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De samfundsøkonomiske konsekvenser af miljøbe-
lastningen.

Af: prof. Mikael Skou Andersen, Danmarks Miljøundersøgelser 

Hvilke samfundsøkonomiske omkostninger kan energisektorens miljøeffekter 
resultere i? 
Energiproduktion er en forudsætning for mange typer produktion og service, og er en vital del af det øko-

nomiske grundlag for velfærdssamfundet. Til energiproduktion vil der imidlertid ofte være knyttet uøn-

skede sideeffekter på tredjemand – såkaldte eksternaliteter – som ikke altid er indregnet i markedsprisen 

på den afregnede energi.  

Gennem energi- og CO2-afgifter er markedet forsøgt korrigeret for disse eksternaliteter. Såfremt energi- 

og CO2-afgifterne ikke afspejler den faktiske miljøbelastning, vil der ske forvridninger; det er vanskeligt 

at undgå sådanne forvridninger helt, da en optimal beskatning forudsætter at man præcist kan bestem-

me eksternaliteterne (forureningseffekterne). Både eksternaliteterne og de forvridninger som fremkom-

mer ved en ikke-optimal styring af energisektoren vil generere samfundsøkonomiske omkostninger. 

Det er vanskeligt at gøre rede for alle eksternaliteter, da der er et væld af store og små miljøpåvirkninger. 

Men nogle af de centrale miljøpåvirkninger foreligger der rimeligt troværdige skøn for; 

Eksternaliteterne ved kraftværkernes udledninger af konventionelle røggasser (SO2, NOx m.v. ) kan be-

regnes på grundlag af principperne i impact pathway metoden fra det fælleseuropæiske ExternE projekt. 

Denne metode er detaljeret beskrevet og implementeret for Danmark i DMU Faglig Rapport nr. 459 og 

507. Eksternaliteterne kan på baggrund af dette faglige grundlag vurderes for Danmark at udgøre i stør-

relsesordenen 7,5 mia. kr. på årsbasis.  

Fra ExternE projektet kan også gives et skøn for de samfundsøkonomiske omkostninger ved vindkraft, 

som bl.a. udgøres af støj og visuelle effekter – de vurderes at udgøre ca. 0,1-1,0 øre pr. kwh. el. Med en 

samlet vindmølle-el produktion på ca. 6000 Gwh/år vil det være en samlet eksternalitet på ca. 60 mio. kr. 

vurderet ud fra det høje skøn (baseret på huspriseffekter). 

Eksternaliteterne ved udledning af CO2 er der derimod mindre konsensus omkring. Hidtidige beregninger 

har for eksempel. taget udgangspunkt i opgørelse af skadesomkostninger ved drivhuseffekten på kort 

sigt, og har negligeret at CO2 er en lagerforurening som ophobes i atmosfæren. Hvis det antages at en CO2-

koncentration på for eksempel. 550 ppm er en kritisk grænse, der ikke bør overskrides, kan spørgsmålet 

om optimal udledning af CO2 imidlertid behandles som en økonomisk problemstilling vedrørende nytten 

og den tidsmæssige fordeling af den tilladelige globale CO2-udledning. 550 ppm er blot et eksempel, som 

repræsenterer det dobbelte af det historiske niveau i nyere tid, men som ofte af EU-institutioner fremhæ-

ves som en kritisk grænse.  

Eksternaliteter ved SO2, NOx og partikler

I DMU Faglig rapport nr. 507 (2004) er beregnet forureningsskaderne ved udledninger fra et moderne 

kulfyret kraftværk med samme teknologi som Fynsværket. Beregningen sker i ECOSENSE modellen som 
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er udviklet i Stuttgart under EU’s ExternE-projekt. Beregninger på ECOSENSE er tidligere blevet anvendt 

både af Det Økonomiske Råd og Finansministeriet, men DMU har opdateret beregningerne med 1998-

data for baggrundsemissioner og med danske sundhedomkostninger. Beregningen sker ved at modellere 

transporten og spredningen af emissionerne i lokale og regionale luft-modeller, og opgøre ændringen i 

årsmiddelværdierne for luftens indhold af de forurenende stoffer. Med udgangspunkt i den foreliggende 

viden om sundhedseffekterne af de forskellige emissioner, bl.a. som vurderet af WHO ud fra den interna-

tionale miljømedicinske litteratur, er udledt dosis-respons funktioner som anvendes til at opgøre de mar-

ginale sundhedseffekter. Disse er endeligt prissat, dels efter den danske beregningspris for statistisk liv, 

dels med udgangspunkt i en cost-of-illness metode, men opregnet til velfærdsøkonomisk niveau. Ved 

denne beregning på modellen fremkommer bl.a. nedenstående resultater. Ved emissioner med lokal 

spredning i områder med høj befolkningstæthed må der beregnes et tillæg for baggrundsværdierne. For 

en nærmere præsentation af beregningsgrundlaget og de tilknyttede usikkerheder henvises til de to 

DMU rapporter. 

Tabel 1. Velfærdsøkonomiske skadesomkostninger for luftemissioner. Moderne kulfyret kraftværk 
med placering på Sjælland. 2002-priser. 

 Eurocent/kwh EURO/kg emission DKK/kg emission 

PM2,5 0,08 18 138 

NOX og nitrat 2,11 11 86 

SO2 og sulfat 0,04 7 53 

Tabel 2 By med 500.000 indbyggere. Tillæg for velfærdsøkonomiske skadesomkostninger ved 
luftemissioner. 2002-priser. 

 Eurocent/kwh EURO/kg emission DKK/kg emission 

PM2,5 1,21 271 2029 

SO2 og sulfat 0,74 123 920 

Modellen giver mulighed for at modellere hele den danske kraftværkssektor enhed for enhed. Hvis det 

imidlertid som et regneeksempel antages at alle værker er beliggende udenfor tæt befolkede områder, så 

kan der gives et skøn for de samlede samfundsøkonomiske eksternaliteter som nedenfor. Ved skønnet er 

det antaget at de marginale skadesomkostninger kan aggregeres til totale skadesomkostninger, og da 

dosis-respons funktionerne i alle tilfælde er lineære er dette ikke nogen urimelig forudsætning.  

Partikelemissionerne er ret begrænsede fra kraftværkerne, men derimod er der trods de store reduktioner 

stadig en vis SO2-emission og en betydelig NOx-emission. Fra disse røggasser dannes sekundære partikler 

med stor spredning. NOx emissionen bidrager til ozondannelse på europæisk skala, men vi vil først senere 

indregne ozon-effekten. Det bemærkes at eksternaliteten alene repræsenterer sundhedsomkostninger, 

effekter på afgrøder, skov og bygninger er endnu ikke medtaget i den danske version af ECOSENSE. Det 

anslås at en indregning af disse vil medføre en opskrivning af eksternaliteterne med ca. 15-20 pct., mens 

effekten af at medregne ozon vurderes at være beskeden. 

Det er imidlertid nødvendigt at være opmærksom på at en mere præcis beregning, anlæg for anlæg, hvor 

der tages højde for visse kraftværkers bynære beliggenhed, efter alt at dømme vil føre til en opskrivning 

af eksternaliteterne.  
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Emission mængde (2003) samlet eksternalitet 

SO2

NOx

PM2,5 – partikler (2002) 

19.000 tons

60.000 tons

903 tons 

988 mio. kr. 

5.160 mio. kr. 

101 mio. kr. 

sum

skøn for bygningsskader, afgrø-

der og skov 

i alt 

 6.249 mio. kr. 

1.250 mio. kr. 

7.449 mio. kr. 

Tabel 3. Skønnet samlet eksternalitet ved kraftværkernes udledninger til luften under forudsætninger 

som angivet i teksten. 

Bortset fra SO2 beskattes energiproducenterne ikke direkte for deres udledninger, istedet er der en slut-

brugerafgift på el. Den del af elproduktionen som eksporteres er afgiftsfritaget. Elafgiften gav i 2003 et 

provenu på ca. 8,5 mia. kr. mens SO2-afgiftens provene var ca. 190 mio. kr. incl. industrien m.v. 

Til sammenligning er det her sandsynliggjort, at eksternaliteterne fra fossil energiproduktion udgør 

mindst 7,5 mia. kr på årsbasis (excl. CO2). De lokale effekter har ikke kunnet medregnes hvor værker er 

beliggende i tæt beboede områder, for eksempel. Esbjerg og København, hvorfor en mere detaljeret be-

regning uden tvivl vil generere et højere estimat end 7,5 mia. Hertil kommer eksternaliteter fra den del af 

energiproduktionen som foregår på affaldsforbrændingsanlæg m.v. 

El-afgiften pålægges alt indenlandsk elforbrug, uanset om el-produktionen er sket på en vindmølle eller 

på et konventionelt kulfyret anlæg. Både derved og ved afgiftsfritagelsen for eleksport fordeles el-

afgiften skævt i forhold til den faktiske miljøbelastning.  

Hele problematikken omkring elbeskatningen, PSO-afgifter m.v. fortjener en mere indgående behandling 

end det er muligt her, men med ovenstående er det blot demonstreret at trods gennemførte miljøtiltag, så 

er der fortsat eksternaliteter knyttet til energiproduktionen – også andre end CO2.

Især NOx er i fokus i bestræbelserne på at efterleve de europæiske konventioner. Der savnes fornyede 

fremskrivninger på grundlag af den ændrede klimapolitik. Tidligere forventede man at hjemlige CO2-

reduktioner kunne trække en NOx-reduktion, men denne effekt er mindsket. En opdateret vurdering af 

denne problematik vil blive udarbejdet af DMU i løbet af foråret. 


