunden for – kan det måske skyldes, at 1992 var et varmt år og
1996 et koldt år? Eller kan forskellen have en sammenhæng med de ændringer i CO2-
afgiften, som man foretog 1993-95 (jf. OECD 1997b:69)?

Der er, som det vil fremgå i det følgende, udført mange gode ex-ante analyser af, hvilke
økonomiske omkostninger Finland står overfor, hvis landet skal leve op til målsætnin-
gen om at stabilisere udslippene på 1990-niveau, mens der desværre er mangel på
analyser af, hvordan de implementerede afgifter rent faktisk fungerer.

Et specielt problem i forbindelse med finske analyser er den sproglige barriere, hvis
analyserne er finsksprogede og ikke har et svensk eller engelsk resumé. Det gælder
eksempelvis: Energiskattearbetsgruppen 1995, Handels- och Industriministeriet 1996 og
Pajunen 1996, som derfor ikke refereres i nedenstående gennemgang. Nogle af vores
beskrivelser kan forekomme lidt kortfattede – det gælder eksempelvis Karas 1995, som
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ellers ser interessant ud – det skyldes, at vi i visse tilfælde kun har haft adgang til
resuméer af analyserne.17

Christensen 1991

I denne ex-ante analyse undersøger Christensen effekten af en stabilisering af de finske
CO2-udslip i perioden 1991-2010 via tre forskellige scenarier, som analyseres med det
finske Finansministeriums makroøkonomiske model KESSU IV. Modellen er en
dynamisk et-års-model, beregnet til mellemlange analyser af den økonomiske og
strukturelle politik (Christensen 1991:56ff; Ministry of the Environment 1994:54). Som
de fleste andre makroøkonomiske modeller har også KESSU IV visse mangler/forenk-
linger – eksempelvis er modellen ret statisk på sektorniveau, fordi der ikke tillades
substitution mellem forskellige energikilder og ej heller mellem energi og andre inputs,
hvilket bl.a. forklares med, at  der i litteraturen på området ikke er enighed om
størrelsen af energiefterspørgsels-elasticiteterne (Christensen 1991:63f). Når der ikke
tillades substitution mellem energikilder, er det indlysende, at det bliver omkostnings-
fuldt at opnå en miljøeffekt.

Der opereres med scenarier henholdsvis med og uden tilbageføring og effekten af en
international afgift vurderes ligeledes.

Skal udslippene stabiliseres, kræves der ifølge modellen meget høje afgifter. F.eks.
kræves i scenariet uden tilbageføring en generel afgift på hele  800 FIM/ton CO2 i år
2000 (ibid:29), hvilket står i skarp kontrast til dagens finske afgift på 102 FIM/ton.
Andre resultater er, at den negative effekt på BNP er i størrelsesordenen 0,3-0,5
procentpoint mindre vækst pr. år, alt efter hvilket scenarie man vælger.
Handelsbalancen påvirkes negativt af kompensationer til husholdningerne, ligesom den
påvirkes mere negativt ved ensidige afgifter end ved internationale afgifter. Fører de
internationale klimaforhandlinger til, at skovplantning accepteres som en CO2-
begrænser (træer binder CO2), bliver omkostningerne ved at nå stabiliseringsmålet
væsentligt mindre (ibid:1).

Lehtilä & Pirilä 1993

Endnu en ex-ante analyse af, hvilke økonomiske konsekvenser der vil være forbundet
med at nå det finske stabiliseringsmål. Metodisk anvendes det finske ��������
1�������������´s EFOM-model, som kan tage højde for strukturelle og teknologiske
ændringer i energisystemet. Resultatet af analysen er, at det vil blive meget dyrt at nå
stabiliseringsmålet i år 2000; således vil omkostningerne forbundet med de nødvendige
tiltag være så høje som 2 mia. FIM pr. år i år 2000. En udbygning af A-kraften vil dog
kunne halvere omkostningerne. Analysen viser ikke overraskende, at CO2-afgifter er et
mere efficient instrument end energiafgifter, når det handler om at nå et CO2-mål.

                                                
17 Efter redaktionens slutning er rapporten “Environmental and Energy Taxation in Finland”
fremkommet med et skøn for CO2-reduktionen som følge af den finske energi- og CO2-
beskatning. Skønnet lyder på 4 mio. tons CO2-reduktion i forhold til et business-as-usual forløb.
Denne rapports forfattere har ikke vurderet metoden i den finske rapport. Kilde: Economic
Council, Environmental and Energy Taxation in Finland, Prime Minister’s Office Publication
Series 2000/4.
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Salmi, Sourama & Tamminen 1993

I denne rapport opsummeres en række ex-ante analyser, som primært er udført i regi af
Finansministeriet, Handels- og Industriministeriet samt Miljøministeriet. Formålet med
undersøgelsen var at kortlægge miljø- og energiafgifternes indvirken på den energiin-
tensive industris konkurrenceevne på kort og mellemlangt sigt (Salmi m.fl. 1993:2).

Forfatterne refererer først en undersøgelse fra Handelshögskolan i Helsinki, hvor
repræsentanter fra 17 finske energiintensive eksportvirksomheder er blevet interviewet
(ibid:8ff). Virksomhederne repræsenterer de største koncerner indenfor kemisk
skovindustri, metalindustri, kemisk industri og fødevareindustri – disse 17
virksomheder stod således for 22% af Finlands vareeksport 1991 og konsumerede 23%
af hele Finlands elektricitetsforbrug. Interviewene viste, at hvis en generel international
energiafgift indføres, forventer virksomhederne, at det totale forbrug af produkterne vil
falde, fordi der ikke findes mindre energiintensive produkter, som forbrugerne kan
substituere over imod. Indenfor skovindustrien forventer man dog en øget efterspørgsel
efter genbrugspapir-produkter. Virksomhederne var ligeledes pessimistiske med hensyn
til, om en afgift ville indvirke på valget af produktionsmetoder, idet der ifølge
virksomhederne ikke fandtes uudnyttede energibesparelsesmuligheder. Således
forventede virksomhederne ikke, at selv en stigning i energiafgiften i størrelsesordenen
20-50% ville føre til noget mærkbart fald i CO2-udslippene.

Forfatterne gennemgår dernæst Finansministeriets ex-ante analyse af effekterne af
ensidige finske afgifter. Analyserne er udført med Finansministeriets makroøkonomiske
model KESSU IV suppleret med Oulu Universitets generelle ligevægtsmodel FMS18

(ibid:10ff). Scenariet er en ensidig finsk indfasning i årene 1994-2000 af den af EU
foreslåede afgift på 10 US$ pr. tønde olie – ligeligt fordelt mellem oliens energi- og
CO2-indhold – og man antager faste lønninger og valutakurser og ingen tilbageføring.
Især papirindustri, kemisk industri og basis-metalindustri vil ifølge KESSU IV blive
ramt på konkurrenceevnen med stigninger i mellemproduktomkostningerne i størrel-
sesordenen ca. 3-4%. På det makroøkonomiske plan vil der være negative effekter –
bl.a. forventes tab af 40.000 arbejdspladser på langt sigt (år 2005). Ifølge KESSU IV vil
afgiften medføre ca. 3% mindre CO2-udslip i år 2000 sammenlignet med et grundlinie-
scenario. Statens tekniske forskningscentrals helhedsmodel EFOM viste, at omkostning-
erne ved EU-afgiften ikke ville være ret store, hvis afgiften tilbageførtes; EFOM viste
4% mindre udslip i år 2000. Salmi, Sourama & Tamminen var dog skeptiske overfor
EFOM-modellens analyse af omkostningseffekterne i nationaløkonomien, fordi
modellen bl.a. ikke kan tage højde for de restriktive effekter af beskatningen.

EFOM har ligeledes regnet ud, at en fordobling af CO2-afgiften vil føre til 15% mindre
udslip i forhold til et referencescenario (ibid:16ff). En sådan "ren" CO2-afgift vil, i
forhold til en energiafgift, være til gavn for papirindustrien, mens det ikke spiller nogen
stor rolle for finsk økonomi som helhed om afgiften baseres på energi- eller CO2-
indhold. Ifølge KESSU IV vil en fordobling af afgiften føre til en massiv stigning i
ledigheden.

Dernæst analyseres effekten af en internationalt koordineret mixet energi- og CO2-
afgift, som foreslået af EU (ibid: 19ff). I dette scenario bliver det finske konkurrence-
evnetab kun halvt så stort, som ved ensidige afgifter ligesom de makroøkonomiske
effekter bliver svagere. Afgiften vil dog fortsat betyde tab af en del jobs. Papirindustrien
                                                
18 Se gennemgangen under Ministry of the Environment 1994
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vil være den hårdest ramte. Vedtager man derimod internationalt en ren CO2-afgift tyder
analyserne på, at den finske industri vil kunne hente en gevinst.

Endelig analyseredes effekten af diverse tilbageføringsordninger og effekten af diverse
antagelser om lønudviklingen (ibid:23ff). De makroøkonomisk bedste resultater får
man, under antagelse om faste nominelle lønninger, ved at neutralisere omkostnings-
trykket via sænkede arbejdsmarkedsbidrag (socialskyddsavgifter) for arbejdsgiverne.

Den overordnede konklusion var, at Finland løber en betydelig risiko på makroøko-
nomisk niveau, hvis man ensidigt indfører en afgift i den størrelsesorden EU har
foreslået, mens en internationalt koordineret afgift er betydeligt fornuftigere (ibid:34f).

Ministry of the Environment 1994

I 1992 nedsatte det finske miljøministerium en kommission, som skulle undersøge
muligheden for at anvende økonomiske instrumenter overfor energiindustrien.
Resultatet af kommissionens arbejde foreligger i denne rapport.

Kommissionens formål var at analysere forskellige skattealternativers effektivitet ex-
ante (Ministry of the Environment 1994:35) og man analyserede både økonomisk og
miljømæssig effekt.

Den økonomiske effekt målte man med Finansministeriets KESSU IV model
(jf.ovenfor) og med Oulu Universitets FMS-model, som er noget anderledes end
KESSU, idet den er designet til langsigtede analyser. FMS søger ligevægt, således at
eksempelvis udenrigshandel automatisk balanceres og den tillader ikke overskud/-
underskud i den offentlige sektor. I KESSU-modellen tillades uligevægte – det er op til
brugeren at manipulere med de politiske variable, så en ligevægt opstår, hvis det er det
man ønsker (ibid:54).

Den miljømæssige effekt måltes med EFOM-modellen (ibid:45; se også ovenfor).

Simuleringer i begge økonomiske modeller viste, at BNP normalt ikke ville blive
voldsomt belastet af miljøbeskatning – kun hvis der samtidig var institutionel
økonomisk rigiditet kunne der blive problemer. Modellerne indikerede dog, at Finland
kunne tabe mange jobs, hvis lønningerne var ufleksible. Begge modeller pegede i den
forbindelse på, at tilbageføring via mindre arbejdsmarkedsbeskatning kunne redde disse
jobs (ibid:63). Den overordnede konklusion var, at Finland ville løbe en betydelig
økonomisk risiko ved unilateralt at indføre en afgift på 10$ pr. tønde olie, som foreslået
af EU (ibid.12,63). De negative effekter ville være noget mindre ved en international
afgift.

Miljømæssigt er der kun små effekter at hente unilateralt, hvis ikke afgifterne er meget
høje og set i lyset af de potentielle makroøkonomiske omkostninger anbefaler kommis-
sionen, at man ikke følger EU-Kommissionens råd fra 1992 om at gøre de finske
energiafgifter 5 gange højere. Skal Finland hæve afgifterne bør der være tale om en
international afgift (ibid:63,71).

Forfatterne gør eksplicit opmærksom på, at simuleringerne er ekstremt følsomme
overfor de anvendte eksterne hypoteser og der skal derfor ikke store ændringer til, før
resultaterne ændres (ibid:63).

Malaska m.fl. (1997:61f) påpeger, at modelanalyserne i FMS viste, at en ensidig
stigning i CO2-/energiafgifter og en samtidig reduktion i arbejdsmarkedsbeskatningen
ville være en gevinst for den finske økonomi som helhed, men miljøøkonomi-
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kommissionen var meget forsigtig med konklusionerne – måske fordi man
undervurderede fremtidige benefits i forhold til de energiintensive eksportindustriers
nuværende omkostninger.

Karas 1995

Karas undersøgte komparativt energibeskatningen og dens effekt i Finland og 18 andre
OECD-lande (herunder Sverige, Norge og Danmark) for den finske industris interesse-
organisation.

Karas sammenlignede bl.a. afgiftsbelastningen i papirindustrien, metalindustrien og den
kemiske industri ved at sætte afgifterne i forhold til virksomhedernes værditilvækst i
den industrielle produktion. Resultatet af denne analyse var, at indenfor alle disse tre
brancher var den finske belastning blandt de hårdeste i OECD-landene. Karas sammen-
lignede også belastningen i den samlede industrisektor og her konkluderedes det, at
Finland havde den klart hårdeste belastning af industrien målt i forhold til værditil-
væksten (Karas 1995). Analysen viste også, at finsk industri belastedes mere end
dobbelt så meget af energiafgifter som svensk industri (Karas 1995 refereret i Bragge
1997:89f).

Karas' overraskende resultat skyldes måske, at omkostningerne ved CO2 sættes i forhold
til værditilvæksten, som kan være varierende fra år til år. Malaska m.fl. (1997) (jf.
nedenfor) når frem til et helt andet resultat end Karas, fordi Malaska m.fl. udelukkende
ser på, hvor meget de pågældende virksomheder rent faktisk kommer til at betale uden
at sætte dette i forhold til noget. Skatteministeriet (1999) i Danmark (jf. ovenfor)
benytter i øvrigt samme metode som Malaska m.fl.

Elskattearbetsgruppen 1996

Arbejdsgruppen tog udgangspunkt i den omlægning af afgiftssystemet, som efter planen
skulle træde i kraft 1997, hvor afgiften på fossile brændsler skulle afløses af en afgift på
elektricitetsforbruget (Elskattearbetsgruppen 1996).

Man forventede ikke store skift i skattebyrden mellem forskellige målgrupper grundet
reformen, men fordelingen af brændselstyper kunne måske undergå mindre foran-
dringer. Således forventedes en stigning i forbruget af kul og et fald i forbruget af gas
og tørv.

Arbejdsgruppen nåede i den forbindelse frem til, at selv en 75% reduktion i CO2-
afgiften kun ville medføre mindre ændringer i CO2-udslippet både på kort og langt sigt.

Reformen forventedes ikke at lette byrden på eksportindustrien, og derfor burde man
ifølge gruppen overveje afgiftsundtagelser for industrien. Reformen ville give nogle
uheldige bivirkninger, idet den kunne underminere beskatningens miljømæssige effekt
ved at besværliggøre markedet for vedvarende energi og bioenergi. Alligevel endte
gruppen med at anbefale en omlægning til en elektricitetsafgift.

Riihelä 1996

Undersøgte ex-ante, hvilken effekt reformen af energiafgifterne kunne forventes at have
på husholdningernes velfærd og energiforbrug og brugte til dette formål en mikro-
simuleringsmodel baseret på "pooled data" for husholdningerne i perioden 1966-85.
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Analysen viser, at forbruget af indirekte energi er fordelt mere ulige end forbrugs-
udgifterne. Desuden forventes det, at skattereformen vil føre til en nedgang i forbruget
af indirekte energi Endelig konstateres det, at skattereformen vil have en regressiv
effekt på den indirekte beskatning.

OECD 1997

OECD’s vurdering af den finske CO2-afgift er, at dens miljøeffekt sandsynligvis er ret
beskeden, idet satserne er lave. Desuden påpeger OECD problemerne med at holde
stabiliseringsmålsætningen og finder derfor, at nye instrumenter er nødvendige (OECD
1997b:176).

I den forbindelse kan det nævnes, at ifølge Handels- og Industriministeriets ex-ante
vurdering, stiger CO2-udslippet til 60 mio. tons i år 2000, 65 mio. tons i 2005 og 70
mio. tons i 2010 (Ministry of the Environment 1998:56).

Honkatukia 1997

Honkatukia bruger i denne ex-ante undersøgelse en model, som han betegner som en
pseudo-dynamisk generel ligevægtsmodel over den finske økonomi og anvender den til
at analysere, om der kan realiseres en dobbelt dividende ved at lempe arbejdsmarkeds-
beskatningen, samtidig med at man hæver energiafgifterne (Honkatukia 1997a; se også
Honkatukia 1996).

Modellens vigtigste træk er, at der eksplicit tages højde for imperfekt konkurrence og
den tillader endogent arbejdskraftsudbud (ibid:2f). De specifikke policy-eksperimenter
er de samme, som udførtes af den svenske grønne skattekommission (se det svenske
afsnit om SOU 1997). Modellen omfatter 30 industrisektorer på baggrund af 1990-data
og der foretages eksperimenter med indkomstuafhængig tilbageføring og tilbageføring
via mindre arbejdsmarkedsbeskatning. Dermed minder modellen i meget høj grad om
Honkatukia 1999a (jf. nedenfor).

Udgangspunktet for analysen er de energiafgifter, som indførtes ved revisionen i 1997.

De aggregerede resultater indikerer ikke overraskende, at de nye 1997-energiafgifter
(hvor der ikke er tilbageføring) ikke øger beskæftigelsen. Det nominelle BNP stiger,
men det samme gør priserne. Emissionerne stiger fortsat, mens velfærden formentlig
reduceres lidt. De andre simuleringer, som alle inkluderer højere CO2-afgifter, viser, at
velfærden kan forbedres, hvis Finland gennemfører en grøn skattereform. Der er med
andre ord tegn på, at der kan hentes en dobbelt dividende; gevinsten er dog ikke
voldsomt stor, hvad angår det miljømæssige aspekt, idet emissionsreduktionen er meget
lille. Det skyldes, at energi i de fleste industrier kun udgør en lille budgetandel i
modsætning til arbejdskraft (ibid:16). Honkatukia gør opmærksom på, at den norske
grønne skattekommission fandt, at der kan være en dobbelt dividende ved en norsk grøn
skattereform, mens den svenske skattekommission ikke fandt nogen dobbelt dividende i
Sverige. Honkatukia finder ikke resultaterne modsigende, da der er tale om forskellige
økonomier (ibid:1).

Malaska, Luukkanen, Vehmas & Kaivo-oja 1997

Det finske miljøministerium udfærdigede i 1997 en sammenligning af de nordiske
afgifter, og her var der inkluderet nogle betragtninger omkring den finske CO2-afgifts
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effekt. Eksempelvis regnede man sig frem til, at CO2- og energiafgifter forhøjede
elektricitetsprisen med i gennemsnit 1,6 p/kWh (Malaska m.fl. 1997:27).

I rapporten var der også en sammenligning af de nordiske landes energirelaterede
afgifter i forhold til virksomhederne. Rent praktisk gjordes sammenligningen ved at
udvælge tre konkrete finske virksomheder, hvorefter det blev udregnet, hvor høje
afgifter de pågældende virksomheder ville skulle betale i de forskellige nordiske lande.
Resultatet blev, at et kraft-/varmeværk betalte langt mindre afgifter i Finland i 1996 end
i Danmark, Norge og Sverige. Samme resultat gjorde sig gældende for en papirmølle,
mens en virksomhed i skovsektoren slap lidt billigere i Danmark end i Finland
(ibid:30ff). Det generelle billede var, at de finske grønne energiafgifter var de laveste i
Norden (ibid:61). Det strider mod resultaterne i Karas 1995 (jf. ovenfor), hvor det
fremgik, at finsk industri belastedes mere end dobbelt så meget af energiafgifterne som
svensk industri, målt i forhold til virksomhedernes værditilvækst i den industrielle
produktion. Energiafgifternes effekt på statskassen var i 1995 beregnet til 2,85 mia. FIM
(ibid:39) – heraf betalte papirindustrien ca. 500 mio., kemisk industri ca. 150 mio.,
metalindustrien ca. 140 mio. og andre industrier ca. 260 mio. FIM. For papirindustrien
svarede det til en afgift på 1% af produkternes bruttoværdi, for metalindustrien 0,6% og
kemisk industri 0,4%. Ifølge Bragge (1997:90) stod blot otte eksportvirksomheder i
basisindustrien for hele 75% af den samlede industris indbetalte afgifter. Således steg en
enkelt virksomheds – United Paper Mills – afgiftsindbetalinger fra 20 mio. FIM til 200
mio. FIM i perioden 1990-93 år, mens driftsoverskuddet steg fra 1,4 mia. FIM til 2,3
mia. FIM.

Pohjola 1997

Pohjola analyserer ex-ante de makroøkonomiske effekter af et scenario, hvor Finland
overholder CO2-målsætningen om stabilisering ved hjælp af CO2-afgifter. Der anvendes
en generel ligevægtsmodel. Energisektoren i modellen modificeres, så der tages højde
for muligheden af, at der er sket et skifte fra meget CO2-holdige til mindre CO2-holdige
brændsler.19

BNP-tabet estimeres til 0,8% og velfærdstabet til 5,9 mia. FIM. Tilbageføring via
mindre arbejdsmarkedsbeskatning fremfor indkomstuafhængig tilbageføring medfører
et klart mindre BNP-tab, mens velfærdstabet kun bliver en anelse mindre. Indenfor el-
og varmeproduktion sker der et markant skifte fra brugen af kul og tørv over mod brug
af naturgas. Der sker desuden en omallokering af produktionen – eksempelvis mindskes
produktionen indenfor papirindustrien med 20% i forhold til referencescenariet (Pohjola
1997).

Alatalo 1998

Alatalo anvender en generel ligevægtsmodel til ex-ante at beregne de makroøkonomiske
effekter  af en CO2-afgift, som er stor nok til at stabilisere udslippene og som samtidig
tilbageføres via mindre arbejdsmarkedsbeskatning.

Analysen indikerer, at effekterne afhænger signifikant af tre faktorer: Løndannelsen,
tilbageføringsreglerne og eventuelle undtagelsesordninger. En tilbageføringsordning
med mindsket indkomstskat giver i de fleste tilfælde de bedste resultater, omend der

                                                
19 For en beskrivelse af modellen se Pohjola 1999 (jf. nedenfor)
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ikke er nogen signifikant dobbelt dividende. Skatteundtagelser kan retfærdiggøres med,
at eksportindustrien ikke må rammes for hårdt, men kan ikke retfærdiggøres ud fra et
beskæftigelsessynspunkt (Alatalo 1998).

Honkatukia 1999

Honkatukias undersøgelse er endnu en ex-ante analyse af, hvilke makroøkonomiske
omkostninger Finland står overfor, hvis man skal leve op til Kyoto-aftalen, hvor det
finske delmål (aftalt mellem EU-landene) er en stabilisering af udslippet af klimagasser
i perioden 2008-12 målt i forhold til 1990. Da CO2 er langt den mest markante
klimagas, antages det i analysen, at 90% af den reduktion i klimagasser som er
nødvendig, hvis målet skal nås, skal komme fra netop CO2-reduktioner (Honkatukia
1999a:2,11; se også Honkatukia 1997b).

Honkatukia anvender en forholdsvis avanceret generel ligevægtsmodel, hvor der med
1990 som basisår kalibreres effekter af henholdsvis et 	
���������
�
��scenario og en
række scenarier, som implicerer diverse policy-simuleringer. Modellen omfatter 31
industrisektorer (herunder 6 energisektorer), hvor hver sektor antages at bestå af
symmetriske virksomheder, som bruger kapital, arbejdskraft og andre sektorers produk-
ter som input i produktionen i en international konkurrencesituation. Såvel inter- som
intrasektoral substituerbarhed er en del af modellen (ibid:7). Produktionsfunktionen er
den samme mellem sektorer, men substitutionselasticiteterne mellem forskellige inputs
og omkostningsandele er sektorspecifikke, så alle sektorer har forskellig teknologi
(ibid:8). Da der er mulighed for energisubstitution vil ændringer i emissions-afgifterne
påvirke energipriserne (ibid:9).

Der gøres diverse antagelser i analysen. Eksempelvis antages arbejdsmarkedet at være i
perfekt konkurrence, hvilket implicerer, at der ingen arbejdsløshed er. Dette løser
Honkatukia dog ved i et appendiks at foretage en simulering for et imperfekt konkur-
rerende arbejdsmarked (ibid:42ff). En anden antagelse er, at der bibeholdes nedsatte
afgifter for tørv og naturgas (ibid:10ff).

De policies som anvendes i simuleringen er for det første energieffektiviseringer opnået
ved hjælp af investeringer i energibesparende teknologi; det er relativt svært at opnå
forbedringer på disse felter, da Finland i forvejen er meget energiefficient. For det andet
brug af økonomiske instrumenter i form af CO2-afgifter. Finland står overfor en meget
stor opgave, hvis landet skal leve op til Kyoto-protokollen, idet analyser viser, at det
finske udslip vil være ca. 30% højere 2008-12 end 1990 i 	
���������
�
��scenariet
(ibid:4).

Analysen indeholder meget omfattende undersøgelser over hvilke makroøkonomiske
omkostninger, der vil være forbundet med forskellige mix af investeringer i energieffi-
cient teknologi og CO2-afgifter. Videre kan der sammenlignes effekter af, om instru-
menterne indføres unilateralt eller bilateralt, ligesom der er beregnet effekter for to
forskellige tilbageføringsordninger: Indkomstuafhængig tilbageføring �
����
� og
tilbageføring via mindre arbejdsmarkedsbidrag. Endelig er det muligt at sammenligne
med effekten af, at man ikke når målet (f.eks. at udslippet stiger med 20%).

Eksempelvis fremgår det, at hvis der ikke investeres i mere energiefficient teknologi, så
hele målet skal nås via en CO2-afgift, skal afgiften have et niveau på 419-544 FIM/ton
CO2. (ibid:23). En anden undersøgelse (Lehtilä & Tuhkanen 1999) når frem til, at en
afgift på 230 FIM vil være nok til at nå målet (Honkatukia 1999a:14).
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For de enkelte kombinationer af instrumenter er det muligt at aflæse effekten på en lang
række makroøkonomiske variable. BNP-tabellen (ibid:17,32) viser f.eks., at en bekæm-
pelse af CO2-forureningen i alle scenarier vil medføre en mindre vækst end 	
��������

�
��scenariet, hvis Finland skal nå stabiliseringsmålet. Det mindste BNP-tab fås, hvis
der foretages en multilateral bekæmpelse, og hvis der tilbageføres via mindre arbejds-
markedsbidrag. Det er i den forbindelse interessant, at BNP-tabet bliver større, hvis
målet skal nås via investeringer i energibesparende teknologi.

Hovedresultatet af analysen er, at investeringer i energiefficient teknologi er en
omkostningsfuld måde at begrænse udslippene på. Således giver investeringer i
energibesparende teknologi i én sektor ikke nødvendigvis en aggregeret energibe-
sparelse, når landet står overfor bindende emissionsmål. Investeringerne tillader
nærmere energiforbruget at blive opretholdt i energiintensive sektorer, hvor man ellers
ville være nødt til at reducere forbruget dramatisk. Her divergerer Honkatukias resultat
med de såkaldt teknologiorienterede analysemodeller, hvor den aggregerede energiefter-
spørgsel ofte er eksogen, og øget energiefficiens derfor fører til mindsket efterspørgsel
(ibid:19f). Honkatukias studium viser, at stigninger i energiefficiensen kan betyde, at
højere CO2-afgifter er nødvendige, fordi yderligere CO2-reduktioner bliver mere
omkostningsfulde for virksomheder med energiefficiente teknologier (ibid:20). Ved
meget strenge mål er det sammenlagt bedre at tilbageføre indkomstuafhængigt end via
mindre arbejdsmarkedsbeskatning – sidstnævnte giver dog en fordel på tre af de
makroøkonomiske parametre (ibid). Honkatukia finder også, at de indenlandske
omkostninger kan være mindre under multilateral CO2-bekæmpelse, men det er dog
ikke altid tilfældet (ibid). I den forbindelse finder Honkatukia det i øvrigt usandsynligt,
at EU-landene vedtager en fælles bekæmpelsespolitik, da de enkelte lande er forpligtet
til vidt forskellige mål – derfor må landene enkeltvis sørge for at implementere
instrumenter, som kan bidrage til at målene nås (ibid:4).

Honkatukia (1999b) har i en anden ex-ante analyse set på effekten af, at man
internationalt indgår en aftale om, at CO2-reduktioner kan opnås via de såkaldte
fleksible mekanismer beskrevet i Kyoto-protokollen (der kan f.eks. være tale om
skovplantning). Accepteres de fleksible mekanismer, kan Finland halvere de omkost-
ninger, som ellers er forbundet med at leve op til Kyoto-protokollens stabiliserings-
målsætning. Begrænser man brugen af de fleksible mekanismer, som foreslået af EU,
formindskes Finlands gevinst formentlig.

Pohjola 1999

Pohjola følger også den finske tradition og analyserer ex-ante CO2-afgifter med en
generel ligevægtsmodel med fokus på stabiliseringsmålsætningen, men i modsætning til
Honkatukia (1999) regner Pohjola med, at 100% af reduktionen i klimagasser fra det
nuværende stade, skal komme fra reduktioner i CO2-udslip (Honkatukia regner med
90% (jf. ovenfor)). Modellen er en rekursiv dynamisk ligevægtsmodel for en åben
økonomi og kan tage højde for alle substitutions- og indkomsteffekter, ligesom den
tager højde for interaktion  mellem alle sektorer (Pohjola 1999:141f).

Pohjola udarbejder, som noget nyt, en sammenligning af de makroøkonomiske effekter
af at stabilisere henholdsvis brutto- og netto-udslippet. Brutto-udslippet er det CO2-
udslip, som de fleste analyser refererer til (det gælder således også alle de andre
analyser vi har opsummeret i denne rapport), mens der i netto-udslip tages højde for
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såkaldte ��2���. Et dræn kan f.eks. være plantning af mere skov, fordi træer binder CO2.
Brugen af dræn indgår som et element i Kyoto-protokollen.

Resultatet af analysen var, at der krævedes en signifikant mindre CO2-afgift for at
stabilisere nettoudslippene på 1990-niveau end der krævedes for at stabilisere
bruttoudslippene. Der er dog ikke den store forskel, hvad angår velfærdstab, idet tabet i
brutto-scenariet er 5,9 mia. FIM i 2010, mens det er 5,6 mia. FIM i netto-scenariet. Den
store taber er i begge scenarier papirindustrien (ibid:160f).

2.2.1 Sammenfatning

Hovedtrækkene i analyserne af de finske afgifter præsenteres i tabel 2.3.

Tabel 2.3. Analyser af CO2-afgifterne i Finland

�� �!""� #�"��� ��$"� %�&�� ���'"!"
Christensen 1991 Ex-ante med den

makroøkonomiske
dynamiske 1-års-model
KESSU IV.

Alle Stabilisering af udslippene
1991-2010 kræver generel
afgift uden tilbageføring på
800 FIM/ton CO2 i år 2000.
Væksten i BNP vil være 0,3-
0,5%-point mindre pr. år.

Lehtilä & Pirilä 1993 Ex-ante med den
makroøkonomiske EFOM-
model.

Alle Det bliver dyrt, hvis
stabiliseringsmålet skal nås i
år 2000. I år 2000 vil det f.eks.
koste ca. 2 mia. FIM pr. år.
Udbygning af A-kraft kan
halvere omkostningerne.

Salmi, Sourama &
Tamminen 1993

Ex-ante.
Interviews med 17 store
energiintensive
virksomheder.
Modelanalyser med
KESSU IV, FMS og
EFOM.

Indu-
strien

Virksomhederne forventer
ikke, at en stigende
energiafgift vil føre til
mærkbare fald i CO2-
udslippet.
Risikabelt ensidigt at indføre
den af EU foreslåede afgift.
Finsk industri vil formentlig få
en gevinst ved en international
CO2-afgift.

Ministry of the
Environment 1994

Ex-ante med KESSU IV,
EFOM og
ligevægtsmodellen FMS.

Alle BNP bliver ikke voldsomt
belastet, men Finland løber en
betydelig økonomisk risiko
ved unilateralt at indføre en
høj afgift. Miljøeffekten er
ringe ved en unilateral afgift.

Karas 1995 Komparativt analyse af
energibeskatningen i 18
OECD-lande.
Ex-post analyse af industri-
ens afgiftsbelastning.

Alle Finland er det land, som har
den klart hårdeste afgiftsbe-
lastning i den samlede indu-
strisektor målt i forhold til
virksomhedernes værditil-
vækst i den industrielle
produktion.

Elskattearbetsgruppen
1996

Ex ante analyse af den
planlagte
energiafgiftsreform (1997).

Alle En 75% reduktion af CO2-
afgiften vil kun medføre små
udslipsændringer.

                                                
20 På engelsk: ��	�������
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�� �!""� #�"��� ��$"� %�&�� ���'"!"
Riihelä 1996 Ex-ante.

Mikrosimuleringsmodel
baseret på pooled data.

Hus-hold-
nin-gerne

Skattereformen vil mindske
forbruget af indirekte energi,
men fordelingseffekterne er
små. Reformen har en
regressiv effekt på den
indirekte beskatning.

OECD 1997 ? Alle Miljøeffekten er sandsynligvis
ret beskeden, fordi satserne er
lave.

Handels- og
industriministeriet21

Ex-ante beregninger ? CO2-udslippet stiger ret meget
frem mod 2010.

Honkatukia 1997 Ex-ante med pseudo-
dynamisk generel
ligevægtsmodel. Er der en
"double dividende".

Alle 1997-afgifterne får BNP og
priser til at stige Emissionerne
vil fortsat stige. Velfærden
reduceres lidt. Velfærd kan
forbedres, hvis der
gennemføres en grøn
skattereform - der kan hentes
en lille dobbelt dividende.

Malaska m.fl. 1997 Komparativ analyse af
nordiske afgifter, hvor man
undersøger, hvad tre kon-
krete finske virksomheder
ville skulle betale under de
enkelte landes
energiafgiftssystemer.

Industrien De finske grønne
energiafgifter er de laveste i
Norden.

Pohjola 1997 Ex-ante med generel
ligevægtsmodel.

Alle BNP-tab på 0,8% ved
overholdelse af
stabiliseringsmålsætningen.
Velfærdstab 5,9 mia. FIM.
Omallokering indenfor
industrien. Tilbageføring kan
mindske ulemperne.

Alatalo 1998 Ex-ante med generel
ligevægtsmodel

Alle En CO2-afgift som
tilbageføres via mindsket
indkomstskat (payroll-tax) er
den bedste måde at stabilisere
udslippet på. Der er dog ikke
nogen signifikant dobbelt
dividende.

Lehtilä & Tuhkanen
199922

Ex-ante ? Skal stabiliseringsmålet nås,
kræves en afgift på 230
FIM/ton CO2.

Honkatukia 1999 Ex-ante med generel
ligevægtsmodel.

Alle Skal stabiliseringsmålet nås
kræves en afgift på 419-544
FIM/ton CO2. Dyrere at nå
målet via investeringer i ener-
gibesparende teknologi. God
idé, at tilbageføre via mindre
arbejdsmarkeds-bidrag.
Accepteres fleksible mekanis-
mer (dræn) kan Finlands
omkostninger halveres.

                                                
21 Refereres i Ministry of the Environment 1998:56
22 Refereres i Honkatukia 1999
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�� �!""� #�"��� ��$"� %�&�� ���'"!"
Pohjola 1999 Ex-ante med generel

ligevægtsmodel
Alle Der kræves en langt højere

finsk afgift, hvis man ikke
internationalt anerkender dræn
som virkemiddel. Den store
taber ved en afgift er
papirindustrien.

Der er tilsyneladende meget småt med ex-post evalueringer af  CO2-afgifterne i
Finland23, hvilket er overraskende, idet Finland indførte verdens første CO2-afgifter.
Karas (1995) indeholder dog sandsynligvis ex-post elementer.24 Malaska m.fl. (1997)
har undersøgt, hvad konkrete finske virksomheder ville skulle betale, hvis de var
underlagt de andre nordiske landes energiafgiftssystemer, men der er ikke tale om en
egentlig ex-post evaluering.

2.3 Island
Island har ingen CO2-afgift25, hvilket skal ses i sammenhæng med, at landet råder over
betydelige CO2-frie energikilder. 68% af energiforsyningen kom således i 1996 fra
geotermiske kilder og vandkraft, hvilket betyder at næsten hele elproduktionen og
opvarmningsbehovet dækkes af disse to kilder, som er uden CO2-emissioner og som
fortsat har store uudnyttede muligheder (Herbertsson & Benediktsdottir 1998:37f;
Nordisk Ministerråd 1994:28; se også OECD 1993a). Alligevel hører Islands udslip af
CO2 pr. capita ikke til blandt de laveste i OECD – omend det er mindre end gennemsnit-
tet – og det ligger eksempelvis klart over de svenske udslip pr. capita (jf. tabel 2.1).
Udslippene kommer især fra fiskeflåden (33% af de samlede emissioner i 1997),
vejtrafik (29%) og industrien (31%). Det er svært at substituere bort fra brændslerne til
transport, og da fiskeprodukter og metaller desuden står for ca. 85% af landets eksport-
indtægter vil begrænsninger i udslippene fra disse sektorer have betydelige økonomiske
konsekvenser (Herbertsson & Benediktsdottir 1998:41; Nordisk Ministerråd 1994:28;
Statistics Iceland 1999).

Mod slutningen af 1990’erne har flere energitunge virksomheder slået sig ned på Island
og derfor forventes elproduktionen at stige med hele 50% over en femårig periode,
hvilket indebærer, at Island får verdens højeste energiproduktion pr. capita. Landet er
især attraktivt for den meget energikrævende produktion af bl.a. aluminium, gødning og
ferrosilicium, fordi Island indtil videre kun udnytter ca. 15% af landets vandkraft-
ressourcer. Dermed kan en omallokering af disse typer virksomheder fra resten af
verden til Island nedbringe det globale udslip af CO2 (!�����"��� nr.41 1999:16). En
udbygning af vandkraften er dog ikke problemfri, fordi det kan skæmme uberørte
naturskønne områder. Således er der i 1999 dannet en ny islandsk paraply-miljøorgani-
sation, som blandt sine interessefelter har beskyttelse af uberørte områder og reduktion

                                                
23 En arbejdsgruppe med repræsentanter fra diverse ministerier og forskningsinstitutioner ser i
øjeblikket nærmere på miljøafgifterne. Som i hovedparten af de tidligere finske analyser er der
igen hovedsageligt tale om en ex ante analyse af en eventuel dobbelt dividende ved en grøn
skattereform (�,�(����������������� 10-9-99).
24 Karas 1995 er skrevet på finsk og vi har kun været i besiddelse af et engelsk abstract, så vi har
ikke kunnet vurdere data.
25 Island har dog, som de andre nordiske lande, en benzinafgift (Nordisk Ministerråd 1999:51).
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af klimagasser. Organisationen repræsenteres ved kendte personer, som den tidligere
præsident Vigdís Finnbogadóttir, den tidligere statsminister Steingrímur Hermansson og
den tidligere miljøminister Júlíus Sólnes (�����,�3�������!����� 21-1-99; se også
�,�(����������������� 23-11-99).

De mange energitunge virksomheder giver Island problemer i de internationale klima-
forhandlinger, for strømmen til de energitunge virksomheder er godt nok CO2-fri, men
det er selve de industrielle processer ikke, og derfor forventes en ganske stor stigning i
Islands CO2-udslip i de kommende år. Ifølge Kyoto-protokollen må de islandske klima-
gas-udslip i perioden 1990 til 2008-12 øges med 10% – i øjeblikket peger prognoser på
en 26% stigning i perioden 1990-2010 og stigningen kan godt blive endnu større
(!�����"��� nr.41 1999:16). Derfor tøver Island med at underskrive Kyoto-protokollen,
trods det faktum, at de 10% øget udledning er de mest lempelige vilkår noget i-land har
fået26. Island er det eneste OECD-land, som endnu ikke har underskrevet Kyoto-
protokollen27 (�����,�3�������!����� 12-12-97, 24-2-99).

2.4 Norge
Norge fastsatte, som det første land i verden, en CO2-målsætning i 1989. Målsætningen
lød på en stabilisering af udslippene frem til år 2000 (Miljøverndepartementet 1989:10).
Det viste sig senere svært og bekosteligt at leve op til målsætningen og derfor opgav
AP-regeringen den i 1995 (Aaheim 1998:73; Reitan 1997:317). P.t. er målsætningen, at
Norges udslip af klimagasser må øge med 1% i perioden 1990 til 2008-2012, hvilket er i
overensstemmelse med Kyoto-protokollens mål for Norge (Miljøverndepartementet
1999:96). I perioden 1990-97 er de norske CO2-udslip steget med knap 18% (Statistisk
Sentralbyrå 2000b). Nye fremskrivninger viser, at uden nye tiltag risikerer Norge en
vækst i CO2-udslippet på ca. 40% og en vækst i klimagasudslippet på ca. 20% i
perioden 1990-2010 (Miljøverndepartementet 1999:97).

Norge, hvis CO2-emission pr. capita er af middel størrelse (jf. tabel 2.1), har, som Island
og Finland, en vigtig CO2-fri energikilde i vandkraften, idet den står for hele
elektricitetsproduktionen. Udnyttelsesmulighederne er dog ved at være udtømte og
derfor forventes det, at yderligere stigninger i elektricitetsforbruget bl.a. skal dækkes af
naturgas (Aaheim 1998:65). I øjeblikket er der dog stor diskussion i Stortinget omkring
opførelsen af nye gaskraftværker. Modstanderne vil hellere vente på ny og langt mindre
forurenende teknologi, mens tilhængerne vil opføre to nye værker her og nu (se f.x.
������������23-1-00).

I 1991 var CO2-afgiftsniveauet 257 NOK/ton CO2 for naturgas offshore på kontinental-
sokkelen, 226 NOK/ton CO2 for olie offshore på kontinentalsokkelen og 97-113
NOK/ton CO2 for fyringsolier. Kul og koks pålagdes CO2-afgifter på henholdsvis 124
og 94 NOK/ton CO2 fra og med 199228. For benzin betaltes en CO2-afgift på 259

                                                
26 Island (10%), Norge (1%) og Australien (8%) var principielt de eneste lande, som fik lov at
øge udslippene. EUs overordnede mål er en 8% reduktion, men der er stor variation mellem de
enkelte EU-lande, således må eksempelvis Portugal og Grækenland øge deres udslip ganske
betragteligt, mens eksempelvis Danmark og Tyskland skal reducere kraftigt (FN 1997:23;
Ringius 1999:tabel 2).
27 Mange af landene mangler dog fortsat at ��������� protokollen.
28 95% af forbruget af kul og koks var dog fritaget for afgiften, da det var den metallurgiske
industri, som stod for dette forbrug (Haugland 1993:19).
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NOK/ton CO2. Alle afgifterne er siden blevet opjusteret (NOU 1996-9:198). Benzin var
desuden pålagt en stor energiafgift, så satsen havde et niveau på ca. 1400 NOK/ton CO2.
Også fyringsolierne var pålagt en energiafgift af nogenlunde samme størrelse, som CO2-
afgiften, men energiafgiften på fyringsolier blev sløjfet i 1993 (Haugland 1993:19ff).

CO2-afgiften på kontinentalsokkelen indbragte alene et provenu på hele 2,6 mia. NOK i
199529 (NOU 1996-9:197).

Til gengæld var der meget omfattende undtagelsesordninger for andre industrier, idet
visse, især energiintensive, brancher var helt fritagede for CO2-afgifter. Fritagelserne
omfattede bl.a. energi, der benyttedes som råstof i industrielle processer, gasforbrug i
raffinaderier på land, flytrafik, fiskeflåden og kysttrafikflåden. Træmasse-, papir og
fiskemelsindustrien betalte desuden kun halv CO2-afgift for fyringsolie (Nordisk
Ministerråd 1994:30). Undtagelsesordningerne betød 1995, at kun knapt 60% af de
samlede norske CO2-udslip var belagt med CO2-afgift (Finans- og tolldepartementet
1998: kap.3).

Den norske centrum-mindretalsregering forsøgte i 1998, med udgangspunkt i Grøn
Skattekommissions anbefalinger at indføre en mindstesats på 100 NOK/ton CO2, men et
tværpolitisk flertal i oppositionen nedstemte forslaget (Pedersen (2000)).

CO2-afgifterne pr. ton CO2 varierede fortsat en del for ikke-fritagede i 1998: 384 NOK
for benzin, 143-168 NOK for fyringsolier, 139-183 NOK for kul og koks og 336-382
NOK for olie og gas på kontinentalsokkelen (ibid).

I budgettet for 1999 udvidedes afgiften en smule, idet indenrigs sø- og luftfart og
supplyflåden nu også er omfattet. Til gengæld har regeringen nu foreslået, at CO2-
afgiften på kontinentalsokkelen nedsættes med godt 20% (Miljøverndepartementet
1999:100).

Norges Offentlige Utredninger 1992

I udredningen #�����������������������������$"�����������455 �&���� skulle det såkaldte
Miljøavgiftsutvalg bl.a., i den grad det var praktisk muligt, foretage en vurdering af
miljøeffekterne ved det norske afgiftssystem (NOU 1992-3:66), men da CO2-afgiften
kun havde været i kraft siden 1991 blev dens effekt ikke evalueret ex-post. Det konsta-
teredes dog, at afgiften, ligesom flere andre miljøafgifter, afveg fra kravet om omkost-
ningseffektivitet, idet satserne var meget differentierede mellem forskellige sektorer og
forskellige brændsler (ibid:24,69). Desuden blev der opstillet tre scenarier, hvor
udviklingen blev beskrevet ex-ante med Statistisk Sentralbyrås makroøkonomiske
model MODAG30 og sammenlignet med et referencealternativ, hvor man ikke foretog
nye tiltag (ibid:127ff; se også 236ff).

Referencealternativet viste, at udslippene ville stige med 30% frem til år 2000; ifølge
beregningerne stod olieindustrien for 60% af stigningen. Andre beregninger viste, at
ensidige afgifter, som var store nok til at stabilisere udslippet i år 2000, kunne føre til, at
væksten i industriproduktionen mindskedes med 0,5-1,0% pr. år i løbet af perioden. De
økonomiske konsekvenser for Norge vurderedes til at afhænge meget af udviklingen i

                                                
29 CO2-afgiften på kontinentalsokkelen er i øvrigt speciel derved, at den norske stat selv i høj
grad er tilknyttet produktionen på kontinentalsokkelen (se f.eks. Olje- og Energidepartementet
1999:13ff).
30 Se beskrivelsen nedenfor under “Norges Offentlige Utredninger” 1996.
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de internationale tiltag – ifølge udvalget gav ensidige norske afgifter meget lidt mening
(ibid:147ff). I den forbindelse konstateredes det, at det ville være meget billigere at
reducere udslippene i andre lande. Der var dog også nogle positive effekter ved afgift-
erne, som desværre var svært kvantificerbare og udvalget havde derfor en række forslag
til, hvordan de eksisterende modeller og analyser kunne forbedres (ibid:152ff,236ff).

OECD 1993

OECD (1993b) vurderede ex-ante, at Norges mål om stabiliseret CO2-udslip 1989-2000
kunne blive svært at nå. Udslippene faldt godt nok med 0,3% 1989-91, men det skyldtes
formentlig en recession i økonomien. Ud fra de instrumenter som var gældende i 1989,
altså inden CO2-afgiften indførtes, estimerede OECD, at udslippet ville stige fra 35 mio.
tons i 1989 til 41 mio. tons i år 2000 svarende til en stigning på godt 17% (OECD
1993b:72f).

Usikkerheden i ex-ante analyser illustreres meget godt ved denne OECD-rapport, idet
Norge allerede i 1997 havde opnået den 17%-stigning, som OECD havde beregnet ville
komme i år 2000 og ikke mindst bemærkelsesværdigt er det, at den faktiske stigning på
17% i 1997 er kommet på trods af, at Norge siden begyndelsen af 1990'erne har haft
CO2-afgifter, hvilket der ikke var taget højde for i OECD's kalkuler. OECD operererede
formentlig ikke med så kraftig en vækst i offshore-industrien, som der rent faktisk har
været.

ECON 1994

Oljeindustriens Landsforening (OLF) gav 1994 ECON Energi og SINTEF til opgave
generelt at vurdere de samfundsøkonomiske virkninger af CO2-afgiften på olie- og
gasudvindingen på den norske kontinentalsokkel og mere specifikt at undersøge
afgiftens effekt på virksomhedernes drifts- og investeringsbeslutninger (ECON 1994:4).
Metoden var en ex-post evaluering af, hvilke tiltag selskaberne på kontinentalsokkelen
besluttede at gennemføre i perioden 1991-93, baseret på interviews med otte selskaber
om deres tiltag på ti af felterne på sokkelen, hvilket dækkede knap 90% af produktion-
en, samt oplysninger fra Oljedirektoratet, Nærings- og Energidepartementet og OLF og
SINTEF’s model for aggregerede udslip (ibid:21. ECON 1997:6). Resultatet af analysen
var, at udslippene pr. enhed olie/gas var reduceret med ca. 8% 1991-93, som følge af af
de tiltag som gennemførtes i perioden. Af disse 8% kunne ca. 20% (d.v.s. 1,6
procentpoint) tilskrives tiltag, som var blevet lønsomme grundet CO2-afgiften. Når alle
besluttede tiltag var gennemført ville udslipsreduktionen være ca. 9%, hvoraf 30%
kunne tilskrives afgiften. Et sted mellem 70 og 80% af tiltagene var dermed lønsomme
selv uden en CO2-afgift – flere af selskaberne medgav dog, at CO2-afgiften havde bidra-
get til at realisere disse tiltag hurtigere, da afgiften øgede opmærksomheden omkring
energieffektivisering. Rapporten påpegede, at der ikke var noget stort potentiale for
yderligere reduktioner pr. enhed, ligesom en fjernelse eller nedsættelse af afgiften ikke
ville have nogen stor effekt på udslippet pr. enhed. Til gengæld vurderede man, at en
uændret afgift kunne hindre udbygninger af felterne (ibid:50).

Det er bemærkelsesværdigt, at rapporten stort set undgik at berøre ændringer i CO2-
udslippene fra sektoren som helhed, det blev blot konstateret, at udslippet sandsynligvis
ville øges i årene fremover grundet øget totalproduktion, større andel gas og flere felter
under udfasning. 1990-94 øgedes sektorens  udslip fra 6,7 mio tons til 7,5 mio. tons
(Larsen & Nesbakken 1997:282).
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Norges Offentlige Utredninger 1995

Den næste offentlige udredning på området valgte at nedprioritere en evaluering af CO2-
afgiften, dels fordi regeringen var undervejs med en handlingsplan mod klimaændrin-
ger, dels med henvisning til at afgiften blev udførligt behandlet i NOU 1992-3, hvilket
kan diskuteres. Man nøjedes med at konstatere, at udslippet pr. enhed olie/gas på
kontinentalsokkelen var blevet mindre, og at det i øvrigt var svært at isolere effekten af
CO2-afgiften (NOU 1995-4: afsnit 26.2.1).

Lindeberg 1996

Erik Lindeberg31 konstaterede i en kronik i ����������� i 1996, at olieproduktionen på
kontinentalsokkelen var øget med 55% siden afgiftens indførsel, mens sektorens udslip
kun steg med 18% i samme tidsrum, hvilket bl.a. kunne henføres til fire specifikke
driftsbeslutninger, som CO2-afgiften havde haft stor indflydelse på. Tilsammen stod de
fire tiltag for en CO2-reduktion på 4 mio. tons, hvilket svarede til 11% af Norges totale
udslip. Lindeberg hævdede, at der var potentiale for yderligere reduktioner i sektoren,
men tiltagene var kun lønsomme, hvis afgiften bibeholdtes og de blev derfor ikke
iværksat så længe diverse politikere og OLF skabte usikkerhed om afgiftens fortsatte
eksistens.

Norges Offentlige Utredninger 1996

Den norske “grønne skattekommission” havde som hovedmål at vurdere, hvilken rolle
skatte- og afgiftspolitikken kunne spille i et langsigtet perspektiv, med henblik på at
sikre øget beskæftigelse og et bedre miljø (NOU 1996-9:12). Der var ikke nogen
selvstændige ex-post analyser af CO2-afgiften i den ellers meget omfattende rapport –
flertallet i kommissionen konstaterede dog, at man burde tilstræbe at få mere ensartede
satser, dels mellem forskellige brændsler, dels mellem forskellige sektorer, men under
hensyntagen til hvad andre lande foretog sig (ibid:79). I stedet gennemførte man bl.a. en
lang række meget omfattende ex-ante analyser, hvor man ved hjælp af Statistisk
Sentralbyrås makroøkonomiske model MODAG (se ibid:236), den generelle ligevægts-
model MSG (se ibid:252f), og OECDs generelle ligevægtsmodel GREEN, som deler
verden ind i 12 regioner (se ibid:258), beskrev konsekvenserne af en række mere eller
mindre realistiske scenarier i forhold til et scenario, hvor man fortsatte med de
daværende afgifter. MODAG bruges mest til analyser med en tidshorisont på 1-10 år,
mens tidshorisonten i MSG er 5-50 år. En vigtig forskel på modellerne, begrundet i
tidshorisonterne, er, at substitutionsvirkningerne er større i MSG end i MODAG. De
anslåede virkninger tager udgangspunkt i Finansdepartementets referencebase for den
økonomiske udvikling i Norge frem til 2050 (ibid:71ff, 233ff. NOU 1992-3:152).

Hovedkonklusionerne fra analysen er, at en skatteomlægning med mere omfattende
CO2-afgifter og mindre arbejdsmarkedsbeskatning i alle de gennemførte scenarier vil
give mindre CO2-udslip, mens de beskæftigelsesmæssige effekter vil være moderate –
der kan dog under bestemte forudsætninger om løndannelsen være en positiv effekt på
beskæftigelsen på lang sigt. Selvom der ikke forventes nogen stor beskæftigelsesmæssig
effekt, vil en omlægning være gunstig, hvis man kan opnå en miljømæssigt positiv
effekt. De makroøkonomiske virkninger er moderate, men undersøgelser på mikroplan

                                                
31 Seniorforsker ved SINTEF Petroleumsforskning AS.
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viser, at effekterne kan blive store for visse industrier og regioner (Ibid:72). En ECON-
undersøgelse indikerer således, at en CO2-afgift vil kunne bidrage til nedlæggelser
indenfor metalindustrien, olieraffinaderierne og produktion af kemiske råvarer.
Omvendt indikerer beregningerne, at træforædlingsindustrien samlet set vil kunne
komme positivt ud af en grøn skattereform, på trods af, at den vigtige indsatsfaktor
fyringsolie bliver dyrere (ibid:314). Det konkluderes videre, at en generel norsk
mindsteafgift på 50 NOK/ton kun vil føre til lukninger af ganske få virksomheder, men
den vil hindre nyetablering af virksomheder med store CO2-udslip (ibid:315). ECON
finder, med store usikkerheder, at en ensidig norsk afgift på 110 NOK/ton kan lukke
hele karbidindustrien og store dele af ferrolegeringsindustrien (ibid).

Miljøverndepartementet (1997) indeholder ligeledes en ex-ante fremskrivning – her har
man desuden gjort sig nogle overvejelser om udviklingen i det norske skovareal, fordi
træer, som bekendt, binder CO2.

I en underrapport til Grøn Skattekommission fandt ECON via en ex-ante analyse af
nogle af de forventede “vinderbrancher” – værkstedsindustrien og forretningsmæssige
tjenesteydelser – at Finansdepartementet havde for optimistiske forventninger til
effekterne af en grøn skatteomlægning indenfor disse brancher; især til udviklingen i
løndannelsen. Ifølge ECON ville lønvæksten ikke reduceres så meget som forventet ved
en nedsat arbejdsgiverafgift, fordi Finansdepartementet ikke lagde stor nok vægt på
modsatrettede effekter som: Øget beskæftigelse, forbedret lønsomhed og styrket
konkurrenceevne (ECON 1996:2).

ECON 1997

ECON udarbejdede i 1997 en opfølger til 1994-rapporten for Olje- og Energiministeriet
(ECON 1997). Altså igen en ex-post analyse af CO2-afgiftens betydning for sokkel-
selskabernes investeringer og driftsforbedringer vedrørende gasforbruget. ECON
identificerede, baseret på interviews, 28 beslutninger om tiltag for perioden 1991-96,
hvoraf 20 var gennemført. Interviewene handlede om:

1) hvilke tiltag der var besluttet og om tiltagene skyldtes et ønske om at minimere
gasforbrug og CO2-udslip

2) indtægter og udgifter forbundet med tiltagene
3) effekten i form af reduceret udslip.

Af de 20 gennemførte tiltag var 9 lønsomme selv uden CO2-afgiften. 10 var blevet
lønsomme grundet afgiften, mens et enkelt tiltag ikke var lønsomt selv med en CO2-
afgift. Den samlede effekt af tiltagene har været, at CO2-udslippene fra kontinental-
sokkelen er 8% mindre, end de ellers ville have været; heraf kan 3 procentpoint direkte
tilskrives de tiltag som er blevet lønsomme grundet CO2-afgiften. I tillæg har afgiften
skabt opmærksomhed om de tiltag, som var lønsomme uanset afgift eller ej. Udslippene
pr. produceret enhed var hele 30% mindre end før afgiftens indførelse32.

                                                
32 Nye tal fra den såkaldte Miljøsok-gruppe viser dog, at der nu er opstået et problem, idet
udslippene pr. produceret enhed olie er steget meget voldsomt i 1998. Man havde håbet at
stabilisere udlippene fra olie på et niveau af ca. 40 kg/m3, men en fremskrivning viser, at
udslippet i 2010 vil være på ca. 60 kg/m3. Som en lille trøst kan det dog konstateres, at den
norske olieindustri klarer sig bedre på CO2-området end den britiske og russiske (�,�(�����
17-12-99).
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Der er visse usikkerheder forbundet med denne form for evaluering, idet
virksomhederne i interviewet har et incitament til at underspille CO2-afgiftens
betydning for en investeringsbeslutning og til at overspille dens omkostninger.

Larsen & Nesbakken 1997

Larsen & Nesbakken gennemførte en ex-post analyse af CO2-afgiftens effekt, hvor de
ved hjælp af en såkaldt “counterfactual analysis” med en partiel økonomisk model så
nærmere på Norges energiforbrug og CO2-udslip i perioden 1987-93 sammenlignet med
en situation uden CO2-afgifter (Larsen & Nesbakken 1997; se også Larsen &
Nesbakken 1995). Fokus var for det første på udslip fra stationære kilder i fremstillings-
og serviceindustri inde på land (d.v.s. oliesektoren på kontinentalsokkelen ikke var
omfattet ligesom transport indenfor industrisektoren) og for det andet på udslip fra
stationære og mobile kilder i husholdningerne. Industrimodellen var centreret omkring
industriens substitution mellem olie og elektricitet, når en CO2-afgift indføres og man
valgte at negligere, at en afgift kan give en nedgang i det samlede energiforbrug.
Modellen beskriver hver virksomhedssektor partielt – de er ikke forbundet. Analysen
udførtes med den makroøkonomiske model MODAG. Vedrørende husholdningernes
stationære forbrug opstillede man fem kombinationer af varmekilder, som husholdnin-
gerne kunne vælge imellem, mens deres mobile forbrug analyseredes med forbrugssy-
stemet i en makroøkonomisk ligevægtsmodel (MSG-EE), hvor efterspørgslen efter
forskellige transporttyper kunne undersøges ret detaljeret. Modellen tillod ikke skift i
husholdningernes efterspørgsel efter brændsler, men det vurderedes til ikke at være
noget stort problem. For transportsektoren anvendes en generel ligevægtsmodel.

De samlede norske CO2-udslip steg fra 34,5 mio. tons i 1987 til 37,6 mio. tons i 1994.
Afgiftens effekt på forskellige industrityper varierede meget. Eksempelvis ville
olieforbruget til varme i træforædlingsindustrien have været 14% højere i 1993, hvis der
ikke havde været afgifter, hvilket skyldes, at denne branche har en høj substitutionselas-
ticitet mellem elektricitet og olie, mens andre brancher har haft en meget begrænset
substitution (ibid:283-86). Sammenlagt var effekten af afgiften på olie til varmeforbrug
i industrien en reduktion i de norske udslip på ca. 0,5% i 1991. Den estimerede effekt af
afgiften på husholdningernes totale varmeforbrug i perioden 1987-93 var et fald på
mellem 0,1 og 0,5%; dette lave tal skyldes hovedsagelig, at olieforbruget i forvejen ikke
var ret stort i sektoren. Analysen viste endelig, at der ville have været 2-3% mere privat
biltrafik i årene 1991-93, hvis der ikke havde været en afgift – til gengæld steg offentlig
transport med 0,5%.

Den sammenlagte effekt af CO2-afgiften på de analyserede sektorer var 3-4% mindre
udslip 1991-93 (ibid:287).

ECON 1998

I denne rapport, udfærdiget for Norsk Hydro og Statoil, gav ECON et bud på, hvordan
national klimapolitik bør udformes, for på den bedste måde at reducere globale CO2-
udslip (ECON 1998:7). ECON gennemfører ikke nogen selvstændig analyse i
rapporten, men baserer sig på diverse empiriske og især teoretiske studier af afgifter.

Rapporten gentager det ofte fremførte argument, at ensidige afgifter på alle typer af
udslip får den CO2-intensive industri til at lukke eller flytte til udlandet. Der refereres
nogle interessante OECD-analyser, som viser, at selv en OECD-afgift indenfor visse
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energiintensive sektorer ikke vil give nogen global CO2-reduktion, fordi disse virksom-
heder vil flytte til lande udenfor OECD. Andre globale modelsimuleringer viser, at
omsættelige kvoter er det instrument, som medfører de laveste omkostninger med
hensyn til at reducere de globale udslip (ibid:25f). ECON anbefaler derfor afgifter
overfor “ikke-flytbare” udslip (som f.x. husholdninger og transportsektoren), mens man
må overveje andre virkemidler overfor bl.a. den energiintensive industri (ibid:30f).

Miljøverndepartementet 1998

Miljøverndepartementet regnede ex-ante ud, hvordan udviklingen i CO2-udslippene
ville være frem til 2010, givet at ingen nye instrumenter indføres (Miljøvern-
departementet 1998: kap.4.2.3).

Man anvendte den makroøkonomiske model MODAG og nåede frem til, at CO2-
udslippene ville øges med godt 40% 1990-2010 under forudsætning af, at to nye
gaskraftværker opføres som planlagt. Stigningen kan primært henføres til oliesektoren.

For at opfylde Kyoto-protokollens klimagasmålsætning for Norge, må landet derfor
reducere klimagasudslippet33 med hele 12,3 mio. ton CO2-ækvivalenter. Bygges
gaskraftværkerne ikke, kan man "nøjes" med en reduktion på 10,2 mio. ton.

Ifølge Finans- og Tolldepartementets (1998) analyser bliver effekten af en generel
mindstesats på 100 NOK/ton CO2 for alle sektorer, at udslippet på kort sigt mindskes
med 0,6 mio. tons og på længere sigt med ca. 2 mio. tons. Bliver afgiften 200 NOK/ton,
vil udslippene fra den energiintensive industri mindskes væsentligt, hvilket bl.a.
skyldes, at en del virksomheder vil blive nedlagt som følge af afgiften (Miljøverndepar-
tementet 1998: kap.6.2). Større reduktioner i udslippene fra olieselskaberne på konti-
nentalsokkelen vil koste omkring 1000 NOK/ton CO2. Skal der hentes reduktioner via
benzinprisen kræves der høje afgifter – det vil sige omkring 18-19 NOK/l.
Konklusionen er derfor, at der kræves meget omfattende afgifter, hvis Norge vil indfri
målsætningen og samtidig fortsat fritage visse sektorer for CO2-afgift og som en
konsekvens af dette foreslog regeringen en mindstesats for samtlige sektorer på 100
NOK/ton CO2 (ibid:kap.6-7), men forslaget blev nedstemt af oppositionen.

Statistisk Sentralbyrå 1998

Denne ex-ante analyse tager udgangspunkt i tidligere analyser af grønne skattereformer,
som har vist, at det er den positive effekt på beskæftigelsen, som bidrager stærkest til en
eventuel velfærdsgevinst (Statistisk Sentralbyrå 1998: kap.12.2). Forfatterne påpeger, at
disse tidligere analyser viser, at der sker en betydelig omfordeling af arbejdskraften
mellem sektorer ved en grøn skattereform og i den forbindelse er det problematisk, at
analyserne antager fuld mobilitet af arbejdskraft og mobilitet mellem sektorerne.
Mobiliteten vil nemlig være begrænset, idet virksomheder med høje CO2-udslip ofte er
placeret i yderregioner, hvor der er begrænsede beskæftigelsesmuligheder i mindre
CO2-forurenende virksomheder.

Der udføres derfor en analyse med Statistisk Sentralbyrås dynamiske generelle
ligevægtsmodel MSG-6, hvor der antages immobil arbejdskraft og lønstivhed. Scenariet
er en CO2-afgift på 700 NOK/ton CO2, som pålægges alle typer af fossile brændsler og
alle sektorer. Provenuet tilbageføres fuldt ud via en nedsættelse i arbejdsgiverafgiften.
                                                
33 CO2 forventes at udgøre knap 75% af klimagasserne 2010
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Effekten måles i forhold til et scenario, hvor der er uændret CO2-afgift og ingen
ledighed.

Resultatet af analysen er, at CO2-udslippene falder med 13,3%. Velfærden, målt som
nytte af materielt forbrug og fritid, eksklusiv positive miljøeffekter, reduceres med
0,4%.

Forfatterne konkluderer på den baggrund, at den positive velfærdseffekt ved en grøn
skattereform overvurderes, når der ikke tages hensyn til immobilitet og lønstivhed. De
positive miljøeffekter er dog fortsat tilstede.

Dragsund m.fl. 1999

I denne rapport, udarbejdet af CICERO (Senter for klimaforskning) og Det Norske
Veritas på foranledning af OLF, fokuseredes der på olieindustriens udledninger af CO2,
NOx og NMVOC. Formålet var at konstruere en oversigt over udslippene fra sektoren
sammenlignet med andre sektorer i Norge og desuden vurdere effekten af allerede
gennemførte og eventuelt mulige fremtidige tiltag i forhold til omkostningerne og
endelig, set i lyset af disse fakta, diskutere brugen af policyinstrumenter på området
(Dragsund m.fl. 1999:11). Der var altså både elementer af ex-post og af ex-ante analyser
i rapporten. Datamaterialet baseredes udelukkende på historiske data fra åbne tilgænge-
lige kilder, som rapporter, tidsskrifter og bøger (ibid:12).

Miljøverndepartementets prognose (1998) viser, at CO2-udslippet i Norge vil stige fra
35,5 mio. tons i 1990 til 50,6 mio. tons i 2010, forudsat at to planlagte gaskraftværker
bygges, og at der derudover ikke tages nye initiativer. I olie-/gassektoren forventes et
udslip på 15 mio. tons i 2010 mod 8 mio. tons i 1990 (ibid:16). De 30% reducerede
udslip pr. enhed, som omtales i ECON 1997, nævnes også her, men Dragsund m.fl. gør
opmærksom på, at denne reduktion ikke nødvendigvis er opstået p.g.a. bedre teknologi,
men bl.a. også kan skyldes et ændret produktionsmønster indenfor denne relativt
aggregerede sektor (ibid:22). Rapporten beskrev de enkelte CO2-reducerende tiltag i
virksomhederne og angav, hvor stor en CO2-reduktion de bidrog med (ibid: vedlegg A.
OLF og RKU angives som kilde). Samtidig analyseredes omkostningerne ved tiltagene,
og man kunne konstatere, at de svingede mellem et gennemsnit på 190 og 350 NOK/ton
CO2 pr. tiltag, alt efter hvilken beregningsmetode som anvendtes (ibid:28), hvilket må
betegnes som en betydelig forskel. Summeres de tiltag, hvor omkostningerne er mindre
end 600 NOK/ton CO2, er der et reduktionspotentiale på ca. 2 mio. tons CO2 pr. år.
Sættes grænsen ved 500 NOK/ton er der et reduktionspotentiale på ca. 700.000 ton CO2

pr. år. Summerer man derimod kun tiltag, hvor omkostningerne er mindre end 125
NOK/ton, vil reduktionen være under 100.000 ton/ CO2 pr. år (ibid:27f).

Det blev påpeget i rapporten, at det ville være mest rimeligt at hente en CO2-reduktion i
sektorer, som ikke var belagt med CO2-afgifter – eksempelvis procesindustrien – da det
vil øge omkostningseffektiviteten (ibid:29,43f). Det konstateredes, at omkostningerne
ved fremtidige tiltag indenfor olieindustrien er meget høje i forhold til mulighederne i
andre sektorer og mange af tiltagene vil kun have en marginal effekt på CO2-udslippet
(ibid:36).

I en rapport ECON efterfølgende har udfærdiget for OLF, anbefales det, at CO2-afgiften
fjernes eller sættes væsentligt ned for olieindustrien, fordi sektoren er på vej ind i en
krise, især som følge af lave oliepriser. Rapporten fremhæver, at afgiften har en uheldig
effekt på marginale projekter (ECON 1999).
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Angående oliepriserne kan det konstateres, at de efter rapportens udgivelse er steget
voldsomt. I begyndelsen af 1999 kostede en tønde råolie 10-11$ (ibid), men prisen steg
efterfølgende ret jævnt i løbet af 1999 og i februar 2000 nåede den op på godt 28$/fad.
Dermed er olien dyrere end under Golfkrigen for ni år siden (6"���� 14-02-00).

2.4.1 Sammenfatning

Hovedtrækkene i analyserne af de norske afgifter præsenteres i tabel 2.4.

Tabel 2.4. Analyser af CO2-afgifterne i Norge

�� �!""� #�"��� ��$"� %�&�� ���'"!"
NOU 1992 Ex-post overvejelser.

Ex-ante med
makroøkonomisk
model (MODAG)

Alle Afgiften er ikke
omkostningseffektiv grundet de
differentierede satser.
CO2-udslippene stiger med 30%
frem mod år 2000, hvis der ikke
tages nye initiativer.

OECD 1993 Ex-ante fremskrivning Alle CO2-udslippet vil stige med 17%
1989-2000 med 1989-
instrumenterne

ECON 1994 Ex-post.
Kvalitative interviews
med næsten alle
producenter.

Virksomheder på
kontinentalsokkelen

Ca. 1,6% reduceret udslip i
sektoren kan tilskrives tiltag, som
er udløst af CO2-afgiften. På
længere sigt regner man med ca.
2,7%.

NOU 1995 Virksomheder på
kontinentalsokkelen

Udslippet pr. enhed olie/gas er
blevet mindre.

Lindeberg 1996 Ex-ante og ex-post.
Fokus på 4 konkrete
projekter.

Virksomheder på
kontinentalsokkelen

De 4 tiltag har givet en reduktion
på 11 mio. tons, svarende til 11%
af Norges totale udslip

NOU 1996 Ex-ante analyser med
makroøkonomiske
modeller

Alle En grøn skattereform vil give
mindre CO2-udslip, mens den
samlede beskæftigelsmæssige og
makroøkonomiske effekt vil være
moderat.
Der kan være alvorlige
konsekvenser for visse brancher.

ECON 1997 Ex-post evaluering.
Kvalitative interviews.

Virksomheder på
kontinentalsokkelen

Udslippene er 8% mindre end de
ville have været uden tiltag. Heraf
kan 3 procentpoint tilskrives CO2-
afgiften

Larsen &
Nesbakken 1997

Ex-post
“Counterfactual
analysis” med partiel
økonomisk model
(MODAG og MSG-
EE)

Fremstillings- og
serviceindustri på
fastlandet,
husholdninger og
privat transport.

Sammenlagt effekt af afgiften i de
3 sektorer var 3-4% mindre udslip
i perioden 1991-93

ECON 1998 Ex-ante overvejelser Især energiintensiv
industri

Afgifter er en god løsning overfor
“ikke-flytbare” kilder, men en
dårlig ide overfor energiintensiv
industri.
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�� �!""� #�"��� ��$"� %�&�� ���'"!"
Miljøverndeparte-
mentet 1998

Ex-ante med
makroøkonomisk
model (MODAG)

Alle 40% stigning i CO2-udslippet
1990-2010, hvis der ikke gøres
nye tiltag. Det vil være meget dyrt
at reducere i allerede
afgiftsbelagte sektorer, mens det
er relativt billigt i afgiftsfri
sektorer.

Statistisk
Sentralbyrå 1998

Ex ante med dynamisk
generel
ligevægtsmodel (MSG
6)

Alle Generel CO2-afgift på 700
NOK/ton, reducerer udslippene
med 13,3% i forhold til et scenario
med uændrede afgifter.
Velfærdseffekten ved grøn
skattereform er negativ, når der
antages immobilitet og lønstivhed.

Dragsund m.fl. 1999 Ex-post og ex-ante
analyse af CO2-
mindskende tiltag.
Baseret på data fra
åbne tilgængelige
kilder.

Olieindustrien De økonomiske omkostninger ved
fremtidige tiltag er meget høje,
sammenlignet med prisen for
reduktioner i andre sektorer.
Miljøeffekterne er marginale.

Der er udarbejdet flere interessante ex-post analyser i Norge.

ECON (1994; 1997) har benyttet dybdegående kvalitative interviews, hvilket er en
oplagt mulighed, når den pågældende sektor, som det her har været tilfældet, ikke er
omfattet af ret mange enheder. Metoden ville kræve væsentligt større ressourcer, hvis
den eksempelvis skulle anvendes på husholdningssektoren.

Larsen & Nesbakken (1997) evaluerer CO2-afgifterne med en økonomisk model, hvor
de simulerer, hvad der var sket, hvis afgifterne ikke var blevet indført, for derved at
kunne isolere deres effekt.

Dragsund m.fl. (1999) baserer sig udelukkende på historiske data fra åbne tilgængelige
kilder, som rapporter, tidsskrifter og bøger (ibid:12).

2.5 Sverige
Sverige har klart det mindste udslip af CO2 pr. capita blandt de nordiske lande (jf. tabel
2.1), hvilket hænger sammen med, at man i vandkraft og A-kraft har store CO2-frie
energikilder. A-kraft stod således for ca. 16% af energiforbruget 1994, mens vandkraft
stod for ca. 13%, hvilket betød, at næsten hele elektricitetsproduktionen var CO2-fri
(Samakovlis 1998:78,85). På længere sigt er det planen, at A-kraften skal afvikles,
hvilket kan give Sverige problemer med at leve op til den svenske regerings målsætning
om en stabilisering af CO2-udslippene 1990-2000 (ibid:85). Internationalt har Sverige i
Kyoto-protokollen forpligtet sig til maksimalt at øge klimagas-udslippene med 4% i
perioden 1990 til 2008-12 – den svenske regering har dog meddelt, at man ikke vil øge
udslippene så kraftigt34.

De svenske CO2-udslip er steget med 3,7% 1990-98, og man får derfor svært ved at nå
stabiliseringsmålet i år 2000; en komité er derfor blevet nedsat med henblik på at

                                                
34 Se f.eks. http://www.environ.se/dokument/fororen/klimat/vaxthus.html
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udfærdige en integreret strategi på klimaområdet35 (�,�(����������������� 23-11-
99).

Indtil 1-1-1991 blev der udtaget en generel energiafgift, som i udgangspunktet var ens
for alle sektorer; særligt udsatte virksomheder kunne dog få en vis refusion. Der
indførtes desuden moms på energi. Momsen betyder i dag øgede priser for enkelte
forbrugere, men ikke for erhvervslivet, som kan droppe moms på indsatsvarer mod
moms på produktion (Naturvårdsverket 1997:47).

I 1991 suppleredes energiafgiften med en generel CO2-afgift på 250 SEK/ton, idet man
ønskede at mindske forbruget af fossile brændsler. Samtidig halveredes energiafgiften,
som derved blev en del lavere end CO2-afgiften for de fleste brændslers vedkommende;
sammenlagt betød afgiftsændringerne klart højere satser. Der var fortsat ret stor lighed i
beskatningen mellem sektorer, omend den energitunge industri og erhvervsgartnerierne
fik tilbageført en del af afgifterne36. Desuden var biobrændslerne (herunder tørv)
ligesom i Finland undtaget for afgifter (Miljö- och Naturresursdepartementet 1994:41ff;
Naturvårdsverket 1997:47; Sterner & Löwgren 1994:55ff; Andersen & Liefferink
1996:129ff) – biobrændslerne stod i 1991 for 16% af den totale energiproduktion
(Energimyndigheten 1998b:3). Sammenfattende kan det konstateres, at Sverige havde
en ekstremt høj energibeskatning fra og med 1991.

I januar 1993 reformeredes afgiftssystemet vidtgående, idet fremstillingsindustriens
CO2-afgift blev sat ned til 25% af de andre sektorers, samtidig med at denne industri
slap for den generelle energiafgift. Alt i alt betød det, at fremstillingsindustriens
samlede energiafgifter nu kun svarede til 16-20% af de andre sektorers. De sektorer,
som betalte fuld CO2-afgift, fik afgiften hævet fra 250 til 320 SEK/ton CO2, mens
fremstillingsindustrien fik nedsat afgiften fra 250 til 80 SEK/ton. Brændsler som
anvendtes til elproduktion var undtagede for CO2- og energiafgifter – her betaltes i
stedet en afgift på elforbruget. Da afgiften nu var meget lav, var det også kun et fåtal af
virksomhederne, som fik tilbageført en del af afgifterne, således var kun 6 virksomheder
omfattet af tilbageføringsreglerne i 1996. Fremstillingsindustriens omkostninger i
forbindelse med energi- og CO2-afgift faldt fra 3,6 mia. SEK i 1992 til 0,5 mia. SEK i
1993 (Pedersen 2000; Naturvårdsverket 1997:49f).

I 1997 blev fremstillingsindustriens CO2-afgift sat op til 50% af de andre sektorers
niveau. Afgiften inflationsjusteres hvert år, men er dog fortsat langt fra det meget høje
1991/92-niveau (ibid). Massive biobrændsler er fortsat fritagede for afgiften, ligesom
kul og koks brugt i metallurgiske processer. De energitunge industrier får fortsat en vis
refusion – dog kan marginalbeskatningen ikke længere blive nul37. Effekten forventes at
blive en øget skattebelastning på fremstillingindustrien i størrelsesordenen 0,5 mia. SEK
(ibid; Nordisk Ministerråd 1999:43).

                                                
35 Rapporten forventes klar til marts 2000.
36 Afgifterne måtte i 1991 højst udgøre 1,7% af produkternes salgsværdi – resten refunderedes. I
1992 var grænsen 1,2%. I 1992 var 112 virksomheder omfattet af nedsætningsreglerne, og de
fik tilsammen afgiftsnedsættelser på 1,2 mia. SEK (Naturvårdsverket 1997:49)
37 Loftet er nu sat ned til 0.8% af produkternes salgsværdi. Til gengæld betaler industrien en
afgift svarende til 12% af det generelle afgiftsniveau (d.v.s. 24% af industriens normale niveau)
for den del af afgiften, som overstiger loftet (Naturvårdsverket 1997:49f).
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Statens Offentliga Utredningar 1989

I forbindelse med den såkaldte Miljöavgiftsutrednings arbejde, udfærdigede PROFU ex-
ante modelsimuleringer for Miljö- och energidepartementet. Analyserne udførtes med
den partielle ligevægtsmodel ENMARK og bottom-up planlægningsmodellen
MARKAL. Den økonometriske energimarkedsmodel ENMARK (udviklet ved
Handelshögskolan, Stockholm) simulerer energiefterspørgslen og -produktionen og
dermed udslippene under antagelse om den økonomiske udvikling i samfundet baseret
på priselasticiteter. MARKAL er derimod ikke økonometrisk, men en planlægnings-
model for regionale energisystemer uadarbejdet af det !����������������������
�
(IEA), og kan pege på, hvad der bør gøres givet et bestemt miljømål. Fordelen ved
MARKAL er, foruden koblingen mellem energi og miljø, muligheden for samtidig at
beskrive adgangen til energiråvarer, distributionen af energi, stor- og småskala
energidannelse samt energibesparelse. Dermed bliver det muligt, teknisk og økonomisk,
at studere samspillet og konkurrencen mellem alle dele af energisystemet. Det blev slået
fast, at der var en del usikkerheder forbundet med simuleringerne. Det viste sig eksem-
pelvis, at resultaterne af forskellige afgifter varierede kraftigt, alt efter hvilke antagelser
man gjorde vedrørende BNP-udvikling og indkomstelasticiteter. Desuden kan
ENMARK ikke indregne tilpasningsomkostninger, og MARKAL tager eksempelvis
ikke højde for energibesparende tiltag udover elvarme-tiltag. Beregningerne var derfor
mere at betragte som regneeksempler (SOU 1989-83:389f; SOU 1989-84:bilag 3+4).

Et af resultaterne af de meget omfattende analyser var, at CO2-afgifter på 250 SEK/ton
– sammen med bl.a. en svovlafgift på 30 SEK/kg svovl – ifølge MARKAL ville
resultere i 10-15% mindre udslip i energisektoren. ENMARK-simuleringer pegede på
15-20% mindre udslip i forhold til uforandrede afgifter (SOU 1989-83:259,382f,396).
Udover miljøeffekterne opregnedes en række effekter på samfundsøkonomien, industri-
strukturen, konkurrenceevnen samt fordelingseffekter og administrative effekter
(ibid:405ff).

Statens Offentliga Utredningar 1991

Den såkaldte Hjalmarsson-utredning (SOU 1991-90), hvis forslag var en medvirkende
årsag til de nedsatte afgifter pr. 1-1-93, vurderede bl.a. energibeskatningens effekter ex-
post og ex-ante på industriens produktion, produktionsomkostninger og den regionale
beskæftigelse.

Undersøgelsen fokuserede meget på industriens internationale konkurrenceevne.
Effekten for erhvervsgartnerierne var, at i gennemsnit 3% af produkternes salgsværdi
kunne henføres til energiafgifterne, hvilket betragtedes som problematisk, idet produ-
centerne i de værste konkurrentlande – Danmark og Holland – slet ikke belastedes i
samme omfang. Samme konklusion gjaldt stålindustriens konkurrence med fire andre
europæiske lande (ibid:112-115). Også den energiintensive papirindustri vurderedes til
at være hårdt ramt. Branchen havde selv udarbejdet en foreløbig vurdering for 1991,
hvoraf det fremgik, at branchen ville få et resultat på ca. 3 mia. SEK, mens energi-
afgiften ville kræve indbetalinger på 1,2 mia. SEK – altså en meget stor procentdel.
Afgiften udgjorde, varierende efter produktområde, mellem 1 og 3% af produktpriserne
(ibid:116f).

Ex-ante analysen koncentrerede sig især om effekten af en fuldstændig fjernelse af
industriens energiafgifter (ibid:120ff). Det ville på langt sigt betyde en produktions-
forøgelse på godt 14 mia. SEK, øget eksport på knap 14 mia. SEK og en beskæftigelses-
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effekt på godt 10.000 jobs (1,5%). Konklusionen på denne del af udredningen var, at det
var hensigtsmæssigt med mere ensartede afgifter både mellem industrier og mellem
lande (ibid:128).

Efterfølgende fik Hjalmarsson-utredningen en vis kritik, fordi den ikke havde beskæfti-
get sig med miljøeffekter, således truede miljøminister Olof Johansson med at gå af,
hvis forslaget om nedsatte afgifter vedtoges. Hjalmarssons svar på kritikken (Hjalmars-
son 1992) var, at man ikke havde beskæftiget sig noget videre med miljøeffekter, idet
medlemmerne i udredningen var enige om, at høje svenske energiafgifter godt nok
måtte føre til mindre svenske CO2-udslip, men samtidig forventede man, at de samlede
globale udslip ville stige en anelse grundet omlokalisering af energikrævende industri –
en national optimering var globalt suboptimal. Derfor vurderede man ud fra disse
betragtninger, at det ville være en miljømæssig fordel at sænke svensk industris
energiafgifter. Set i bagklogskabens lys vurderede Hjalmarsson dog, at det nok var en
fejl, at man ikke havde gennemført en miljøkonsekvensanalyse.

Naturvårdsverket 1992

I denne analyse præsenteres ligeledes forskellige ex-ante analyser gennemført af
PROFU med MARKAL-modellen (jf. ovenfor).

PROFUs analyser peger på, at det bliver meget dyrt at begrænse CO2-udslippene i
Sverige efter årtusindeskiftet, fordi det er planlagt at afvikle den CO2-frie kernekraft.
PROFUs beregninger viser, at en 20% reduktion i udslippene i perioden 1990-2016 vil
koste 80 mia. SEK, under forudsætning af et relativt lavt energiforbrug, sammenlignet
med en situation, hvor der ikke er nogen begrænsninger på udslippet. Bliver energifor-
bruget i perioden derimod relativt højt, vil det koste 85 mia. SEK bare at holde CO2-
udslippet konstant (Naturvårdsverket 1992:25). Forudsat et højt energiforbrug og at det
samlede energiforbrug ikke påvirkes af en CO2-afgift (d.v.s. at der blot substitueres), vil
en stabilisering af udslippene i perioden 1990-2016, kræve en generel CO2-afgift på
hele 2000 SEK/ton CO2 (ibid:26). Hvis Sverige får mulighed for elimport fra naboland-
ene – uden at importen regnes med i det svenske CO2-regnskab – bliver det væsentligt
billigere at holde udslippet konstant. I scenariet med højt energiforbrug og med en
importkapacitet på eksempelvis 4000 MW bliver omkostningerne “kun” på 30 mia.
SEK (ibid).

NUTEK 1994

Det svenske Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) og PROFU udarbejdede i
1994 en ex-post evaluering af CO2-afgiften 1990-94 og en ex-ante analyse af udviklin-
gen frem til 2014 (NUTEK 1994).

Ex-post evalueringen evaluerede på de styringsinstrumenter på CO2-området, som var
gældende pr. 1-7-9438 i alle sektorer og sammenlignede med et scenario, hvor man bare
fortsatte med 1990-afgifterne uden at indføre særskilte CO2-afgifter. Man anvendte
MARKAL-modellen, som blev fodret med oplysninger om nettoenergibehov, trafikud-
vikling, brændselspriser, realrentesatser, skattesystemer og oplysninger om støttepro-
grammer (ibid:5ff).

                                                
38 Det vil i princippet sige 1993-afgifterne.
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NUTEK nåede frem til, at de forandringer i styringsinstrumenterne, som blev gennem-
ført 1991-94, har medført, at udslippet er 3-5% mindre i 1994 end en situation, hvor
man havde fortsat med 1990-systemet.

En fremskrivning af udviklingen frem til 2005 viser, at udslippene her er 20% mindre
med 1994-instrumenterne end med 1990-instrumenterne.

Rent konkret peger analysen på, at forbruget af biobrændsler er stabilt under 1990-
scenariet, mens det fordobles med 1994-instrumenterne. I 1994-scenariet er der meget
store variationer mellem sektorerne; industrien substituerer således i vidt omfang bort
fra biobrændsler og over til fossile brændsler grundet den lave afgift, mens fjernvarme-
producenterne i stedet bliver de store aftagere af biobrændsler (bl.a. af de biobrændsler
industrien selv producerer). Det kan blive lønsomt at bygge biobrændselsfyrede
kraftvarmeværker, mens det ikke længere er lønsomt at bygge kulfyrede kraftvarme-
værker med 1994-instrumenterne. I husholdningerne erstatter el- og fjernvarme i høj
grad oliefyrene og energibesparelse får større gennemslagskraft, samtidig med at varme-
pumper, og til en vis grad solvarme, i vidt omfang anvendes. Her afhænger en del dog
af realrenten, bliver den eksempelvis på 10% i stedet for 5%, vil en del husholdninger
vælge at beholde oliefyret, frem for at investere i nye varmekilder.

Efter 2005, hvor kernekraften efter planen er i fuld gang med at afvikles, vil CO2-
udslippet stige kraftigt, og der er derfor behov for nye instrumenter.

Miljö- och Naturresursdepartementet 1994

Denne omfattende evaluering af en lang række grønne afgifter konkluderede, at de
svenske grønne afgifters effekt generelt gav grobund for optimisme (Miljö- och
Naturresursdepartementet 1994:2ff). Angående CO2-afgifterne byggede evalueringen i
høj grad på NUTEK (1994), men der blev også udført selvstændige interviews med 50
af de 160 fjernvarmeværker (Miljö- och Naturresdepartementet 1994:41ff), hvor det
kom frem, at CO2-afgiften var meget afgørende for det brændselsskifte, som skete på
værkerne (jf. NUTEK 1994 ovenfor). I rapporten påpegede man, at det kan være
problematisk, at industrien afsætter biobaserede restprodukter til fjernvarmesektoren.
Det kan nemlig sætte en stopper for industriens incitamenter til at foretage teknologisk
innovation indenfor biobrændslerne. Ifølge Riksskatteverket har administrationen af
afgiften kostet ca. 3 mio. SEK om året, hvilket betragtes, som et meget lavt niveau. På
længere sigt regner man med ca. 2 mio. SEK om året.

Naturvårdsverket 1995

Naturvårdsverket evaluerer løbende på CO2-målene og her indgår denne evaluering i
afrapporteringen (Naturvårdsverket 1995). Der var hovedsageligt tale om en ex-post
analyse af fjernvarme-, industri-, service- og husholdningssektorernes CO2-afgifter i
perioden 1987-94, hvor man benyttede sig af dybdeinterviews, telefonundersøgelser og
ingeniørmæssige modelberegninger med MARKAL. En stor del af opgaverne i
forbindelse med rapporten var uddelegerede til en projektgruppe, hvor bl.a. PROFU,
som udfærdigede NUTEK-rapporten (jf. ovenfor), var én af deltagerne. Der blev derfor
i vidt omfang trukket på erfaringer fra tidligere evalueringer39 (bl.a. NUTEK 1994). I
rapporten når man frem til, at udslippene faldt med 19% i perioden 1987-94. Udslippene

                                                
39 Hovedkonklusionerne i disse andre evalueringer opsummeres (Naturvårdsverket 1995:7).
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var ifølge MARKAL-modellen ca. 10% mindre i 1994, end de ville have været, hvis
man var fortsat med 1990-instrumenterne - det vil sige, at ca. 60% af CO2-mindsknin-
gerne i de udvalgte sektorer kunne henføres til afgiften (Naturvårdsverket 1995:1,8,55).
Dette flotte resultat for de svenske udslip skyldtes, at man valgte ikke at evaluere på
trafiksektoren, rent faktisk bidrog CO2-afgiften reelt kun med 3-5 procentpoint mindre
udslip, hvis man havde valgt at inddrage trafiksektoren (NUTEK 1994:2).40 Udslippet
faldt indenfor alle de andre sektorer (Naturvårdsverket 1995:1). Fjernvarmeværkerne
var meget følsomme overfor afgiften, mens industrien, efter satsnedsættelsen 1993, og
husholdningssektoren var relativt ufølsomme. En ikke ubetydelig del af CO2-
reduktionen i perioden skyldes, at udgangsåret (1987) var et meget koldt år. Andre
faktorer som bidrog til reduktionen var energieffektivisering samt overgangen til
fjernvarme i husholdnings-/servicesektoren (ibid:1f). Statens indtægter på afgiften er
faldet – i 1987 havde staten et provenu på 13 mia. SEK fra den generelle energiafgift. I
1994 var bruttoindtægten fra generel energiafgift og CO2-afgift ca. 15 mia. SEK, hvilket
modsvarer 9 mia. SEK i 1987-værdier (ibid:2). Naturvårdsverket refererede desuden
1994-instrumenternes styringseffekt fra NUTEK-rapporten (jf. ovenfor).

Det konstateredes i rapporten, at der manglede sammenstillinger over virksomhedernes
energibesparende tiltag og de afledte effekter, og man kunne derfor ikke evaluere dette
område. Naturvårdsverket beskrev dog de subjektive opfattelser, som fremkom i inter-
viewene med virksomhederne (ibid:24). De mest almindelige opfattelser af CO2-afgiften
var, at den havde et fiskalt sigte og ingen miljømæssigt styrende effekt overfor industri-
en – når energibesparende tiltag foretoges, skete det ikke grundet CO2-afgiften. Årsagen
var ifølge virksomhederne, at afgifterne var kendetegnede ved at være kortsigtede, idet
politikerne ændrede dem med kort varsel og derfor var det svært for virksomhederne at
træffe langsigtede beslutninger om produktionsteknik på baggrund af aktuelle afgifter
(ibid:24ff). I interviewene blev det problematiseret, at biobrændslerne, grundet afgifts-
differentieringen mellem sektorer, i høj grad gik til fjernvarmeproduktion, da det med-
førte, at virksomhederne i stedet anvendte fossile brændsler og derfor ikke længere var
så innovative angående biobrændslerne. Industriens CO2-afgift er så lav, at det er
usandsynligt, at den skulle have påvirket industrien i økonomisk negativ retning
(ibid:27).

Rapporten gik i dybden med 15 case-studies spredt ud på de forskellige sektorer
(ibid.30ff). Her kan man få et indtryk af, hvordan afgiften helt konkret har virket for
nogle specifikke objekter. Eksempelvis er 5 virksomheder fra forskellige industrisek-
torer undersøgt nærmere. Virksomheden i papirindustrien har haft den største stigning i
CO2-udslippet – det er pr. ton produkt øget med 36% 1987-94 (ibid:43).

NUTEK 1995

I 1995 udarbejdede NUTEK en rapport for Energikommissionen, hvor man gennemgik
styringsmidlerne på energiområdet og så nærmere på effekterne (NUTEK 1995).

Ex-post konstateredes det, at industriens sænkede CO2-afgifter fra og med 1-1-1993
betød større forbrug af olie. Olieprisen faldt med 30% i løbet af 1993. Totalt øgedes
industriens forbrug af olie med 4,4 Twh 1992-94. 2 Twh kan forklares med øget
produktion, 1,7 Twh er anvendt til at erstatte mindskede leverancer til industriens

                                                
40 Det er Barde (1999) eksempelvis ikke opmærksom på, han refererer blot, at den svenske CO2-
afgift i 1994 havde ført til en reduktion i totale udslip på 9% (Barde 1999:31)
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aftagelige kedler, mens 0,7 Twh i grove træk kan betragtes som effekten af den mindre
afgift. CO2-afgiften har ikke medført de ønskede udslipsreduktioner i industrisektoren,
men det betyder ikke, at afgiften er virkningsløs – det er snarere ændringer af
energiafgifterne og refusionsreglerne, som har modvirket CO2-afgiftens effekter
(ibid:62).

NUTEK analyserede også diverse branchers energiomkostninger målt i forhold til
produkternes salgs- og forædlingsværdi. Her viser det sig, at hele industriens energi-
omkostninger målt i forhold til salgsværdien faldt fra 4,1% i 1980 til 2,5% i 1990.
Derefter indførtes CO2-afgiften og energiomkostningernes andel steg en smule til 2,6%
i 1992. Derefter nedsattes afgiften voldsomt og omkostningernes andel faldt til 2,2%.
Der er ret store forskelle mellem de forskellige brancher – således andrager mineindu-
striens energiomkostninger 7,9% af salgsværdien i 1993, mens disse omkostninger hos
den grafiske industri kun udgør 0,8% af salgsværdien i 1993 (ibid:104).

NUTEK konstaterede også, at afgifter havde været med til at øge lønsomheden for
energibesparelsestiltag i husholdningssektoren og desuden havde påskyndet den
tekniske udvikling mod mere energibesparende produkter, ligesom afgifterne havde en
begrænsende effekt på forbruget. Forhøjelser af benzinafgifterne havde ført til kraftige
fald i benzinforbruget, mens andre faktorer havde en modsatrettet effekt. I fjernvarme-
sektoren øgedes anvendelsen af biobrændsler til varmeproduktion fra 10,2 TWh til 12,5
TWh i forbindelse med CO2-afgiftens indførelse 1991, mens den i 1994 var øget
yderligere til ca. 18 TWh (ibid: kap.1.2.2). I denne sektor er det et grundlæggende
problem, at det er svært, både at favorisere kraftvarme og biobrændsler (Ibid: kap.9.5).

NUTEK gennemførte endelig, ved hjælp af MARKAL-modellen nogle ex-ante analyser
af energibeskatningens effekt på energisystemet (ibid:75ff).

OECD 1996

OECD-rapporten (1996a) refererede bl.a. en fremskrivning af CO2-udslippene 1990-
2005. Her fremgår det, at Sverige vil få svært ved at nå målet om status quo for
udslippene i perioden 1990-2000, idet de forventedes at stige med godt 4% frem til år
2000. Det påpeges dog også, at Sverige har et af de laveste CO2-udslip pr. capita blandt
OECD-landene (ibid:160f, 173). OECDs holdning er, at der især bør sættes ind overfor
transportsektorens stigende udslip (ibid:66f).

Carlsson & Hammar 1996

Länsstyrelsen i Älvsborgs län fik udfærdiget en evaluering af afgiftens effekt på
industriens udslip, da det viste sig, at udslippene fra industrien i området begyndte at
stige, efter at afgiftssatserne blev sat ned i 1993. Evalueringen udførtes i et samarbejde
mellem länsstyrelsen og Göteborgs Universitet. Undersøgelsen var en ex-post analyse af
CO2-afgiftens miljøeffekt i årene 1992-94 – altså en analyse af udslippene før og efter
de nedsatte afgifter. Metodisk anvendte man interviews med länets kontaktpersoner på
25 af de virksomheder som brugte tung olie og to andre virksomheder, som havde høje
CO2-udslip; disse virksomheder stod for ca. 90% af udslippene i länet (Carlsson &
Hammar 1996:42-44). I den analyserede periode steg industriudslippene i Älvsborgs län
med 23% (ibid:26), og man forsøgte at isolere CO2-afgiftens effekt ved bl.a. at tage
højde for produktionsvolumenforandringer og ændringer i den generelle energiafgift.
Forfatterne gjorde opmærksom på, at der var en vis risiko for, at interviewpersonerne
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skønmalede deres egne virksomheders miljøindsats, men de mente at fejlkilderne var
små, da mange oplysninger kunne kontrolleres i officielle statistikker (ibid:43).

CO2-udslippene fra de undersøgte virksomheder steg i perioden 1992-94 med 53,5%,
mens produktionen blev øget med 13% – produktionsstigningen kunne forklare 22% af
stigningen i udslippene. Virksomhederne havde ikke så stor adgang til overskudsel, det
forklarede 3% af væksten i udslippene. Videre kunne 8% af stigningen forklares med
ændringer i produktionsformen, mens 7% af stigningen blev henført under “øvrige
forklaringer”. Dermed stod 61% tilbage, som blev forklaret med energiafgiftsomlæg-
ningen (ibid:51). Hele det øgede udslip som følge af energiafgiftsomlægningen kunne
henføres til blot 5 af de 27 undersøgte virksomheder, men disse var også meget
energiintensive, blandt disse 5 forårsagedes langt de største udslipsstigninger af tre
virksomheder i papirindustrien, som ændrede energianvendelsen fra el til olie (ibid:58).
Endelig nåede forfatterne ved hjælp af diverse statistikker frem til, at det ikke var
urimeligt at antage, at resultaterne kunne generaliseres til Sverige som helhed
(ibid:59ff).

Statens Offentliga Utredningar 1997

I den såkaldte Skatteväxlingskommittés slutbetænkning var det bl.a. hensigten, at
evaluere nogle af de mest betydende miljøafgifters effekt (SOU 1997-11:173ff), der
blev dog mest tale om ex-ante analyser.

Angående husholdningerne anvendte man en økonometrisk metode, dels baseret på en
model med aggregerede pris- og forbrugsdata, dels en model over priseffekterne på
privat forbrug og indkomsteffekter for enkelte husholdninger beregnet ud fra indkomst-
og udgiftsdata. Ud fra det beregnede man pris- og indkomstelasticiteter, hvor det
eksempelvis fremgår, at en CO2-afgift på 10% af olies pris alt andet lige vil betyde, at
forbruget mindskes med 1,9% (ibid:184). Det kan konstateres, at afgifter på husholdnin-
gernes forbrug af brændsler er effektive, set fra et fiskalt synspunkt, idet sådanne
afgifter giver store skatteindtægter og ret små adfærdsforandringer (SOU 1997-11,
bilagedel: 245).

Man benyttede samme fremgangsmåde til at analysere industriens belastning (SOU
1997-11:190ff). Her er scenariet med en fordobling af CO2-afgiften interessant, idet
industriens sats rent faktisk efterfølgende blev sat op fra 25% af det generelle niveau til
50% af det generelle niveau (jf. Riksdagens Propositioner 1996/97:29) – det kunne
derfor være interessant indenfor de kommende år at udarbejde en ex-post evaluering af
den fordoblede afgift for at sammenholde effekterne med prognoserne i ex-ante
analysen. Ex-ante analysen når frem til, at CO2-udslippet mindskes med 12% i sektoren
(heraf står papirindustrien for godt 70% af reduktionen) – statens indtægter øges med
79% (SOU 1997-11:197). Med hensyn til transportsektoren forventes en forholdsvis
lille effekt af en fordoblet CO2-afgift på kort sigt, udløst af, at man kører mindre, mens
effekten på længere sigt er mere betydelig – primært som følge af overgang til mere
energibesparende bilmodeller (ibid:203). For at få et helhedsbillede af den svenske
økonomi gennemføres endelig en meget kompleks, men også ret usikker, generel
ligevægtsanalyse af en fordoblet CO2-afgift. Prognosen viser en meget lille miljøeffekt
på mindre end 1% CO2-reduktion, mens statens skatteindtægter øges med 11,5 mia.
SEK (ibid:207ff,321ff; se også SOU 1996-117:293ff). Ifølge ligevægtsanalysen er der
ikke nogen dobbelt dividende for Sverige ved en højere CO2-afgift og mindre arbejdsgi-
verafgifter. Det er dog et problem, at den generelle ligevægtsmodel ikke kan operere
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med arbejdsløshed, idet den regner med at arbejdsmarkedet fungerer perfekt. Hvis
skatteomlægningen derfor gavner beskæftigelsen, er det en positiv effekt, der bør tages
højde for – på baggrund af teoretisk og empirisk litteratur vedrørende små sænkninger
af arbejdsgiverafgifter forventer man dog ikke nogen stor beskæftigelseseffekt (SOU
1997-11:366; se også Harrison & Kriström 1997).

Betænkningen indeholder nogle interessante betragtninger omkring sammenhængen
mellem miljøregulering og virksomhedernes konkurrenceevne, som kan være med til at
nuancere debatten på dette felt. Der sættes således spørgsmålstegn ved, om der er så
simpel en sammenhæng mellem hård miljøregulering og forværret konkurrenceevne,
som det ofte fremføres (SOU 1997-11:217ff; se også Lundberg & Torstensson 1996).

På kort sigt kan visse brancher rammes hårdt af energiafgifter, men afgifter medfører
formentlig ikke noget stort problem vedrørende Sveriges andel af verdenseksporten,
bl.a. fordi afgifter blot er én af mange faktorer, som påvirker denne andel (SOU 1997-
11:218). Som flere andre studier også viser, er afgifterne mere et problem på mikroplan
end på makroplan.

Desuden fremføres det, at det er svært at identificere nogen entydig sammenhæng
mellem konkurrenceevne og miljøpolitik. Nogle virksomheder forbedrer rent faktisk
konkurrenceevnen ved at få hårde miljøkrav, idet sådanne krav kan stimulere til
nytænkning med hensyn til innovationer og effektivitetsforbedringer (ibid:219). Det
underbygges i udredningen ved at referere Harvard-professoren Michael Porter, som
hævder, at en streng miljøpolitik kan være en "win-win"-strategi – man får både bedre
miljø og bedre konkurrenceevne, hvilket Porter analyserer sig frem til ved at anlægge et
mere dynamisk perspektiv på sammenhængen mellem konkurrenceevne og miljøpolitik,
end de mere statiske traditionelle modeller gør. Porter gennemfører ingen formel test,
men eksemplificerer med konkrete amerikanske case-studies (ibid:235ff). Et norsk
empirisk studium (Golombek & Raknerud 1995) viser, at de virksomheder, som har
været udsat for den hårdeste miljøregulering – d.v.s. papir- og jern- og stålindustrierne –
har haft en højere indtjening og har i mindre grad været udsat for nedlæggelser end
andre typer af virksomheder (SOU 1997-11:243). Det verificerer ikke i sig selv Porters
hypotese, men det bestyrker opfattelsen af, at der kan være noget om snakken.
Statistiske data vedrørende den svenske produktivitetsudvikling viser, at hårdt
regulerede brancher – jern, stål, metal, kemisk, plast samt papirsindustri – har haft en
relativt positiv produktivitetsudvikling 1974-93. Heller ikke her, skal man drage for
bombastiske konklusioner, men noget kunne tyde på, at industriens produktivitet ikke er
blevet forværret af miljøreguleringer (ibid:245). Et finsk studium – Hetemäki 1995 –
viser omvendt, at der i den finske papirproduktion er en negativ korrelation mellem
produktionseffektivitet og miljøregulering (refereret i Brännlund & Kriström 1999:44f).

Naturvårdsverket 1997

I denne store ex-post evaluering af en række forskellige miljøafgifter påpegede Natur-
vårdsverket, at ud over den direkte effekt CO2-afgiften havde på priserne på markedet,
var der sandsynligvis også en vis indirekte effekt i og med at afgiften øgede bevidst-
heden om miljøproblemerne i forbindelse med forbrænding af fossile brændsler
(Naturvårdsverket 1997:53).

Naturvårdsverket hæftede sig ved, at det var svært at udskille effekten af afgifterne, hvis
satserne ændredes, ligesom andre styringsinstrumenter og generelle samfundsmæssige
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ændringer havde en effekt, hvilket bl.a. resulterede i, at Naturvårdsverket så på den
samlede effekt af CO2-afgiften og den generelle energiafgift.

Naturvårdsverket refererede deres egen 1995-undersøgelse og NUTEK’s 1994-
undersøgelse og arbejdede videre på at beskrive forskellen i priserne på biobrændsler og
fossile brændsler for fjernvarmeværker og industrien (ibid:54ff). Naturvårdsverket
konstaterede i den forbindelse, at de fossile brændslers andel af den totale fjernvarme-
produktion gik ned fra 36% til 30% efter de ændrede satser i 1993. Til gengæld øgede
industrien olieforbruget, og Naturvårdsverket kan ikke finde andre årsager til det end de
nedsatte satser. I overensstemmelse med Carlsson & Hammars undersøgelse (1996) når
man frem til, at det ser ud til at være skovindustrien, som står for næsten hele væksten i
olieforbruget, hvilket skyldes, at branchen har relativt let ved på kort sigt at substituere
mellem brændslerne. Husholdningerne derimod har en mere uelastisk efterspørgsel efter
opvarmningssystemer, fordi en omlægning kræver store investeringer, og derfor påvir-
kes deres forbrug ikke i så høj grad af afgiftsstigninger, som andre sektorers.

Hvad angik statens fiskale hensigter med CO2-afgiften, konkluderer man, at disse er
blevet opfyldt, idet skattebasen kun forandres langsomt grundet fossile brændslers lave
priselasticitet (ibid:59).

Naturvårdsverket har mange interessante observationer, men et gennemgående træk i
evalueringen er, at den ikke evaluerer direkte på CO2-afgiften, men mere fremhæver
nogle trends i energiforbrug m.v.41

NUTEK 1997

I 1997 gennemførte NUTEK og PROFU igen en ex-ante analyse af CO2-afgiftens
effekt. Man anvendte den ny model MARKAL-MACRO, som kombinerede det
tekniske energisystem (MARKAL) med den øvrige økonomi (MACRO) i en
makroøkonomisk aggregeret tilvækstmodel (NUTEK 1997:3).

I rapporten sammenlignede man en situation, hvor der blev kørt videre med 1990
energiafgiftssystemet (hvor der ikke var CO2-afgifter), med en situation, hvor 1996-
energisatserne var gældende, ved at fremskrive udviklingen i energibehovet til år 2030.
Resultatet var, ikke overraskende, at 1996-instrumenterne gav en langt kraftigere reduk-
tion af CO2-udslippet end 1990-instrumenterne; eksempelvis beregnedes udslippet i
2010 til at være 26% mindre med 1996-instrumenterne end med 1990-instrumenterne
(ibid:1). I 2030 forventes udslippet med 1996-instrumenterne kun at være ca. 20%
mindre end med 1990-instrumenterne, men det skyldes et stigende udslip i begge scena-
rier – målt i absolutte tal er forskellen mellem udslippene i scenarierne således ret stabil
i perioden 2015-30 (ibid:7). Delresultaterne var (ibid:2), at biobrændselsforbruget steg
kraftigt i 1996-scenariet, hvilket især kunne henføres til produktionsmixet i fjernvarme-
sektoren – omvendt faldt industriens brug af biobrændsler til fordel for fossile brænd-
sler. Samtidig blev økonomien i vindkraft- og solvarmeprojekter beregnet til at forbed-
res, men man regnede ikke med nogen stor effekt frem til 2015. Bliver det planlagte
stop for kernekraften i 2015 effektueret, bliver vindkraft et konkurrencedygtigt alterna-
tiv i begge scenarier. Husholdningerne gennemfører energibesparende tiltag hurtigere i
1996-scenariet, og efterspørgslen efter transport falder. Den årlige BNP-vækst er kun
                                                
41 Naturvårsverket har i 1998 udgivet en interessant publikation med en beskrivelse af, hvordan
energisystemet i Sverige kunne se ud år 2050, hvis Sverige skal reducere CO2-udslippene med
50-75% (Naturvårdsverket 1998).
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1,90% i 1996-scenariet, mens den er 1,95% i 1990-scenariet – det betyder eksempelvis,
at BNP er 25 mia. SEK mindre i år 2010 med 1996-scenariet end med 1990-scenariet.

Hill 1998

Hill anvender en generel ligevægtsmodel til at analysere, for det første, hvilke sam-
fundsøkonomiske omkostninger der er forbundet med henholdsvis CO2-afgifter og
kvantitative reguleringer. For det andet hvilke omkostninger der er forbundet med det
aktuelle afgiftsystems undtagelsesregler. For det tredje estimeres nettoomkostningerne
ved en miljøafgiftsreform, hvor den generelle ligevægtsmodel monetariserer omkostnin-
gerne, hvorefter de sammenholdes med benefit-estimater for CO2-reduktion (Hill
1997:3).

Modellen er en statisk generel ligevægtsmodel for en lille åben økonomi og adskiller sig
en del fra andre generelle ligevægtsmodeller, som har været anvendt i Sverige. Eksem-
pelvis opererer den ikke med nogen negativ bytteforholdseffekt for fremstillingsindu-
strien, fordi der er tale om en åben økonomi, hvor alle svenske industrier er pristagere
på verdensmarkedet. Hills model tillader desuden i langt højere grad end eksempelvis
Harrison & Kriström (1997;1999 (jf. nedenfor)) energisubstitution, hvorfor modellen
resulterer i en mere positiv miljøeffekt. Modellen kalibreres med 1993-data, hvor
industrien havde meget lave CO2-afgifter; den er delt op i 47 sektorer – Hill anvender
dog kun de 17 – og indeholder 11 forskellige afgifter, hvoraf fire henhører til energi- og
miljøområdet (Hill 1997:7,10). Hill gør eksplicit opmærksom på, at benefit-estimaterne
for CO2-reduktion er behæftet med en række usikkerheder, og der anvendes derfor flere
forskellige estimater (ibid:12).

Resultatet af analysen var, at en provenuneutral unilateral CO2-afgiftsreform med
reduceret indkomstskat er forbundet med færre omkostninger end kvantitative
reguleringer. Eksempelvis er omkostningerne ved afgiften 9% lavere end
omkostningerne ved en regulering, hvis man skal nå et mål på 10% CO2-reduktion i et
system uden afgiftsundtagelser. De forskellige scenarier viser alle en lille positiv effekt
på den aggregerede beskæftigelse (ibid:17,20). Et interessant resultat af analysen er, at
det vil være samfundsøkonomisk gavnligt, især ved små reduktionsmål, at fjerne
afgiftsundtagelserne og få en mere ensartet afgift. For at undgå negative beskæftigelses-
effekter kan man subsidiere brugen af arbejdskraft. Et problem er dog, at udslippet af
NOx stiger ved en ensartet CO2-afgift, men alt i alt er det alligevel den bedste løsning.
Analysen viser, at Sverige kan opnå en velfærdsforbedring, hvis CO2-begrænsninger er
mere værd end 300 SEK/ton (ibid:28).

Harrison & Kriström 1999

Denne ex-ante analyse benytter sig af en meget omfattende “generic” generel ligevægts-
model med 87 sektorer (Harrison & Kriström 1999:63ff). Modellen anvendes til at
beskrive hele seks forskellige scenarier (ibid:93); i den forbindelse er det vigtigt at være
opmærksom på, at forfatterne ikke har fået industriens nye fordoblede afgiftssatser med
i analysen42 (jf. Riksdagens Propositioner 1996/97:29), idet modellen kalibreres med
1995-data. Dermed har scenarierne allerede mistet en del af deres relevans. Harrison &
Kriström havde en a priori forventning om, at CO2-afgiften havde stor effekt, men de
                                                
42 Det samme gør sig i øvrigt gældende for Brännlund & Gren 1999 (se nedenfor), jf. Brännlund
& Gren 1999:114
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finder, at resultaterne af ex-ante analysen, hvis de er korrekte, underminerer denne
forventning (Harrison & Kriström 1999:83), fordi:

Stigninger i CO2-afgifterne har kun en lille effekt på de aggregerede CO2-udslip. Nogle
sektorer vil øge udslippene, mens andre vil mindske dem. Under visse omstændigheder
kan statens provenu falde.

Begrænser man, som forventet, A-kraften, vil CO2-afgiften blive mere effektiv, da den i
dette tilfælde mindsker CO2-udslippene markant. Det sker p.g.a. et generelt fald i ener-
giintensiv produktion under dette scenario, fordi energipriserne stiger. Men trods en
stigning i de aggregerede velfærdsomkostninger, så vil de gennemsnitlige velfærds-
omkostninger ved CO2-reduktioner falde.

Stigende CO2-afgifter kan ikke retfærdiggøres overfor husholdningerne, hvis man skal
tro på de benefit-estimater for CO2-reduktioner, som anvendes internationalt.

I en gennemgang af de forskellige brancher fremgår det, at brancherne vil blive påvirket
forskelligt af en fordoblet afgift (ibid:99).

Ex-ante analysen er interessant som tankeeksperiment og når altså ligesom SOU 1997-
11 (jf. ovenfor) frem til, at en fordoblet CO2-afgift kun har en lille effekt. Men når det
kommer til den virkelige politiske beslutningsproces, kan der tages højde for en række
uønskede effekter i selve afgiftens design – det er svært at fange alle disse muligheder i
en ex-ante analyse.

Brännlund & Gren 1999

Forfatterne hævder, at de vil se nærmere på såvel CO2-afgiftens miljøeffekt, som dens
fiskale effekt (Brännlund & Gren 1999:109).

Der er dog igen tale om en ex-ante analyse, denne gang i en partiel ligevægtsmodel med
fokus på priselasticiteter (ibid:115). Angående industrien når man som forventet frem til
negative priselasticiteter for industrien – højere priser på fossile brændsler mindsker
efterspørgslen. Effekterne er små på kort sigt, men på længere sigt er der betydeligt
højere elasticiteter (ibid:118f). I husholdningssektoren konstateres det, at CO2-afgifter
er effektive fiskalt set i det mindste på kort sigt, da de giver et ret konstant provenu.
Omvendt kræver det ret høje afgifter, hvis hensigten er at opnå en miljøeffekt
(ibid:124).

Efter denne gennemgang afprøves to scenarier. Scenarierne minder en del om Harrison
& Kriströms (1999), idet 1995-afgifterne anvendes som udgangspunkt, hvorefter man
simulerer en fordobling for alle sektorer og i det ene tilfælde suppleres med en provenu-
neutral reduktion af momsen (Brännlund & Gren 1999:125). Resultatet af scenarierne
er, at de giver en moderat effekt på udledningerne – i hvert fald på kort sigt (ibid:134).

Brännlund & Nordström 1999

Brännlund og Nordström gennemfører en ex-ante analyse af effekten af en 100%
stigning i husholdningernes CO2-afgifter uden tilbageføring. Modellen er en økono-
metrisk model, som benytter både mikro- og makrodata. Mikrodata består af ca. 12.000
observationer (de nyeste er fra 1992) gjort i svenske undersøgelser af familiers udgifter
(Brännlund & Nordström 1999:5).
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Simuleringsresultaterne viser eksempelvis, at den gennemsnitlige pris på benzin stiger
med 13%, mens den stiger med 31% for fyringsolie. Forbrugerprisindekset stiger med
ca. 1% (ibid:17).

Energiafgiftsindbetalingerne fra husholdningerne med den laveste indkomst stiger med
628 SEK/år, hvilket svarer til 0,7% af den disponible indkomst. For de rigeste hushold-
ninger stiger indbetalingerne med 993 SEK/år – det svarer til 0,3% af den disponible
indkomst. Husholdninger i Nordsverige får signifikant større stigninger i indbeta-
lingerne end resten af Sverige målt i kroner, men målt som andel af den disponible
indkomst, er forskellene ubetydelige (ibid:19). Miljømæssigt vurderer Brännlund og
Nordström, at resultatet vil være et 10% fald i CO2-udslippene fra husholdnings-
sektoren, hvilket svarer til et 2% fald i de samlede svenske udslip (ibid:23).

Vælger man at tilbageføre provenuet ved at fjerne momsen på offentlig transport, vil det
betyde en 30% stigning i efterspørgselen efter offentlig transport, mens efterspørgselen
efter andre transportformer vil falde med gennemsnitligt 7% (ibid:20).

2.5.1 Sammenfatning

Hovedtrækkene i analyserne af de svenske afgifter præsenteres i tabel 2.5.

Tabel 2.5. Analyser af CO2-afgifterne i Sverige

�� �!""� #�"��� ��$"� %�&�� ���'"!"
SOU 1989 Ex-ante

modelsimuleringer
med ENMARK og
MARKAL.

Alle CO2-afgifter på 250 SEK/ton –
sammen med bl.a. svovlafgift – giver
10-20% mindre CO2-udslip i
energisektoren.

SOU 1991 Ex-post/ex-ante effekt
på produktion,
produktionsomk. og
regional beskæftigelse.

Industrien Hensigtsmæssigt med mere ensartet
afgift mellem virksomheder og
mellem lande. Det vil være en
(global) miljømæssig fordel at sænke
svensk industris afgifter. Total
fjernelse af afgiften kan give 10.000
jobs.

Naturvårdsverket
1992

Ex-ante
modelsimuleringer
med MARKAL.

Alle Det bliver meget dyrt at begrænse
CO2-udslippet i Sverige, når
kernekraften afvikles. Elimport kan
dog nedbringe omkostningerne
væsentligt.

NUTEK 1994 Ex-post 1990-94 med
MARKAL-modellen.
Ex-ante 1994-2014.

Alle 3-5% mindre udslip i 1994 i.f.t. en
situation med 1990-instrumenterne.
2005 er udslippene 20% mindre med
1994-instrumenterne. Behov for nye
instrumenter efter 2005.

Miljö- och
Naturresursdeparte-
mentet 1994

Ex-post. Bl.a.
interviews med 50
fjernvarmeværker.

Alle Afgiften har medført et
brændselsskifte i fjernvarmesektoren.
Administrationsomkostningerne har
generelt været lave (3 mio. SEK/år).

Naturvårdsverket
1995

Ex-post.
Dybdeinterviews,
telefonundersøgelser
og ingeniørmæssige
beregninger.

Fjernvarme-,
industri-, service-
og
husholdningssek-
torerne.

1987-94 er udslippene i sektorerne
faldet med 19%. 10%-point af disse
kan henføres til CO2-afgiften.
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NUTEK 1995 Ex-post analyser.

Ex-ante med
MARKAL.

Alle De sænkede afgifter 1993 betød, at
industriens olieforbrug steg med 0,7
Twh 1992-94. Industriens
energiomkostninger målt i forhold til
produkternes salgsværdi er ret lave.
Fjernvarmesektorens forbrug af
biobrændsler er øget kraftigt.

OECD 1996 Ex-ante fremskrivning Alle 4% stigning i udslippet 1990-2000
Carlsson & Hammar
1996

Ex-post. 27 interviews
på virksomheder i
Älvsborg län.

Industrien Udslippene fra de 27 steg med 53,5%
1992-94. Heraf kan 61% forklares
med energiafgiftsomlægningen. Der
kan nok generaliseres til Sverige som
helhed.

SOU 1997 Ex-ante.
Økonometriske
modeller og en generel
ligevægtsanalyse.
Visse ex-post
elementer.

Alle En generel fordobling af afgiften, vil
kun give 1% reduceret CO2-udslip.
Statens skatteindtægter øges med
11,5 mia. SEK. Ingen dobbelt
dividende.
Der er ikke nødvendigvis nogen
negativ sammenhæng mellem hård
miljøregulering og industriens
konkurrenceevne.

Naturvårdsverket
1997

Ex-post Alle Afgiften har øget bevidstheden om
CO2-problemet.
Det er især skovsektoren, som har
stået for væksten i olieforbruget.
Husholdningernes forbrug ændres
kun langsomt

NUTEK 1997 Ex-ante med makro-
økonomisk aggregeret
tilvækstmodel.

Alle Udslippet i 2010 er 26% mindre med
1996-instrumenterne end med 1990-
instrumenterne.

Hill 1998 Ex-ante med generel
ligevægtsmodel

Alle CO2-afgiftsreform giver færre
omkostninger end kvantitative
reguleringer. En mere ensartet afgift
vil være samfundsøkonomisk
gavnlig. Sverige kan få en
velfærdsforbedring, hvis CO2-
begrænsninger er mere værd en 0,3
SEK/kg.

Harrison & Kriström
1999

Ex-ante med generel
ligevægtsmodel

Alle Stigninger i CO2-afgiften har kun
lille effekt på de aggregerede udslip.
Afvikles A-kraften, bliver afgiften
dog mere styrende.
Øgede afgifter overfor hushold-
ningerne kan ikke forsvares.

Brännlund & Gren
1999

Ex-ante
modelsimuleringer

Alle CO2-afgiftsstigninger har en moderat
effekt på udledningerne på kort sigt.

Brännlund &
Nordström 1999

Ex-ante med
økonometrisk mikro-
/makromodel.

Husholdningerne Fordoblet afgift vil reducere
sektorens udslip med 10%, men
indebærer også, at husholdningerne
med de laveste indkomster rammes
hårdere på den disponible indkomst
end de mere velstillede
husholdninger.

I Sverige findes der flere eksempler på ex-post evalueringer af CO2-afgifter.
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Miljö- och Naturresursdepartementet (1994) og Naturvårdsverket (1995) er eksempler
på anvendelsen af kvalitative dybdegående interviews, mens Carlsson & Hammar
(1996) er et eksempel på den kvantitative interviewmetode.

I eksempelvis NUTEK (1994) anvendes en økonomisk model til at simulere, hvordan
udviklingen havde været, hvis man ikke havde indført de seneste års afgifter. I NUTEK
(1995) anvender man derimod en slags udelukkelsesmetode, hvor den del af det
stigende olieforbrug, som ikke kan forklares af andre faktorer, henregnes som en effekt
af den sænkede CO2-afgift.

2.6 Sammenfatning
CO2-afgifter vies stor opmærksomhed fra både politikere og forskere, hvilket afspejles i
de mange analyser af afgifternes effekt, som er gennemført i Norden.

Desværre er der i langt de fleste tilfælde tale om ex-ante analyser. Ex-ante analyser er
interessante som tankeeksperimenter, men de er svære at anvende i en konkret
beslutningsproces, da deres resultater og anbefalinger kan svinge utroligt meget, alt
efter hvilke antagelser der gøres om samfundsudviklingen:

F.eks. når Jespersen m.fl. (1999) i en ex-ante analyse frem til, at fortsætter Danmark
med de nuværende afgifter, opnår landet en CO2-reduktion på 1,5% i perioden 1988-
2005, mens Finansministeriet (1998; 1999a) for samme periode – i to forskellige
analyser – regner med 15-16% reduktion. Den store forskel sættes i relief af, at man har
anvendt de samme makroøkonomiske modeller (ADAM og EMMA) til simuleringerne.
De meget forskellige resultater i Jespersen m.fl. (1999) og Finansministeriets analyser
kan henføres til store forskelle i antagelserne om trenden i virksomhedernes
energibesparende fremskridt og forskelle i antagelserne om efterspørgselskomponenter-
nes udvikling. Det er desuden interessant, at de to analyser fra Finansministeriet når
samme CO2-resultat, men med ret forskellige antagelser om trenden i de energibespa-
rende tiltag.

Samme observation vedrørende forskelligartede antagelser kan gøres  i Finland. Flere af
de finske ex-ante analyser fokuserer på, hvor store CO2-afgifter der kræves, hvis
Finland skal leve op til kravet om en stabilisering af udslippene i perioden 1990-2010.
Christensen (1991) finder, at en stabilisering 1991-2010 kræver en generel afgift uden
tilbageføring i år 2000 på 800 FIM/ton CO2. Honkatukia (1999) når frem til, at en
stabilisering kræver en afgift på ca. 500 FIM/ton, mens Lehtilä & Tuhkanen (1999)
mener, at 230 FIM/ton vil være tilstrækkeligt.

Usikkerheden i ex-ante analyser kan også illustreres med et eksempel fra Norge. OECD
(1993b) vurderede i begyndelsen af 1990'erne, at de norske CO2-udslip ville stige med
17% i perioden 1989-2000 under forudsætning af, at der ikke indførtes CO2-afgifter.
Der indførtes afgifter fra og med 1991 – alligevel steg CO2-udslippene med 17% 1989-
1997, hvilket bl.a. hænger sammen med en voldsom vækst i oliesektoren.

Eksemplerne viser, at der er behov for flere egentlige ex-post evalueringer af CO2-
afgifterne i Norden og her findes der flere forskellige muligheder, hvad angår metode-
valg. Vi vil her kort kategorisere de forskellige anvendte metoder, mens der vil være en
mere indgående diskussion af metoderne i kapitel 4.
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Inden vi deler ex-post evalueringerne op efter deres metodevalg, er det værd at slå fast,
at de har ét fællestræk: Alle evalueringerne når frem til, at CO2-afgifter har en begræns-
ende effekt på CO2-udslippet.

Den interview-baserede metode, hvor der udføres kvalitative dybdeinterviews med et
mindre antal virksomheder, er den mest almindelige form for ex-post evaluering af
CO2-afgifterne i Norden. Denne metode anvendes i bl.a. Shopley & Brasseur (1996),
Krarup, Togeby & Johannsen (1997), Clasen (1998), Energistyrelsen (1999a), ECON
(1994; 1997), Naturvårdsverket (1995) og Carlsson & Hammar (1996).

En anden interessant form for interview-baserede metoder er surveys, hvor der
indsamles kvantitative data via en stikprøve. Metoden anvendes bl.a. i Carlsson &
Hammar (1996). Et andet eksempel er det arbejde i regi af Energistyrelsen, som p.t.
udføres af Bjørner, Togeby & Christensen (1998). Her opbygges der en meget
omfattende panel-database med ca. 5.000 virksomheder og mere end 300 variable i en
tidsserie for 1983-96. Det meget omfattende materiale gør det muligt at anvende
regressionsanalyser på materialet. Energistyrelsen (1999a) er ligeledes et eksempel på
anvendelse af regressionsanalyser.

NUTEK (1995) anvender en slags udelukkelsesmetode i deres analyse af industriens
olieforbrug 1992-94. Den del af stigningen som de ikke kan forklare, betragtes primært
som en effekt af den nedsatte CO2-afgift.

Den komparative metode anvendes i Enevoldsens (1998) sammenligning af udviklingen
i industriens CO2-udledninger under forskellige policy-strategier i Danmark, Østrig og
Holland. Karas (1995) undersøger virksomhedernes energiafgiftsbelastning i 18 OECD-
lande, målt i forhold til værditilvæksten i den industrielle produktion. Andre eksempler
på komparative analyser er Skatteministeriet (1999) og Malaska m.fl. (1997), som
analyserer, hvad konkrete danske og finske virksomheder ville skulle betale, hvis de var
underlagt andre landes energiafgiftssystemer. Der er dog her ikke tale om egentlige ex-
post analyser.

Endelig anvender flere evalueringer økonomiske modeller til at vise, hvordan
udviklingen havde været, hvis man ikke havde indført afgifter43, for derved at kunne
udskille afgiftens effekt. Det gælder bl.a. Munksgaard, Pedersen & Wier (1998), Boom
(1998), Larsen & Nesbakken (1997) og NUTEK (1994).

                                                
43 Af Larsen & Nesbakken (1997) kaldet ��
�������
��������.
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3. Vurderinger vedrørende afgifter af  
bekæmpelsesmidler (pesticider)  

3.1 Generelt
I de nordiske lande er anvendelsen af bekæmpelsesmidler reguleret ved hjælp af
forskellige virkemidler. For at reducere de negative miljø- og sundhedseffekter ved
bekæmpelsesmidlerne er der som et supplement til den eksisterende regulering blevet
indført forskellige typer af afgifter af bekæmpelsesmidler i de enkelte lande. Formålene
med afgifterne har været at finansiere kontrol- og administrationsomkostningerne ved
anvendelsen af bekæmpelsesmidler og at give et incitament til at reducere forbruget af
bekæmpelsesmidler. Incitamentet ved en afgift af bekæmpelsesmidler kan bestå af en
direkte effekt, ved at afgiften forhøjer omkostningerne ved anskaffelse af bekæmpelses-
midler, og en indirekte effekt, ved at indtægterne fra afgiften anvendes til f.eks.
forskning og udvikling af metoder til reduktion af belastningerne ved anvendelsen af
bekæmpelsesmidler.

Gennemgangen af evalueringerne af afgifterne af bekæmpelsesmidler i de enkelte lande
består i det følgende af et generelt afsnit om baggrunden for reguleringen af anvendel-
sen af bekæmpelsesmidler med en beskrivelse af de nationale målsætninger, udviklin-
gen i anvendelsen af bekæmpelsesmidler, udformningen af afgifterne af bekæmpelses-
midler samt en gennemgang af de vurderinger, som er blevet foretaget af afgifterne. I
gennemgangen er der især lagt vægt på vurderingernes resultater, for så vidt angår
effekterne af afgifterne på miljøet, konkurrenceevne og beskæftigelse og administration.
Da det er vanskeligt at vurdere miljøbelastningen ved anvendelsen af bekæmpelses-
midler benyttes udviklingen i omsætningen af bekæmpelsesmidler som et udtryk for
bekæmpelsesmidlernes miljøeffekter. I afsnit 3.7 er det beskrevet nærmere, hvordan der
er forbundet en række metodiske vanskeligheder med at vurdere udviklingen i anven-
delsen af bekæmpelsesmidler. Da de samlede anvendte mængder af bekæmpelsesmidler
ofte kritiseres for ikke at være noget særligt godt udtryk for bekæmpelsesmidlernes
miljø- og sundhedsbelastning, er udviklingen i en anden parameter, nemlig behandlings-
hyppigheden, beskrevet nærmere i bilag 1.

En forholdsvis stor del af kapitlet vedrører vurderinger af afgiften af bekæmpelses-
midler i Danmark, men anvendelsen af bekæmpelsesmidler i Danmark udgør også over
halvdelen af det samlede forbrug af bekæmpelsesmidler i Norden44, og forbruget er her
siden 1996 blevet pålagt relativt høje afgiftssatser. Endvidere har der i forbindelse med
et netop afsluttet udvalgsarbejde om en afvikling af anvendelsen af bekæmpelsesmidler
i jordbrugs-erhvervene været en omfattende vidensopsamling på området (bl.a. Walter-
Jørgensen (red.), 1999).

                                                
44 I bilag 1 er der en tabel over udviklingen i de anvendte mængder af bekæmpelsesmidler i de enkelte

lande.
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3.2 Danmark
Folketinget vedtog i slutningen af 1986 en handlingsplan for nedsættelse af forbruget af
bekæmpelsesmidler med det formål at reducere anvendelsen af bekæmpelsesmidler
(Miljøministeriet, 1986: 1). Som nogle kvantitative delmål blev det besluttet, at
anvendelsen af bekæmpelsesmidler skulle være reduceret med 25 pct. inden 1990 og
med 50 pct. inden 1997 i forhold til det gennemsnitlige niveau i 1981-85. Målsætnin-
gerne var formuleret både som en reduktion i anvendelsen af bekæmpelsesmidler
udtrykt i mængden af solgte aktivstoffer og behandlingshyppigheden. Målsætningen om
en reduktion på 25 pct. i mængden af aktivt stof blev nået i 1991, og i 1997 var
mængden af aktivt stof reduceret med 47 pct.

Derimod var behandlingshyppigheden, som vurderes at være et bedre mål for
miljøbelastningen end mængden af anvendte bekæmpelsesmidler45 i 1997 reduceret
med mindre end 10 pct. (Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut (SJFI), 1998:
58-59). I forbindelse med beregningerne af behandlingshyppigheden tages der i
modsætning til den traditionelle opgørelse over omsatte mængder af bekæmpelsesmid-
ler højde for introduktionen af nye lavdosismidler, som er mere effektive bekæmpelses-
midler, der i mindre mængder har den samme virkning som de gamle bekæmpelses-
midler. Korrigeres der imidlertid for ændringer i afgrødesammensætningen som følge af
den danske kvælstofpolitik, der i perioden medførte en stigning i antallet af vintergrøn-
ne marker, og som alt andet lige vil medføre et større forbrug af bekæmpelsesmidler,
var reduktionen i behandlingshyppigheden på næsten 20 pct. (SJFI, 1998: 59).

Den danske bekæmpelsesmiddelstatistik er dog blevet kritiseret for ikke at være en
statistik over det faktiske forbrug af bekæmpelsesmidler, som det er tilfældet i Sverige,
men snarere en normativ opgørelse af forbrugsmønsteret, der er baseret på de samlede
salgstal og disaggregeret efter den forventede anvendelse på de forskellige afgrøder
(Schou, 1998: 6-7).

Én af de overordnede målsætninger i regeringens udkast til Pesticidhandlingsplan II er,
at behandlingshyppigheden på behandlede arealer bliver så lille som mulig (Miljøsty-
relsen, 1999b: 4). I handlingsplanen er der endvidere foreslået et delmål om, at
behandlingshyppigheden skal være under 2,0 inden udgangen af 200246.

Indtil 1996 var der en generel værdiafgift af alle bekæmpelsesmidler på 3 pct. af
detailprisen. Desuden var der en afgift på 20 pct. af bekæmpelsesmidler, der var
godkendt i 1982, dvs. før introduktionen af lavdosismidler, og som blev solgt i
pakninger med mindre end 1 kg eller 1 liter til husholdningsbrug. I Damgaard ����+
(1995: 48) vurderes 3 pct.-afgiften mest at have haft karakter af et gebyr til dækning af
myndighedernes omkostninger ved vurdering og godkendelse af bekæmpelsesmidler.
Afgiften af bekæmpelsesmidler, som opkræves i grossistleddet, var derfor længe kun et
begrænset supplement til de øvrige virkemidler i reguleringen af bekæmpelsesmidler,
som bl.a. bestod af godkendelse af bekæmpelsesmidler, forskning og rådgivning samt

                                                
45 "Behandlingshyppigheden er på nuværende tidspunkt det bedste udtryk for bekæmpelsesmidlers

belastning af miljøet" (Bemærkninger til lovforslag nr. L 186 til lov om afgift af bekæmpelsesmidler:
2335). "Behandlingshyppigheden anses desuden for at være et mere relevant mål for den belastning af
flora og fauna, der er forbundet med pesticidanvendelsen end den traditionelle mængdeopgørelse"
(Miljøstyrelsen, 1999c: 4).

46 Målsætningen for landmændenes anvendelse af bekæmpelsesmidler er således ændret til, at
behandlingshyppigheden i 2002 skal være reduceret med mindst 25 pct. i forhold til gennemsnittet for
1981-85.
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krav til landmanden om undervisning i brugen af bekæmpelsesmidler, sprøjtejournaler
over forbruget af bekæmpelsesmidler og eftersyn af sprøjteudstyr.

Tabel 3.1 Udviklingen i afgiftssatser for afgifter af bekæmpelsesmidler
1982-1998
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Kilde: Bemærkninger til lovforslag nr. L 44 af 1. april 1998 fremsat af skatteministeren: 3 og 9.

I 1996 blev afgiften forhøjet og differentieret efter hovedgrupper af bekæmpelsesmidler.
I forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget blev det vurderet, at ændringerne af
afgiften ville medføre en reduktion i anvendelsen af bekæmpelsesmidler på 5-10 pct.,
som følge af at omkostningerne ved anvendelsen af bekæmpelsesmidler i gennemsnit
blev forhøjet med 8-15 pct. Ved ændringerne af afgiften af bekæmpelsesmidler blev det
endvidere besluttet, at merprovenuet skulle tilbageføres til landbruget ved at reducere de
amtskommunale ejendomsskatter for landbrugsejendomme m.v. (grundskyld). I novem-
ber 1998 blev afgiften yderligere forhøjet, og det blev i den forbindelse besluttet, at det
forventede merprovenu på 150 mio. DKK i 1999 skulle anvendes til at finansiere øgede
udgifter til at styrke indsatsen for at reducere anvendelsen af bekæmpelsesmidler, og til
at øge omlægningen til økologisk jordbrug og forsknings- og overvågningsindsatsen på
miljøområdet, som det var blevet aftalt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for
1998 (Skriftlig fremsættelse af lovforslag nr. L 44 af 1. april 1998 og bemærkninger til
lovforslaget: 11).

Dubgaard 1987

I en rapport udarbejdet af Statens Jordbrugsøkonomiske Institut for Miljøstyrelsen
vurderes virkningerne af at indføre en afgift af bekæmpelsesmidler på henholdsvis 100
og 200 DKK pr. standarddosis (behandlingshyppighed) for landbruget ved hjælp af
forskellige modeller. Omregnet til en værdiafgift svarer det i gennemsnit til en afgift på
hhv. 60 og 120 pct. af handelsværdien af bekæmpelsesmidler i perioden 1987-1989.

Undersøgelsens hovedkonklusioner er, at afgifter af bekæmpelsesmidler kan anvendes
uden væsentlige produktionsmæssige forvridninger, og at opkrævningen af en afgift af
bekæmpelsesmidler vil være let at administrere (Dubgaard, 1987: 16).

I en skadetærskelmodel er prisfølsomheden ved anvendelsen af bekæmpelsesmidler
estimeret med udgangspunkt i, at landmændenes adfærd er rationel og optimerende. Da
en skadetærskelmodel oprindelig er beregnet til at bestemme det driftsøkonomisk
optimale behandlingsbehov på bedriftsniveau, er der i rapporten anvendt en "aggrege-
ret" skadetærskelmodel til at analysere virkningerne af en afgift af bekæmpelsesmidler
på nationalt niveau ved at beskrive anvendelsen af bekæmpelsesmidler i forskellige
afgrøder for det samlede landbrugsareal som én bedrift.

Endvidere er virkningerne af en afgift af bekæmpelsesmidler beregnet på baggrund af
efterspørgslen efter bekæmpelsesmidler estimeret i en økonometrisk model ud fra
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historiske data om landmændenes faktiske adfærd med hensyn til produktion og
faktorindsats for perioden 1971-85.

Tabel 3.2. Virkninger af afgifter af bekæmpelsesmidler på den samlede
behandlingshyppighed
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Kilde: Dubgaard (1987:78-79)

Af tabel 3.2 fremgår det, at en afgift på 60 pct. i skadetærskelmodellen skønnes at
reducere den samlede behandlingshyppighed med godt 20 pct., mens en afgift på 120
pct. forventes at resultere i en nedgang på knap 45 pct. De samlede virkninger af en
afgift af bekæmpelsesmidler er i modellen opdelt i en priseffekt ("skadetærskeleffekt"),
der beregnes i modellen, vurderinger af en reduktion i anvendelsen af insektmidler i
korn på baggrund af kvantificerede undersøgelser og endelig et skøn over en afgiftsin-
duceret teknologieffekt, idet det antages, at en afgift af bekæmpelsesmidler vil frem-
bringe en teknologisk udvikling.

På baggrund af estimaterne i den økonometriske model vurderes behandlingshyppig-
heden ved en afgift på 60 pct. at blive reduceret med mere end det dobbelte af den
beregnede effekt i skadetærskelmodellen. Reduktionen i behandlingshyppigheden på 47
pct. dækker endvidere over, at behandlingshyppigheden for ukrudtsmidler forventes at
blive reduceret med 32 pct., mens behandlingshyppigheden for svampe- og insektmidler
reduceres med 70 pct. En afgift på 120 pct. forventes på baggrund af den økonometriske
model at medføre en reduktion i den samlede behandlingshyppighed for bekæmpelses-
midler med 87 pct., og at anvendelsen af svampe- og insektmidler helt bortfalder. Dette
resultat anses dog ikke for at være realistisk, men vurderes nærmere at være et udtryk
for, at den økonometriske model ikke er velegnet til at beregne virkningerne af så store
prisændringer (Dubgaard, 1987: 79).

Tabel 3.3. Prisfølsomheden ved anvendelsen af bekæmpelsesmidler
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Kilde: Dubgaard (1987: 40)

Som det fremgår af tabel 3.3 skyldes forskellene i de beregnede virkninger af afgifter af
bekæmpelsesmidler i de to modeller bl.a. forskelle i bekæmpelsesmidlernes estimerede
egenpriselasticiteter. I tabellen er prisfølsomheden ved anvendelsen af bekæmpelses-
midler udtrykt ved bekæmpelsesmidlernes egenpriselasticitet, og den betydelige forskel
i de beregnede priselasticiteter ved anvendelsen af ukrudtsmidler i de to modeller
fremkommer bl.a. ved, at priselasticiteten i den økonometriske model er estimeret for
anvendelsen af bekæmpelsesmidlerne som helhed, hvorimod den i skadetærksel-
modellen er estimeret for forskellige kornsorter. Den beregnede priselasticitet for
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svampemidler i vårbyg ved de to afgiftsniveauer svarer i skadetærskelmodellen til den
priselasticitet, som samlet blev beregnet for svampemidler og insektmidler i den
økonometriske model, hvorimod bekæmpelsen af svampe i hvede synes at være noget
mindre prisfølsom end bekæmpelsen af svampe i vårbyg og for svampe- og insektmid-
ler generelt (Dubgaard, 1987: 57-58).

På grund af den økonometriske models begrænsede datagrundlag, tages resultaterne
primært som et udtryk for, at resultaterne i skadetærskelmodellen næppe overvurderer
virkningerne af en afgift på anvendelsen af bekæmpelsesmidler (Dubgaard, 1987: 10-
11). Også i Walter-Jørgensen (1999: 45-46) vurderes de beregnede elasticiteter i
Dubgaards økonometriske model at være høje i forhold til andre undersøgelser som
f.eks. Gren (1994) (se afsnit 3.6.).

Tabel 3.4. Udvikling i landbrugets indtjening
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Kilde: Dubgaard (1987: 83)

Landbrugets årlige tab ved en afgift af bekæmpelsesmidler på 120 pct. er uden en
tilbageførsel af afgiftsprovenuet beregnet til 1.200-1.300 mio. DKK, hvilket svarer til et
tab på 10-15 pct. af bruttofaktorindkomsten i planteproduktionen (Dubgaard, 1987: 83).
Ved at tilbageføre indtægterne fra afgifterne reduceres belastningen dog betydeligt.

Generelt konkluderes det i rapporten, at de estimerede priselasticiteter er forbundet med
betydelig usikkerhed, men at modellerne trods alt peger i samme retning. Det utilstræk-
kelige datagrundlag begrænser dog analysernes udsagnskraft, og betydningen af den
teknologiske udvikling som følge af en afgift af bekæmpelsesmidler og aggregeringen
af bekæmpelsesmidler i hovedgrupper gør, at de beregnede virkninger af afgifterne
forsigtigt fortolkes som en indikation af, at anvendelsen af bekæmpelsesmidler er
prisfølsom i et ikke uvæsentligt omfang (Dubgaard, 1987: 40-41, 66 og 90).

Rude 1992

I en rapport fra Statens Jordbrugsøkonomiske Institut er det forsøgt at beskrive udvik-
lingen i anvendelsen af bekæmpelsesmidler frem til år 2004 og mulighederne for at
påvirke anvendelsen ved hjælp af bl.a. afgifter af bekæmpelsesmidler (Rude, 1992: 7).

I rapporten, som er en revurdering og opdatering af Dubgaard (1987), vurderes ligeledes
virkningerne af at indføre en afgift af bekæmpelsesmidler på henholdsvis 100 og 200
DKK pr. standarddosis, hvilket omregnet til en værdiafgift i gennemsnit vurderes at
svare til en afgift på henholdsvis 60 og 120 pct. af handelsværdien af bekæmpelses-
midler i perioden 1987-198947 (Rude, 1992: 70).

                                                
47 For insektmidler, der generelt er billigere end de øvrige bekæmpelsesmidler, svarer afgifterne

omregnet til værdi-afgifter til henholdsvis 125-150 pct. og 275-300 pct. af handelsværdien (Rude,
1992: 70).
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Som i Dubgaard (1987) anvendes der i rapporten en "aggregeret" skadetærskelmodel til
at bestemme det driftsøkonomisk optimale behandlingsbehov, hvorefter der på bag-
grund af en lineær programmeringsmodel48, der beregner tilpasningen i afgrødesam-
mensætningen, foretages en fremskrivning til 1995 og 2004 med 1990 som basisår.

Ifølge Rude (1992: 16) tyder de gennemførte analyser på, at afgifter af bekæmpelses-
midler kan udformes og implementeres på en måde, så anvendelsen af bekæmpelses-
midler reduceres uden at forringe landbrugserhvervet samlede økonomi drastisk, og
uden at der sker større forvridninger i sektoren.

Tabel 3.5. Virkninger af afgifter af bekæmpelsesmidler på den samlede
behandlingshyppighed
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Kilde: Rude (1992: 71)

Som det fremgår af tabel 3.5 vurderes en afgift på 60 pct. af handelsværdien at medføre
en reduktion i den samlede behandlingshyppighed på 13-19 pct. afhængig af tidshori-
sonten, mens en afgift på 120 pct. vurderes at reducere behandlingshyppigheden med
20-28 pct. Den samlede reduktion dækker imidlertid over, at der er en betydelig forskel
i afgifternes effekt på de forskellige hovedgrupper af bekæmpelsesmidler, idet en afgift
vurderes at have en effekt på behandlingshyppigheden af anvendelsen af svampe- og
insektmidler, mens anvendelsen af ukrudtsmidler forventes at blive påvirket mindre af
afgifterne (Rude, 1992: 75). Udover den teknologiske udvikling, som i sig selv regnes
med at medføre en effektivitetsstigning i anvendelsen af bekæmpelsesmidler på 1 pct.
om året, er der antaget en afgiftsinduceret teknologisk reduktion i pesticidforbruget
(Rude, 1992: 41).

Tabel 3.6. Udvikling i landbrugets indtjening
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Kilde: Rude (1992: 77-78)

De økonomiske virkninger af en afgift af bekæmpelsesmidler vurderes at blive
reduceret betydeligt ved, at afgiftsprovenuet tilbageføres til landbruget. Omregnet
svarer det begrænsede fald i landbrugets samlede årlige indtjening49 på henholdsvis 80
                                                
48 Ifølge Walter-Jørgensen (1999: 47) er anvendelsen af en lineær programmeringsmodel til at beskrive

strukturelle ændringer, udover analyser af anvendelsen af bekæmpelsesmidler ved valg mellem på
forhånd fastlagte sædskifter, ikke anvendt i særlig stor udstrækning til beskrivelse af efterspørgslen
efter bekæmpelsesmidler.

49 Tabet er sammensat af tab af dækningbidrag, afgiftsprovenu og investeringsomkostninger
(Finansministeriet, 1994: 318).
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og 145 mio. DKK efter 15 år til et gennemsnitligt tab på ca. 35 og 60 DKK pr. ha
(Rude, 1992: 78).

Der vurderes ikke at være forbundet større administrative problemer med at indføre en
afgift af bekæmpelsesmidler i grossistleddet, som det forudsættes i modelberegningerne,
og som det er tilfældet med den faktisk indførte afgift af bekæmpelsesmidler (Rude,
1992: 87).

Finansministeriet 1994

I en rapport fra et tværministerielt embedsmandsudvalg om virkningerne af grønne
afgifter på erhvervene ('Dithmer-udvalget') vurderes også virkningerne af grønne
afgifter på landbrugsområdet. I rapporten vurderes det på baggrund af beregningerne i
Rude (1992), at en afgift af bekæmpelsesmidler på ca. 1/3 af prisen vil have en mærkbar
effekt på miljøbelastningen (Finansministeriet, 1994a: 319). En mindre stigning i
afgiften vurderes imidlertid ikke at medføre utilsigtede virkninger, og udvalget
anbefaler derfor en mindre forhøjelse af afgiften af bekæmpelsesmidler. I forbindelse
med højere afgifter af bekæmpelsesmidler anbefaler udvalget, at afgiften differentieres
mellem de fire hovedgrupper af bekæmpelsesmidler50, som det skete i forbindelse med
ændringen af afgiften i 1996. I rapporten beskrives det, hvordan landbrugets
indkomsttab ved en afgift af bekæmpelsesmidler reduceres betydeligt ved at tilbageføre
afgiftsprovenuet i form af f.eks. en nedsættelse af ejendomskatterne, som det ligeledes
skete ved afgiftsforhøjelsen i 1996, og som vurderes at være mindst problematisk i
forhold til EU's statsstøtteregler (Finansministeriet, 1994a: 320-321).

Bager og Søgaard 1994

I Bager og Søgaard (1994) er der i forbindelse med to store spørgeskemaundersøgelser
for Landbrugsministeriet og Miljøstyrelsen anvendt en landbrugssociologisk tilgang til
at beskrive landmændenes holdninger til anvendelsen af bekæmpelsesmidler og de
forhold, der ligger til grund for deres beslutninger om at anvende bekæmpelsesmidler-
ne51. Udviklingen i anvendelsen af bekæmpelsesmidler er forsøgt estimeret på baggrund
af landmændenes egne vurderinger af udviklingen i omkostningerne til bekæmpelses-
midler og udviklingen i miljøbelastningen ved anvendelsen af ukrudtsmidler fra 1990 til
1993. Af besvarelserne fremgår det, at landmændene vurderer, at miljøbelastningen i
perioden er reduceret med 8-10 pct. afhængig af spørgemetoden, hvilket kun er halvt så
meget som den beregnede reduktion i anvendelsen af bekæmpelsesmidler ifølge den
traditionelle opgørelsesmetode målt ved den samlede mængde aktivt stof eller
behandlingshyppighed (Bager og Søgaard, 1994: 54-55).

Af undersøgelserne fremgår det endvidere, at det for over halvdelen af landmændene
gælder, at omkostningerne til bekæmpelsesmidler i 1993 udgjorde mindre end 6 pct. af
de samlede driftsomkostninger (Bager og Søgaard, 1994: 152). Afgiften på 3 pct. af
detailprisen på bekæmpelsesmidler i begyndelsen af 1990’erne synes derfor kun at have
haft en begrænset betydning for udviklingen i landbrugets omkostninger eller miljøbe-
lastning52.

                                                
50 Insekt-, ukrudts-, svampe- og vækstreguleringsmidler.
51 Undersøgelserne omfattede næsten 2.000 svarpersoner og havde en svarprocent på 61 (Bager og

Søgaard, 1994: 31).
52 Dette fremgår også af bemærkningerne til lovforslaget L 44 fremsat af skatteministeren den 1. april
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Jensen og Stryg 1996

Landbruget fremstilles som regel som en enkelt sektor, selvom der i praksis ofte er
regionale forskelle i bekæmpelsesbehovet afhængig af f.eks. geografi og driftsform
(Rude, 1992: 35). I en rapport udarbejdet af Den Kongelige Danske Veterinær- og
Landbohøjskole (KVL) og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF), er det
forsøgt at beregne de regionale økonomiske virkninger for landbrugserhvervet af at
indføre en afgift af bekæmpelsesmidler på 200 kr. pr. standarddosis, eller hvad der
omregnet til en værdiafgift svarer til 120 pct. af handelsværdien. Endvidere er det
forsøgt at vurdere de miljømæssige virkninger af afgiften. De direkte virkninger af
afgiften af bekæmpelsesmidler for landbruget i år 2000 er først beregnet i en lineær
programmeringsmodel (KVL-modellen), hvorefter resultaterne er anvendt i en
makroøkonomisk model (AKF-modellen)53 til at beregne de afledte økonomiske
virkninger af afgiften for regionerne (amterne) i Danmark (Jensen og Stryg, 1996: 11).

Tabel 3.7. Virkninger af en afgift af bekæmpelsesmidler
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Kilde: Jensen og Stryg (1996: 27-29, 41-44 og 50-60)

Som det fremgår af tabel 3.7 er virkningerne af at indføre en afgift af bekæmpelses-
midler på 120 pct. meget små udenfor landbruget. På baggrund af de begrænsede
virkninger af at indføre afgiften vurderes de økonomiske virkninger af den faktisk
indførte afgift med afgiftssatser på hhv. 13 og 27 pct. ligeledes at være små, ligesom
den faktiske reduktion i anvendelsen af bekæmpelsesmidler som følge af afgiften
vurderes at være væsentligt mindre end de ca. 40 pct., som det skønnes i analysen
(Jensen og Stryg, 1996: 9). Det er imidlertid ikke muligt på baggrund af KVL-modellen
at slutte, at virkningerne af den faktiske afgift af bekæmpelsesmidler i 1996 på 13 pct.
og 27 pct. vil være tilsvarende mindre, men det vurderes, at effekten er mindre end 10
pct. (Jensen og Stryg, 1996: 46-47).

                                                                                                                                              

1998: "Den tidligere afgift havde således ikke nogen betydning for jordbrugets benyttelse af
bekæmpelsesmidler …" (s. 3).

53 AKF-modellen er en keynesiansk indkomstmultiplikatormodel med en input-outputmodel i sin kerne.
Modellens historiske data går tilbage til 1970 (Jensen og Stryg, 1996: 62-63).

54 "Beskæftigelseseffekterne er uhyre små, da det største aktivitetsfald sker i landbruget, hvis
beskæftigelse i henhold til KVL-modellen stort set ikke ændres" (Jensen og Stryg, 1996: 45).

55 Da KVL ikke har kunnet bidrage med information om virkningerne af en afgift på anvendelsen af
bekæmpelsesmidler, er der på baggrund af forbruget af bekæmpelsesmidler i 1992 beregnet et skøn
for bekæmpelsesmiddelforbruget med en afgift (Jensen og Stryg, 1996: 28).
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Svendsen, Søgaard og Just 1997

Som et led i evalueringen af pesticidhandlingsplanen fra 1986 blev der gennemført
nogle store kvalitative spørgeskemaundersøgelser om anvendelsen af bekæmpelses-
midler i landbruget for Miljøstyrelsen (Svendsen ����+, 1997). I undersøgelserne er det
forsøgt at afdække landmændenes holdninger og faktiske adfærd i forhold til en
reduktion i anvendelsen af bekæmpelsesmidler.

Af spørgeskemaundersøgelsen, der omfatter samtlige danske planteavlskonsulenter56,
fremgår det, at økonomiske incitamenter spiller en væsentlig rolle for landmændenes
miljøadfærd. Ifølge undersøgelsen vurderer 71 pct. af konsulenterne, at ønsket om at
spare på omkostningerne til bekæmpelsesmidler er en af de tre vigtigste årsager til, at
landmændene går længere i forsøget på at forbedre miljøet, end loven tvinger dem til,
og at økonomi er det vigtigste enkeltmotiv sammenlignet med andre svarmuligheder57

(Svendsen ����+, 1997: 30 og 89).

Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut (SJFI) 1998

I SJFI (1998) vurderes reguleringen af anvendelsen af bekæmpelsesmidler i landbruget
med udgangspunkt i en traditionel miljøøkonomisk analyseramme, og der foretages bl.a.
en sammenligning af forskellige virkemidlers incitamenter for at reducere miljøpåvirk-
ningerne ved anvendelsen af bekæmpelsesmidler. Den nuværende udformning af
afgiften af bekæmpelsesmidler som en værdiafgift kritiseres for udelukkende at give et
økonomisk incitament til at substituere fra dyre til billige bekæmpelsesmidler, hvilket
ikke nødvendigvis er forbundet med en mindre miljøbelastning. Afgiften vurderes
således ikke at tilskynde til en ændring i sammensætningen af forbruget af bekæmpel-
sesmidler eller til en teknologisk udvikling imod mindre miljøbelastende bekæmpelses-
midler, som ofte vurderes at være et af hovedargumenterne for en regulering ved hjælp
af afgifter (SJFI, 1998: 68).

Ørum 1999

I Ørum (1999), som er en konsulentrapport til Pesticidudvalget58, anvendes en drifts-
økonomisk model for anvendelsen af bekæmpelsesmidler59 til at vurdere konsekvens-
erne af en hel eller delvis afvikling af bekæmpelsesmidler for forskellige bedriftstyper i
landbruget fordelt efter bedrifternes beliggenhed på hhv. ler- eller sandjord. I forbindel-
se med modelberegningerne foretages der bl.a. en række følsomhedsanalyser af, hvor-
dan de faktiske afgifter af bekæmpelsesmidler kombineret med et fald i kornpriser på 30

                                                
56 Spørgeskemaundersøgelsen omfattede 346 planteavlskonsulenter og havde en svarprocent på 57 pct.

Besvarelserne vurderes at være repræsentative for landets planteavlskonsulenter (Svendsen ����+,
1997: 10).

57 Til sammenligning indgik motivet som det klart næstvigtigste i 7��������������$"�� (Svendsen ��
�+, 1997: 30).

58 Folketinget vedtog i 1997, at der skulle nedsættes et udvalg bestående af uafhængige eksperter, som
skulle foretage en vurdering af de samlede konsekvenser af en afvikling af anvendelsen af
bekæmpelsesmidler i jordbrugs-erhvervene (omtalt som 'Bichel-udvalget' efter udvalgets formand
eller 'Pesticid-udvalget').

59 DØP modellen (DriftsØkonomisk Pesticid) er en lineær programmeringsmodel til beregning af den
driftsøkonomisk optimale anvendelse af areal og bekæmpelsesmidler. Formålet med modellen er at
beregne retning og størrelsesorden af virkningerne af en udfasning af bekæmpelsesmidler (Ørum,
1999: 13).
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pct. i forhold til priserne i 1995/96 forventes at påvirke anvendelse af bekæmpelses-
midler i fremtiden. Af ressourcemæssige grunde er der kun foretaget beregninger for én
bedriftstype (planteavl på lerjord), idet bedrifter på lerjord vurderes at være dem, som
bliver hårdest ramt. I beregningerne vurderes afgifterne af bekæmpelsesmidler at
medføre, at prisen på ukrudts- og svampemidler øges med 25 pct., og at prisen på
insektmidler øges med 50 pct. Når prisstigningerne er lidt lavere end de faktisk indførte
afgifter af bekæmpelsesmidler, skyldes det, at der ikke forventes at ske en fuld over-
væltning af afgifterne i priserne. Konklusionen på følsomhedsberegningerne er, at
afgifterne af bekæmpelsesmidler sammen med lavere kornpriser vil kunne medføre en
betydelig reduktion i anvendelsen af bekæmpelsesmidler på 40-50 pct. (Ørum, 1999:
48-50).

3.3 Finland
Ifølge OECD (1996c: 159) er den finske målsætning at reducere den årlige anvendelse
af bekæmpelsesmidler med 50 pct. i midten af 1990'erne i forhold til den gennemsnit-
lige solgte mængde af bekæmpelsesmidler fra 1987 til 1991. Herefter er målet, at der
fortsat skal ske en betydelig reduktion i anvendelsen af bekæmpelsesmidler60. Fra 1990
til 1997 blev anvendelsen af bekæmpelsesmidler i landbruget målt i kg aktivt stof
reduceret fra 1.994 tons til 998 tons, hvilket svarer til en reduktion på 50 pct. (Statistics
Finland, 1998: 51). En stor del af reduktionen i de anvendte mængder af bekæmpelses-
midler tilskrives overgangen til nye lavdosis-midler (OECD, 1996c: 157)61, som er mere
effektive bekæmpelsesmidler, og som det derfor kun er nødvendigt at anvende i mindre
mængder for at opnå den samme effekt. Udviklingen er derfor ikke et udtryk for en
tilsvarende reduktion i sundheds- og miljøbelastningen.

I 1988 blev der i Finland indført en afgift af bekæmpelsesmidler med det formål at
finansiere kontrol- og registreringsomkostningerne i forbindelse med anvendelsen af
bekæmpelsesmidler (OECD, 1998: 32). Der er dog snarere tale om et gebyr end en
egentlig miljøafgift62. Afgiften, som opkræves hos forhandlerne af bekæmpelsesmidler,
er udformet som en værdiafgift og udgjorde oprindeligt 2,5 pct. af det foregående års
omsætning af bekæmpelsesmidler, men i 1998 blev afgiften forhøjet til 3 pct.63 (Nordisk
Ministerråd, 1999: 110).

                                                
60 "Average use of pesticides, calculated as effective ingredients, was 2,000 metric tons per year in the

period 1987-1991 (…) The targeted reduction is to halve the annual mean volumen of pesticides used
in the above-mentioned by the mid-1990s. Substantial reductions in usage should continue thereafter"
(OECD, 1996c: 159).

61 "This is partly caused by the fact, that since 1982, new lowdose herbicides have been approved for
weed control. Their quantity per ha is only a fraction compared to the conventional phenoxy acid
herbicides" (OECD, 1996C: 157).

62 I OECD (1997b: 123) omtales afgiften af bekæmpelsesmidler som 'pesticide fee' under 'administrative
environmental charges'.

63 Ifølge RP 141/1997 foreslog den finske regering, at afgiften af bekæmpelsesmidler blev forhøjet til
3,5 pct.
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Tabel 3.8. Udviklingen i afgiftssatser for afgifter af bekæmpelsesmidler
1988-1998
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Kilde: Nordisk Ministerråd (1999: 110)

Der er ikke identificeret nogle evalueringer af den finske afgift af bekæmpelsesmidler.
Dette kan bl.a. hænge sammen med afgiftens formål og dens begrænsede størrelse og
provenumæssige betydning. Fra 1995 til 1997 indbragte afgiften årligt 6 mio. FIM
(Nordisk Ministerråd, 1999: 111).

3.4 Island
I Island er der indført en afgift af bekæmpelsesmidler, som er udformet som en
mængdeafgift. Afgiften udgør 0,038 ECU pr. kg (Nordisk Ministerråd, 1999: 81-82).

Tabel 3.9. Afgiftssatser for afgifter af bekæmpelsesmidler 1998
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Kilde: Nordisk Ministerråd (1999: 81-82)

Der synes ikke at være foretaget nogle evalueringer af afgiften af bekæmpelsesmidler i
Island, hvilket bl.a. kan hænge sammen med afgiftens begrænsede størrelse og provenu-
mæssige betydning.

3.5 Norge
I 1989 vedtog Stortinget Handlingsplanen for en reduceret anvendelse af bekæmpelses-
midler (1990-94) med det formål at reducere anvendelsen af bekæmpelsesmidler så
meget som muligt/forsvarligt64 (Landbruksdepartementet, 1998a: 6). Hovedmålsæt-
ningen i den nye handlingsplan (1998-2002) er, at de forskellige risici ved anvendelsen
af bekæmpelsesmidler skal reduceres med 25 pct. (Landbruksdepartementet, 1998b: 46-
47)65.

Anvendelsen af bekæmpelsesmidler målt i kg aktivt stof blev fra 1985 til 1996 reduceret
fra 1.529 tons til 706 tons, hvilket svarede til en reduktion på 54 pct. (Landbruks-
departementet, 1998a: 25-26). Reduktionen i anvendelsen af bekæmpelsesmidler skete
frem til 1991, hvorefter forbruget har været forholdsvis konstant, bortset fra i 1995 og
1998, hvor salget af bekæmpelsesmidler steg kraftigt. Stigningerne i 1995 og 1998

                                                
64 "Stortinget ber Regjeringen legge fram en 5-årig handlingsplan med sikte på å bringe bruken av

sprøytemidler i landbruket ned så langt det er ����������" (Landbruksdepartementet, 1998a: 6). I
OECD (1996c: 292) er målsætningen formuleret på engelsk som: "The reduction should be as far as
�����	��", mens den i Sæthe ����+ (1999: 208) er formuleret som "… to reduce the use of pesticides in
agriculture as much as $
�����	��".

65 De anvendte målemetoder til beregning af ændringen i risici skal baseres på den omsatte mængde af
bekæmpelsesmidler, det behandlede areal, eksponering og bekæmpelsesmidlernes sundheds- og
miljøeffekter (Landbruksdepartementet, 1998b: 47).
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forklares ofte med, at varslede forhøjelser af afgiften af bekæmpelsesmidler førte til
hamstringer (se f.eks. Landbruksdepartementet (1998a: 25) og Landbruksdepartementet
(1999: 1)).

Den generelle reduktion i anvendelsen af bekæmpelsesmidler vurderes hovedsageligt at
skyldes en overgang til lavdosis-midler (Landbruksdepartementet, 1998a: 25)66, dvs.
bekæmpelsesmidler, som er mere effektive, og som det derfor kun er nødvendigt at
anvende i mindre mængder for at opnå den samme effekt. Reduktionen i omsætningen
af bekæmpelsesmidler er derfor ikke et udtryk for en tilsvarende reduktion i sundheds-
og miljøbelastningen, men nærmere en indikation af om belastningen ved anvendelsen
af bekæmpelsesmidler er stigende eller faldende (Statistisk sentralbyrå (1999: 4).

Anvendelsen af bekæmpelsesmidler er i Norge bl.a. reguleret ved hjælp af en
miljøafgift, som blev indført i 1988 for at give et incitament til at reducere anvendelsen
af bekæmpelsesmidler. Begrundelsen for at indføre afgiften var imidlertid ikke dens
direkte betydning for anvendelsen af bekæmpelsesmidler men for at finansiere en række
miljøtiltag67 (Berg, 1995: 305). I 1988 blev der ligeledes indført en kontrolafgift, hvis
indtægter anvendes til at finansiere omkostningerne i forbindelse med kontrol og
godkendelse af bekæmpelsesmidler (NOU, 1992-3: 84).

Tabel 3.10. Udviklingen i afgiftssatser for afgifter af bekæmpelsesmidler
1988-1998

����
�(
�����
��������	�

+,-- +,-, +,,6 +,,+�
+,,:

+,,/�
+,,<

+,,- #���
+,,,

#��89�(��( 2 8 11 13 15,5 15,5
$�	����(��( ? ? 6 668 7 9

Nyt
afgifts-
system

Kilde: NOU (1992-3: 85), Landbruksdepartementet (1998a: 32-33) og Landbruksdepartementet (1998b:
42)

Miljøafgiften, som er udformet som en værdiafgift, opkræves i grossistleddet og
udgjorde oprindeligt 2 pct. af grossistprisen. Afgiften er efterfølgende blevet forhøjet, så
den i 1998 udgjorde 15,5 pct. af grossistprisen. De årlige indtægter fra miljøafgiften af
bekæmpelsesmidler har siden 1989 været på ca. 20 mio. NOK. Selvom indtægterne fra
miljøafgiften efter 1991 ikke længere er øremærket til miljøtiltag, udgjorde tilbagefø-
ringsandelen i perioden 1989-1994 dog ca. 90 pct. (Landbruksdepartementet, 1998a: 32-
33).

De norske afgifter af bekæmpelsesmidler består også i fremtiden af en miljøafgift og en
kontrolafgift, men med virkning fra marts 1999 er kontrolafgiften udformet som en fast
afgift pr. normaldosering (arealdose-basert avgift) på 1,4 NOK pr. hektar, mens miljøaf-
giften fremover er ændret og generelt forhøjet, idet den er differentieret i 7 forskellige
kategorier efter bekæmpelsesmidlernes sundheds- og miljøbelastning. Basis for
miljøafgiften er 1,5 NOK (Hofstad, 1999: 1).

                                                
66 "En vigtig årsak til nedgangen er introdusjonen av lavdosemidler som brukes i svært små mengder pr.

arealenhet i forhold til tidligere midler" (Landbruksdepartementet, 1998a: 25).
67 8������������$�����������������$"�����%����������&���&�����������������"��������������
��������&��&

����
��������������$"�����	������(…) *$������������$"�������&��������������������������+�+�����
�������&��&��������������������������������������
�����	�
���������������������8
(Stortingsproposisjon nr. 1 (1987-88) for budsjetterminen 1988) (citeret i Berg (1995: 305)).

68 NOU (1992-3: 85).
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Tabel 3.11 Afgift af bekæmpelsmidler i 1999

+,,,
+ Hjælpemidler/-stoffer 0
. Bejdsemidler m.v.69 1/2
= Bekæmpelsesmidler med lav miljø- og

sundhedsmæssig risiko
1

> Bekæmpelsesmidler med lav miljø- og
høj sundhedsmæssig risiko, og
bekæmpelsesmidler med høj miljø- og
lav sundhedsmæssig risiko

4

: Bekæmpelsesmidler med høj miljø- og
sundhedsmæssig risiko

8

/ Koncentrerede bekæmpelsesmidler til
ikke-kommercielle formål

50

< Brugsklare bekæmpelsesmidler til
ikke-kommercielle formål

150

Kilde: Landbrukstilsynet (1999: 7) og Schou og Streibig (1999: 9)

Norges Offentlige Utredninger (NOU) 1992

I en omfattende undersøgelse af norsk miljøpolitik i begyndelsen af 1990’erne
vurderedes det, at de miljømæssige effekter af miljøafgiften af bekæmpelsesmidler
hidtil havde været begrænset på grund af den forholdsvis lave afgiftssats og afgiftens
udformning som en ensartet værdiafgift, der ikke er differentieret efter
bekæmpelsesmidlernes sundheds- og miljøbelastninger (NOU, 1992-3: 84). Ifølge
udvalget bag rapporten ville en afgift, der afspejler bekæmpelsesmidlernes sundheds- og
miljøbelastning, være mere omkostningseffektiv, og udvalget anbefaler, at man
differentierer afgiften efter bekæmpelsesmidlernes belastning (NOU, 1992-3: 203), som
det skete med ændringen af afgiften i 1999.

Norges Offentlige Utredninger 1996

I slutningen af 1994 blev der nedsat en grøn skattekommission, som skulle vurdere,
hvilken rolle afgifter og skatter kunne have i bestræbelserne på at opnå et renere miljø
og en høj beskæftigelse. I Kommissionens indstilling (*�"����������������������������
	��������$"�����"���������������) vurderes det, at miljøafgiften af bekæmpelsesmidler
indtil 1994 kan have haft en vis betydning for reduktion i anvendelsen af bekæmpelses-
midler på næsten 30 pct. siden 1988. En stor del af reduktionen tilskrives dog overgang-
en til mere koncentrerede bekæmpelsesmidler og bedre sprøjteteknikker. Endvidere
vurderes det, at også handlingsplanen for en reduceret anvendelse af bekæmpelsesmid-
ler (1990-94) kan have haft en vis betydning for reduktionen i anvendelsen af bekæm-
pelsesmidler (NOU, 1996: 210).

                                                
69 ’Seed treatment pesticides and biological products’ (Landbrukstilsynet, 1999: 7).
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Prosjektforum AS 1997

I forbindelse med evalueringen af handlingsplanen for en reduceret anvendelse af
bekæmpelsesmidler (1990-94) gennemførte Prosjektforum AS i 1997 en spørgeskema-
undersøgelse for Landbruksdepartementet med det formål at kortlægge ændringer i
landmændenes holdninger og handlinger i forbindelse med anvendelsen af bekæmpel-
sesmidler. Blandt de producenter, som havde søgt om produktionstilskud i 1996, blev
der udvalgt 50 producenter indenfor 10 forskellige produktionsområder, og af de 500
udvalgte producenter blev der indhentet svar fra 333, hvoraf de 297, som havde en
uændret produktion i forhold til 5 år før, indgik i undersøgelsen. Undersøgelsen viser en
klar sammenhæng mellem landbrugsbedriftens størrelse og den andel af arealet, som
sprøjtes. Landmændene mener, at de i 1997 brugte betydeligt mindre mængder af
bekæmpelsesmidler end i 1992, og at den vigtigste årsag til ændringerne i forbruget er
et bedre kendskab til bekæmpelsesmidlerne, men også et godkendelseskursus og
omkostninger ved sprøjtning fremhæves som vigtige (Projektforum AS, 1997: 4).

Landbruksdepartementet 1998a

En af hovedkonklusionerne i en evaluering af handlingsplanen for en reduceret
anvendelse af bekæmpelsesmidler (1990-94) er, at det ikke er muligt at måle effekterne
af de enkelte tiltag. Selvom den tværministerielle arbejdsgruppe bag evalueringen
vurderer, at de fleste tiltag har haft en positiv effekt, vurderes afgifterne af bekæmpel-
sesmidler ikke at have haft nogen særlig betydning for anvendelsen af bekæmpelses-
midler. En vigtig effekt af miljøafgiften synes dog at være, at indtægterne fra afgiften
har været med til at finansiere forskellige miljøtiltag (Landbruksdepartementet, 1998a:
33). Vurderingen af de begrænsede virkninger af afgifterne af bekæmpelsesmidlerne på
det faktiske forbrug af bekæmpelsesmidler modsiges dog til dels af, at en mindre varslet
forhøjelse af miljøafgiften fra 13 pct. i 1995 til 15,5 pct. med virkning fra 1996 vurderes
at have medført en hamstring af bekæmpelsesmidler. Fra 1994 til 1995 steg salget af
bekæmpelsesmidler således med 8 pct. (Landbruksdepartementet, 1998a: 25-26).

Udformningen af afgiften af bekæmpelsesmidler som en værdiafgift kritiseres i
evalueringen for at favorisere billige bekæmpelsesmidler i forhold til dyrere bekæmpel-
sesmidler, som ikke nødvendigvis er forbundet med en større sundheds- og miljøbelast-
ning. Endvidere er udviklingen af nye bekæmpelsesmidler, der kan medføre en lavere
belastning, ofte forbundet med store udviklingsomkostninger, og dermed påføres de
større omkostninger end gamle bekæmpelsesmidler. Det er dog udvalgets opfattelse, at
ulemperne ved en værdiafgift af bekæmpelsesmidler skal vurderes i forhold til fordelene
ved afgiften, herunder at afgiften er enkel at administrere (Landbruksdepartementet,
1998a: 33).

Landbruksdepartementet 1998b

Arbejdsgruppen bag evalueringen af handlingsplanen for en reduceret anvendelse af
bekæmpelsesmidler (1990-94) fremlagde ligeledes i 1998 et forslag til en ny 5-årig
handlingsplan for at reducere risikoen ved anvendelse af bekæmpelsesmidler
(9������������������
����������������	�
��������������������:455;��  ��). På
baggrund af resultaterne fra overvågningsprogrammet af bekæmpelsesmidler vurderer
arbejdsgruppen, at der er behov for en yderligere reduktion, og arbejdsgruppen
anbefaler derfor bl.a. en betydelig forhøjelse af miljøafgiften af bekæmpelsesmidler
over en 5-årig periode, og at man ændrer afgiften fra at være en værdiafgift til en afgift
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pr. normaldosering, der er differentieret efter bekæmpelsesmidlernes sundheds- og
miljøbelastning (Landbruksdepartementet, 1998b: 8-9 og 41-46).

Afgiftsniveauet i 1998 vurderes i sig selv at være for lavt til at have en afgørende
betydning for beslutningen om at sprøjte sammenlignet med skadetærskler og forvent-
ede skadesomkostninger. For at miljøafgiften skal have en selvstændig betydning på
anvendelsen af bekæmpelsesmidler, skønnes det, at det er nødvendigt med en forhøjelse
af afgiften af bekæmpelsesmidler med, hvad der svarer til en 7-8 dobling af det
eksisterende niveau. Det anbefales endvidere, at de øgede indtægter fra den forhøjede
afgift af bekæmpelsesmidler, som efter reduktionen i anvendelsen af bekæmpelsesmid-
ler som følge af afgiften forventes at være 100 mio. NOK, tilbageføres til landbruget for
at finansiere tiltag med miljøeffekter (Landbruksdepartementet, 1998b: 45).

Arbejdsgruppen vurderer, at et nyt afgiftssystem, der i højere grad afspejler bekæmpel-
sesmidlernes sundheds- og miljøbelastning, vil være mere kompliceret at administrere
end det eksisterende afgiftssystem, men at de øgede omkostninger ved omlægningen
efter en kort overgangsfase blot vil være 0,2 mio. NOK om året, hvilket svarer til 1 pct.
af de samlede omkostninger ved gennemførelsen af handlingsplanen eller 2 promille af
indtægterne ved den forhøjede afgift af bekæmpelsesmidler (Landbruksdepartementet,
1998b: 42 og 53).

3.6 Sverige
I 1987 besluttede den svenske Riksdag i forbindelse med vedtagelsen af det første
handlingsprogram for anvendelsen af bekæmpelsesmidler i landbruget, at anvendelsen
(målt i kg aktivt stof) skulle være reduceret med 50 pct. i 1990 i forhold til gennem-
snittet for 1981-85. I 1989 ændrede Riksdagen målsætningen til, at anvendelsen i 1996
skulle være reduceret med 75 pct. Omsætningen af bekæmpelsesmidler var i 1996
reduceret med 65 pct. i forhold til gennemsnittet i 1981-8570. Ifølge SOU (1994-82:
116-117) var antallet af standarddoser imidlertid kun reduceret med 5-10 pct. på de
dyrkede arealer siden begyndelsen af 1980'erne, hvilket skyldes overgangen til de mere
effektive lavdosismidler. I handlingsplanen for 1997-2001 er der ikke fastsat noget
kvantitativt mål for reduktionen i de anvendte mængder af bekæmpelsesmidler. Målsæt-
ningen er derimod formuleret som en fortsat reduktion i de sundheds- og miljømæssige
risici ved anvendelsen af bekæmpelsesmidler71. Hvis ikke den tidligere målsætning om
en reduktion 75 pct. nås i 2001 vil regeringen overveje at forhøje afgiften af
bekæmpelsesmidler72.

Anvendelsen af bekæmpelsesmidler er i Sverige reguleret ved hjælp af forskellige
virkemidler. For at reducere de miljø- og sundhedsmæssige risici ved anvendelsen af
bekæmpelsesmidler blev der i 1984 indført en afgift af bekæmpelsesmidler. Udover
miljøafgiften blev der i 1986 indført en prisreguleringsafgift af bekæmpelsesmidler73.

Miljøafgiften, som er udformet som en mængdeafgift pr. kg aktiv stof, udgjorde
oprindeligt 4 SEK pr. kg aktivt stof. Afgiften er efterfølgende blevet forhøjet i 1988 og
1994, så den nu udgør 20 SEK pr. kg aktivt stof. Prisreguleringsafgiften udgjorde
                                                
70 Prop. 1997/98:2 (afsnit 14.3) (http://www.riksdagen.se)
71 Prop. 1997/98:2 (afsnit 14.3) (http://www.riksdagen.se)
72 Prop. 1997/98:2 (afsnit 14.3) (http://www.riksdagen.se)
73 Udover miljø- og prisregulerings-afgifterne, som er relateret til anvendelsen af bekæmpelsesmidlerne,

findes der yderligere i Sverige en registreringsafgift af bekæmpelsesmidler.
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oprindeligt 29 SEK pr. standarddosis, men afgiften blev efterfølgende forhøjet, så
afgiften fra begyndelsen af 1991 udgjorde 46 SEK pr. standarddosis. I 1992 blev
prisreguleringsafgiften først reduceret til de oprindelige 29 SEK pr. standarddosis og
efterfølgende helt afskaffet.

Tabel 3.12. Udviklingen i afgiftssatser for afgifter af bekæmpelsesmidler
1984-1998

���$
���
��
����
��(�

)*��
+,-> )*��
+,-- ����
+,,>

#��89�(��( 4 8 20

���$
���
5������������

+,-/�+,-, +,,6 +,,+ )*��
+,,. ����
+,,.

;������*����	���
�(��(

29 38 46 29 0

Kilde: Jordbruksverket (1996: 72)

I 1995 blev miljøafgiften af bekæmpelsesmidler ændret til at være en miljøskat, idet der
ikke længere er nogen direkte sammenhæng mellem afgiftsprovenuet og anvendelse af
indtægterne fra afgiften på forskellige foranstaltninger indenfor området (Jordbruks-
verket, 1996: 72).

Statens offentliga utredningar 1990

I betænkningen fra miljøafgiftsudredningen blev det vurderet, at de forholdsvise lave
afgifter af bekæmpelsesmidler i 1990 havde haft en begrænset direkte effekt på anven-
delsen af bekæmpelsesmidler. Til trods for den komplekse problemstilling og et
mangelfuldt datagrundlag vurderes det på baggrund af nogle grove beregninger, at
afgifterne har medført en reduktion i anvendelsen af insekt- og svampemidler, som var
driftsøkonomisk motiveret, på mindre end 2 pct. 75. Udover den direkte effekt på
anvendelsen af bekæmpelsesmidler ved at forøge omkostningerne ved anskaffelse af
bekæmpelsesmidler, vurderes afgifterne at have haft en indirekte effekt på anvendelsen
af bekæmpelsesmidler som følge af rådgivning og information, der blev finansieret ved
hjælp af indtægterne fra miljøafgiften af bekæmpelsesmidler (SOU, 1990: 460-463).

Jordbruksverket 1992

Jordbrugsverket foretog i 1992 en undersøgelse af virkningerne af miljø- og
prisreguleringsafgifterne af bekæmpelsesmidler, som i 1991 i gennemsnit udgjorde
henholdsvis 5 og 20 pct. af prisen på bekæmpelsesmidler (Jordbruksverket, 1992: 37).

I Jordbruksverkets evaluering er det bl.a. forsøgt at vurdere virkningen af afgiften på
udviklingen i anvendelsen af bekæmpelsesmidler ved at beregne, hvordan 1991-
forbruget af bekæmpelsesmidler ville have været, hvis der ikke havde været afgifter af

                                                
74 En hektardosis er i SOU (1990: 459) defineret som den anbefalede mængde for en behandling.
75 "Avgifternas effekt på förbrukningen av kemiska bekämpningsmedel är vansklig att bestämma bl.a. på

grund av att problembilden är komplex och att data saknas. Vi har dock gjort grova beräkningar på
basis av bl.a. statistik över de viktigaste skadeangreppen i olika grödor och regioner. Beräkningerna
tyder på att hittillsvarande avgifter företagsekonomisk motiverat en minskning mindre än 2% av
besprutningen av insekt- och svampmedel" (SOU, 1990: 463).
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bekæmpelsesmidler ("0-alternativet"). Under forudsætning af en priselasticitet på
ukrudtsmidler på mellem ÷0,2 og ÷0,576, beregnede Jordbruksverket, at anvendelsen af
bekæmpelsesmidler i 1991 ville have været 76-181 tons større uden afgifterne af
bekæmpelsesmidler. Dette svarer til, at den direkte effekt af afgifterne vurderes at have
været en reduktion i anvendelsen af bekæmpelsesmidler på 4-10 pct. (Jordbruksverket,
1992: 37-40).

Afgiften af bekæmpelsesmidler vurderes i Jordbruksverket (1992: 42-43) at være et
mindre omkostningseffektivt virkemiddel, idet en reduktion i anvendelsen af bekæm-
pelsesmidler på 1 kg i forbindelse med en regulering ved hjælp af en afgift vurderes at
koste jordbrugserhvervene 500-1.000 SEK, hvorimod en tilsvarende reduktion i anven-
delsen af bekæmpelsesmidler som følge af rådgivning, forskning og udvikling kun
vurderes at koste 50-70 SEK.

Gren 1994

I Gren (1994: 170) vurderes det på baggrund af tidsseriedata for bl.a. landbrugets input-
og outputpriser og mængden af anvendte bekæmpelsesmidler fra 1975 (eller før) til
1989, at det vil være nødvendigt med en afgift af bekæmpelsesmidler på 257-553 SEK
pr. kg aktiv stof afhængig af bekæmpelsesmidlernes prisfølsomhed for at opfylde
målsætningen om at reducere anvendelsen af bekæmpelsesmidler med 50 pct. En afgift
på 257 SEK pr. kg aktivt stof, som er estimeret under forudsætning om høje egenpris-
elasticiteter på bekæmpelsesmidlerne vurderes at ville medføre prisstigninger på
ukrudts-, svampe- og insektmidler på hhv. 97 pct., 99 pct. og 17 pct. (Gren, 1994: 167).

Det vurderes endvidere, at målsætningen om at halvere anvendelsen af bekæmpelses-
midler vil være omkostningseffektiv ved en regulering med en afgift af bekæmpelses-
midler, men at landmændenes indkomster samtidig reduceres med 440-858 mio. SEK.
En sådan reduktion i landmændenes indkomster på 11-21 pct. vurderes at være betyde-
ligt højere i forbindelse med en regulering ved hjælp af en afgift af bekæmpelsesmidler
end for andre virkemidler (Gren, 1994: 169-171).

Jordbruksverket 1996

I Jordbruksverket (1996), som er et forslag til et handlingsprogram for at mindske
virkningerne af at anvende bekæmpelsesmidler på sundhed og miljø frem til år 2001,
vurderes det, at 1/3 af den hidtidige reduktion i anvendelsen af bestemte bekæmpelses-
midler kan tilskrives en reduktion i landbrugsarealerne, 1/3 tilskrives en reduktion i
anvendelsen af bekæmpelsesmidler, og 1/3 skyldes overgangen til lavdosismidler
(Jordbruksverket, 1996: 25).

Gren 1996

I en ekspertrapport til Skattereformskomitéen ("Skatteväxlingskommittén") (SOU 1996-
117) foretages en partiel analyse af de fiskale indtægter og miljømæssige gevinster ved
                                                
76 Priselasticiteten er beregnet udfra, at en reduktion i produktpriserne på 1 pct. ville medføre en

reduktion i anvendelsen af ukrudtsmidler på 0,2-0,5 pct. (Jordbruksverket, 1992: 35-36). Der er
imidlertid ikke tale om en beregning af pesticidforbrugets prisfølsomhed som i f.eks. Dubgaard (1987
og 1991), hvor det på traditionel vis er forsøgt at beregne en priselasticitet for efterspørgslen efter
bekæmpelsesmidler ved hjælp af data om de gennemsnitlige behandlinger med bekæmpelsesmidler
pr. hektar og de gennemsnitlige bekæmpelsesomkostninger pr. behandling for perioden 1971-1985.
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at indføre en afgift af bekæmpelsesmidler på 50 pct. af prisen på bekæmpelsesmidler på
landbruget.

De væsentligste forudsætninger for beregningerne fremgår af tabel 3.13, hvor
priselasticiteterne stammer fra Gren (1994), og de anvendte mængder af
bekæmpelsesmidler vedrører 1993.

Tabel 3.13. Væsentligste beregningsforudsætninger
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Kilde: Gren (1996: 189)

Ifølge de økonometriske beregninger vil indtægterne af en afgift af bekæmpelsesmidler
på 50 pct. være 225 mio. SEK pr. år, og anvendelsen af bekæmpelsesmidler forventes at
blive reduceret med 45 pct. Endvidere vurderes miljøgevinsten ved reduktionen i
anvendelsen af bekæmpelsesmidler at være 1.100 SEK pr. år. I rapporten fremhæves det
dog, at særligt forsøget på at monetarisere miljøgevinsterne er usikkert og derfor bør
tages med forbehold (Gren, 1996: 171).

Tabel 3.14. Virkninger af en afgift af bekæmpelsesmidler
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Kilde: Gren (1996: 193)

OECD 1996a

I OECD (1996), som er en gennemgang af medlemslandenes miljøpræstationer,
vurderes det, at Sverige i 1990 havde nået sin oprindelige målsætning om en reduktion i
landbrugets anvendelse af bekæmpelsesmidler med 50 pct. uden samfundsøkonomiske
omkostninger77 (OECD, 1996a: 175).

Naturvårdsverket 1997

I Naturvårdsverket (1997: 75-76) vurderes det på baggrund af Jordbruksverket (1992),
at afgifterne af bekæmpelsesmidler har været for små til at have en vedvarende styrende
effekt på anvendelsen af bekæmpelsesmidler. Derimod vurderes de indirekte virkninger
af afgifterne at have haft en vis effekt, idet indtægterne fra afgiften har været med til at
finansiere rådgivning, forskning og udvikling.

                                                
77 "… without net economic costs".
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De administrative omkostninger ved afgiften af bekæmpelsesmidler skønnes at have
været ca. 4.000 SEK i 1994/1995, hvilket svarer til omkring 0,01 pct. af afgiftsprove-
nuet på 30 mio. SEK (Naturvårdsverket, 1997: 73)78.

3.7 Diskussion
Det er vanskeligt at vurdere de miljø- og sundhedsmæssige effekter af anvendelsen af
bekæmpelsesmidler. Som det fremgår af Bager og Søgaard (1994: 52) er en vurdering
af udviklingen i anvendelsen af bekæmpelsesmidler imidlertid i sig selv forbundet med
en række metodiske vanskeligheder:

1) Der er mange forskellige slags bekæmpelsesmidler

2) Der udvikles hele tiden nye bekæmpelsesmidler, mens andre udgår

3) Eksisterende bekæmpelsesmidler kommer i mere koncentreret form

4) Behovet for bekæmpelsesmidler varierer betydeligt fra sæson til sæson og fra egn til
egn

Det store antal bekæmpelsesmidler og kompleksiteten i anvendelsen af dem medfører,
at en aggregering af bekæmpelsesmidler gør det vanskeligt at vurdere bekæmpelsesmid-
lernes sundheds- og miljøbelastning, og selv en opdeling af bekæmpelsesmidler i de fire
hovedgrupper (insekt-, ukrudts-, svampe- og vækstregulerings-midler) er ofte for grov.
De metodiske vanskeligheder ved vurderingen af udviklingen i anvendelsen af bekæm-
pelsesmidler gør det derfor svært at opretholde "alt andet er lige"-forudsætningen i
forsøget på at estimere prisfølsomheden ved anvendelsen af bekæmpelsesmidler. Ifølge
Schou (1998: 6-7) er det endvidere problematisk for beslutningsgrundlaget for regule-
ringen af anvendelsen af bekæmpelsesmidler i f.eks. Danmark, at der ikke findes en
egentlig forbrugsstatistik for bekæmpelsesmidler, der gør det muligt at belyse sammen-
hængen mellem landbrugsproduktionen og anvendelsen af bekæmpelsesmidler. Endelig
kompliceres reguleringen ved hjælp af en afgift af bekæmpelsesmidler yderligere af, at
der ikke er en entydig sammenhæng mellem miljøbelastning og de mulige afgifts-
grundlag (aktivt stof, standarddosis, værdi) (Damgaard ����+, 1995: 48).

Nogle fremhæver, at det kun er muligt at analysere prisfølsomheden ved anvendelsen af
bekæmpelsesmidler ved hjælp af en økonometrisk model eller skadetærskelmodeller
med henblik på at vurdere virkningen af en afgift af bekæmpelsesmidler (Rude, 1992:
107). Kritikken af disse modelberegninger er, at det, som det fremgår af dette kapitel, er
forbundet med stor usikkerhed at estimere priselasticiteterne, og at der kan være store
variationer i resultaterne ved anvendelse af de to modeller i de samme studier (f.eks.
Dubgaard (1987)) og i en sammenligning mellem forskellige studier med de tilsvarende
modeller (f.eks. Dubgaard (1987) og Gren (1994)). En mere generel kritik af anvendel-
sen af modeller er endvidere, at resultaterne naturligvis afspejler forudsætningerne i
modellerne (Walter-Jørgensen, 1999: 55).

I tidligere studier betragtes bekæmpelsesmidler på linie med andre produktionsmidler
(faktorinput), men i senere analyser opfattes bekæmpelsesmidler som skadekontrol, der

                                                
78 "Skatteinkomsten uppgick år 1994/95 till ca 30 miljoner kronor. Riksskatteverkets

administrationskostnad uppskattas till ca 4 000 kronor per år, vilket motsvarar ungefär 0,01% av de
totala intäkterne" (Naturvårdsverket, 1997: 73).
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øger den realiserbare andel af den potentielle produktion, og at der typisk vil være tale
om en enten/eller-behandling (Walter-Jørgensen, 1999: 45).

3.8 Sammenfatning
Afgifterne af bekæmpelsesmidler har i de nordiske lande været udformet på forskellige
måder. I Danmark, Finland og Norge har afgifterne været udformet som en værdiafgift,
mens afgifterne på Island og i Sverige har været udformet som en mængdeafgift. I 1999
blev den norske afgift af bekæmpelsesmidler imidlertid ændret til at være en afgift pr.
normaldosering, idet afgiften som udgangspunkt er differentieret efter den sundheds- og
miljømæssige risiko ved bekæmpelsesmidlerne.

Selvom der siden begyndelsen af 1980'erne har været tale om store reduktioner i
mængden af bekæmpelsesmidler i de nordiske lande, findes der nogle ekstreme år, hvor
omsætningen af bekæmpelsesmidler er steget kraftigt, og hvor stigningen ofte kædes
sammen med varslede forhøjelser af afgifterne af bekæmpelsesmidler. Den generelle
reduktion vurderes dog hovedsageligt at skyldes en overgang til lavdosis-midler, dvs.
bekæmpelsesmidler, som er mere effektive, og som det derfor kun er nødvendigt at
anvende i mindre mængder for at opnå den samme effekt. Udviklingen er derfor ikke et
udtryk for en tilsvarende reduktion i sundheds- og miljøbelastningen ved anvendelsen af
bekæmpelsesmidlerne.

Som det fremgår af kapitlet er der gennemført en række undersøgelser af afgifter af
bekæmpelsesmidler i de nordiske lande (Danmark, Norge og Sverige). I alle tre lande er
der sket en vurdering af afgifterne af bekæmpelsesmidler i forbindelse med evalueringer
af landenes handlingsplaner for anvendelsen af bekæmpelsesmidler eller miljøafgifter
generelt, men der er også foretaget selvstændige undersøgelser af virkningerne af
afgifterne ved hjælp af skadetærskelmodeller (Danmark) eller økonometriske modeller
(Danmark og Sverige).

Derimod synes der kun at være gennemført få egentlige ex post-evalueringer af de
eksisterende afgifter af bekæmpelsesmidler (Danmark og Sverige). Da der ifølge en
oversigt over miljøafgifter i OECD-landene kun er indført afgifter af bekæmpelses-
midler i 4 nordiske lande (OECD, 1997a: 20), er det derfor næppe sandsynligt at finde
ex post-evalueringer af afgifter af bekæmpelsesmidler i andre lande.

Af de gennemførte ex-post evalueringer fremgår det, at effekterne af afgifterne af
bekæmpelsesmidler hidtil har været begrænsede. Dette hænger bl.a. sammen med, at
afgiftssatserne længe var forholdsvis lave, og at det først er muligt at vurdere effekterne
af de forhøjede afgifter af bekæmpelsesmidler, i Danmark i 1996 og 1998 og Norge i
1999, efter nogle år.

I de fleste ex ante-analyser er vurderingen, at økonomiske virkemidler som afgifter er
omkostningseffektive. Når Jordbruksverket (1992: 42-43) i en ex post-evaluering af den
svenske afgift af bekæmpelsesmidler vurderer, at afgiften er mindre omkostningseffek-
tiv end rådgivning, forskning og udvikling, skyldes det, at evalueringen ikke, som det
ofte sker i ex ante-analyser, tager udgangspunkt i forudsætningen om perfekt
information.

Blandt de øvrige analyser er der en betydelig variation i de fundne resultater, som
ligeledes skyldes forskelle i undersøgelsernes forudsætninger. Det er dog muligt at
sammenligne disse ex ante-analyser med tilsvarende analyser af afgifter af bekæmpel-
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sesmidler i bl.a. Holland og Tyskland. Vurderingerne af afgifter af bekæmpelsesmidler
er foretaget på forskellige niveauer, og resultaterne fra undersøgelserne på sædskifte- og
bedriftsniveau indgår ofte i modelberegningerne på et mere aggregeret sektor- eller
samfundsniveau.

Ifølge Walter-Jørgensen (1999: 44) er reguleringen af anvendelsen af bekæmpelses-
midler et relativt nyt forskningsområde. Endvidere forklares det begrænsede antal af
foreliggende analyser bl.a. med de analytiske vanskeligheder, som er forbundet med, at
bekæmpelsesmidler dækker over flere hovedgrupper af midler (insekt-, ukrudts-,
svampe- og vækstreguleringsmidler), og at der inden for disse grupper igen er tale om
en bred vifte af midler, som kan være rettet mod bestemte afgrøder. At bekæmpelses-
midlerne endvidere har karakter af behandling og ikke er produktionsmidler i traditionel
forstand, gør det yderligere vanskeligt at bestemme den optimale økonomiske anvendel-
se. Ifølge Christensen og Schou (1998), som er et litteraturstudium af økonomiske
analyser af anvendelse af bekæmpelsesmidler, er mangfoldigheden af midler det
væsentligste problem i forbindelse med at bestemme efterspørgslen efter bekæmpelses-
midler under forskellige prisforudsætninger (Walter-Jørgensen, 1999: 44).

Foruden kvantitative undersøgelser af landbrugets anvendelse af bekæmpelsesmidler er
der gennemført nogle få kvalitative undersøgelser ved hjælp af omfattende spørgeske-
maundersøgelser (Bager og Søgaard (1994); Prosjektforum (1997); Svendsen ����+
(1997)), hvor det er forsøgt at afdække landmændenes faktiske holdninger og hand-
linger.

Der er ikke i litteraturgennemgangen fundet eksempler på, at der er anvendt generelle
ligevægtsmodeller til at beregne de afledte virkninger for hele økonomien af at indføre
en afgift af bekæmpelsesmidler i landbruget. I de senere år er der dog blevet udviklet
nationale økonomiske modeller for jordbruget i de nordiske lande, og det er planen, at
modellerne i fremtiden skal kobles på internationale modeller i f.eks. EU-regi og
anvendes i forbindelse med miljøspørgsmål (SOU, 1998: 108). I Danmark er der
anvendt en generel ligevægtsmodel AAGE (Agricultural Applied General Equilibrium)
i en analyse af de sektor- og samfundsøkonomiske konsekvenser af en afvikling af
anvendelsen af bekæmpelsesmidler i dansk landbrug (Jacobsen og Frandsen, 1998),
men selv om modellen inkluderer landbrugets udgifter til bekæmpelsesmidler (Jacobsen
og Frandsen, 1998: 12) er den tilsyneladende ikke blevet brugt til at foretage selvstæn-
dige beregninger af de erhvervs- og samfundsøkonomiske virkningerne af afgifter af
bekæmpelsesmidler.
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Bilag 1  

I dette afsnit beskrives udviklingen i anvendelsen af bekæmpelsesmidler i de nordiske
lande siden begyndelsen af 1980'erne. På grund af introduktionen af lavdosismidler i
perioden og forskelle i bekæmpelsesmidlernes styrke er de samlede anvendte mængder
af bekæmpelsesmidler imidlertid ikke noget særligt godt udtryk for udviklingen i
bekæmpelsesmidlernes miljø- og sundhedsbelastning. Udviklingen i en anden
parameter, nemlig behandlingshyppigheden, er derfor beskrevet nærmere79.

Tabel 3.15. Udviklingen i omsætningen af bekæmpelsesmidler i de
nordiske lande

Tons
(aktivt
stof)

1981-
1985

1990 1990
Mål

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1996
Mål

1997 1998

DK 6.972 5.650 5.22980 4.628 4.566 4.103 3.919 4.809 3.669 3.487 3.675 3.619
SF 2.44481 1.994 1.688 1.340 1.208 1.272 1.036 912 1.00082 998 1.164
IS
N 1.52983 1.184 771 781 764 862 931 706 -84 754 955
S 4.52885 2.450 2.264 1.925 1.593 1.531 2.025 1.307 1.613 1.132 1.677 1.688

Kilde: Hynninen og Blomqvist (1999: 500), Jordbruksverket, 1996: 24, Kemikalieinspektionen (1999:
38), Landbruksdepartementet (1998a: 26-29), Landbrukstilsynet (1999: 2), Miljøstyrelsen (1999a: 22),
Statens Planteavlsforsøg (1997: 122) og Statistics Finland (1998: 51)

En nærmere analyse af udviklingen i de anvendte mængder af bekæmpelsesmidler i de
nordiske lande på baggrund af tabel 3.15 viser, at:

Der har været en betydelig reduktion i de anvendte mængder af bekæmpelsesmidler i
alle landene.

Der findes nogle ekstreme år i Danmark, Norge og Sverige, som er de tre lande med de
højeste afgifter af bekæmpelsesmidler, hvor omsætningen af bekæmpelsesmidler er
steget markant.

                                                
79 "Da det drejer sig om et meget stort antal stoffer, har man brug for et aggregeret mål. Da stofferne er

meget forskellige i styrke, har det ingen mening at måle i kg eller liter (...) Målet
"behandlingshyppighed" kan diskuteres, men der er ikke nogen, der er oplagt bedre" (Kærgård, 2000:
47).

80 Målet var, at det samlede forbrug af bekæmpelsesmidler skulle nedbringes med mindst 25 pct. inden
den 1. januar 1990 (Miljøministeriet, 1986: 970).

81 1980.
82 "Average use of pesticides, calculated as effective ingredients, was 2,000 metric tons per year in the

period 1987-1991 (…) The targeted reduction is to halve the annual mean volumen of pesticides used
in the above-mentioned by the mid-1990s. Substantial reductions in usage should continue thereafter"
(OECD, 1996c: 159).

83 1985 (Landbruksdepartementet, 1998a: 29).
84 Der findes ikke nogen kvantitativ målsætning for reduktionen i anvendelsen af bekæmpelsesmidler i

Norge. Derimod har det norske parlament (Stortinget) vedtaget en handlingsplan, hvor formålet er at
reducere anvendelsen af bekæmpelsesmidler i landbruget så meget som muligt
(Landbruksdepartementet, 1998a: 6), mens de forskellige risici ved anvendelsen af
bekæmpelsesmidler skal reduceres med 25 pct. (Landbruksdepartementet, 1998b: 46-47).

85 Ifølge Landbruksdepartementet (1998a: 29) er den svenske reference-periode 1980-85.
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Omsætningen af bekæmpelsesmidler i Danmark udgør over halvdelen af de samlede
anvendte mængder i perioden.

Siden begyndelsen af 1980'erne er de samlede anvendte mængder af bekæmpelses-
midler i de nordiske lande blevet mere end halveret. I forhold til 1990 er anvendelsen af
bekæmpelsesmidler i 1998 blevet reduceret med 34 pct. Den mindste procentvise
reduktion er sket i Norge, hvor anvendelsen af bekæmpelsesmidler fra 1990 til 1998 er
blevet reduceret med 19 pct. Et mere dækkende udtryk for udviklingen er dog redukti-
onen fra 1990 til 1997 på 36 pct., da 1998 er et særligt år på grund af de varslede
ændringer af afgiften af bekæmpelsesmidler i 1999. I Sverige er der sket en reduktion i
de anvendte mængder af bekæmpelsesmidler på 31 pct. fra 1990 til 1998, mens anven-
delsen af bekæmpelsesmidler i Danmark er blevet reduceret med 36 pct. fra 1990 til
1998. Den største procentvise reduktion i anvendelsen af bekæmpelsesmidler er sket i
Finland, hvor anvendelsen er blevet reduceret med 42 pct. fra 1990 til 1998.

Selvom der generelt har været tale om reduktioner i anvendelsen af bekæmpelsesmidler
siden begyndelsen af 1980'erne, har der været flere år med stigninger, som tilsynela-
dende har en sammenhæng med afgifterne af bekæmpelsesmidler. I Landbrukstilsynet
(1998: 1) forklares stigningen i omsætningen af bekæmpelsesmidler i Norge i 1997 med
7 pct. i forhold til 1996 med den varslede stigning i kontrolafgiften fra 7 til 9 pct. med
virkning fra 1. januar 1998. At omsætningen af bekæmpelsesmidler i Norge yderligere
steg med 27 pct. fra 1997 til 1998 forklares ligeledes med varslingen af indførelsen af
det nye afgiftssystem i 1999 (Landbrukstilsynet (1999: 1) og Landbruksdepartementet
(1999: 1)). I Danmark steg omsætningen af bekæmpelsesmidler betydeligt i 1995,
hvilket ifølge Miljøstyrelsen (1999c: 5) og Danmarks Statistik (1999a: 7) skyldtes
indførelsen af en afgift af bekæmpelsesmidler for landbruget med virkning fra 1996. I
Sverige steg omsætningen af bekæmpelsesmidler i 1994, hvilket i Statistiska centralby-
rån (1999a: 3) og Kemikalieinspektionen (1999: 9) bl.a. kædes sammen med en
forhøjelse af miljøafgiften i slutningen af året fra 8 til 20 SEK. pr. kg aktivt stof.

Fra 1990 til 1998 udgjorde anvendelsen af bekæmpelsesmidler i Danmark over halv-
delen af de samlede anvendte mængder (52 pct.). I Sverige udgjorde anvendelsen
omkring 1/5 (21 pct), mens anvendelsen i Finland og Norge udgjorde hhv. 1/6 (16 pct.)
og 1/10 (10 pct.).

I stedet for udelukkende at se på udviklingen i de anvendt mængder af bekæmpelses-
midler, anvendes i Danmark i højere grad behandlingshyppigheden som en parameter
for udviklingen i bekæmpelsesmidlernes miljø- og sundhedsbelastning. Da anvendelsen
af behandlingshyppighed imidlertid ikke synes at være særlig udbredt, har det været
vanskeligt at finde de tilsvarende oplysninger i de øvrige nordiske lande.

Tabel 3.16. Udviklingen i behandlingshyppigheden i Danmark
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2,63 2,40

Kilde: Danmarks Statistik (1992: 13) og Danmarks Statistik (1999a: 5 og 19)
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Som det fremgår af tabel 3.16 er der med virkning fra 1997 sket en revision af
beregningen af behandlingshyppigheden i Danmark (Miljøstyrelsen, 1999a: 23-24).
Revisionen medfører, at behandlingshyppigheden er 6-7 pct. højere efter den nye
metode.

Af tabel 3.15 og 3.16 fremgår det, at der er stor forskel på, om udviklingen i anven-
delsen af bekæmpelsesmidler opgøres efter mængde eller behandlingshyppighed. Mens
de anvendte mængder af bekæmpelsesmidler i Danmark er blevet reduceret med 48 pct.
i 1998 i forhold til årsgennemsnittet for perioden fra 1981-1985, er behand–
lingshyppigheden opgjort efter den gamle metode tilsvarende blevet reduceret med 10
pct, mens reduktionen opgjort efter den nye metode er på 15 pct.
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4. Sammenfatning om effekten af de  
grønne afgifter samt nogle metodiske  
overvejelser vedrørende ex-post  
evaluering  

4.1. Effekter af de grønne afgifter
I denne rapport er givet en sammenfatning af ialt 68 studier af CO2-afgifterne i de
nordiske lande samt 20 studier af pesticid-afgifterne. Hovedparten af studierne er ex-
ante vurderinger, mens der kun er tale om et mindre antal egentlige evalueringer af ex-
post typen, som bygger på de historiske data for effekten af afgifterne. Mens der for
pesticid-afgifterne ikke har kunnet identificeres egentlige ex-post studier, var der for
CO2-afgifterne ialt godt 20 studier indenfor denne kategori. Fordelingen må ses i lyset
af, at CO2-afgifterne har eksisteret i godt 10 år, mens pesticidafgifterne er af nyere dato,
i hvert fald med et afgiftsniveau som der kan forventes effekter af. I det følgende gives
der en kort opsummering over, hvad der på baggrund af ex-post studierne kan siges om
effekterne af de nordiske CO2-afgifter.

Finland var det første land til at indføre en CO2-afgift (1990), men denne afgift er endnu
ikke evalueret ex-post. Det må ses i lyset af, at satsen for afgiften har været relativ lav,
og fortrinsvis har haft et fiskalt formål. Med de senere års ændringer og forhøjelser af
afgiften må det imidlertid vurderes, at den nu har nået et niveau, der vil sætte sig spor på
CO2-udslippet.

Sverige har beskattet industriens energiforbrug siden begyndelsen af 1970'erne, hvilket
tidligt førte til energibesparelser og procesomlægninger. Den svenske CO2-afgift har
imidlertid ført en omtumlet tilværelse. Efter et meget højt afgiftsniveau i 1991-92 blev
satsen for industrien kraftigt reduceret i 1993. Selvom den i 1997 blev reguleret opad,
har nettoeffekten af den svenske stop-go politik været, at energiafgiftstrykket på indu-
strien ikke er øget i forhold til 1980'erne. Nettovirkningen af CO2-afgiften har været en
omlægning fra traditionelle energiafgifter, til afgifter baseret på brændslernes CO2-
indhold. CO2-beskatningen af husholdningerne er dog øget. Det er derfor ikke så
overraskende, at det er vanskeligt at påvise markante effekter på de absolutte CO2-
emissioner. Det vurderes, at de totale CO2-emissioner som følge af afgiften er ca. 3-4
pct., lavere, end de ville have været i et business-as-usual forløb, men der er i absolutte
mængder tale om en mindre stigning.

Norges CO2-udslip præges markant af offshore industrien (olieindustrien), og Norge har
med held anvendt Nordens højeste CO2-beskatning på erhvervsaktivitet over for denne
sektor. Ifølge rapporter fra ECON vurderes udslippet at være 30 pct. mindre per produ-
ceret enhed som følge af tiltag, som afgiften enten har gjort rentable eller skabt
opmærksomhed omkring. I fastlands-Norge er industriens procesenergi fritaget for CO2-
afgift, hvilket betyder, at effekter især kan måles i husholdnings- og transportsektoren.
Her foreligger kun en ældre vurdering, som viste, at udslippet i de første år med afgiften
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blev reduceret med 3-4 pct. i forhold til business-as-usual. I absolutte mængder har der
dog været tale om en prægnant stigning i Norges CO2-udslip siden 1991.

Danmark er det eneste land, som kan fremvise et absolut fald i CO2-udledningerne, og
kun hvis udslippet ved elektricitetseksporten til de øvrige nordiske lande fraregnes. I
modsætning til de andre nordiske lande tilbagefører Danmark en stor del af provenuet
fra CO2-afgiften som tilskud til energibesparelser. Siden 1993 beskattes industriens
procesenergiforbrug, men for godt halvdelens vedkommende efter reducerede CO2-
afgiftssatser, under forudsætning om bindende aftaler om effektivisering. Den danske
CO2-afgift er den hyppigst analyserede, men den vurderede effekt afhænger af analyse-
metoden. Simple tidsserier viser, at industriens CO2-udslip er reduceret med 7 pct.,
mens produktionen er øget med 27 pct. i løbet af 1990'erne. Finansministeriet (1999)
vurderer på baggrund af forskellige modelberegninger og analyser, at afgiften (sammen
med aftaler og tilbageførsel af afgiftsprovenu som tilskud) fra 1996-2005 vil medføre en
reduktion på mindst 10 pct. af erhvervenes energiforbrug, muligvis mere. Det svarer til
en reduktion i det samlede danske CO2-udslip på 3,8 pct. i 2005. Finansministeriet gør
dog ingen status over de opnåede reduktioner i 1999, og der findes ikke skøn over
effekterne på husholdningerne. Der er ingen CO2-afgift i transportsektoren.

4.2. Responsmuligheder ved grønne afgifter
Gennemgangen af de foretagne evalueringer viser, at der er stor variation i de anvendte
metoder. De rækker fra interview-baserede studier med begrænset statistisk generalisa-
tionsværdi til anvendelse af økonomiske modeller, som fremkommer med forholdsvis
eksakte forsøg på vurderinger af afgifternes effekter. De mest tilfredsstillende resultater
opnås ved at kombinere kvantitative og kvalitative data, men evalueringer, der skal
kunne give præcise vurderinger af afgiftens effekter, må generelt beskrives som meget
datakrævende. Mens ex-ante vurderingerne kan håndteres indenfor veldefinerede
modeløkonomiske traditioner, synes metodeovervejelserne vedrørende ex-post evalu-
eringer imidlertid at fortjene nærmere overvejelse og udvikling.

Formålet med grønne afgifter er ideelt set at opnå en situation, hvor forureningen er
optimal, dvs. hvor den marginale skade ved forureningen er lig med den marginale
gevinst ved forureningskilden. Det er dog meget sjældent, at der ligger en værdisætning
bag udformning af en miljøafgift, dertil er metoderne til værdisætning stadigt for
sparsomt udviklet og selve værdisætningsmetoden er tids- og ressourcekrævende. I
praksis anvendes ofte den såkaldte "standard-prisfastsættelsesmetode" (Baumol and
Oates, 1971), hvorefter afgiften fastsættes med forventning om opnåelse af en politisk
fastlagt miljømålsætning, eksempelvis en reduktion på x pct. i forureningen fra y. I den
miljøøkonomiske teori behandles afgiften typisk i en forenklet partiel analyse med én
virksomhed og én emissionstype, og hvor responsmuligheden overfor en afgift består i
et simpelt valg mellem produktion eller forureningskontrol.

Figur 4.1. (jf. Goldstone, 1982) giver en oversigt over en bredere vifte af respons-
muligheder ved grønne afgifter, som kan udledes af det neoklassiske paradigme. Det
forudsættes, at der er tale om en miljøafgift på en industriel emission eller produkt, og
responsmulighederne er nuanceret på fire kategorier og 10 variable. Oversigten fore-
giver ikke at være fuldstændigt udtømmende, men indikerer dog, at det ofte vil være
hensigtsmæssigt at vurdere bredere effekter end blot miljøeffekterne af en afgift. På
mikro-niveau er det nødvendigt at vurdere henholdsvis industriens og forbrugernes
respons, på makro-niveau er det nødvendigt at vurdere struktur- og fordelingseffekter. I
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praksis kan det siges, at evalueringskriterierne dermed er udvidet fra blot at omfatte
miljøeffekter og omsætningseffekter, til også at inkludere effekterne på bl.a. beskæf-
tigelsen, indkomstfordelingen, konkurrenceevnen og teknologiudviklingen.

Figur 4.1 Responsmuligheder ved evaluering af grønne afgifter
(Goldstone, 1982)

Ultimativt er det naturligvis ofte miljøeffekterne af en afgift, som vil stå i centrum for
interessen i forbindelse med en evaluering. Men for at kunne fortolke og forklare den
opnåede miljøeffekt vil det være nødvendigt med et vist kendskab til de øvrige tilpas-
ningsmekanismer, som er skitseret i figur 4.1. Dertil kommer, at en del af den politiske
interesse for effekterne af grønne afgifter også kan henføres til interesse for mulige
negative effekter på andre parametre end miljøet.

I det følgende gives en vurdering af en række forskellige analysemetoder ved ex-post
evaluering af økonomiske styringsmidler.
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4.3. Økonomiske modeller ved ex-post evaluering
Økonomiske modelværktøjer anvendes efterhånden i betydelig udstrækning ved
forhåndsvurderinger af tiltag på miljø- og energiområdet. Økonomisk modellering gør
det muligt at give beslutningstagerne forhåndsinformationer, bl.a. om forventede
miljøeffekter og samfundsøkonomiske konsekvenser, som kan være vigtige for den
politiske beslutningsproces. Modelværktøjerne er gradvist under udbygning, bl.a. som
satellitmodeller til anerkendte makroøkonomiske modeller, og gør det muligt at foretage
integrerede miljøøkonomiske vurderinger.

Som noget nyt anvendes økonomiske modeller også ved ex-post vurderinger af grønne
afgifter. På CO2-området kan af input-output modelbaserede analyser fra Danmark
nævnes Munksgård, Pedersen og Wier (1997); Finansministeriet (1999), og fra Norge
Larsen og Nesbakken (1997).

Input-output modeller er på miljø- og energiområdet de mest udbredte, og giver
mulighed for, omend forholdsvis mekanisk, at beskrive konsekvenserne af miljøafgifter
for produktion og forbrug. Generelle ligevægtsmodeller medtager tilbagespilseffekterne
og kan bedre beskrive effekten af tiltag på lang sigt, dvs. indenfor en 20-30 års tids-
horisont, idet det antages, at økonomien vil bevæge sig mod en ny ligevægtssituation.

Ifølge Cambridge-økonomen Terry Barker (1996: 245) kendetegnes en god model med
høj prediktionsværdi og troværdighed af følgende syv kvaliteter;

1. Konsistens: Behandlingen af de forskellige dele af systemet skal være internt
konsistent. Det er en fordel at basere en model på et empirisk konsistent statistisk
grundlag.

2. Transparens: Relationerne mellem de forskellige variable skal være klart specificeret.
Gode modeller er sammenhængende. Det skal være muligt at sætte ord på de specifice-
rede variable og relationer.

3. Omfattende: En god model bør være omfattende og nuanceret for så vidt angår de
relevante variable for det analytiske formål. Selvom det kan hjælpe på forståelsen at
holde variable konstante, så vil modellen kun fungere rimeligt, såfremt den i tid og rum
repræsenterer de vigtigste dimensioner af problemstillingen.

4. Rumlig og tidsafgrænset: Modeller, som antager, at økonomisk aktivitet finder sted i
splitsekunder uden tidsmæssige forskydninger, giver begrænset mulighed for at forstå
økonomisk aktivitet, specielt over lange tidsforløb.

5. Operationel: En god model opdateres og anvendes løbende, og parametrene revideres
under hensyntagen til ny viden. De baseres på officielle og tilgængelige data og ikke
data frembragt specielt til formålet.

6. Dokumenteret og reproducerbar: Det kan synes overflødigt at nævne, men ofte er
dokumentation og specifikation af anvendte modeller for sparsom.

7. Relevant skala: Formålet med modellering er at simplificere og abstrahere, men det
må ske på den relevante skala og på en måde, så der fokuseres på de kritiske problemer
og spørgsmål.

Modellerne betjener sig af en række nødvendige forenklinger, som betyder, at
resultaterne må behandles med varsomhed. Deres styrke ligger i anvendelsen ved
forhåndsvurderinger af effekterne af grønne afgifter, hvor de giver et grundlag for at
vurdere retningen og i nogen grad også størrelsen af de forventelige effekter. Uden at gå
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ind på en generel modeldiskussion, skal der imidlertid her peges på nogle centrale
problemer ved brug af modeller på miljø- og energiområdet til ex-post evaluering.

Anvendelse af Leontieffs produktionsfunktion i gængse input-output modeller
indebærer, at modellerne principielt ikke kan tage højde for ændringer i faktorsam-
mensætning som reaktion på afgifter. I modellen tillægges afgiften som en forøgelse af
f.eks. energiprisen og overvæltes til slutforbrugeren. Derved kan modellerne ofte ikke
på tilfredsstillende vis håndtere det bredere sæt af responsmuligheder, som er skitseret
ovenfor, og som efterspørges af beslutningstagerne. Det er således en velkendt svaghed,
at modellerne ikke kan håndtere teknologiskift, fx. i form af forbedret energi- eller
materialeudnyttelse, som en reaktion på afgifter. Dette er beklageligt, eftersom faktor-
substitution og dynamisk effektivitet netop er blandt de teoretiske forventninger til
grønne afgifter. For en vurdering af de samfundsøkonomiske effekter indebærer input-
output modelleringens principielle begrænsninger, at disse tenderer mod at blive
vurderet for negativt, eller som det anføres i en miljøøkonomisk lærebog "there is a
tendency for input-output models to overstate the effects of cost changes" (Perman, Ma
and McGilvray, 1996: 356). Det bør endvidere nævnes, at specielt input-output mo-
dellerne ikke inkorporerer centrale dele af den neoklassiske teori, heriblandt
antagelserne om at aktørerne nytteoptimerer og profitmaksimerer.

Generelle ligevægtsmodeller er baseret på det neoklassiske fundament og finder i
stigende grad anvendelse på miljø- og energiområdet. Den kritik, der kan rettes mod
disse modeller, er  i vid udstrækning relateret til kritikken af det neoklassiske paradig-
me. Modellerne antager, at der i udgangspunktet er ligevægt i økonomien, og at
reaktionen på stød i økonomien vil være en ny ligevægt med uændret beskæftigelse.
Denne antagelse gør det i sig selv vanskeligt at kvantificere eventuelle beskæftigel-
seseffekter af grønne afgifter. Der er ikke transaktionsomkostninger forbundet med at
komme fra den ene ligevægtssituation til den anden, og der ses bort fra eventuelle
institutionelle rigiditeter, som kan hindre at ligevægt indtræder. De generelle ligevægts-
modeller muliggør substitution, men ved specifikation af elasticiteterne forudsættes
typisk non-konvekse relationer (dvs. at elasticiteten fx. for pesticidanvendelse er den
samme, uanset om der er tale om første eller sidste decentil). Det siger sig selv, at
modellerne også forudsætter, at aktørerne er rationelle og har fuldkommen information.
Den rationelle aktørantagelse er specielt problematisk ved miljøomkostninger, der
tidligere slet ikke eller kun ufuldstændigt har været prisfastsat. Man kan sige, at de
generelle ligevægtsmodeller opererer med et mere ideelt billede af økonomien, end
input-output-modellerne, der er bedre empirisk funderede.

Der er på miljø- og energiområdet arbejdet en hel del med at forbedre modellerne -
eksempelvis i input-outputmodellerne er det forsøgt at beskrive faktorsubstitution
endogent som et udviklingsforløb i modellen.

Ved ex-post evaluering af økonomiske styringsmidler vil der (i princippet) foreligge
friske historiske data, som muliggør en mere præcis analyse end ex-ante. Spørgsmålet er
dog, med hvilken præcision de nye data kan anvendes i modellerne.

Larsen og Nesbakken (1997) præsenterer en forholdsvis avanceret 'counterfactual
analysis', hvor tre sektormodeller er kalibreret med de faktiske historiske data for
energiforbrug, og efterfølgende kørt med og uden CO2-afgift. Der er tale om et arbejde,
som baserer sig på den anerkendte modeltradition ved Statistisk Sentralbyrå. Det
oplyses, at virksomhedsmodellen indeholder sektorspecifikke ligninger for forbruget af
el og fossile brændsler som en funktion af priser og totalt energiforbrug. Det anføres, at
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modellen kun tillader substitution mellem olie og el, ikke reduktion i efterspørgslen på
energi som følge af CO2-afgiften (p. 278), dvs. energieffektiviseringer. Modellen
beskriver hver virksomhedssektor partielt, de er ikke forbundet, hvorfor det må
formodes, at markedsstrukturtilpasninger ikke kan beskrives. Mht. modellen for
husholdningerne oplyses det, at den ikke tillader skift i brændsel, fx. fra olie til el, men
det vurderes, at effekten af denne restriktion for det endelige resultat opvejes af andre
restriktioner i modellen. Endelig anvendes for transportsektoren en generel
ligevægtsmodel.

Det fremgår, at Larsen og Nesbakkens arbejde baserer sig på eksistensen af allerede
udviklede sektorspecifikke modeller, som er tilstrækkeligt detaljerede til at håndtere
vigtige aspekter af responsmulighederne i energiforbruget, men det ses også, at der selv
i dette forholdsvis avancerede modelarbejde må erkendes væsentlige begrænsninger og
forenklinger. Især spørgsmålet om teknologiskift/teknologiudvikling og tilhørende
energieffektivisering, samt om mere generelle markedstilpasninger som følge af af-
giften, kan ikke beskrives indenfor den valgte ramme og medtages derfor ikke i
analysen.

Ex-post evaluering af økonomiske styringsmidler kan kun foretages ved hjælp af
modeller, hvor der foreligger et omfattende datamateriale, som på disaggregeret niveau
sammenkæder økonomiske og fysiske/miljømæssige størrelser. Alene af den grund vil
anvendelsen af modeller være afgrænset til felter, hvor der findes en udviklet statistisk
og modelmæssig tradition, specielt energiområdet, men i nogen grad også
landbrugsområdet. Modellerne er formentlig den eneste mulighed for ex-post at vurdere
de samfundsøkonomiske konsekvenser, men de bør ikke kritikløst bruges til at vurdere
miljøeffekterne eller den præcise miljøeffekt af afgifterne, da der her foreligger andre
muligheder.

4.4. Politologiske metoder til ex-post evaluering

Interview-baseret metode ved ex-post evaluering.

Adskillige af de gennemgåede ex-post evalueringer er baseret på en interview-baseret
metode, hvor et mindre antal virksomheder er gennemgået og deres respons på
afgifterne belyst gennem dybde-interviews. Vedrørende CO2-afgiften gælder det for
Danmark bl.a. Shopley og Brasseur (1996); Krarup, Togeby og Johansen (1997) samt
Clasen (1998), for Norge ECON (1994; 1997), og for Sverige Miljö og Naturresursdept.
(1994); Naturvårdsverket (1995) samt Carlsson og Hammar (1996).

Fordelen ved den interview-baserede metode er, at det er muligt at fremskaffe relativt
præcise og detaljerede oplysninger om, hvordan enkelte virksomheder har tilpasset sig
situationen med en afgift. Disse oplysninger kan både være kvalitative (eksempelvis
vurdering af administration, samspil med myndigheder, effekt af forskellige styrings-
midler) og kvantitative (data for udvikling i produktion og miljøbelastning, økonomiske
nøgletal etc.). Derved er det muligt at belyse en række af de variable, der er nævnt i
figur 4.1. Eksempelvis fandt Sveriges Miljö og Naturresursdept., at der var sket et
brændselsskift i skovindustrien over mod mere CO2-holdige brændsler som resultat af
differentieringen af afgiften. Clasen (1998) fandt, at der var stor forskel i reaktionsmøn-
strene mellem forskellige industrielle brancher. ECON kunne identificere præcise
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teknologioptioner i den norske offshore industri og vurdere afgiftens betydning for
disse.

Et centralt spørgsmål ved den interview-baserede metode er, hvordan udvælgelsen af
virksomheder sker, og i hvilket omfang den er repræsentativ. I de fleste tilfælde vil det
ikke være muligt at generalisere statistisk fra resultaterne. ECON er den mest repræsen-
tative undersøgelse, da den primært skal belyse offshore industrien. Krarup, Togeby og
Johansen vurderede alene virksomheder omfattet af det danske afgiftsaftalesystem, og
kunne derfor drage slutninger om denne gruppe af virksomheder. Clasen valgte 7 virk-
somheder, som på forhånd kunne ventes at have en positiv holdning til energieffektivitet
(best cases), hvorfor udvalget kan siges at være bevidst disproportioneret, og
generalisationsmulighederne derfor begrænsede.

Selvom den interview-baserede metode i en række tilfælde ikke giver mulighed for
statistisk generalisation, kan den danne udgangspunkt for såkaldt analytisk generali-
sation, jf. case studie metodologien (Yin, 1984). Fundamentet er her den såkaldte
replikationslogik, hvor der initialt opstilles eksplicitte forventninger eller hypoteser til,
hvilke resultater der forventes af case-undersøgelserne, og hvor disse efterfølgende
kvalificeres og modificeres under hensyntagen til resultaterne af dybdeinterviewene.
Hvis der kan opstilles formodninger for bestemte resultater ud fra et konsistent teoretisk
grundlag (eksempelvis af typen; små og mellemstore virksomheder forventes ikke at
reagere på CO2-afgift pga. transaktionsomkostninger) og disse kan repliceres, kan
hypoteserne siges at være bestyrket.

Ikke desto mindre er det ofte vanskeligt på baggrund af denne metode at fremkomme
med eksakte vurderinger af en afgifts effekter. Da beslutningstagerne ofte efterspørger
viden à la "hvor meget har afgift x medført i reduktion af udledning y", må dette siges at
være en alvorlig mangel. Dertil kommer, at metoden kun i brede vendinger kan beskrive
de samfundsøkonomiske og markedstilpasningsmæssige effekter.

Survey analyse og panel-data med statistiske tests.

En mere formaliseret udgave af den interview-baserede metode er egentlige surveys,
med indsamling af kvantitative data fra et sæt af respondenter i en nøje overvejet
stikprøve.

Survey-metoden er velkendt indenfor samfundsvidenskabelig analyse, og anvendes bl.a.
inden for valgforskningen. Den forudsætter ligesom de økonomiske modeller et omfat-
tende datamateriale på disaggregeret niveau, men hvor de økonomiske modeller tilveje-
bringer disse gennem statistiske databanker, er survey-metoden normalt baseret på at
tilvejebringe originale data til formålet.

Et interessant eksempel på anvendelse af survey-metoden er Carlsson og Hammar,
1996, hvor der foretages en gennemgang af samtlige energiintensive virksomheder i et
svensk len. Foruden interviews opgøres kvantitative data for de analyserede virksomhe-
der. Der argumenteres for, hvordan tendenserne i opgørelsen kan opskaleres til Sverige
som helhed.

Som en udbygning på den interview- eller virksomhedsbaserede metode, kan man
anvende statistiske tests, primært regressionsanalyse ved vurdering af effekterne af en
afgift.
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En vanskelighed ved survey-metoden er tilvejebringelse af sikre før- og efter-data.
Oplysningerne om virksomhedernes emissioner vil typisk skulle korrigeres for
udviklinger i produktionen. De relevante oplysninger foreligger ikke altid i en form i
virksomhederne, som gør det muligt for disse umiddelbart at besvare spørgsmålene i en
survey. I en undersøgelse af træ- og møbelindustriens VOC-emissioner viste det sig
vanskeligt at sætte forbruget af overfladebehandlingsmidler i relation til den samlede
behandlede overflade, da virksomhedens egne produktopgørelser var rent pekuniære.
Derfor er det ofte nødvendigt med et mere indgående samarbejde med virksomheden for
at tilvejebringe de nødvendige data, og dette stiller visse krav til motivation m.v. for at
medvirke i undersøgelsen. Hvor der foreligger såkaldte grønne regnskaber eller er
gennemført miljøstyring (EMAS, ISO etc.), vil det ofte være lettere at tilvejebringe
data, men der er hermed risiko for utilsigtede effekter af bias i stikprøven.

Det kan derfor være nødvendigt at investere en del ressourcer i at opbygge paneldata
over en længere periode. Et interessant eksempel på denne fremgangsmåde er det
arbejde, der foregår i Danmark i regi af Energistyrelsen med at opbygge en detaljeret
paneldatabase med ca. 5000 virksomheder og mere end 300 variable i en tidsserie
startende i 1983 (Bjørner, Togeby og Christensen, 1998). Databasen kan bl.a. gøre det
muligt at vurdere de antagelser om elasticitet, som må gøres i ex-ante
modelsimulationer.

Med en database i denne størrelsesorden vil det være relativt nemt at gennemføre
statistiske tests, f.eks. regressionsanalyse, i forhold til forskellige hypoteser om effekten
af henholdsvis afgiften og andre variable, som kan påvirke udviklingen i emissionerne.
Specielt multipel regressionsanalyse giver mulighed for at give en kvantitativ vurdering
af effekten af en afgift i forhold til andre variable som er i spil. Anvendelsen af regres-
sionsanalyse forudsætter dog, at der foreligger kvalitative vurderinger af de relevante
sammenhænge, da der er tale om en rent statistisk test. Der må vurderes at være færre
bindinger i anvendelse af statistiske tests på en paneldatabase, end i anvendelse af
kalibrerede økonomiske modeller ved ex-post evaluering, da der ikke apriori må gøres
antagelser der forenkler virkeligheden. Omvendt betyder den mere komplekse data-
struktur at det i praksis næppe vil være muligt at gøre rede for hele variationen i
datamaterialet.

Komparativ metode

En mindre datakrævende metode er komparativ analyse baseret på tidsseriestudier. Den
komparative metode kan f. eks. indebære sammenligning mellem forskellige brancher i
samme land, mellem regioner eller mellem lande. Grundlæggende for den komparative
metode er tilvejebringelse af simple tidsserier for udviklingen i den afhængige variabel
(emissionerne) og en række relevante uafhængige variable.

Et eksempel på komparativ analyse er Enevoldsen (1998) som har analyseret
udviklingen i industriens CO2-emissioner i Danmark, Holland og Østrig, under
indflydelse af forskellige reguleringssystemer med og uden afgifter.

Den komparative analyse kan tilrettelægges som et "most-similar-cases-design",
hvorved effekten af en række uafhængige variable kan holdes konstant. Analysen kan
detaljeres gennem sammenligning af sub-enheder, eksempelvis en bench-marking af
emissioner/enhed BNP i samme brancher i forskellige lande. Den komparative analyse
vil ofte være understøttet af kvalitative data, eksempelvis fra interviews. Den kompara-
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tive analyse kan også tænkes tilrettelagt, således at der foretages en vurdering af effek-
ten af en afgift på tilgrænsende brancher indenfor samme reguleringssystem (land).

Den komparative metode er ikke så datamæssigt sofistikeret som de modeløkonomiske
værktøjer eller paneldatabaserne, men kan til gengæld komme ganske langt på et
forholdsvis begrænset datasæt. Da der ofte vil være større variation i datamaterialet i
komparative analyser i forhold til de marginale ændringer,der kan studeres som reaktion
på afgiftsjusteringer i et enkelt land, giver de komparative analyser også mulighed for at
generere en bredere viden om elasticiteter. Som et oplagt emne for komparativ analyse
kunne nævnes en vurdering af bilbeskatningen på personbilflåden. Men komparativ
analyse kan også være nyttig ved ex-post evalueringer af afgifter, som befinder sig på
datamæssigt svage eller vanskelige områder, og hvor det umiddelbart vil være simpelt at
vurdere udviklingen i to lande henholdsvis med og uden afgift.

4.5. Konklusioner om metodevalg, herunder ved begrænsede
ressourcer og datasæt
Spørgsmålet om hvilken metode, der bør anvendes, kan ikke besvares generelt. Det
afhænger af hvilke responsmuligheder der ønskes belyst, og hvordan datagrundlaget er
for den afgift og det område, der skal analyseres.

I forhold til nogle af de mere sofistikerede metodeovervejelser er der tillige nogle
praktiske overvejelser med hensyn til tilvejebringelse af relevante data, eksempelvis at
Told og Skattemyndighederne ofte ikke har data for afgiftsgrundlaget på en tilgængelig
form, og at data rutinemæssigt kasseres efter en periode (i Danmark 5 år).

Det er fristende at anvende økonomiske modelværktøjer, hvor beslutningstagerne både
ønsker en status for den hidtidige udvikling samt en prognose for den fremtidige udvik-
ling. Der må imidlertid næres en betydelig betænkelighed ved at anvende modeller ved
ex-post evalueringer, på grund af de antagelser og restriktioner som kendetegner disse.
Det kræver sofistikerede modeller for alle relevante sektorer, samt en tilbundsgående
kalibrering med de historiske data for at sikre at sådanne modeller kan tilvejebringe
resultater, der kan anses for valide.

Det må vurderes, at anvendelse af paneldata tilvejebragt gennem surveys, tillader en
analyse, som er mere åben overfor hele paletten af responsmuligheder. Metoden er
forholdsvis ressource- og datakrævende og vil derfor, som de økonomiske modeller,
kræve en betydelig investering, men når en paneldatabase først er tilvejebragt, vil den til
gengæld også kunne anvendes til mere generelle vurderinger af udviklingen på et givent
område, og dermed give afkast ikke kun i forhold til evaluering af afgifter.

I forhold til det akutte behov for evalueringer af en række afgifter, som viser sig i den
ofte ad-hoc og hastværksprægede iværksættelse af evalueringer, må der peges på, at
mere kvalitative metoder såsom dybde-interviews og komparative tidsserieanalyser
faktisk kan give resultater med en vis værdi for forvaltningen. Specielt kan dybde-
interviews afdække uhensigtsmæssige sideeffekter, administrative problemer osv., som
kan være nok så relevante at indkredse. Komparative analyser kan ses som en form for
bench-marking, altså en forholdsvis grov sammenligning, ikke ulig den der anvendes på
en række andre forvaltningsområder udenfor miljø- og energiområdet.
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Da paletten af grønne afgifter efterhånden er ganske bred, kan de mere kvalitative
metoder være relevante, hvor man ikke råder over tilstrækkelige data og ikke vil
investere i tilvejebringelse og vedligeholdelse af disse.
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